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Bronisław Pastuszewski

XX lat Bractwa Inflanckiego
2 maja 2001 r. na przylądku
Sõrve Säär wyspy Ozylii w Estonii:
Stefan Pastuszewski, Sebastian
Malinowski, Bronisław Pastuszewski i Włodzimierz Zieliński zadecydowali o założeniu Bractwa
Inflanckiego, którego celem jest
przybliżenie i propagowanie tematyki historycznej oraz współczesnej
związanej z terenami Inflant w
obiegu społecznym, publicznym i
świadomościowym w Polsce.
Dokładnie po dwudziestu
latach wszechstronnego działania
2 maja 2012 r. Bractwo zorganizowało jubileuszowe obchody rocznicy powstania. Istniejące obecnie
ograniczenia sanitarne związane z
pandemią wirusa covid-19 wpłyneły
na charakter obchodów które były
skromne. Odbyły się w Zamku
Bierzgłowskim, dawnej gotyckiej
ceglano-kamiennej budowli komturów krzyżackich wybudowanej
w XIII w. Leży on ok. 30km od
Bydgoszczy i ok. 12km od Torunia.
Obecnie mieści się tam Diecezjalne
Centrum Kultury pod patronatem

diecezji toruńskiej. Planowane
punkty obchodów miały się odbyć
na terenie i pomieszczeniach
Zamku Bierzgłowskiego. Jednak
na skutek anonimowego donosu
(chodziło o czas pandemii) organizatorzy musieli zrezygnować
z posiłku i debat braterskich w
pomieszczeniach zamkowych. 15
braci w tym 6 kandydatów oraz
6 gości przybyło na miejsce ok.
godz. 12:00.
W ulewnym deszczu ceremonię „chrztu” kandydatów prowadził
Wielki Mistrz Stefan Pastuszewski.
Odbyła się ona poza zamkiem przy
zachodnim murze przed suchą
fosą. Sześciu kandydatów zostało
polane obficie wodą pochodzącą z
rzeki Wilejki przepływającej przez
Wilno. Dostarczył ją brat Leszek
Droszcz będący w tym mieście
trzy tygodnie wcześniej. Zebrani
przeszli do kaplicy zamkowej, która
mieści się na piętrze w zachodnim
skrzydle zabudowań. Tu też zgodnie ze statutem odbyło się uroczyste przyjęcie nowo ochrzczonych
kandydatów w szeregi Bractwa. Są

to: Adam Jezierzański, Krystian Frelichowski, Henryk Tokarz, Paweł
Milla, Henryk Kucharczyk i Tymon
Michalski. Wielki Mistrz przedstawił krótko sylwetki kandydatów.
Wszyscy twierdząco odpowiedzieli
na pięć pytań Bractwa, zdając tym
samym egzamin. Pozostali bracia
w jawnym głosowaniu wyrazili
zgodę na przyjęcie kandydatów
w swoje szeregi. Ze względu na
ograniczenia zamiast pocałunku
braterskiego, bracia złożyli sobie
wzajemny pokłon braterski. Wielki
Mistrz poinformował, że w chwili
obecnej liczba braci wynosi 105
osób, licząc braci nieczynnych jak
i tych do odeszli.
Na prośbę Wielkiego Mistrza
kapelan zamku, a jednocześnie
kierownik centrum przy ołtarzu
poprowadził modlitwę za zmarłych w ciągu minionego 20-lecia
dziewiętnastu braci. Po śpiewie
wielkanocnym i słowie kapelana
o pamięci chrześcijańskiej, Wielki
Mistrz wymienił wszystkich zmarłych podając rok urodzenia, funkcje oraz przydomki w Bractwie,

jak i również datę śmierci. Wymienionymi braćmi byli: Roman
Andrzejewski, Stanisław Bałowecki,
Michał Bartuszewicz, Tadeusz
Borysewicz, Edward Fiskowicz,
ks. Tadeusz Kiełczewski, Janusz
Laskowski, Sebastian Malinowski,
Franciszek Mirinowicz, Edmund
Ostrowiecki, Leon Spalvis, Piotr
Strąk, Maciej Wasilewski, Jarosław
Wenderlich, ks. Stanisław Wilczyński, Marek Wolodin, Bogdan
Zapalski, Mirosław Zarucki i Tadeusz Zubiński. Następnie zebrani
w kaplicy odmówili za ich dusze
jedną dziesiątkę różańca i otrzymali błogosławieństwo udzielone
przez kapłana. Na zakończenie
uroczystości odśpiewano hymn
Bractwa - „Bogurodzicę”.
Następna część obchodów
miała miejsce we wsi Bierzgłowo w
pomieszczeniach zabytkowego wiatraku, to tu Wielki Mistrz dekretem
nadzwyczajnym ustanowił funkcję
szpitalnika Bractwa. Powołał na nią
brata Zygfryda Szeffsa. Następnym
honorem było wręczenie bratu

Leszkowi Droszczowi dyplomu
„Bratu cześć!” za jego działanie
polegające na niezwłocznym przekazaniu specyfiku antywirusowego
osobie z Wilna chorującej na
koronawirusa. W kolejnym kroku
bracia oraz goście spożyli obiad
dostarczony przez Leszka Droszcza
z okolicznej gospody. Po posiłku
brat Tadeusz Topczewski wręczył
piękny metalowy puchar z okazji
jubileusza 20-lecia Bractwa. Brat
Leszek Droszcz otrzymał także
obraz z ryciną XIX. wiecznego Królewca. Natomiast brat Wojciech
Sobolewski przekazał Wielkiemu
Mistrzowi kopię obrazu „Konstytucja 3 Maja” z prośbą umieszczenia
jej w siedzibie Bractwa. Poprzez
dobrze spędzony czas zakończenie

uroczystości przyszło braciom szybko, nastąpiło ono ok. godz. 15:30.
W obchodach XX-lecia Bractwa Inflanckiego udział wzieli:
Andrzej Bogucki, Sławomir Chojnacki, Leszek Droszcz, Krystian
Frelichowski, Wojciech Hetman,
Jarosław Janczewski, Adam Jezierzański, Henryk Kucharczyk,
Henryk Matuszak, Alojzy Michalski, Tymon Michalski, Paweł Milla,
Bronisław Pastuszewski, Stefan
Pastuszewski, Zenon Penkowski,
Roman Sidorkiewicz, Wojciech
Sobolewski, Zygfryd Szeffs, Henryk Tokarz, Tadeusz Topczewski i
Marek Węgrzyn oraz goście m.in.
rodzice i brat śp. Piotra Strąka,
Teresa Pastuszewska i Elżbieta
Tokarz.

