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Kilka lat temu, podczas 
wakacj i  wybral iśmy s ię  na 
Białoruś. Jechaliśmy do Piń-
ska szosą biegnącą z Brześcia 
nad Bugiem. Kiedy minęliśmy 
Kobryń i zbliżaliśmy się do 
Drohiczyna, spostrzegliśmy 
przy odchodzącej na południe, 
bocznej drodze drogowskaz 
z napisem: Zakoziel 7 km. 
Zakoziel… wszak to nazwa 
miejscowości nie obca nam, 
Polakom, zwłaszcza tym, któ-
rzy interesują się Powstaniem 
Styczniowym i udziałem w nim 
Romualda Traugutta albo 
znającym dobrze biografię 
Elizy Orzeszkowej. Nie zasta-
nawiając się wiele skręciliśmy 
na południe. Byliśmy ciekawi, 
czy znajdziemy jakieś ślady 
po Orzeszkach w Zakozielu 
lub leżącym po sąsiedzku Lu-
dwinowie, czy zachowała się 
kaplica, w której Eliza Orzesz-
kowa ukrywała poszukiwanego 

Katarzyna i Jerzy Samusikowie

Zapomniane dwory Orzeszków na Polesiu

przez Rosjan Romualda 
Traugutta.

Ród Orzeszków her-
bu Korab nie wywodził 
się z Zakoziela ani nawet 
z Polesia, lecz z Podlasia, 
a dokładniej – ze wsi 
Orzeszki położonej na 
Ziemi Mielnickiej. Za 
jego protoplastę, zna-
nego z dokumentów, 
uważa się Jana Orzeszko, 
wojskiego mielnickiego. 
Według „Kroniki Litew-
skiej” król Zygmunt Sta-
ry polecił w 1539 roku 
dobra jego podziel ić 
między dzieci zrodzone 
z małżeństwa z Anną z 
Sokołowskich. Otrzymali 
je syn Krzysztof i córka Anna 
Zawiszyna.

Krzystof Orzeszko, pan na 
Czeberakach, Czarnołoskach 
i Falencicach, miał pięciu sy-
nów, a później znacznie więcej 

wnuków i prawnuków. W mia-
rę zwiększania się ich liczby 
przenosili się oni coraz dalej 
od rodowych włości, osiedlając 
się w województwie trockim i 
nowogródzkim, na Wołyniu i 
Podolu, by pełnić tam urzędy 
stolników, podkomorzych, 
wojskich, podsędków, sędziów 
ziemskich, starostów i mar-
szałków szlachty. Dotarli też 
na Polesie w pobliże Pińska. 
Pierwszym Poleszukiem w ro-
dzie Orzeszków stał się Antoni 
Orzeszko, marszałek szlachty 
powiatu pińskiego i starosta 
ostryński, zmarły w 1772 roku. 
Był on trzykrotnie żonaty i 
miał kilku synów. Jeden z nich, 
Józef, był pierwszym z Orzesz-
ków właścicielem Zakoziela. 
Kupił go w 1808 r. od feld-
marszałka Piotra Rumiancewa 
i w 1814 roku zbudował tam 
murowany dwór.

Był to budynek partero-
wy, wydłużony, składający się 
z trzech części. Pięcioosiowy 

korpus główny pokryty został 
wysokim, czterospadowym da-
chem z dwoma lukarnami na 
dłuższych połaciach. W niezbyt 
wysuniętym ryzalicie znajdowa-
ły się szerokie drzwi wejściowe, 
po bokach których wznosiły się 
dwie pary toskańskich kolumn 
podpierających schodkowy 
przyczółek. Dwa trzyosiowe 
skrzydła boczne były wyraźnie 
niższe. Okno każdej osi oflan-
kowane zostało przyściennymi 
kolumnami toskańskimi, dźwi-
gającymi belkowanie z wydat-
nym gzymsem profilowanym. 
W obu skrzydłach znajdowały 
się pokoje mieszkalne, nato-
miast w korpusie środkowym 
– pomieszczenia reprezenta-
cyjne. Główne drzwi wejściowe 
prowadziły do dużej sieni, po 
bokach której znajdowały się 
dwie identyczne, obszerne 
sale. Jedna z nich mieściła 
jadalnię, druga przeznaczona 
była na gabinet pana domu. 
Za sienią, od strony ogrodu 

Na zdjęciu: Dwór Orzeszków w Zakozielu - rys. Napoleona Ordy z 1863 r.

Na zdjęciu: Tyle zostało z dworu Orzeszków
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znajdowała się bawialnia, 
z wyjściem prowadzącym 
na taras. 

W 1826 r. panem na 
Zakozielu zostaje syn Jó-
zefa, Nikodem, ożeniony 
z Ferdynandą z Chrzanow-
skich. Po przejęciu ojcow-
skiego majątku zmienił 
diametralnie jego charak-
ter i rozpoczął ożywioną 
działalność gospodarczą. 
Zbudował gorzelnię, a po-
tem fabrykę włókienniczą. 
Aby mieć dla tych zakładów 
własny surowiec, uprawiał 
przede wszystkim ziemniaki 
i buraki cukrowe oraz len i 
konopie. Zakupił też stado 
angielskich owiec, które 
po kilku latach rozrosło się 
do 8 tysięcy sztuk. Zadbał 
także o estetykę swojej sie-
dziby – wokół dworu założył 
park o powierzchni kilkudzie-
sięciu hektarów. W jego części 
paradnej głównym elementem 
dekoracyjnym była szeroka na 
11 metrów aleja, obsadzona 
lipami. Po obu jej stronach 
biegły kanały wodne, nad któ-
rymi wyrastały dęby. Kończyła 

się ona dużym gazonem przed 
frontową elewacją dworu.

W 1838 r. w dworskim 
parku stanęła na sztucznie 
usypanym pagórku zaprojek-
towana przez znanego wów-
czas architekta, Franciszka 
Jaszczołda, neogotycka kapli-
ca.  Zbudowano ją na planie 
kwadratu i zwieńczono czte-
rema strzelistymi, narożnymi 
wieżyczkami, zakończonymi 
podwójnymi pinaklami. Piątą, 
znacznie wyższą, z krzyżem 
na wierzchołku, umieszczono 
centralnie. Oszkarpowane wie-
życzki narożne miały wnęki, w 
których znajdowały się żeliwne 
figury czterech ewangelistów 
naturalnej wielkości. Wszyst-
kie cztery elewacje wieńczyły 
trójkątne frontony, z trzema 
ostrołukowymi oknami i dwo-
ma podobnie zamkniętymi 
niszami po bokach, z mnó-
stwem neogotyckich detali i z 

krzyżami na szczytach. Do ka-
plicy prowadziły 10-stopniowe 
schody wyciosane z marmuru. 
Ponad wejściem, po obu stro-
nach łukowato zamkniętego 
obramienia drzwi zamocowa-
no żeliwne kartusze herbowe 
fundatorów: „Korab” – Orzesz-

ków i „Nowina” – 
C h r z a n o w s k i c h . 
Wnętrze kaplicy po-
siadało kryształowe 
sklepienie. Ołtarz 
główny i chór odla-
ne zostały z żeliwa; 
w okna wmonto -
wano witraże; na 
ścianach powieszo-
no ikony. Ponieważ 
kaplica miała być 
również rodzinnym 
grobowcem, w jej 
podziemiach zna -
lazły się sklepione 
krypty. Spoczęły w 
nich zwłoki Józefa 
Orzeszki, jego syna 
Nikodema, córki 
Nikodema – Teofili 

oraz teścia Nikodema – Iwana 
Chrzanowskiego. 

Po śmierci Nikodema w 
1843 r. dobra zakozielskie 
objął jego syn Kalikst (1822-
1891),  ożeniony z  Emil ią 
Skirmuntówną (1833-1905). 
Okazał się on bardzo przedsię-
biorczym dziedzicem, oprócz 
Zakoziela, w skład którego 
wchodziło 6 folwarków (Babu-
licze, Bielin, Dosznik, Dziatło-
wicze, Karłowicze i Wołowel)  i 
ponad 15 tysięcy ha gruntów, 
posiadł też kilka innych mająt-
ków. Piastował także wysokie 
urzędy – marszałka szlachty gu-
berni grodzieńskiej, kamerjun-
kra cara Aleksandra II, członka 
głównej komisji włościańskiej 
działającej na rzecz zniesienia 
pańszczyzny chłopów.

