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Na początku października 
2021 roku zaproszono mnie do 
studia lokalnego radia Alise+ na 
program „Polskiej falówki”, gdzie 
podzieiliłem się wspomnieniami 
z historii powstania czasopisma 
„Polak na Łotwie”, które ob-
chodzi swój 30-letni jubileusz, 
do składu redakcji którego na 
początku należałem. Oprócz tego 
wyrecytowałem swój wiersz w ra-
mach powstającego kollażu „PRE-
ZENT DLA NIEPODLEGŁEJ” 
organizowanego przez Centrum 
Kultury Polskiej w Dyneburgu.

Słobódka to – nazwa cmen-
tarza w Dyneburgu (Daugavpils), 
gdzie chowano poległych legio-
nistów, wyzwalających miasto i 
Łatgalię z rąk bolszewików. Byli 
tam pogrzebani również rosyjscy 
żołnierze, ofiary I wojny światowej 
i cywile. W latach 1955 – 1970 wła-
dze radzieckie zniszczyły cmen-
tarz, czyniąc z niego żwirowisko, 
dewastując pierwszy pomnik-sar-
kofag(takie miał kształty) z 1928 
roku, burząc nagrobki i wywożąc 
ludzkie szczątki razem ze żwirem 
na budowę dróg. A potem, w 
latach 80-tych minionego wieku, 
wielki dół byłego żwirowiska 
został zapełniony śmieciami, z 
wierzchu zasypany ziemią i ob-
siany trawą...

Po założeniu Oddziału 
Związku Polaków na Łotwie „Pro-
mień” w 1988 roku, z inicjatywy 
wiceprezes organizacji Albiny 
Czybele, podtrzymanej przez 
Zarząd Oddziału pod kierownic-
twem Henryka Świrkowskiego, 
przy udziale przedwojennej dzia-
łaczki Heleny Filipionek, ogło-
szono zbiórkę pieniędzy wśród 
członków  „Promienia” i wszyst-
kich chętnych, na odbudowę po-

mnika czynu zbrojnego Polaków 
i Łotyszy. Zebrano 100 tysięcy 
rubli. Po akceptacji makiety po-
mnika przez Zarząd Główny ZPŁ 
w Rydze i uzyskaniu zezwolenia 
od władz miejskichw 1991 roku, 
w następnym  roku pomnik-krzyż, 
upamiętniający 237 pocho-
wanych tu legionistów pol-
skich, został wybudowany 
(autorzy projektu: artysta 
plastyk Romuald Gibowski, 
architekt Wanda Baulina, 
konstruktor J. Argalis). 
Usypano stopę pod pomnik 
i ułożono cztery bloki beto-
nowe z tablicami nazwisk 
poległych. Odsłonięcie  po-
mnika-krzyża nastąpiło 22 
listopada 1992 roku.

Mając na względzie 
przystąpienie Polski do 
struktur NATO, 12 marca 
1999 roku, Albina Czybele 
wysunęła ideę, żeby na 
pomniku umieścić godło 
Wojska Polskiego. Ambasa-
da RP w Rydze podtrzymała 
ten pomysł, uzgodniono 
z autorami pomnika wiel-
kość i materiał, z którego 
miał być wykonany, władze 
miejskie zgodziły się. 

Jest sobota 1 maja 
1999 roku. Ówczesny pre-
zes  Oddziału „Promień” 
Władysław Nowicki zamówił 
dźwig. O 15-tej godzinie stał już 
on przy pomniku. Nazajutrz ma 
tu odbyć się okolicznościowe na-
bożeństwo i poświęcenie pomni-
ka z godłem Orła Polski Zbrojnej.