Stanisław Antoni Januszkiewicz

Co wynika z wywiadu z profesorem?
Wywiad ten ukazał się na
łamach pisma „Myśl Polska”
31 grudnia w 2020 roku pod
tytułem W Rydze nadal polują na
czarownice. Profesor Aleksandr
Gaponienko w końcówce tej
rozmowy i tylko w jednym zdaniu
upomniał się o ostatnią czarownicę Martę, która jakoby została
spalona na stosie w Rydze. Nie
będę i ja o barbarzyńcach z
XVII wieku i o winie ówczesnych
okrutników rozprawiać, ale dodam kilka zdań o współczesnych.

współzałożyciel Kongresu Bezpaństwowców, przewodniczący
oddziału bałtyjskiego Klubu
Izborskiego, publicysta, autor
kilkunastu książek o tematyce
politycznej i historycznej. W
grudniu 2020 roku wyrokiem
Łotewskiego Sądu Rejonowego
Ryga – Widzeme został skazany
na rok wiezienia z zawieszeniem
na dwa lata. W akcie oskarżenia
postawiono mu siedem zarzu-

- „Że amerykańskie czołgi zagrażają życiu mieszkańców Łotwy,
przede wszystkim tych pochodzenia
rosyjskiego. Po pierwsze, dlatego, że
Rosja uznana została przez państwa
NATO za zagrożenie; istnieją plany
prowadzenia wojny przeciwko niej,
organizowane są ćwiczenia wojskowe
na terytorium Łotwy”. U mieszkańców Polski, na szczęście, nie ma
takiego obrazu antynatowskiej
propagandy ze strony Rosji, jaka

Otóż kilka lat temu w centrum Rygi spalono trzy kukły
łotewskich oligarchów: Lembergsa, Szlesersa i Szkele.
Od kilku lat toczy się proces
jednego z wyżej wymienionych
oligarchów byłego mera portowego miasta Ventspils. A. Lembergs został on skazany na 5 lat
więzienia i przepadek mienia.
KNAB (urząd przy Radzie Ministrów do zapobiegania i zwalczania korupcji, taka łotewska CBA)
pociągnął do odpowiedzialności karnej jeszcze dziewieciu
urzędujących i byłych merów.
Wyliczam na palcach obu rąk.
Są to miasta: Valmiera, Jurmala,
Jekabpils, Daugavpils, miasto
stołeczne Ryga (tu aż dwóch byłych merów przed sądem) oraz
prezesi takich samorządów, jak
Ogre, Preli i Zilupe.
Tytuł wywiadu w „Myśli
Polskiej” jest nośny i intrygujący, ale przejdźmy do meritum.
Ważne jest, w jakich okolicznościach wywiad z profesorem
powstał. Otóż A. Gaponienko, to ekonomista, wiceprezes
Wspólnoty Rosyjskiej Łotwy,
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Na zdjęciu: Kaplica na terenie klasztoru prawosławnego pw. św. Ducha w
Jakubowie. Fot. Stefan Pastuszewski

tów za „nawoływanie do waśni
na tle narodowościowym przeciwko
Łotyszom, Estończykom, Litwinom i
Amerykanom”. Istotą oskarżenia,
jak mówi sam poszkodowany, były
dwa elementy: „Pierwszy dotyczył
krytyki wychwalania nazizmu na
Łotwie, a drugi „krytyki wprowadzenia sił zbrojnych NATO, przede
wszystkim wojsk amerykańskich na
Łotwę w 2015 roku”. Kiedy prowadzący wywiad zadaje pytanie
„Cóż takiego pan powiedział?”- A.
Gaponienko odpowiada:

jest nieustannie prowadzona na
Łotwie poprzez kanały telewizyjne, które regularnie ogląda co
najmniej 40% ludności.
Może być tak, że pewna część
zarzutów nie wytrzymuje krytyki, a
nawet jest w jakiejś mierze absurdalna. Na przykład, kiedy profesor
krytykuje za „heroizację” nazizmu
coroczne przemarsze sympatyków i resztek byłych legionistów
łotewskiej formacji Waffen SS w
czasie II wojny światowej, prze-

prowadzane 16 marca w centrum
Rygi. Niektórzy dygnitarze z kilku
łotewskich rządów nawet brali w
tej „heroizacji” udział... Jak widać,
w niektórych kołach na Łotwie
brak refleksji na temat niechlubnej przeszłości, natomiast wszyscy
inni wiedzą, że w czasie wojny aż
kilkadziesiąt tysięcy Łotyszy służyło w regularnych formacjach po
stronie Hitlera.
Od marca 1943 do września
1944 roku okupacyjne władze niemieckie na Łotwie przeprowadziły
aż cztery mobilizacje do legionu
„ochotniczego” (tylko z nazwy).
Hitler przebiegle kamuflował
rzekomą zgodność z Konwencją
Haską, zabraniającą mobilizacji
wojskowej wśród ludności na
okupowanych terytoriach. W
formacjach walczących po stronie Hitlera, według szacunków
niektórych historyków, z poboru
ochotniczego było tylko około
20 procent mężczyzn, reszta - z
przymusu.
Znałem takie przypadki z
relacji osób związanych z okresem wojny, czym groziła odmówa
stawienia się do niemieckiego
punktu poboru. Mieszkaniec Dyneburga (Daugavpils), mój kolega
z miejsca pracy Gotfried Straume
(jego ojciec był Łotyszem, matka
Polką) opowiedział mi, że kiedy
w 1944 roku jego ojciec nie stawił
się do poboru, to został aresztowany. Przez dlugie lata rodzina
nie wiedziała o jego losach. Dopiero w latach 90-tych, krewni
dowiedzieli się, że jest w spisie
ofiar niemieckiego obozu śmierci
w Zachodnich Niemczech. Inny
mieszkaniec z Rygi, Polak, muzyk
i działacz ZPŁ, po hitlerowskiej

mobilizacji do łotewskiego legionu w 1943 roku, trafił do jednostki
zaopatrzeniowej, został wysłany
do Prus Wschodnich, po wojnie
zaś przez władze radzieckie był
aresztowany, osądzony i wysłany
do łagru, skąd po kilku latach
został zwolniony przez amnestię i
dożył sędziwego wieku.
Przykład działań legionistów-ochotników: W miasteczku
Dagda stacjonowała łotewska jednostka legionistów SS, trzymana
dla zwalczania radzieckich partyzantów i jednocześnie - polskich
formacji dywersyjnych V Wachlarza. Wykonywała regularne rajdy
na odległe o kilkadziesiąt kilometrów, leżące za Dźwiną, wsie II Rzeczypospolitej (obecnie Białoruś).
Jest szereg miejscowości, gdzie za
udowodnioną czy domniemaną
pomoc partyzantom mieszkańców
spędzano do stodół - Polaków,
Białorusinów, Rosjan, mężczyzn,
kobiety i dzieci, których palono
tam żywcem. Dawno temu słuchałem opowiadania o takich bestialstwach z ust jeszcze żyjących świadków tamtych wydarzeń z rodzin
Pieciulów z Białorusi, Dargielów,
Sajkowskich, Waszkiewiczów i innych. Tego rodzaju uczestnictwo
Łotyszy w niemiecko-nazistowskim
ludobójstwie zostało tylko częściowo udokumentowane.
Inna część zarzutów władz
łotewskich wobec A. Gaponienko,
to wyświetlanie filmu „Wołyń” w
Rydze. Postępowanie wszczęto
„z zawiadomienia niewielkiej, piętnastoosobowej grupki miejscowych
banderowców. To oni po pokazie
filmu napisali pismo do Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, skarżąc się, że na
Łotwie wyświetlane są takie, rzekomo
obraźliwe dla Ukraińców, dzieła”.
Tu trzeba położyć nacisk na
to, że strona polska nie godzi się
z twierdzeniem, że była to jakoby
symetria okrucieństwa z wszystkich stron. Na Wołyniu, w Galicji
zbrodnicze formacje OUN UPA
organizowały i przeprowadzały
czystki etniczne wymierzone w
mieszkających tam Polaków. W
tych ludobójczych akcjach o niesłychanym okrucieństwie w latach
1939-1945 poniosło śmierć więcej
niż 120 tysięcy Polaków. Niektórzy
wskazują liczbę około 200 tysięcy
wymordowanych cywilów obojga
płci, w tym kobiet i dzieci... Z
tego wynika, że posłowie łotewscy,
wymienieni w wywiadzie z nazwisk,
skarżący profesora Gaponienko i
protestujący przeciwko wyświetlaniu filmu „Wołyń”, jakby zgadzają
się z linią heroizacji zbrodniczych
formacji OUN UPA przez współczesne władze ukraińskie na różnych poziomach.
Z omawianej rozmowy z
redaktorem Mateuszem Piskor-