W tym czasie właścicie-
lem leżącego po sąsiedzku 
Ludwinowa był stryjeczny brat 

Kaliksta, Piotr Orzeszko (1825-
1874), którego żoną została 
młodziutka, 16-letnia Eliza 
Pawłowska, przyszła wielka pol-
ska pisarka – Eliza Orzeszkowa 
(1841-1910). Ich ślub odbył 
się w 1858 r. w Grodnie, po 
czym młoda para przyjechała 
do ludwinowskiego dworu, by 
spędzić w nim następne 6 lat. 
Według opisu Orzeszkowej 
budynek dworski był skromny, 
parterowy, pokryty słomianą 
strzechą, ale obszerny i wygod-
ny, i …wiała zeń stara i wiecznie 
piękna poezja szlacheckich dworów 
naszych. Otoczony był dużym 
parkiem, ze wspaniałą aleją 
kasztanową.

Podczas Powstania Stycz-
niowego w pobliżu Ludwinowa 
walczył oddział powstańczy 
pod dowództwem Romualda 
Traugutta. Kiedy wojsko ro-
syjskie poczęło brać górę nad 
powstańcami i ich dowódca 
musiał się ukryć, roztoczyła 
nad nim opiekę Eliza Orzesz-
kowa. Najpierw urządziła mu 
kryjówkę w ludwinowskim 
dworze, potem w zakozielskiej 
kaplicy, by na koniec zawieść 
go własnym powozem do gra-
nicy Królestwa Kongresowe-
go. Po upadku powstania jej 
mąż, Piotr Orzeszko, został 
aresztowany i zesła-
ny do guberni per-
mskiej, Ludwinów 
zaś władze carskie 
nakazały sprzedać 
w ciągu dwóch lat. 
Nabył go w 1867 r.  
moskiewski kupiec, 
Paweł  Kantarow, 
bowiem tylko Ro-
s janin mógł  s tać 
s ię  w ła śc ic ie lem 
majątku odebrane-
go polskiemu zie-
mianinowi.  Eliza 
Orzeszkowa nie po-
dążyła za małżon-
kiem na zesłanie. 

Nie połączyła się z nim 
nawet wtedy, gdy na mocy 
amnestii wrócił do kraju 
i nie mogąc zamieszkać w 
rodzinnych stronach, udał 
się do Królewca, a potem 
do Warszawy. Spędził w 
niej kilka lat w ubóstwie, 
utrzymując się z udzielania 
lekcji muzyki, nim zmarł 
w ewangelickim szpitalu w 
sierpniu 1874 r. 

Kalikst Orzeszko rów-
nież przystąpił do powsta-
nia i jemu również odebra-
no zakozielski majątek. Nie 
został on jednak zesłany na 
Sybir, lecz pozwolono mu 
spieniężyć część majątku 
i udać się na emigrację. 
Pomogły mu w tym liczne 
znajomości wśród wysokich 
urzędników rosyjskich, ja-
kie zawarł podczas pełnie-

nia różnych funkcji w admini-
stracji carskiej. W kraju została 
natomiast  matka Kaliksta, 
Ferdynanda Orzeszko. Kiedy 
w 1867 r. ogłoszono amnestię 
dla tych uczestników Powsta-
nia Styczniowego, którzy nie 
brali bezpośredniego udziału 
w walkach, udało się jej odzy-
skać Zakoziel. Jego prawowity 
właściciel, Kalikst Orzeszko 
nie wrócił jednak do kraju i 
zmarł w Mediolanie w 1891 r. 
Majątek odziedziczył jego naj-
starszy syn, Kalikst junior. On 
również przebywał za granicą 
i nie troszczył się o rodowe 
włości, ku oburzeniu swojej 
babki, Ferdynandy Orzeszko, 
która również nie mogła na-
leżycie o nie zadbać, miesz-
kając w pałacu syna Juliusza w 
Dolsku na Wołyniu. W takiej 
sytuacji Zakoziel sprzedano 
w 1894 r. rosyjskiej hrabinie, 
Nadzieżdzie Bobryńskiej. Jako 
ciekawostkę można w tym 
miejscu podać, iż dziadek jej 
męża był synem z nieprawego 
łoża carycy Katarzyny II i grafa 
Grigorija Orłowa.

Kalikst  junior Orzesz -
ko, mający stopień kapitana 
wojska polskiego, przebywał 
cały czas w zachodniej Euro-
pie, głównie we Włoszech i 

Na zdjęciu: Kaplica w Zakozielu

Na zdjęciu:  Korab - herb Orzeszków

Na zdjęciu: Nowina - herb Chrzanowskich
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Na zdjęciu: Dzisiejszy wygląd gorzelni zbudowanej przez Nikodema Orzeszko

Na zdjęciu: Resztki kryształowego sklepienia

Na zdjęciu: Wejście do krypty grobowej

Anglii, gdzie posiadał kilka 
zamków, między innymi na 
włoskiej wyspie Oratino. W 
1902 r. uzyskał od papieża 
Leona XIII dla siebie i swo-
ich pierworodnych męskich 
potomków prawo do nosze-
nia tytułu „książę Korab”. 
Odtąd tytułował siebie: Ka-
likst Korab de Orzeszko – Duke 
of Oratino. Książęcy tytuł nie 
przeszkadzał mu zajmować 
się filozofią. Nim zmarł w 
1913 r. w Anglii, wydał ob-
szerne dzieło filozoficzno-
-autobiograficzne pt. Le Livre 
du Prince Korab.

Tymczasem Nadzieżda 
hr.  Bobryńska odnowiła 
zaniedbany już bardzo dwór 
Orzeszków, nie zmieniając 
jego architektonicznego 
porządku, a przede wszystkim 
dźwignęła podupadłą gospo-
darkę majątku. W 1902 r. zbu-
dowała parową mleczarnię, a 4 
lata później fabryczkę spirytu-
su, postawiła też dużą stajnię 
dla kilkudziesięciu  koni oraz 

krytą ujeżdżalnię. Tuż przed 
wybuchem I wojny światowej 
w zakozielskich dobrach, liczą-
cych wówczas 12 370 hektarów, 
pełną parą pracowały: mle-
czarnia, serowarnia, warzelnia 
piwa, gorzelnia, zakład spirytu-
sowy, wędzarnia, kuźnia. 

W 1922 r. syn Nadzieżdy 
Bobryńskiej, Aleksiej, sprzedał 
Zakoziel Zygmuntowi Witol-
dowi Wesołowskiemu. Nowy 
właściciel natychmiast wziął się 
za przebudowę dworu.  Pod-
wyższył o jedną kondygnację 
środkowy ryzalit i poprzedził 
go portykiem z podwójną 
parą kolumn toskańskich w 
wielkim porządku. W elewacji 
ogrodowej dobudował piętro 
nad trójosiową częścią środ-
kową, z pomieszczeń którego 

wychodziło się na górny taras 
wsparty na jednopokojowych 
parterowych dobudówkach, 
postawionych po obu stronach 
tarasu dolnego. W ten sposób 
przeprowadzona przebudowa 
znacznie zniekształciła har-
monijną kompozycję pier -

wotnej budowli. 
Wesołowski nie-
długo cieszył się 
przekompono -
waną przez siebie 
siedzibą. Już po 
roku sprzedał ją 
wraz z całym ma-
jątkiem Karolowi 
Tołłoczce.

P r z y b y ł y  z 
Warszawy Karol 
T o ł ł o c z k o  b y ł 
ostatnim właści-
cielem Zakozie-
la. Ponoć polubił 
bardzo swój naby-
tek i nazywał go 
„Zwaniec”. Sta -
rał się utrzymać 
jego poprzedni 
charakter i nie 
dopuścić do de-
wastacji zabytko-
wych budowl i . 
Zajął się szcze -
gólnie kaplicą, z 

dachu której kajzerowscy żoł-
nierze zdarli miedzianą blachę 
podczas I wojny światowej. Toł-
łoczko pokrył kaplicę nowym 
dachem i naprawił powstałe 
uszkodzenia. Po wybuchu II 
wojny światowej nie opuścił 
swojego majątku i przebywał 
w nim aż do 1944 r., a podczas 
niemieckiej okupacji pomagał 
partyzantom walczącym w oko-
licznych lasach. Dwór nie do-
trwał jednak do końca II wojny 
światowej. Został zniszczony, 
gdy na stacjonujących w nim 
żołnierzy niemieckich napadli 
partyzanci. Mniej ucierpiała 
kaplica, chociaż znajdujące się 
w niej groby zostały zdewasto-
wane, zaś część wyposażenia, 
w tym organy i posągi świętych 

zostały przeniesione do kate-
dry w Pińsku. 