skim wynika, że na Łokrajach, w dobie elektrotwie „represje dotykają osób,
nicznej cyfryzacji mediów.
które żyją w rosyjskiej strefie
Jednak ani gazety ani lokalne gazetki w języku rokulturowo-jezykowej”. Jakiego rodzaju represje?
syjskim raptem nie znikły
Tu prof. Gaponienko,
i nie zostały zabronione.
nie mrugnąwszy okiem,
Czasem zmieniają tylko
stwierdza, że „media puwłaścicieli lub też upadają
bliczne nadające po rosyjsku
z przyczyn komercyjnych,
zlikwidowano, dostępność
czy z powodu rynkowych
do rosyjskich programów
zawirowań lub innych
ograniczono”. To prawda,
kombinacji.
że przed kilkoma laty tych
rosyjskojęzycznych mePodsumowując te
diów było multum: gazety,
wypowiedzi profesora należy stwierdzić, że miejscoczasopisma, radiostacje i
wi Rosjanie mają więcej
telewizje, media publiczne i komercyjne, kablowe
możliwości przebywania
i internetowe, krajowe i
w medialnym polu ojczystego języka niż wszystkie
lokalne. Obecnie ta ilość
inne mniejszości, korzyzmalała.
stające tylko w znikomych
Po ustawowym wprowadzeniu ograniczeń w
procentach z osobnych
finansowaniu rosyjskich
audycji czy programów
mediów publicznych poudzielanych w ramach
został jednak radiowy kamediow społecznych. Jednał LR-4 Łotewskiego Raną z takich możliwości jest
dia (Domskaja płoszczad’)
Na zdjęciu: Pomnik walk o niepodległość w Gubene. polska audycja radiowa
i nadal nadaje przez całą
Fot. Wojciech Sobolewski „Nasz Głos” na wspomnianym krajowym kanale
dobę po rosyjsku. Tłumaczy się, że nastąpiło jakoby
LR-4 Łotewskiego Radia.
z powodu drastycznego zmniejTak więc A. Gaponienko Wychodzi do eteru raz na miesiąc.
szenia reklam i z przyczyn małej w tej kwestii częściowo obnaża Redaguje ją Irena Legienice. Z
oglądalności, ponieważ większość niechęć łotewskich władz do takiej możliwości korzystają po
odbiorców przeszła do internetu. języka rosyjskiego w mediach pu- kolei również inne mniejszości
Wprowadzono kanał Nastojasz- blicznych. Oczywistością jest też narodowe zamieszkałe na Łotwie.
czeje wrżemia (Czas teraźniejszy), fakt, że władze nie mają sympatii
finansowany przez jakiś ośrodek do kanałów przeróżnych telewizji
Wyłania się jeszcze jedna
amerykański i nadający z innego Rosyjskiej Federacji transmito- sprawa. Otóż naczelna redaktor
klucza, ale programowo jest on wanych na Łotwie. Bardzo duże Olga Pavuk internetowego miębardzo różnorodny. Publikacje w wzburzenie wśród społeczności dzynarodowego magazyny The
języku rosyjskim zamieszcza także rosyjskojęzycznej wywołał zakaz Baltic Course(business magazine),
portal LSM.lv.
od 15 lutego 2021 roku transmito- wydawanego w językach angielwania na terytorium Łotwy kanału skim i rosyjskim, w przeddzień
Ostatnio rząd łotewski do- RTR TV. Mimo wszystko trudno 25-lecia swojego wydawnictwa,
konał nowych regulacji rynku byłoby dziś policzyć dziesątki ko- ogłosiła 21 stycznia 2021 roku w
multimedialnego. Kompania mercyjnych i kablowych rosyjskich dramatycznym tonie, że porzuca
Tet, dystrybutor naziemnej te- kanałów telewizyjnych zadowa- rynek medialny.
lewizji kablowej i internetu (to lających różne gusty i guściki, z
były Lattelecom), akcje której w których codziennie korzystają
Dlaczego zwracam uwagę
51 % należą do państwa, a reszta odbiorcy rosyjskojęzycznej części na to wydarzenie? Po zapoznaniu
do prywatnych skandynawskich łotewskiego społeczeństwa i, tylko się z omawianym tu wywiadem w
właścicieli, ostatnio wyłączył kilka częściowo sięgając (ci, ktorzy znają „Mysli Polskiej” natrafiłem na kopopularnych kanałów transmito- język), do kanałów TV w języku lejny tekst profesora Gaponienko
wanych z Rosji, w związku z czym łotewskim. Natomiast historie z w ostatnim numerze The Baltic
wsród aktywu rosyjskiego społe- trudnościami przy wydawaniu Course, pochodzący z 2011 roku
czeństwa na Łotwie podwoiła się gazet i czasopism podobne są do (sic!). Pierwsza publikacja: „Русburza protestów.
tych w Polsce, jak też w innych скиймир” № 12 (71), 2011. Trochę mnie zastanawia, czemu takie
solidne wydawnictwo jak „MP”
nie odniosło się do niektórych
wcześniejszych twierdzeń profesora? Bo ja, na przykład, pominąć
ich nie mogę z tego względu, że
rzucają one więcej światła na szczególną misję profesora, już nie tylko
jako publicysty i pisarza. Jasne, że
wywiad był przeprowadzony przed
zagadkową publikacją sprzed lat w
magazynie biznesowym, ale przecież internet umożliwia sięgnięcie
do wcześniejszych publikacji każdego autora.

Na zdjęciu: Pałac w Warklanach.
Fot. Wojciech Sobolewski

Co zastanawia? Nie będę
omawiał całości, przytoczę jedynie
niewielkie fragmenty.
Oto prof. Gaponienko fałstr. 3

Œwiat Inflant

szuje wydarzenia historyczne
(podaję w moim tłumaczeniu z
rosyjskiego):
„W rezultacie, na początku 1940
r. w krajach bałtyjskich pojawiły się chimeryczne, a więc skrajnie słabe, formacje
etnospołeczne. Właśnie to, w połączeniu
z zaostrzającą się walką klasową, umożliwiło relatywnie nielicznym bałtyjskim
komunistom zainstalować na Łotwie,
Litwie i w Estonii władzę radziecką,
po czym włączyć wymienione kraje w
skład ZSRR”.
Fałszywe twierdzenie historyczne prof. Gaponienki polega
na tym, że w 1940 roku, to nie
„bałtyjscy komuniści” zainstalowali
władzę radziecką, chociaż aktywny
udział w tym wzięli, tylko pakt Ribbentrop-Mołotow. Stalin okupował
trzy kraje bałtyjskie i to jego ludzie
włączyli je „dobrowolnie” do składu
ZSRR.
W innym akapicie prof. Gaponienko pisze jak to narody
Litwy, Łotwy i Estonii „wzięły udział
w formowaniu już nie rosyjskiej, tylko
jednolitej radzieckiej nacji”, w której
nikt nikogo nie uciskał. W dalszym
wywodzie profesor użala się, jak to
rządzące elity po 1991 roku „lekkomyślnie wyrzekły się komunistycznych
wartości, nic nie zaproponowawszy
masom w zamian”.
No i na koniec odniesienie się
do kilku tez profesora z wywiadu
w „Myśli Polskiej”, dotyczących
społeczności polskiej zamieszkałej
na Łotwie. Otóż jego twierdzenie, że większość osób z polskiej
mniejszości narodowej na Łotwie
posługuje się językiem rosyjskim
jest poniekąd prawdziwe. W tej
sytuacji z językiem, szczególnie
w Łatgalii, jednym z głównych
czynników jest rosyjskojęzyczne
środowisko, dalej – rodziny mieszane oraz półwiekowe przebywanie
Łotwy w składzie ZSRR, kiedy to
Polacy jako mniejszość nie mieli
żadnych praw. Ani do oświaty, ani
do własnej prasy. Nie mieli prawa
powołać organizacji społecznej. Ta
sytuacja zaczęła zmieniać się już od
1989 roku, kiedy powstał Związek
Polaków Łotwy (ZPŁ) i pierwsza
polska szkoła w Dyneburgu oraz
zaczęły powstawać stowarzyszenia
społeczno-kulturalne w innych
miastach. Gwoli scisłości, te organizacje przed 1991 rokiem nosiły
inne nazwy, bo tego wymagały
warunki konspiracji ze względu
na prześladowania ze strony komunistycznych służb specjalnych,
szczególnie KGB. Nie będę tu jednak tych historii konspiracyjnych
poruszał.
A. Gaponienko twierdzi, że
odrębna wspólnota polskiej mniejszości
nie istnieje. Polskie organizacje
w miejskich skupiskach Polonii
działają na całej Łotwie. Ktoś powie, że organizacje to jeszcze nie
Œwiat Inflant
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wspólnota. Tak,
to prawda, ale te
ośrodki życia kulturalnego i oświatowego przyciągają
do siebie również
rosyjskojęzycnych
i łotewskojęzycznych Polaków i w
jakiejś mierze tworzą jedność.

Od profesora Gaponienki
pada dziwna propozycja: „Jeśli
chcieliby stworzyć tu polskie szkoły, mogliby liczyć na nasze poparcie”. Czyżby
profesor nie wiedział, że na Łotwie
polskie szkoły istnieją od początków odzyskania niepodległości.
W Dyneburgu gimnazjum imienia Józefa Pilsudskiego, w Rydze
średnia szkoła im. Ity Kozakiewicz,
w Rzeżycy średnia im. Stefana
Batorego, w Krasławiu szkoła podstawowa im. Hrabiów Platerów, w
Jakubowie polska szkoła niedzielna. Oczywiście, nie w tej formie
programowej o jakiej marzyliśmy,
gdyż nie wszystkie przedmioty są
wykładane po polsku, gdyż muszą
być nauczane po łotewsku. Jest
inaczej. W rzeczywistości program
edukacyjny został zunifikowany.
Od piątej klasy w tych szkołach
prowadzone są po łotewsku niemalże wszystkie przedmioty, z
wyjątkiem języka polskiego, literatury i historii. Nasz aktyw, nasi
nauczyciele podczas reformy
szkolnej, podczas której położono
nacisk na letyzację również szkół
dla mniejszości narodowych, nie
mogli zadzierać z władzami i tak
pozostało. Rosyjska mniejszość
natomiast ma inne zasoby, inną
mentalność, inne inspiracje i walczy nawet o całkowicie odrębną
od łotewskiej oświatę. Nie wiem,
czy ta walka da jakiś skutek? My tą
drogą iść nie możemy. Zadowalamy się minimum programowym
z języka polskiego dla naszych
dzieci i tym, że jest też pozytywna
strona, że dzieci te po maturze
mają wieksze szanse konkurować z absolwentami z łotewskich
szkół na egzaminach na wyższe
łotewskie uczelnie. Otwarta też
jest droga dla zdolnych uczniów
na uczelnie polskie.

Kościół rzymskokatolicki służy
nam we wzrastaniu
do rzeczy wyższych
i odwrotnie, my
też w jakiejś mierze służymy jemu.
Bowiem Kościół na
Łotwie w czasach
komunistycznych
prześladowań zawdzięcza przetrwanie nie tylko wiernym łotewskiego
Na zdjęciu: Baszta pałacu w Cesvaine.
pochodzenia, ale w
Fot. Stefan Pastuszewski
dużej mierze parafianom – Polakom
waniu. Nie możemy rownież ścigać
oraz duchownym
polskiego pochodzenia. Żal, że po się z oddziaływaniem medialnym
odzyskaniu niepodległości przez na formacje narodową i światopopaństwo łotewska hierarchia ko- glądową naszej społeczności, jak to
ścielna w poniektórych parafiach jest u rosyjskiej mniejszości.
lekceważy nasze potrzeby i aspiraObecnie wydawany jest u
cje narodowe. Na przykład tam,
gdzie jest pokaźna liczba Polaków nas magazyn „Polak na Łotwie”,
i gdzie zawsze były odprawiane jeden na cały kraj, jedyna audycja
nabożeństwa po polsku (nawet radiowa z Rygi raz na miesiąc
za czasów radzieckich) teraz w oraz w Dyneburgu raz w tygodniu
trakcie polskiej Mszy Świętej ksiądz nadaje „Polska fala”. Ważny też
wygłasza kazania po rosyjsku... jest program telewizyjny „Akcenty
Nie wszędzie tak praktykują, ale Polskie” emitowany raz na miesiąc.
lekceważenie to odnotowujemy. Nasze media dofinansowywane są
Szkodę dla przyszłości stanowi ze środków państwa polskiego, za
likwidacja grup katechetycznych co jesteśmy wdzięczni, ale redakcje
prowadzonych w języku polskim mają wolną rękę w kształtowaniu
dla dzieci. Są tylko grupy łotewskie swoich programów.
i rosyjskie. Przez tę rutenizację życia
kościelnego zysku duchowego czy
materialnego w liczbie wiernych
raczej nie będzie. Nie twierdzę,
że rosyjskich grup katechetycznych być nie powinno, gdyż taka
katecheza jest potrzebna. Jedyne
Bracia, oprócz kontaktów telefonicznych przesłali życzenia
zastrzeżenie jakie mam tutaj jest to,
pisemne.
Oto one:
aby nie działo się to kosztem dzieci
z rodzin polskich.
Drogi Panie Wielki Mistrzu!
Bardzo dziękuję za nadesłane zaproszenie na uroczystości XX-lecia
Co do naszego polskiego aktyBractwa
Inflanckiego, które z sukcesem kontynuuje swoją działalność i dzieje
wu, który miałby bronić interesów
od
chwili
swego założenia. Gorąco pozdrawiam uczestników tego doniosłego
mniejszości – zwartego i polityczwydarzenia
i w duchu wspomnień i modlitwy połączę się w godzinie Mszy Św.
nego, tak jak u Rosjan, wiadomo
za
dusze
tych,
co odeszli. Niektórzy zbyt niespodzianie i za wcześnie. Niech
nie ma. Działa on jednak i skupia
ta
Msza
Św.
posłuży
duszom pokutującym, jako łaska zbawienna i oby Pan
się w oddziałach ZPŁ i Centrach
Bóg
miłosierny
otworzył
przed nimi bramy Raju.
Kultury Polskiej, które dofinansoZaplanowaliście
ciekawy
i bogaty program i gdyby nie te ograniczenia i
wywane są przez samorządy oraz w
rygory
w
związku
z
pandemią,
przyjechałbym
do Polski koniecznie, żeby pobyć
innych pomniejszych ośrodkach
z
drogimi
kolegami,
posłuchać
i
pogadać,
bo
to
właśnie najlepsze środki antyżycia kulturalnego znacznie, jak
wirusowe,
a
nie
jakieś
tam
maseczki
i
iniekcje
od
konsorcjów szczepionkowych.
chóry, zespoły artystyczne, kółka
Niestety,
wszędzie
szlabany,
więc
z
mej
strony
życzę
owocnego świętowania i
zainteresowań, redakcje medialne.
dobrej
zabawy
dla
rycerskich
Braci
Inflanckich!!!
Nasze interesy różnią się jednak

Życzenia

znacznie od rosyjskich i dlatego
nie możemy w ich bronieniu łączyć
się z rosyjskimi ośrodkami życia
kulturalnego i politycznego, tym
bardziej z ich organizacjami o podejrzanej proweniencji i finanso-

Oddany Wam Stanisław Januszkiewicz (Bite),
mistrz krajowy łotewski.
Życzenia napłynęły też od: Stanisława Durysa ze Lwowa, Lecha
Niesłuchowskiego z Torunia, Zbigniewa Szczota z Liciężny.