Kiedy odnajdujemy ka -
plicę wśród resztek drzew 
podworskiego parku, nie je-
steśmy zachwyceni jej obecnym 
stanem. Odpadający płatami 
tynk, wyszczerbione mury, 
okna pozbawione szyb, za -
rdzewiała krata zamiast drzwi 
prowadzących do wnętrza, ja-
rzębiny, brzozy i jakieś krzewy 
rosnące na gzymsach i dachu 
świadczą, że od czasów wojny 
nic nie zrobiono, żeby zacho-
wać jedną z najpiękniejszych 
neogotyckich budowli na Bia-
łorusi.

Pozostałości po dworze 
Orzeszków początkowo nie 
możemy znaleźć.  Dopiero 
idący drogą mieszkaniec wsi 
pokazuje nam niepozorny 
budynek pokryty eternitowym 
dachem. Spoglądamy na niego 
ze zdziwieniem, by po chwili 
dostrzec w jego elewacji sześć 
przyściennych kolumn flan-
kujących cztery okna. A więc 
zachowała się część jednego 
skrzydła dworu, 
którą powiększo-
no, by przezna-
czyć ją na zwykły 
budynek miesz-
kalny.

 
W  n a j l e p -

szym stanie do-
trwał do naszych 
czasów budynek 
browaru. Po II 
wojnie światowej 
p o d w y ż s z o n o 
go o jedno pię-
tro i  teraz jest 
to budowla trój-
kondygnacyjna z 
czterokondygna-
cyjnymi skrzydła-
mi bocznymi i 
trzyosiowym ry-
zalitem central-
nym, również o 
czterech kondy-

gnacjach. Fasadę i elewację 
przeciwną zdobi po 12 ko-
lumn przyściennych, sięgają-
cych drugiego piętra. Dawny 
browar przekształcono w 
gorzelnię, która produkuje 
obecnie duże ilości alkoholu.

   
Jeszcze gorzej obszedł 

się los z Ludwinowem. Po 
śmierci Pawła Kantorowa 
majątek odziedziczył jego syn 
Mikołaj. Zginął on podczas 
bieżeństwa w 1915 r.  za -
mordowany przez rabusiów. 
Jego spadkobiercy sprzedali 
ludwinowski majątek, o po-
wierzchni liczącej wówczas 
1218 dziesięcin, braciom 
Rozwadowskim, również Ro-
sjanom, którzy po zakończe-
niu I wojny światowej doko-

nali jego parcelacji. Działkę z 
dworem kupił niejaki Renner, 
przybysz z centralnej Polski. 
Budynek dworski był już wtedy 
znacznie nadgryziony zębem 
czasu. Nowy właściciel nie 
odbudował go jednak, lecz ro-
zebrał, pozostawiając sobie do 
zamieszkania najlepiej zacho-
wany fragment. Nie wiemy jak 
potoczyły się jego losy podczas 
II wojny światowej. Dzisiaj nie 
pozostało już po nim żadnego 
śladu. Mieszkańcy Ludwinowa 
nie potrafią nawet wskazać 
dokładnego miejsca, w którym 
on stał. Pokazują tylko kilka 
budynków gospodarczych roz-
rzuconych wśród współczesnej 
zabudowy wiejskiej oraz grupy 
dorodnych drzew, będących 
pozostałością dworskiego par-
ku. Mówią też, że w wiejskim 
domu kultury znajduje się ką-
cik poświęcony Elizie Orzesz-
kowej. Nie mogliśmy jednak 
go zobaczyć, bo akurat w dniu 
naszego pobytu w Ludwinowie 
dom kultury był zamknięty.
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Laureatów Nagrody No-
bla pochodzących z Kresów 
Wschodnich jest dziesięciu, 
z czego aż siedmiu to Żydzi. 
Ponadto kilku kolejnych, który 
urodzili się poza Kresami ma 
pochodzących stamtąd przod-
ków. Spośród wspomnianych 
dziesięciu Noblistów czterech 
jest znanych. Są to Czesław Mi-
łosz, Menachem Begin, Szymon 
Peres i Swietłana Aleksijewicz. 
Pozostała szóstka, decydowanie 
mniej znana, to: Samuel Josef 
Agnon, Żores Ałfiorow, Geor-
ges Charpak, Roald Hoffmann, 
Simon Kuznets i Andrzej Shally. 
Warto przybliżyć ich czytel-
nikom. Pisząc o laureatach 
lakonicznie potraktowaliśmy 
ich kariery naukowe czy też 
literackie, gdyż zależało nam 
przede wszystkim na pokazaniu 
ich związków z Kresami. Oto 
wspomniana szóstka:

Samuel Josef Agnon (1888-
1970) uważany jest za najwybit-
niejszego pisarza żydowskiego 
tworzącego w języku hebraj-
skim. Pisał świadomie archaizo-
wanym językiem.

Urodził się w Buczaczu 
(obecna Ukraina), skąd pocho-
dziło ponadto dwóch wybitnych 
Żydów: Emanuel Ringelblum i 
Szymon Wiesenthal. Naprawdę 
nazywał się Szmul Josef Czacz-
kes. Agnon to pseudonim, 
który w 1924 r. stał się jego 
nazwiskiem. Mieszkał kolejno 
w Buczaczu, we Lwowie, Pale-
stynie, Berlinie, a od 1923 r. już 
na stałe w Palestynie. Literacką 
nagrodę Nobla otrzymał w 1966 
r. za głęboko charakterystyczną 
sztukę narracyjną z motywami z 
życia narodu żydowskiego. Zmarł 
w Jerozolimie, a dom, w którym 
tam mieszkał do końca życia 
został przekształcony w muzeum 
biograficzne.

W Buczaczu na domu, 
w którym mieszkał (obecnie 
przy ul. Agnona) umieszczona 
jest pamiątkowa tablica, a na-
przeciwko od 2016 r.stoi jego 
popiersie. W Buczackim Rejo-
nowym Komunalnym Muzeum 
Krajoznawczym znajduje się eks-
pozycja poświęcona Nobliście

W języku polskim ukazały 
się dwie jego książki: „Od Bu-
czacza do Jerozolimy: opowia-
dania” (1995) i „Przypowieść 
o skrybie i inne opowiadania” 
(2016).

Rosjanin Żores Ałfiorow 
(1930-2019) urodził się w Witeb-

sku, na terenie obecnej Biało-
rusi. Jego matka była Żydówką, 
ojciec Białorusinem, członkiem 
partii komunistycznej. Synowi 
nadał imię na cześć zamordo-
wanego w 1914 r. przywódcy 
francuskich socjalistów Jeana 
Jaurèsa.

Żores był komunistą, po-
dobnie jak ojciec, laureatem 
Nagrody Lenina w 1972 r. Przez 
5 kolejnych kadencji był (z ra-
mienia Komunistycznej Partii 
Federacji Rosyjskiej) deputo-
wanym niższej izby parlamentu 
Rosji czyli Dumy Państwowej. 
Większość życia spędził w Le-
ningradzie, czyli dzisiejszym 
Petersburgu.

Był wybitnym uczonym, ale 
zarazem potrafił mówić i pisać o 
fizyce w prostych, zrozumiałych 
słowach. Ponadto pasjonowała 
go historia II wojny światowej. 

Nagrodę Nobla z fizyki w 
2000 r. otrzymał za rozwinięcie 
technologii wykorzystujących hete-
rostruktury półprzewodnikowe w 
technice wielkiej częstotliwości.