Katarzyna i Jerzy Samusikowie

W Pojeziorach koło Szawli
Oprócz Pojezior położonych w pobliżu Wyłkowyszek,
istnieją jeszcze Pojeziory (lit.
Paežere) w okręgu szawelskim, leżące nad jeziorem
o tej samej nazwie. W nich
również przetrwała do naszych
czasów siedziba ziemiańska.
Te drugie Pojeziory były do
końca XIX stulecia folwarkiem
wchodzącym w skład dużego
majątku Dyrwiany, należącego
co najmniej od 1660 roku do
rodziny Nagurskich herbu
Ostoja. Jego pierwszym znanym
właścicielem był Jan Nagurski
(ok. 1640-?) żonaty z Marianną
Danielewicz (ok. 1650-?).
Po wyodrębnieniu się folwarku Pojeziory z dóbr dyrwiańskich stał się własnością
Zygmunta Nagurskiego (1862-

posadowionym na kroksztynowym gzymsie. Części boczne
pałacu, parterowe, z facjatami,
dobudowano asymetrycznie,
pokrywając je dachami dwu- i
trójspadowymi. Lewa część
boczna to dawny dwór drewniany, który omurowano. W
elewacji szczytowej prawego
skrzydła bocznego znalazł się
dwukondygnacyjny ryzalit, zaś
przy prawym narożniku - wysoki taras, otoczony tralkową
balustradą, na który prowadziły
dwubiegowe, ośmiostopniowe
schody. Główne wejście usytuowano w wieży. Poprzedził
je niewielki portyk, z dwoma czworobocznymi filarami,
dźwigającymi balkon otoczony
żeliwną, prostą balustradą.
Elewacja frontowa otrzy-

Na zdjęciu: Widok pałacu z podjazdu
1938), będącego w linii prostej
potomkiem Jana Nagurskiego
w szóstym pokoleniu. Nowy
właściciel zaczął gospodarzyć
na 200 hektarach gruntów
rolnych, 1000 ha lasu i 70 ha
jeziora. Później dokupił jeszcze folwark Józefowo z 500
hektarami ziemi. Zamieszkał w
starym, drewnianym budynku
dworskim, ale kiedy ożenił się
z Anną Ciundziewicką (18741963) zaczął budować nową
siedzibę.
Zaprojektował ją architekt
z Szawli, Stanisław Kaczkowski.
W 1910 roku, w miejscu drewnianego dworu, stanął murowany, eklektyczny pałacyk,
o zróżnicowanej bryle. Część
środkowa, pokryta dachem
trójspadowym była dwukondygnacyjna, z trójkondygnacyjną,
wzniesioną po lewej stronie,
kwadratową wieżą, pokrytą płaskim dachem czterospadowym,

mała - jak zwykle w budowlach
pałacowych - najbogatsze zdobienia. Wydatny, schodkowy
gzyms oddzielił obie kondygnacje, podobny znalazł się
pod dachem, a zwieńczyła go
attyka tralkowa z wyszukanie
dekorowaną ścianką po środku. Trzy duże, prostokątne
okna na parterze zostały podzielone szprosami na osiem
pól. Na piętrze wąskie, wysokie
otwory okienne, zamknięte
półkoliście, zestawiono w trzy
pary oddzielone pilastrami.
Otrzymały one obramienia
bogatsze od okien na parterze.
Wszystkie naroża pałacu pokryto boniami.
Główne drzwi wejściowe
prowadziły do obszernego
westybulu, którego ściany
obłożono drewnianą boazerią do wysokości 1,5 metra.
Podłogę stanowiła kamienna
posadzka, sufit zaś pokryły

Na zdjęciu: Elewacja frontowa
drewniane kasetony. Pomieszczenie to ogrzewał kominek
wyłożony ciemnobrązowymi
kaflami, obok niego zaczynały
się schody wiodące na piętro.
Na parterze mieściły się dwa
salony i duża jadalnia ogrzewane wysokimi, sięgającymi sufitu
piecami. Ich podłogi ułożono
z dębowego i brzozowego parkietu. Stały na nich secesyjne
meble. Na ścianach pokrytych
tapetami i zwieńczonych profilowanym gzymsem wisiały
rodzinne portrety, niektóre
przeniesione jeszcze z Dyrwian, oraz pejzaże nieznanych
nam malarzy.
Przed pałacem od strony
podjazdu i przed elewacją
wschodnią znalazły się dwa
koliste gazony, urozmaicone
kwiatowymi klombami. Na jednym z nich postawiono dwukondygnacyjną altanę, pokrytą
namiotowym dachem wspartym na drewnianych słupach.
Roztaczał się z niej piękny

widok na jezioro i ciągnący się
wzdłuż jego brzegu park, który
powstał w latach 1900-1905 po
przekomponowaniu istniejącego już wcześniej ogrodu.
Budynek pałacowy przetrwał w dobrym stanie obie
wojny światowe, pomijając
jego wnętrze, które zostało
zdewastowane. Po II wojnie
dawny majątek Nagurskich
stał się sowchozem, a w pałacu
mieściły się jego biura, stołówka, sklep i ośrodek zdrowia. W
1981 roku pałacyk i pałacowy
park, którego obszar zmniejszył się do półtora hektara, stał
się własnością cukrowni z Powencia koło Kurszan. Później,
po 2003 roku powstał tutaj
regionalny ośrodek kultury i
zaczęto organizować podczas
wakacji obozy młodzieżowe, na
których uczniowie szkół z okręgu szawelskiego poznają stare
litewskie obyczaje, ludowe
tańce i uczą się tradycyjnego
rzemiosła.

Na zdjęciu: Elewacja wschodnia
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Bronisław Pastuszewski

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3. Maja
W Warszawie, 3 maja 2021
r. odbyły się państwowe obchodzy 230. rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji
na zaproszenie prezydenta RP
Andrzeja Dudy przybyli do stolicy przywódcy państw, których
społeczności i ziemie w XVIII w.
należały do 1 Rzeczpospolitej,
inaczej Rzeczpospolitej Dwojga
Narodów. Zaproszenie przyjęli
prezydent Republiki Litewskiej
- Gitanas Nausėda, prezydent
Republiki Łotewskiej - Eglis
Levits, prezydent Republiki Estonii - pani Kersti Kaljulaid oraz
prezydent Ukrainy - Wolodymy
Zelenski.

Przed południem odbyły się
uroczyste zgromadzenie Sejmu i
Senatu RP oraz równoległe litewskiego Sejmasu, na telebimach.
Obie władze ustawodawcze Polski i Litwy przyjeły wspólne
jednobrzmiące przesłanie. Następnie prezydenci Polski, Litwy i
Łotwy uczestniczyli w dziękczynnym nabożeństwie w katedrze
warszawskiej. W południe na
dziedzińcu zamku królewskiego
prezydenci pięciu państw na tle
powiększonego obrazu Jana Matejki, po wysłuchaniu preambuły
do ustawy rządowej z 3 maja 1781
r. podpisali wspólną deklrację
nawiązującą do historii a także

nakreślającą teraźniejszość i
przyszłość naszych narodów. W
tym czasie na pl. J. Piłsudskiego
oddano 21 salw armatnich. W
zamku zaś prezydenci przeprowadzili publiczną debatę.
Nawiązując do historii, omawiali
bieżące problemy polityczne i
gospodarcze, przyszłość państw
Europy Środkowo-Wschodniej
oraz wsparli dążenia Ukrainy
oraz Białorusinów do zbliżenia
z innymi krajami europejskimi. Popołudniu i następnego
dnia prezydent RP prowadził
rozmowy dwustronne z przedstawicielami Litwy, Łotwy, Estonii
oraz Ukrainy. Z wypowiedzi

przywódców Litwy, Łotwy oraz
Estonii wynika, iż państwa te,
mając świadomość własnego
potencjału ludnościowego oraz
gospodarczego, chcą zawierzyć
Unii Europejskiej i przyjąć
jej rozwiązania, uznając je za
demokratyczne. Przedstawiciele owych państw jednocześnie mają nadzieję na owocną
współpracę w regionie. Uroczystości zorganizowane w Warszawie są symbolem wielkości
Rzeczpospolitej, ale także pokazały, że kraje bałtyjskie oraz
Ukraina wraz z Polską mogą i
powinny odegrać znaczącą rolę
w Europie.

Roman Sidorkiewicz - Klijāns (Myszołów)

Bracia Inflanccy, nasze wyprawy - z lekkim przymrużeniem oka (5)
ciąg dalszy z poprzedniego numeru
AD 2009 listopad, Rewel (Tallinn). Estonia
W tymże roku w Tallinnie
odbyły się mistrzostwa świata w
fitness sportowym. Organizowała
je Światowa Federacja Fitness.
Nawet nie wiedziałem, że istnieje
taki twór. W Polsce aktywna jest
Bydgoszcz, tu się mieszczą krajowe władze tej federacji.
Miłe to i przyjemne w oglądaniu zawody sportowe. Młode,
ładne, zgrabne dziewczyny, skąpo ubrane, czynią różne cuda
ze swym ciałem, wygibują się na
wszystkie strony, nóżka w prawo,
nóżka w lewo, i hop! obydwie
nóżki do góry. To wszystko z
daleka pachnie seksem. Nic
dziwnego, że nasi bracia Krzysztof
Błażejewski i Jarosław Janczewski
zostali aktywnymi działaczami
tej dyscypliny sportu. To o wiele przyjemniejsze niż boks czy
siedzenie w domu przy komputerze nie wspominając już o pielgrzymce na Jasną Górę. Wraz z
przyjacielem Bractwa Andrzejem
Maciejewskim wybrali się autobusem na zawody do Tallinna w
otoczeniu pięknych dziewcząt.
Naszym bohaterom towarzyszyły
małżonki panie Halina i Ania. Ot
tak, na wszelki wypadek aby jaki
diabeł ich nie opętał.
Po przyjeździe do Tallinna
do południa, usiłowali spacerować po tym ładnym mieście,
stolicy Estonii. Bracia chcieli zainteresować młode panie zabytkami
historycznymi tego miasta – a jest
co pokazywać. Wzgórze ToomŒwiat Inflant
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pea ze średniowiecznymi murami
obronnymi, bramami i basztami
zwłaszcza ze słynną Grubą Małgorzatą. Panie nie miały jednak
„głowy” do zabytków. Ciężko było
więc naszym braciom występować
w roli przewodników. Po pół
godzinie dali sobie spokój i wylądowali w piwiarni. Panie wolały

de, zgrabne, kuso przyodziane
kobiety. Nawet jeśli ich ćwiczenia były na poły kulturystyczne.
Polki zdobyły wiele medali. Nie
wszystkie jednak zostały rozdane;
organizatorzy na wszelki wypadek przygotowali ich więcej niż
należało. Dlatego po zawodach
najaktywniejsi z działaczy, w na-

Na zdjęciu: Szalik moskiewskiego klubu Dynamo. Brat Marek Wołodin
mógłby solidnie oberwać od kibiców innych, wrogich klubów za taką
demonstrację w centrum stolicy. Szalik musiał dobrze schować za pazuchę.
uszczęśliwiać siebie buszowaniem
po drogeriach, butikach i galeriach a także przygotowaniem się
do zawodów. To było ważniejsze
niż jakieś stare budowle.
Nasze dziewczęta dzielnie
walczyły podziwiane przez męską,
w większości, publiczność. Kto
by nie chciał popatrzeć na mło-

grodę za ich trud, zostali uhonorowani kompletem medali. I tak
Błażejewski i Janczewski zabrali
do domu piękne pamiątki i mogli
poczuć się jak...mistrzowie świata.
Po zawodach nasi bracia
Błażejewski i Janczewski, w pełni
szczęśliwi z duchowego kontaktu z pięknymi dziewczętami,

wracali bez przeszkód do domu.
Małżonki spisały się bez zarzutu –
żadnego z ich mężów diabeł nie
opętał. Obroniły ich. Z trudem,
bo z trudem, ale obroniły.
AD 2010 kwiecień, przejścia graniczne Łotwa – Rosja
Bractwo zmierzało z Łotwy
w kierunku Nowogrodu i dalej
do Sankt Petersburga. Złożyli
wizytę w polskiej szkole w Rzeżycy
i następnie pojechali do przejścia
granicznego Zilupe na szosie
Ryga – Smoleńsk – Moskwa.
Już z daleka widać było tłumy
„mrówek”, czyli miejscowych
Rosjan handlujących drobnicą ze
swymi pobratymcami z Rosji. To
prawdziwa klęska na przejściach
granicznych. Setki handlarzy
stoją karnie w kolejce. Celnicy
trzepią ich dokładnie, bo to jest
także granica Unii Europejskiej.
Celnikom się nie spieszy, są panami na granicy i w każdym calu
pokazują swą władzę.
- Będziemy czekać ze dwa
pełne dni – wspólnie orzekli.
- Co tu zrobić, przecież
mamy rezerwację hoteli, program wyprawy może się załamać
– myśleli
- Musimy znaleźć jakiś fortel
– rzekł Stefan Pastuszewski
I znalazł. Poszedł do rosyjskich pograniczników i zameldował, że reprezentują władze
Bydgoszczy i jadą do Smoleńska
w misji dyplomatycznej aby oddać
hołd ofiarom katastrofy lotniczej
z dnia 10 kwietnia tego roku.

Pomachał im legitymacją radnego. Rosjanie dali się przekonać
i pozwolili im stanąć na uprzywilejowanym pasie granicznym
dla VIP-ów. Nie żądali innych
dokumentów.
- Przejdziemy bez bólu, lada
moment – zameldował braciom
Pastuszewski.
- Już byli w ogródku, witali się z
gąską - można powiedzieć trawestując poetę.
Jednak czujne oko jakiegoś
rosyjskiego Łotysza, stojącego
posłusznie w kolejce, nie zauważyło jakichkolwiek wyróżników
dyplomatycznych na autobusie.
A pasażerowie, według niego, za
Boga i za żadne skarby nie wyglądali na dyplomatów, szczególnie
jeden taki mały, chudy z wąsem
odziany w kolorową koszulę i
dżinsy, w trampkach zamiast w
żałobny garnitur i czarne buty.
-To jacyś przebierańcy –
myślał.
Podzielił się tym „odkryciem” z łotewskimi pogranicznikami. Umundurowana funkcjonariuszka podzieliła jego
wątpliwości i weszła do autobusu.
- A wianki (wieńce) to gdzieś
macie? Jedziecie przecież na
miejsce katastrofy – zapytała
gniewnie.
Żadnych wianków w pojeździe oczywiście nie było. Celniczka odkryła oszustwo i bez żadnych
ceregieli wygoniła ich na koniec
długiej kolejki.
- Co dalej? – wszyscy się
głowili.
- Dwa dni mamy do tyłu
i jeszcze porządnie będą nas
trzepać. Podpadliśmy im co
niemiara.
Uchwalili, że muszą zmienić
przejście graniczne i pomknęli na
północ do przejścia w Pytałowie,
na drodze w kierunku Sankt –
Petersburga. Stracili ponownie
kilka godzin.
Na tym przejściu - znowu
problemy. „Mrówek” mało, ale
gorliwym celnikom nie spieszy
się. Włoski strajk to normalność.
Wielki Mistrz wykombinował
nowy fortel.
- Prosimy o szybkie odprawienie nas na granicy, gdyż wieziemy starych, schorowanych
ludzi do Smoleńska aby oddać
hołd ofiarom katastrofy – zameldował pogranicznikom.
- No to pokażcie jakie leki
biorą ci schorowani staruszkowie,
skoro jesteście tacy troskliwi –
odrzekli.
W autobusie zapanowała
konsternacja. Znaleźli rozwiązanie – wszyscy w autobusie rzucili
do jednego wora własne leki i
substytuty, bandaże, jakieś krople, pigułki nasenne. Było tego
sporo. Pastuszewski z triumfem
zaniósł to do biura. Łotysze i
Rosjanie pozytywnie się do tego
odnieśli. Uwierzyli, a raczej starali