Kolejny żydowski laureat, 
Georges Charpak (1924-2010) 
urodził się w Dąbrowicy na Wo-
łyniu, gdzie Żydzi stanowili 94% 
ludności.Jego rodzinnym języ-
kiem był jidysz, ale jako jedyny w 
najbliższej rodzinie znał biegle 
język polski. Wspominał, że w 
młodości nazywano go Griszą. 
Przypuszczalnie nosił nazwisko 
Szarpak.Jego rodzina wędro-
wała po świecie, aby w 1931 r. 
osiąść we Francji. Tu Georges, 
który podobno już po sześciu 
miesiącach pobytu biegle mówił 
po francusku, ukończył znaną 
Szkołę Górniczą w Paryżu i 
rozpoczął błyskotliwą karierę 
naukową. Pracował m. in. jako 
asystent Fryderyka Joliot-Curie. 
W latach 1959-1992 związany 
był z Europejską Organizacją 
Badań Jądrowych CERN w 
Genewie. Jego postać nawet 
pojawiła się w rozgrywającej się 
w CERN scenie książki Dana 
Browna „Anioły i demony”.

Nagrodę Nobla z fizyki 
otrzymał w 1992 r. za odkrycia 
i opracowania w dziedzinie 
detekcji promieniowania.Kie-
dy uczony dowiedział się o tej 
nagrodzie, był pewien, że to 
dowcip kolegów.

Roald Hoffmann, noszący 
pierwotnie nazwisko Safran uro-
dził się w 1937 r. w Złoczowie. 
Pochodził z żydowskiej rodziny 
(ojciec był inżynierem, matka 

nauczycielką), która w czasie 
okupacji ukrywała się przed 
Niemcami na strychu szkoły w 
miejscowości Uniów. W pobliżu, 
w klasztorze, zakonnicy ukrywali 
trójkę żydowskich dzieci. Jed-
nym z nich był Adam Rotfeld, 
późniejszy minister spraw za-
granicznych RP. Obaj panowie 
dowiedzieli się o tym ponad 50 
lat później.

Po wojnie rodzina Safra-
nów wyemigrowała do Stanów 
Zjednoczonych. Przyszły Nobli-
sta przyjął nazwisko ojczyma, o 
którym wyraża się z szacunkiem 
i sympatią.

Uważany za jednego z 
najwybitniejszych chemików 
wszech czasów Nagrodę Nobla 
z chemii otrzymał w 1981 r. za 
opracowanie teorii przebiegu 
reakcji chemicznych.

W 2017 r. Ukraina wydała 
znaczek pocztowy z jego podo-
bizną.

Noblista jest  autorem 
ogromnej ilości prac nauko-
wych, które pisze przystępnie, 
jak sam mawia, tak, aby zrozu-
mieli je studenci pierwszego 
roku. Jest również poetą – 
ukazały się cztery tomiki jego 
wierszy.

W liście do autorów tego 
artykułu napisał w 2005 r. 
piękne słowa: „Przykro mi, ale 
zapomniałem mojego języka 
ojczystego. To powraca, kiedy 
oglądam filmy Kieślowskiego i 
kiedy jestem w Polsce. Jednak-
że nie potrafię mówić w tym 
języku.”

Simon Kuznets , pierwot-
nie Siemion Kuźniec (1901-
1985) urodził się w Pińsku. 
Dziś w tym mieście na Polesiu 
jego imię nosi żydowska szko-
ła ogólnokształcąca przy ul. 
Ostrogskiego.

Rodzina Kuźnieców kil-
kakrotnie zmieniała miejsce 
zamieszkania: Kijów, Równe, 
Charków i ostatecznie Nowy 
Jork. Przyszły Noblista studia 
ekonomiczne rozpoczął w Char-
kowie (dziś Narodowy Uni-
wersytet Ekonomiczny nosi 
jego imię), kontynuował je w 
Stanach Zjednoczonych. Całe 
swoje zawodowe życie poświę-
cił badaniom ekonomicznym i 
statystycznym. Nagrodę Nobla, 
a dokładnie Nagrodę Ban -
ku Szwecji w dziedzinie nauk 
ekonomicznych dla uczczenia 
pamięci Alfreda Nobla otrzymał 
w 1971 r. za empiryczną interpre-
tację wzrostu gospodarczego, która 

doprowadziła do pogłębienia wiedzy 
o strukturach i procesach społeczno-
-gospodarczego rozwoju.

Był ponadto miłośnikiem 
literatury i muzyki klasycznej.

Przed budynkiem Naro-
dowego Uniwersytetu w Char-
kowie stoi jego popiersie, obok 
rzeźb dwóch innych Noblistów 
związanych z tym miastem.

Kolejny laureat to Andrzej 
Schally, urodzony w 1926 r. w 
Wilnie.

Na przypomnienie zasłu-
guje zapomniana postać ojca 
Noblisty - generała Kazimierza 
Schally. Był on żołnierzem I 
Brygady Legionów, I Korpusu 
Polskiego w Bobrujsku i armii 
gen. Hallera. Walczył na Łotwie 
i w Bitwie Warszawskiej 1920 r. 
Za swoje zasługi otrzymał m. in. 
Order Virtuti Militari V klasy 
i czterokrotnie Krzyż Walecz-
nych. W 1935 r. został szefem 
Gabinetu Wojskowego prezy-
denta RP Ignacego Mościckiego 
i rodzina przeniosła się do War-
szawy, w 1936 r. uzyskał stopień 
generała brygady.

W 1939 r. rodzina Schal-
lych ewakuowała się do Rumu-
nii, a później do Szkocji. Przy-
szły Noblista studia chemiczne 
rozpoczął w Londynie, a po 
uzyskaniu tam tytułu doktora 
filozofii w dziedzinie bioche-
mii w 1957 r. przeniósł się do 
Stanów Zjednoczonych, gdzie 
pracował naukowo na kolejnych 
uczelniach. W 1966 r. otrzymał 
tytuł profesora. Jego badania 
naukowe z pogranicza chemii 
i medycyny „New York Times” 
określił jako „chemiczną zależ-
ność między ciałem a duszą”. 
Nagrodę Nobla w dziedzinie 
fizjologii lub medycyny otrzymał 
w 1977 r. za odkrycie zjawiska wy-
dzielania hormonów w podwzgórzu 
mózgu i badania nad ich budową i 
czynnościami.

Noblista jest miłośnikiem 
futbolu. Mawia, że jedynie brak 
czasu na treningi pozbawił go 
szansy profesjonalnej gry w lidze 
piłkarskiej. Bardzo lubi muzykę 
klasyczną i operową.

Nie posługuje się językiem 
polskim, nawet w rozmowach z 
mieszkającą w Polsce rodziną. 
Twierdzi, że w młodości mówił 
po polsku, ale z czasem zapo-
mniał i używa wyłącznie języka 
angielskiego. 

Spójrzmy teraz na tych lau-
reatów Nagrody Nobla, którzy 
urodzili się poza Kresami, ale 

Maria i Przemysław Pilichowie 

Laureaci Nagrody Nobla z Kresów Wschodnich
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Ze skąpych wiadomości 
napływających z Łotwy wia-
domo, że od 10 sierpnia do 6 
września 2021 roku było ponad 
1000 zatrzymań emigrantów 
na granicy.

Na terenach przygranicz-
nych wprowadzono stan wy-
jątkowy. Wybudowano 37 km 
ogrodzenia z drutem kolcza-
stym (ogólna długość grani-
cy Białorusi z Łotwą wynosi 
172,912 km). Na Litwie pla-
nują zbudować 550 km ogro-
dzenia.

12 września z obozu dla 
emigrantów uciekło na Litwę 
i do Polski 85 osób. Z tego 45 
osób zostało zatrzymanych w 

Stanisław Antonii Januszkiewicz 

Emigranci na Łotwie

Na zdjęciu: Wydawanie posiłków w obozie dla uchodźców w Dyneburgu

tych krajach. Brat Inflancki 
Włodzimierz Pujsza regularnie 
zbiera jagody i grzyby w lasach 
koło jeziora Dryświackiego. 
Pojechał, w dniu wolnym od 
pracy, po żurawiny. Pogranicz-
nicy i inne służby sprawdzały 
jego dokumenty kilkakrotnie, 
ale nie przedsięwzięły żadnych 
restrykcji.

Według prezeski orga -
nizacji  charytatywnej Ruty 
Dimanty niesprawiedliwością 
jest przesadne wsparcie udzie-
lane emigrantom znajdującym 
się w obozach dla uchodźców, 
podczas gdy łotewscy inwalidzi 
borykają się z poważnymi trud-
nościami bytowymi. 

mają kresowe korzenie.
N a  p o c z ą t e k  H e n r y k 

Sienkiewicz (1846-1916). Jego 
przodkowie byli Tatarami, o 
czym świadczy zarówno jego 
tatarski herb Oszyk, jak i nazwi-
sko. Na czynnym muzułmań-
skim Cmentarzu Tatarskim na 
Powązkach w Warszawie wielo-
krotnie powtarza się nazwisko 
Sienkiewicz.

Kolejna postać może być 
zaskoczeniem – to rosyjski pi-
sarz, poeta i tłumacz Iwan Bunin 
(1870-1953), laureat literackiej 
Nagrody Nobla w 1933 r. Jego 
przodkiem był polski szlachcic 
Szymon Bunikowski, który w XV 
w. osiedlił się w Moskwie.

Iwan Bunin był zajadłym 
wrogiem bolszewików, a ich 
rząd określił jako „odrażającą 
galerię przestępców”. Wiedział 
o swoich polskich korzeniach, 
znał język polski, interesował się 
polską literaturą. Przetłumaczył 
na język rosyjski m. in. „Sonety 
Krymskie” Adama Mickiewicza i 
wiersze Adama Asnyka.

Kresowe korzenie, choć 
tylko w połowie ma Olga Tokar-
czuk. Jest osoba powszechnie 
znaną i nie trzeba jej tu przypo-
minać. Zwraca uwagę kresowe 
nazwisko i rzadko używane w 
Polsce imię. Ojciec Noblistki 
pochodził spod Tarnopola, 
urodził się we wsi Płaucza Mała 
w województwie tarnopolskim 
w rodzinie polsko-ukraińskiej. 
Babcia Noblistki - Olga z domu 
Kozowycz była Ukrainką.

Kolejna postać o kreso-
wych korzeniach to biochemik 
amerykańsko-kanadyjski Sidney 
Altman, urodzony w 1939 r. w 
Montrealu w Kanadzie. Nagro-
dę Nobla z chemii otrzymał w 
1989 r. za odkrycie katalitycznych 
właściwości RNA.

Jego rodzice byli ubogimi 
emigrantami, pochodzili z Kre-
sów. W liście do autorów tego 
artykułu Noblistaw 2005 roku 
napisał, że jego ojciec, Victor 
Altman „urodził się w 1900 roku 
w Cherny Ostroe… około 200 
mil na zachód od Kijowa”. Nie 
ma jednak miejscowości o po-
dobnejnazwie (Czarny Ostrów?) 
w tym rejonie. Prawdopodobnie 
więc chodzi o Ostróg na

Wołyniu. Matka Rachel 
Arlin urodziła się natomiast w 
Świsłoczy, położonej na obecnej 
Białorusi tuż za polską granicą, 
około 60 km od Białegostoku.

Rodzice Sidneya poznali 
się w Kanadzie.

Herbert Charles Brown 
(1912-2004) nosił pierwotnie 
nazwisko Browarnik.W encyklo-
pediach występuje jako chemik 
amerykański pochodzenia an-

gielskiego.W rzeczywistości był 
synem polskich Żydów z Kresów 
Wschodnich.

Jego rodzice Karol Browar-
nik i Pearl Gorinstein wyemigro-
wali z Żytomierza do Londynu 
w ramach wielkiej fali emigracji 
żydowskiej na początku XX wie-
ku. Tam w 1908 roku wzięli ślub 
i tam też urodziła się im dwójka 
dzieci, w tym Herbert Charles. 
W 1914 roku przenieśli się do 
Chicago i tam zmienili nazwisko 
na Brown.

Przyszłego Noblistę fascy-
nowała chemia, takie też wybrał 
studia i jako chemik zrobił ka-
rierę naukową. Nagrodę Nobla 
z chemii otrzymał w 1979 r. za 
prace nad wykorzystaniem związków 
boru i fosforu jako odczynników w 
syntezie organicznej.

Gertrude Belle Elion (1918-
1999) była laureatem Nagrody 
Nobla w dziedzinie fizjologii lub 
medycyny w 1988 r. za osiągnię-
cia naukowe, które doprowadziły 
do powstania nowych leków 
nowotworowych. Była bardzo 
nietypowym uczonym, gdyż ni-
gdy nie uzyskała tytułu doktora, 
ale wielokrotnie otrzymywała 
doktoraty honoris causa.

Niewiele wiadomo o jej 
polskich korzeniach. Jej ży-
dowscy rodzice Robert i Bertha 
wyemigrowali do Stanów Zjedno-
czonych z Kresów Wschodnich, 
przypuszczalnie z terenów obec-
nej Białorusi.

Gertrude Elion urodziła się 
w Nowym Jorku. Całe swoje życie 
zawodowe poświęciła badaniom 
przede wszystkim nad leczeniem 
nowotworów. Nie założyła wła-
snej rodziny, ale była ukochaną 
ciocią dla dzieci swojego brata i 
wielką miłośniczką opery.

Kolejnym, ostatnim już 
opisanym tu „kresowym” Nobli-
stą jest Sheldon Lee Glashow, 
urodzony w Nowym Jorku w 
1932 r. Jego rodzice pocho-
dzili z Bobrujska (na obecnej 
Białorusi), skąd przenieśli się 
do Stanów Zjednoczonych. Oj-
ciec przyszłego uczonego nosił 
polskie nazwisko Głuchowski, 
czego Amerykanie nie potrafili 
wymówić i rząd emigracyjny 
przetłumaczył je na Glashow.

Sheldon Lee od dziecka ma-
rzył, żeby zostać uczonym, studio-
wał chemię i fizykę, robił karierę 
naukową. Pracował na różnych 
uczelniach, na Uniwersytecie Ka-
lifornijskim w Berkeley był kolegą 
wykładającego też tam Czesława 
Miłosza.Nagrodę Nobla z fizyki 
otrzymał w 1979 r. za badania 
elementarnych cząstek materii. 

W Polsce Sheldon Lee Gla-
show jest praktycznie nieznany, 
chociaż bywa zaliczany do naj-
wybitniejszych uczonych wszech 
czasów.

Na zdjęciu: Bracia Inflanccy oraz goście wyprawy przy Pomniku Unii 
Lubelskiej - pomnik na Placu Litewskim w Lublinie, wystawiony według 

koncepcji Staniaława Staszica, projektu Feliksa Bentkowskiego i Pawła 
Malińskiego, odsłonięty 26 sierpnia 1826 roku. Od lewej: Henryk Tokarz, 

Paweł Milla, Roman Sidorkiewicz, Stefan Pastuszewski, Leszek Droszcz, 
Henryk Kałużny. 
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Roman Sidorkiewicz - Klijāns (Myszołów)

Bracia Inflanccy, nasze wyprawy - z lekkim przymrużeniem oka (10)
ciąg dalszy z poprzedniego numeru

Jest co zwiedzać w tej eks-
klawie. Bardzo ciekawy teren dla 
miłośników historii. Najwięcej 
tam jest oczywiście zabytków po-
niemieckich szczególnie z czasów 
krzyżackich. Monumentalne i 
wspaniałe są ruiny wielkiego zamku 
krzyżackiego Balga posadowio-
nego tuż nad stromym brzegiem 
Zalewu  Wiślanego. Kaliningrad 
(Königsberg, Królewiec) jest cie-
kawym, nowoczesnym miastem, z 
wyróżniającą się sławną katedrą, w 
której  pochowany jest Immanuel 
Kant. Miasto zostało zburzone 
pospołu przez Brytyjczyków na-
lotami dywanowymi latem 1944 
roku oraz  Rosjan w kwietniu 1945 
roku. Wszystko to było niepotrzeb-
ne, gdyż miasto leżało daleko od 
centrum Niemiec, nie było tam 
wielkiego przemysłu zbrojeniowe-
go. A wyniszczający szturm Armii 
Czerwonej w dniach od 6 do 9 
kwietnia był zupełnym nonsensem. 
Rosjanie stali już na linii Odry, 
lada dzień szykowali się na Berlin. 
Mogli więc oszczędzić Królewiec, 
który później sami musieli odbu-
dowywać. Straty po obu stronach 
były ogromne, prawie 100 tysięcy 
ludzi zginęło.