się uwierzyć w bajki o Smoleńsku;
na pewno zdawali sobie sprawę,
że to wielka lipa. Szybko, poza
kolejnością zostali odprawieni.
Bracia odetchnęli z ulgą. Stracili
jednak mnóstwo czasu, choć
mogło być o wiele gorzej.
To nie wszystko, nie koniec

w tej, wydawało się, beznadziejnej sytuacji. Szeptem zapytał
kasjerkę na stacji benzynowej
czy mogłaby wymienić dolary
na ruble. Odpowiedziała, że nie
może ale chętnie to zrobi pani ze
sklepu spożywczego obok stacji.
Okazało się, że bracia nie byli

Na zdjęciu: Słynna ulica Arbat w Moskwie. Kwitnie tu uliczna kultura.
Właśnie na Arbacie brat Wołodin wywęszył koszulkę Dynama;
spod lady ją nabył.

tarapatów. Po pokonaniu granicy, bracia byli przekonani, że
nadrobią choć trochę straconego
czasu. Jednak drogę zagrodził im
wielki szlaban z groźnym napisem
„Płatnyj awtostrad”. Droga była
pełna dziur, że w Polsce nie zostałaby w ogóle dopuszczona do
eksploatacji. Tu jednak nazywała
się „autostradą”. Brat Krzysztof
Błażejewski zaoferował, że zapłaci

pierwsi w takiej sytuacji a zmyślna
sprzedawczyni przygotowana była
na taką transakcję. Pieniądze
wymieniła (na lewo oczywiście),
zarobiła na braciach co nieco i
wszyscy byli zadowoleni. W ten
sposób nowy Mercedes Sprinter
Leszka Droszcza mógł pognać do
Rosji po, pożal się Panie Boże,
„awtostradzie”.

Na zdjęciu: Rzeka Prypeć w Narowli na Białorusi. Tu mógłby postradać życie
Wielki Mistrz naszego Bractwa, któremu zachciało się ochłody. Jednak łaska boża
i anioł stróż go uratowali. Co to znaczy poranna msza święta!
za przejazd. Spodziewał się, że
pani w budce przy szlabanie zażąda od niego kilka drobnych euro
albo dolarów, które akurat miał
przy sobie. Kobieta domagała
się określonej sumy w rublach i
kazała wymienić pieniądze. Nie
było jak tego dokonać bowiem
jedyny kantor na granicy był
zamknięty, gdyż była akurat niedziela. W sukurs przyszedł brat
Podczaszy i znalazł rozwiązanie

AD 2010 kwiecień, Nowogród
Wielki (Wielikij Nowgorod),
Psków (Pskow). Rosja
Firma przewozowa brata
Leszka Droszcza sprawiła sobie,
jak już wspomniałem, nowy autobus – Mercedes Sprinter. Piękny,
wygodny. Cóż z tego skoro stanowi łakomy kąsek dla złodziei,
których nie brakowało w owych
czasach na tamtych terenach.
Bracia, w wyprawie do Rosji,

osiągnęli historyczny Nowogród
Wielki. To ongiś najświetniejsze miasto Rusi. Tutaj rządził
Aleksander Newski, zwycięzca
nad Teutonami w sławnej „bitwie lodowej” 5 kwietnia 1242
roku. O bitwie tej już pisałem;
powstrzymał ich inwazję na Ruś.
Do dziś dnia czczony jest w Rosji
a Cerkiew prawosławna wyniosła
go na ołtarze.
Bracia zwiedzali to zabytkowe miasto. Jest tam co zwiedzać
– Kreml, sobór św. Mikołaja,
sobór św. Sofii a także pomnik
1000 – lecia Rosji.
Stanęli na nocleg w miejscowym hotelu. Z tyłu był parking.
Zaparkowali. Niedługo potem zauważyli, że kręcą się wokół niego
dwa mikrobusy. Jeden podjechał
i odjechał. Następnie drugi w ten
sam sposób się zachował.
- Namierzają nas – rzekł
Leszek
- Trzeba zarządzić nocny
dyżur wewnątrz pojazdu, inaczej
klapa
Bracia Adam Gajewski i
Marek Pankanin wzięli na siebie
ciężar ochrony. Zostali na noc w
autobusie, okryli się kocami, pokrzepili się czymś mocniejszym.
Mieli możność oglądania filmów
na video. Telefony komórkowe
mieli przy sobie. Mikrobusy z
podejrzanymi osobnikami znowu
się pojawiły. Ujrzeli naszych druhów w autobusie i uciekli. Obydwaj bracia zdali egzamin – mogą
zostać zawodowymi ochroniarzami. Rano powitano ich wiwatami.
Autobus został uratowany.
Na drugi dzień zawitali do
historycznego Pskowa. Znowu
ten sam problem – zabezpieczenie autobusu. Zakwaterowali się
w domu studenckim. Brat Leszek
pojechał na pobliski parking.
Pani parkingowa odrzekła:
– Bezpiecznie tu jest, dwa
dni możecie stać.
Czujne oko Leszka zauważyło, że babcia parkingowa zaraz
chwyciła za telefon.
- Aha, już powiadamia złodziei. Dziś nas uspokoją, a jutro
przystąpią do akcji.
Cały dzień zwiedzali zabytkowy Psków. Następne miasto
pełne historii – jedno z najstarszych na Rusi założone w X wieku
w pobliżu Jeziora Pskowskiego
łączącego się z jeziorem Tiopłoje
i następnie z Czudzkim (Pejpus).
Nad miastem króluje okazały
Kreml, wielokrotnie oblegany
przez wojska nieprzyjacielskie.
Występuje tam bogactwo budynków cerkiewnych – sobory
św. Trójcy, Troicki oraz blisko
czterdzieści innych, pomniejszych świątyń. W marcu 1917
roku ostatni car Rosji Mikołaj II,
właśnie w Pskowie, podpisał swą
abdykację, co przyniosło fatalne
skutki dla niego samego i całej
Rosji.
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Dla nas Polaków, Psków kojarzy się z oblężeniem tego miasta
przez wojska Stefana Batorego w
latach 1581 – 1582. Polacy nie
pokonali wojsk Iwana IV Groźnego ale podpisali z nim rozejm
w Jamie Zapolskim, w wyniku
którego większość Inflant przeszła w ręce polskie. Niestety na
niezbyt długo. Legendę tego oblężenia uwiecznił Jan Matejko na
sławnym obrazie „Stefan Batory
pod Pskowem”, eksponowanym
obecnie w Zamku Królewskim w
Warszawie.
Wieczorem Leszek zadecydował, aby nie wracać na już opłacony parking. Lepiej coś stracić
byle nie autobus. Poszukali innego parkingu. Tam dyżur w budce
miał osobnik o wadze minimum
150 kilogramów. Rozumiał po
polsku. Leszek podbudował
jego czujność solidną łapówką.
Zadziałało.
- Możecie być spokojni –
rzekł z powagą swego wysokiego
urzędu. Słowa dotrzymał.
Przez cały czas podróży
przez Rosję, Wielki Mistrz nakazywał braciom, żeby nie mówili
obcym, gdzie zmierzają jechać
następnego dnia aby po drodze
nie natknąć się na zasadzkę.
Nowy Mercedes Sprint był zbyt
łakomym kąskiem.
AD 2010 kwiecień, Sankt Petersburg (Piotrogród, Leningrad).
Rosja
To była bardzo interesująca
dla braci wyprawa. Mogli przekonać się jak obecnie wygląda stolica dawnego imperium carskiego
i miasto narodzin osławionej
rewolucji bolszewickiej. Spacery
po historycznym centrum wywoływały zachwyt pięknem miasta
założonego przez cara Piotra I
Wielkiego. Rosja na początku
XVIII uzyskała, po zwycięskiej
Wojnie Północnej ze Szwedami,
upragniony dostęp do Bałtyku.
Potężny kraj bez dostępu do morza nie miał perspektyw rozwoju.
Na bagnistych terenach Ingrii, w
rozlewiskach Newy, car nakazał
wybudowanie miasta, stolicy
godnej światowego imperium.
Decyzja jego była adekwatna do
ówczesnych stosunków – zagonił
setki tysięcy chłopów pańszczyźnianych do roboty, zatem
siła robocza już była. Zatrudnił
najwyższej klasy architektów
(głównie włoskich) i mistrzów
budowlanych(też z Zachodu).
Praca na bagnach to istna
mordęga. Całe miasto posadowione jest na drewnianych palach. Wycięto lasy z połowy Rosji,