Zwiedzaliśmy wiele miast. 
Ot taki Bałtijsk (Piława, Pilau) na 
półwyspie Sambijskim, siedziba 
dowództwa Floty Bałtyckiej. Miasto 
otwarte jest dziś dla wszystkich. 
Można podejść pod samą bazę 
wojenną. Bałtijsk jest 
pięknie położony, 
dużo tam plaż i spa-
cerowiczów. Pomniki 
władców Rosji przy-
pominają Rosjanom 
o ich wielkości.

Półwysep pełen 
jest kopalń burszty-
nów. Ponoć jest tam 
80 % światowych 
złóż. Wydobycie tego 
surowca powoduje 
dewastację  terenów 
poprzez wypłukiwania 
bursztynu z głębi zie-
mi. Widać to z okien 
autobusu jadącego 
obok miasta Jantar-
nyj (Palmnicken). W 
latach dziewięćdzie-
siątych bursztynem 
„zainteresowały się” 
gangi. Był to okres 
prywatyzacji w wyko-
naniu rządu Borysa 
Jelcyna. Wyrastały 
fortuny. Cmentarze 
w okolicach pełne 
są nowobogackich 
nagrobków różnych 
gangsterów zabitych w 

wewnętrznych porachunkach. Dziś 
to wszystko się uspokoiło.

Na półwyspie odwiedziliśmy 
kilka kurortów nad Bałtykiem. 
Szczególnie podziwialiśmy Swie-
tłogorsk (Rauschen). Zadbane 
miasto, pełne turystów. Leży na 
wysokiej skarpie, zabudowane pięk-
nymi, poniemieckimi domami, bu-
dynkami. Można powiedzieć, że to 
Sopot i Jastrzębia Góra w jednym.

W następnym kurorcie, w 
Zielenogradsku (Cranz), spacero-
waliśmy wzdłuż plaży i spotkała nas 
niespodzianka. Jacyś dwaj młodzi 
ludzie obserwowali nas uważnie 
słysząc polski język. W pewnym 

momencie stanęli na plaży, tuż 
przy nas i patykiem napisali na 
plaży wielkimi literami, cyrylicą: 
KRYM. Odnieśliśmy wrażenie, że 
chcieli powiedzieć, Krym to Rosja i 
wy Polacy odczepcie się od nas.

Nie zapomnieliśmy także o 
wizycie w miasteczku Znamiensk 
(Welawa). Podpisano tutaj oraz 
w Bydgoszczy w roku 1657 po-
rozumienie zwane jako traktaty 
welawsko – bydgoskie zawarte 
między Rzeczpospolitą a księstwem 
Prus – Brandenburgii. Wydarzenie 
to marnie wpłynęło na bieg naszej 
historii. Prusy wyzwoliły się spod 
lenna polskiego; Polska już ni-

gdy nie osiągnęła tam 
swych wpływów co po-
zwoliło Prusakom na 
niebywały rozwój swe-
go państwa. Traktaty 
miały fatalny wpływ 
na historię naszego 
kraju.

AD 2017 kwiecień, 
Kłajpeda (Klaipėda, 
Memel). Litwa

Bractwo przyje-
chało późną nocą do 
tego miasta.  Przed-
tem spotkała nas 
przygoda – Rosjanie 
nie wypuścili nas z 
historycznej Tylży 
(Sowieck, Tilsit) na 
Litwę. Chcieliśmy 
przejechać granicę po 
zabytkowym moście 
nad Niemnem i choć 
z daleka spojrzeć w 
miejsce, w którym na 
tratwie spotkali się w 
roku 1807 Napoleon 
i Aleksander I, podpi-
sując sławny Traktat 
Tylżycki.

Powód nieprze-

puszczenia nas przez granicę:
– Obwód kaliningradzkie nie 

jest obwodem tranzytowym w drodze 
na Litwę. Przyjechaliście z Polski więc 
wracajcie do Polski - zawyrokowała 
funkcjonariuszka straży granicz-
nej.

Żadnych dyskusji. Straciliśmy 
wiele godzin, wracaliśmy przez 
Gołdap, Suwałki i Kowno. Ale z 
drugiej strony więcej zobaczyliśmy 
dawnych Prus Wschodnich.

Rankiem brat Stefan wysko-
czył z hotelu aby zwiedzić miejsco-
wa molennę – to jego pasja, bez 
tego nie może istnieć na wypra-
wach. Miał zaplanowane krótkie 
spotkanie. Zrobił kawał drogi w 
jedną stronę. Wracał następnie 
do hotelu. Coś w jego głowie się 
zacięło – być może z niedospania. 
Szedł dobrze – w kierunku Starego 
Miasta. Jednak stracił orientację. 
Nikogo zapytać o drogę. Pusto 
zupełnie. Miotał się po uliczkach. 
Klął na siebie pod nosem:

– Ot, znawca Kłajpedy! Pycha 
będzie ukarana!

Wreszcie z dużym opóźnie-
niem dotarł do hotelu. Bracia cze-
kali na Mistrza i już pomrukiwali. 
Stefan musiał się gęsto tłumaczyć.

Nagle wszyscy wybuchnęli 
śmiechem. W tym zamieszaniu 
i błąkaniu się po Kłajpedzie, Mi-
strzowi kompletnie rozwalił się 
lewy but. Co dalej? Czas goni, 
mamy program wyjazdu na Mie-
rzeję Kurońską, po sklepach nie 
ma czasu gonić. No i zagrała tu 
głowa naszej towarzyszki podróży 
pani Elżbiety, żony brata Romu-
alda Kromplewskiego – Sienazisa 
(Pasikonik). Zawsze ona wozi ze 
sobą pasmanterię, ot na wszelki 
wypadek. Wyjęła odpowiednią 
gumę, oplotła podeszwę nieszczę-
snego buta i ...gotowe. Natomiast 
brat Andrzej Bogucki poważnym 
tonem, niczym na mównicy sejmo-
wej, objawił światu:

- Nasza droga „Baba Jaga” po-
święciła własne majtki, aby ratować 
but Wielkiego Mistrza!

Śmiechu i komentarzy było 
bez liku. Bardzo lubiana przez bra-
ci pani Kromplewska to prawdziwy 
skarb na pokładzie autobusu. Jej 
domowy smalec, kapusta kiszona 
mają wielkie powodzenie podczas 
przerw na posiłek. Jest mistrzynią 
w tej branży. Przygotowuje te wik-
tuały nawet wtedy, gdy nie jedzie z 
nami na wyprawę. Całe szczęście, 
że w Kłajpedzie była akurat obecna.

Mamy szczęście do dobrych 
kucharzy. Należy wspomnieć brata 
Romana  Andrzejewskiego – Meža 
Kakis (Żbik). Z zawodu był poli-
cjantem a z zamiłowania history-

Na zdjęciu: Obwodnica Bargłowa omija „nasz” bar 
Salamandra. Bezużyteczna inwestycja, gdyż za kilka lat cały 

ruch będzie się odbywał na trasie S61 –Via Baltica

Na zdjęciu: Posiłek na trasie – wszyscy syci i zadowoleni, podziwiają 
wyroby pani Elżbiety Kromplewskiej, naszej stałej intendentki
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kiem. Często pisał w Świecie Inflant. 
Jego ogórki kiszone, śledziki, przy-
prawiana własnoręcznie słoninka 
to skarb na każdym wyjeździe. I 
nie tylko na wyjazdach ale także 
na comiesięcznych zebraniach 
Bractwa w Bydgoszczy. Palce lizać! 
Niestety zmarł w roku 2019, na jego 
pogrzebie bracia odśpiewali „Bo-
gurodzicę”. Tak zawsze żegnamy 
swych towarzyszy z Bractwa.