spławiając drewno rzekami na
plac budowy. Robotnicy w trudzie
i znoju wwiercali je na placach
budowy. Praca chłopów – niewolników była katorżnicza, umierali jeden po drugim. Żadnych
przepisów bhp nie było. Nikt ich
losem się nie przejmował. Wtedy
i dziś - w historii liczy się końcowy
efekt. A jest wspaniały. Aż dziwić
się można, że w tamtych czasach
nie było żadnych biur projektowych, uczonych z politechnik,
kontrolerów, inspektorów nadzoru, kierowników. Nie było koparek, ładowarek, samochodów,
traktorów etc. Jedyny sprzęt to
łopata i konna furmanka. A stoi
wszystko do dziś i to na bagnach!
Nie było też szczegółowych rysunków technicznych. Po prostu
architekt tworzył rysunki, które
przekazywał majstrom, najczęściej „nie czytatym, nie pisatym”.
Oni już wiedzieli co z tym zrobić.
Posiadali swoje tajemnice, które
nikomu nie wyjawiali. Tworzyli
tajemną wspólnotę nazwaną
później „wolnomularstwem” zwalczaną przez wszystkich „uczonych
w piśmie”.
Petersburg dotrwał do dziś
bez większych uszczerbków. I
pomyśleć, że w Bydgoszczy mosty
walą się jeden po drugim po zaledwie czterdziestu latach.
Bracia cały dzień zwiedzali
śródmieście. Rozczarowała ich
marna, współczesna konserwacja
bezcennych zabytków. Świeżo
położona farba na elewacjach
odpadała razem z całymi tynkami. Całe śródmieście wydawało
się być mało ludne, drogie ceny
mieszkań spowodowały exodus
ludności na przedmieścia.
W Petersburgu hotele są
bardzo drogie. Nasi bracia wynajęli tańszy hotel w oddaleniu
od centrum, który reklamowany
był w internecie. W rzeczywistości była to rudera w oficynie
pamiętającej czasy przedrewolucyjne. Strach było nocować.
Okna trzymały się na „słowo
honoru”, a komin naprzeciwko
przywiązany był do dachu...
grubym sznurem. Jednak miłe
Rosjanki, biznesmenki tamtych
czasów zrehabilitowały się za te
niedogodności, przyrządzając
rano pyszne śniadanie. Komin
szczęśliwie przetrwał w pozycji
pionowej.
Nie wszyscy spali podczas
drugiej petersburskiej nocy.
Sporej grupie zachciało się iść
do centrum aby być świadkiem
unikalnego widowiska, jakim
jest podnoszenie zwodzonych
mostów każdej nocy od godziny

Na zdjęciu: Brat Edward Wojciechowicz, przedsiębiorca z Białorusi oraz
brat Andrzej Bogucki w dobrej komitywie pozują do fotografii na tle
Edwardowej posesji.
2 do 3. Doświadczony przewodnik turystyczny brat Wojciech
Sobolewski – Sabulis (Sobol)
zapewniał wszystkich o takim
conocnym wydarzeniu. Po przejściu kilku kilometrów (w nocy
metro nie działało) nad Newę,
bracia zasiedli na brzegu w oczekiwaniu na widowisko. Dziwili się
mocno, że miejscowi Rosjanie
nie podzielali ich entuzjazmu co

do oglądania pięknego pokazu.
Nad Newą było kompletnie
pusto, nic się nie działo. Bracia
cierpliwie czekali aż do trzeciej
nad ranem i się ...nie doczekali. Musieli wracać do hotelu
tylko po to aby zjeść śniadanie,
spakować się i odjechać. Bratu
Wojciechowi coś się pomyliło.
Zdarza się.
cdn.

Roman Sidorkiewicz

Żydzi z Inflant i Białorusi
- David Zaslav ur. 1960, rodzina
pochodzi z Zasławia na Białorusi;
światowy magnat telewizyjny z
Nowego Jorku, właściciel sieci
Discovery, polskiego TVN i wielu
innych
- Chaim Weizman z Motolu na
Białorusi (1874 – 1952), pierwszy
prezydent Izraela, przewodniczący Światowej Organizacji
Syjonistycznej
- Marc Chagal z Witebska (1887 –
1985), sławny malarz we Francji
- Stanley Fischer ur. 1943 w Rodezji Północnej (obecnie Zambia)
z rodziców Żydów litewskich i
łotewskich. Amerykanin, główny
ekonomista w Banku Światowym
oraz gubernator Banku Izraela
(jest też Izraelczykiem)
- Anne Appelbaum ur. 1964,
pisarka, dziennikarka amerykańska; rodzina z Białorusi???
- Jasha Heifetz z Wilna (1901
-1987), amerykański sławny
skrzypek

- Mark Rothko z Dyneburga
(1903 – 1970), znany amerykański malarz – awangardzista
- Golda Meir z Kijowa (1898
– 1978), polityczka izraelska,
uczyła się w Pińsku
- Noam Chomsky ur. 1928, amerykański filozof, pisarz; matka z
Białorusi, ojciec z Ukrainy
- Bob Dylan (Robert Zimmerman) ur. 1941, piosenkarz, kompozytor, noblista; pradziadowie
pochodzili z Litwy i Odessy
- Louis Mayer z Mińska (1884
– 1957), gigant przemysłu filmowego, król Hollywoodu, założyciel wytwórni Metro-Goldwyn-Mayer z lwem jako symbolem i
znakiem filmowym
Najwięcej sławnych Żydów
pochodzących z Imperium Rosyjskiego posiada korzenie rodzinne w Rosji, w Polsce i na
Ukrainie. Można wymienić całą
litanię.
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