AD 2017 maj, Dubno. Ukraina
Bracia nasi postanowili 

wzmocnić ekipę rekonstruktorów 
historycznych ze stowarzyszenia 
Chorągiew Chełmińska i wyjechali 
z nimi na uroczystości 25 - lecia 
odzyskania przez katolików świą-
tyni pw. św. Jana Nepomucena w 
Dubnie w obwodzie rówieńskim. 
Przedtem, w dobie powszech-
nej ateizacji, budynek kościoła 
zamieniono na...halę sportową 
dla młodzieży szkolnej. Taki przy-
bytek jest oczywiście potrzebny, 
tylko dlaczego akurat w murach 
kościelnych? Chełminiakom towa-
rzyszyły rodziny, znajomi; zebrała 
się spora grupa ludzi, blisko 60 
osób z Bydgoszczy, Wrześni, To-
runia, Włocławka. Trasa wiodła 
przez dawne Kresy Południowo 
– Wschodnie a tam zawsze jest 
ciekawie dla miłośników naszej 
historii. Rekonstruktorzy wieźli 
duże ilości szabel, replik broni 
palnej czarno prochowej, obu-

wia. Przewożono wiele strojów 
rycerzy, dworzan, białogłowych. 
Wszystko na potrzeby uświetnie-
nia uroczystości. Skąd wzięła się 
ta inicjatywa? Kościół parafialny 
w Dubnie od lat wspomagany 
jest ofiarnością wiernych diecezji 
toruńskiej oraz pelplińskiej (do 
roku 1992 Chełmno i Toruń 
należały do diecezji chełmińskiej 
z siedzibą w Pelplinie). Potrzeby 
finansowe kościoła katolickiego 
na Ukrainie są wielkie, bowiem w 
czasach sowieckich wiele obiektów 
popadło w ruinę. Trzeba je restau-
rować wspólnymi siłami, gdyż to 
jest nasze dziedzictwo kulturowe.

Rekonstruktorzy, wyjeżdżając 
na Ukrainę, poza Unię Europejską, 
popełnili duży błąd, który mógł ich 
drogo kosztować oraz był źródłem 
kłopotów w drodze powrotnej. 
Granice przekraczali w Dołho-
byczowie. Celniczka ukraińska 
sfotografowała zabytkowy bagaż 
i - droga wolna na Ukrainę. Co za 
szczęście, że pozostał jakiś ślad po 
tym sprzęcie ! Rekonstruktorzy 
mieli bowiem w Polsce obowiązek 
zapakować cały sprzęt i zawieźć do 
najbliższego urzędu celnego celem 
spisania protokołu i opieczętowa-
nia. Tego podstawowego doku-
mentu jednak nie było. Celniczka 
ukraińska winna była zatrzymać ich 
na granicy. Poszła im na rękę lecz 
mogła to być niedźwiedzia przysługa. 
Do tego tematu jeszcze wrócę.

Ze względu na istniejącą 
pandemię COVID - 19, wyprawę 
naszą ograniczyliśmy do rejonów 
Polski związanych historycznie 
z uniami polsko – litewskimi, to 
jest zLubelską i Horodelską.

Trasę wyprawy opracowali 
bracia Leszek Drożdż – Galis i 
Stefan Pastuszewski – Lauva a 
także, częściowo, Roman Sidor-
kiewicz Klijans.

Pierwszy dzień – 18 września 
sobota

Bydgoszcz – Toruń – Sierpc 
– Warszawa, pałac w Wilanowie. 
Zwiedzanie parku. Jedziemy 
dalej.

Lublin. Podczas jazdy do 
tego miasta Stefan Pastuszew-
ski zwięźle zreferował historię 
stosunków polsko-litewskich, 
zakończonych podpisaniem 
unii w tym mieście w dniu 1 
lipca roku 1569. Zwiedziliśmy 
podwórzec Zamku Lubelskiego, 
zapoznaliśmy się z jego drama-
tyczną historią. Potem spacer po 
Starym Mieście i alei Krakowskiej 
do pomnika Unii Lubelskiej. 
Ciekawy to monument wystawio-

Roman Sidorkiewicz - Klijāns (Myszołów) 

Wyprawa studyjno-historyczna Bractwa Inflanckiego w 2021 roku (1)

ny według koncepcji Stanisława 
Staszica (1755-1826) i projektu 
Feliksa Bentkowskiego oraz Paw-
ła Malińskiego. Odsłonięto go 26 
sierpnia 1826 roku. Podziwiali-
śmy Lublin - zabytkowy, piękny, 
zadbany, pełen kawiarnianych 
ogródków.

Chełm. Wejście na Górkę 
Chełmską, wysłuchanie burzliwej 
historii miasta i okolic, które le-
żały na dawnej Rusi Czerwonej, 
gdzie władza przechodziła z 
„rąk do rąk”. Następnie kolacja 
w restauracji „Gęsie Sprawki”, 
nocleg w domu pielgrzyma na 
terenie kompleksu Bazyliki 
Narodzenia Najświętszej Marii 
Panny (bazylika mniejsza – 
minor). Poprzednio były tu: 
cerkiew prawosławna, potem 
unicka i znowu prawosławna. 
Przypomnę, unicka to potoczna 
nazwa prawosławnego Kościoła 
Wschodniego, który dostał się 
pod zwierzchnictwo Watykanu 
za poduszczeniem władz Rzeczy-
pospolitej, zachowując ryt bizan-
tyjski i kalendarz juliański. Po-
wstała na bazie Unii Brzeskiej w 

Trasa wyprawy wiodła do 
Dubna przez miasta bardzo bliskie 
każdemu Polakowi. Uczestnicy 
zwiedzili  Żółkiew, Lwów (tuż 
niedaleko nocowali), Olesko, 
Brody, Podhorce, Poczajów, Krze-
mieniec. Mieli co zwiedzać, lecz 
niewiele mieli czasu na ogarnięcie 
takiej mocy atrakcji historycznych. 
Dotarli do Dubna. Wieczorem, 
miejscowe władze zaprosiły gości 
z Polski na małe biesiedowanie. W 
hotelowej restauracji wszyscy do-
brze się zabawili – stoły były suto 
zastawione, niczego nie brakowa-
ło. Do tańca przygrywała znako-
mita miejscowa orkiestra grająca 
popularne przeboje i oczywiście 
piękne melodie ukraińskie. To 
był znakomity relaks w podróży – 
wszyscy ze sobą się zbratali.

Po nocnych zabawach bracia 
mogli dobrze się wyspać, gdyż 
uroczystości zaczynały się dopie-
ro w południe. Przybyły tłumy 
wiernych. Nasi rekonstruktorzy 
z Chełmna asystowali podczas 
uroczystej mszy. Pięknie się pre-
zentowali tworząc szpaler do 
ołtarza. Po mszy kroczyli na czele 
procesji wokół kościoła i podtrzy-
mywali proboszcza z Najświętszym 
Sakramentem.

Następnego dnia ruszyli ku 
granicy. Po drodze zwiedzili Łuck 
z zamkiem i katedrą. Dojechali 
do granicy polsko – ukraińskiej 
Ustyluh – Zosin. I tu zaczęło się 

małe piekiełko. Polski celnik za-
czął krzywić się na wieziony bagaż 
rekonstruktorów. Nie posiadali 
żadnych dokumentów. To mogło 
zapachnieć jakimś przemytem. Za-
częło być gorąco. Wtedy w sukurs 
naszym podróżnikom przyszedł 
kierownik zmiany po stronie 
ukraińskiej.

- Jedźcie do Dołhobyczowa, 
tam was odprawiali na Ukrainę, 
mają zdjęcia i tylko oni mogą was 
przepuścić w porozumieniu z 
polskimi służbami celnymi. Tutaj, 
na tym przejściu, wasze służby 
niedawno zarekwirowały podobny 
ładunek, który nie posiadał wyma-
ganych papierów - doradzał miły 
Ukrainiec.

Nie było wyjścia. Pognali na 
tamto przejście. Dojrzeli szczęście 
– dyżur miała ta sama celniczka 
ukraińska, która przepuszczała 
ich w tamtą stronę. Ta sama, która 
zrobiła dokumentację fotograficz-
ną. Szybko poszło na granicy. Nasi 
podróżnicy wracali do domu umę-
czeni ośmiogodzinną stratą czasu. 
Ale dobrze, że tak się skończyło, 
bez rekwirunku na granicy. Nocą 
wszyscy pasażerowie spali w fote-
lach. Tylko dzielni dwaj kierowcy 
(jeden z nich to brat inflancki 
Leszek Droszcz) niewiele odpo-
czywali. Wspaniale spisali się na 
marnych drogach Ukrainy.

cdn.

roku 1596. Później „ochrzczono” 
ten Kościół nazwą Greckokatolicki 
i do dziś taka nazwa istnieje. Cer-
kiew Moskiewska z wielką pasją 
zwalczała i dalej zwalcza ten Ko-
ściół, traktując ich jako zdrajców 
prawosławia. To historyczna kość 
niezgody między Watykanem 
a prawosławiem. Nawet papież 
Jan Paweł II nie mógł odwiedzić 
Rosję ze względu na sprzeciw 
władzy cerkiewnej. 

Dzień chłodny, zimny. Tra-
sa długości 563 km.

Drugi dzień – 19 września nie-
dziela

Chełm. Dalsze zwiedzanie 
miasta i pozostałości po żydow-
skich mieszkańcach wymordowa-
nych doszczętnie przez Niemców 
w II wojnie. Oglądanie, zza płotu, 
dawnej drukarni, w której wydru-
kowano Manifest Lipcowy tzw. 
Polskiego Komitetu Wyzwolenia 
Narodowego z dnia 22 lipca 
1944 roku. Dzień ten był świętem 
narodowym w Polsce Ludowej 
do roku 1989. Udaliśmy się do 

Na zdjęciu: Chełm. Budynek drukarni, w której drukowano, sławny w Pol-
sce Ludowej, Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 

22 lipca 1944 roku. Fot. Henryk Tokarz
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kopalni kredy w samym centrum 
Chełma. Miasto leży na wielkich 
pokładach kredy, które były i są 
źródłem dochodów mieszkań-
ców. Wycieczkę w podziemiach 
urozmaicił „duch”, który nagle 
pojawił się w kompletnych ciem-
nościach.

Horodło, wieś blisko gra-
nicznej rzeki Bug. Henryk 
Kałużny zapoznał nas z histo-
rycznym wydarzeniem. Tu, w 
roku 1413, dnia 2 październi-
ka, zawiązana została jedna z 
siedmiu unii polsko-litewskich. 
To główny cel naszej wyprawy, 
bowiem Bractwo Inflanckie 
stoi na straży pamięci tej czę-
ści historii naszego narodu. 
Na kopcu, usypanym przez 
naszych rodaków w latach za-
boru rosyjskiego, odbyło się 
zebranie Bractwa. Bracia starsi 

jednomyślnie przyjęli w swój 
poczet brata Henryka Kałużne-
go – Muršķis i brata Henryka 
Tokarza – Auns Wszyscy uczest-
nicy wyprawy usłyszeli wykład 
Wielkiego Mistrza Stefana 
Pastuszewskiego i odśpiewali 
hymn narodowy tak, że wzru-
szyły się łąki i pola nadbużań-
skie…. Nie zapomnieli zrobić 
zdjęcia w tym historycznym 
miejscu. Następnie, w ogródku 
miejscowej kawiarni, urządzili 
sobie posiłek z własnych wik-
tuałów oraz smalcu i kiszonej 
kapusty przygotowanej w Byd-

goszczy przez panią Elżbietę, 
żonę naszego brata Romualda 
Kromplewskiego. Mimo, że nie 
brali udziału w wyprawie, to 
zawsze można na nich liczyć w 
sprawach kulinarnych.

Zamość. Miasto pełne hi-
storii, założone dosyć późno, bo 
w II połowie XVI wieku przez 
Jana Zamoyskiego (1542-1605), 
wielkiego kanclerza koronne-
go. Miasto – twierdza zachwyca 
swą urodą i bogactwem. Widać 
tu potęgę Polski Jagiellonów. 
Odbyliśmy spacer po rynku i 
okolicznych uliczkach. Odwie-
dziliśmy twierdzę zamojską. Prze-
wodnik zafundował nam wystrzał 
historycznej armatni łącznie z 
całą ceremonią przygotowania 
do odpalenia działa. W mieście 
odbywał się na rynku Festiwal 
Dwóch Teatrów (telewizyjnego i 

radiowego), przenie-
siony ze Sopotu. Nie-
stety deszcz i zimno 
odstraszyły widzów. 
Cali szczęśliwi udali-
śmy się do restaura-
cji „Pod św. Kazimie-
rzem”. Nocowaliśmy 
w apartamentach na 
Starówce. Trasa dłu-
gości 139 km.

Trzeci dzień - 20 
września poniedzia-
łek

Wyjazd z Za -
mościa w kierunku 
Przemyśla. 

Podczas jazdy 
Roman Sidorkie -
wicz przypomniał 
historię wywózek 
ludności z Zamojsz-
czyzny. Hitlerowcy 
rozpoczęli wojnę na 
Wschodzie z hasłem 
poszerzenia tzw. Le-
bensraum, czyli prze-
strzeni życiowej dla 
niemieckiej  rasy 
panów. Najpierw 
wypędzali ludność 

Wielkopolski i Pomorza, zagar-
niali ich gospodarstwa rolne 
dla osadników niemieckich z 
krajów bałtyjskich (Łotwa, Es-
tonia). W roku 1942, na jesień, 
postanowili przepędzić polską 
ludność z żyznych ziem wokół 
Zamościa. Jak postanowili tak 
zrobili. W ciągu kilku miesięcy 
wyrzucono ponad 100 tysięcy 
polskich rolników. Dorosłych 
mieszkańców kierowano do 
obozów koncentracyjnych, do 
robót przymusowych, bądź na 
zagładę. Największy dramat 
spotkał dzieci. Oddzielano ich 

siłą od rodziców, 
wywożono w głąb 
Rzeszy, aby ich 
zgermanizować. 
Na stacjach ko-
lejowych polska 
ludność wykra -
dała dzieci, aby 
uchronić je od 
wywózki. Akcja 
zakończyła się 
w marcu 1943 
roku. W lutym 
Niemcy ponie -
ś l i  klęskę pod 
Stalingradem i 
musieli skupić 
się na innych, 
ważniejszych dla 
nich działaniach. 
Jaki los spotkał 
dzieci? Niestety 
z około 30 tysię-
cy wyrzuconych 
dzieci do Nie -
miec tylko 800 
wróciło do ojczy-
zny. Reszta tam 
pozostała nie znając nawet 
swych korzeni.

Szczebrzeszyn. Miasto z 
bogata historią. W Polsce za-
słynęło jednak z... nazwy. Kiedy 
chcemy pożartować z obcokra-
jowca, to każemy mu wymówić 
nazwę tego miasta. Nikt z nich 
nie potrafi tej sztuki, ze Wscho-
du czy z Zachodu. To specyfika 
naszej mowy. Jan Brzechwa 
(1898-1966) rozsławił miasto 
słynnym „W Szczebrzeszynie 
chrząszcz brzmi w trzcinie”. 
To już Himalaje dla obcokra-
jowców. Na rynku stoi mały po-
mnik chrząszcza grającego na 
skrzypcach. Tam pozowaliśmy 
do pamiątkowej fotografii. Ten 
owad to znakomita promocja 
miasta. Każdego lata odbywa 

się tam ogólnopolski Festiwal 
Stolica Języka Polskiego. Mia-
steczko jest na ustach naszych 
luminarzy kultury, promuje 
ich twórczość. Szkoda, że nie 
są w stanie zmienić takich po-
tworków językowych jak: Toruń 
Plaza, City Hotel w Bydgoszczy 
lub Sopot Festival i wiele, wiele 
innych. A winno być jak np. w 
Żninie: Hotel Cukrownia Żnin. 
Czyli jak się chce to można. 

Wracając do Szczebrze-
szyna; niedaleko rynku znaj-
duje się ciekawa rzeźba w pniu 
drzewnym przedstawiająca 
przedstawicieli trzech religii 
istniejących ongiś w mieście 
– kapłana katolickiego, popa 
prawosławnego i rabina żydow-
skiego.

cdn.

Na zdjęciu: Horodło. Na kopcu upamiętniającym 
Unię Horodelską z dnia 2 października 1413 

roku. Wielki Mistrz Stefan Pastuszewski oznaj-
mia całemu światu decyzję starszyzny Bractwa 
o nominacjach na wyższy stopień w hierarchii, 
braci Henryka Tokarza i Henryka Kałużnego. 

Fot. Henryk Tokarz

Na zdjęciu: Lublin. Pod pomnikiem Unii Lubelskiej  
z dnia 1 lipca 1569 roku. 

Na zdjęciu: Zamość. Niestety deszcz, opustoszałe miasto i pusta widownia 
na Festiwalu Dwóch Teatrów. Z tyłu widoczne są wspaniałe kamienice 

kupców ormiańskich. Fot. Henryk Kałużny