Zostało tylko załatwienie 
formalności – uzyskać pozwo-
lenie od władzy samorządowej 
na umieszczenie godła. Urząd 
zwlekał z pisemną pozytywną 

Stanisław Antoni Januszkiewicz

Z historii monumentu w Dyneburgu

odpowiedzią na wysłany wcześniej 
wniosek. Pierwsze dość długie 
rozmowy z będącą na dyżurze 
panią wicemer w gmachu Dumy 
Miejskiej nie dały rezultatu. Po-
wołała się na na swego zwierzch-
nika - mera A. Widawskiego, który 

zgodził się na pertraktacje z dele-
gacją „Promienia”, w składzie któ-
rej uczestniczyłem. Przyjechał w 
godzinach wieczornych, mimo że 
to była sobota, świateczny dzień 1 
maja. Mówimy mu, że centralne 
władze Republiki Łotewskiej 
zgodziły się na przyjazd polskiej  
jednostki wojskowej, którą pod-
czas przejazdu przez terytorium 

Litwy z honorami eskortowali 
żołnierze z jednostki litewskiej. 
Będzie nabożeństwo pod pomni-
kiem, będzie asystować wojsko, 
jakoś nieładnie będzie, gdy to 
godło nie zostanie umieszczone, 
prosimy więc jedynie o formalne 

pozwolenie. 
Mer waha się, łączy 

się ze swoimi urzędnikami 
z wydziału kultury i do 
spraw ochrony pomników. 
Wysuwa zastrzeżenie. W 
zatwierdzonym projekcie 
godło miało być wykonane 
z żeliwa, natomiast „z War-
szawy przywieźliście orła 
z brązu”. Taka zamiana, 
mówi, jest niedopuszczalna, 
bo przeczy założeniom pla-
stycznym, możecie przecież 
umieścić go u podnoża 
pomnika. 

My nie dajemy za wy-
graną i oponujemy: brąz 
przecież to nie aluminium, 
patyna go z czasem przy-
ciemni i będzie w porządku. 
Co do umieszczenia orła 
u podnóża - przecież dla 
godła takie umieszczenie 
równałoby się sponiewiera-
niu znaku Wojska Polskie-
go, będącego członkiem 
NATO, do którego aspiruje 
również Łotwa (przystąpiła 
29 marca 2004 r.). W koń-

cu około godziny 23 - ciej pan 
Widawski podpisuje dokument 
takiej mniej więcej treści: „Zezwa-
lam na tymczasowe umieszczenie 
godła na pomniku”. 

Zgadzamy się. Szybko - pod 
pomnik, kierowca dżwigu czeka 
od wielu godzin aż zaczniemy 
zaplanowaną akcję wysokościową. 
I tu pojawia nowy problem.

Na zdjęciu: Bracia Inflanccy pod krzyżem na dy-
neburskiej słobódce. Fot. Tadeusz Borysewicz
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Jakoś nikt przedtem nie 
pomyślał, jak to uczynić prak-
tycznie? I to trzeba zrobić szybko.

Po chwilach namysłu je-
dziemy do mego przyjaciela 
Ferdynanda Dargiela, speca do 
wszystkich spraw technicznych 
i on w swoim garażu odnajduje 
stalową linkę, chyba o średnicy 8 
milimetrów i długości z półtorej 
metra, z dwoma pętelkami na 
końcach oraz kawałek miękkiego 
3 - milimetrowego drutu. Teraz 
już wiemy, jak umocujemy orła.

Do kosza dźwigu wchodzi 
pomocnik kierowcy. Podajemy 
mu naszego brązowego ptaka. Ja 
wskakuję na drugi koniec kosza. 
Kiedy zostaliśmy wzniesieni na 
13-metrową wysokość krzyża, 
przepasaliśmy pod pachami 
naszego orła o wadze 30 kilo-
gramów, pomocnik chronił go 
od ewentualnego upadku, ja zaś 
przewiesiłem się przez prawe 
ramię krzyża, pomocnik podał 
z drugiej strony przedniej belki 
pionowej krzyża koniec linki z 
drutem, przedzierzgnąłem drut 
przez drugą pętelkę linki i, leżąc 
tak na ramieniu krzyża, ściągną-
łem z tyłu pionu oba końce linki 
oraz i skręciłem drut. Było w pół 
do 12-tej w nocy! Odetchnęliśmy 
z ulgą.

Nazajutrz stwierdziliśmy, że 
od przodu pomnika, ta cienka 
przepasująca linka z dołu była pra-
wie niewidoczna. Wokół pomnika 
ustawiły się sadzonki świerków, do-
starczone z kraju przez żołnierzy 
polskich. (Obecnie, w 2021 roku, 
to już pokażne drzewa.) Pamietną 
dla nas Mszę św. sprawował w nie-
dzielę 2 maja 1999 roku, kapelan 
WP ks. Kazimierz Krużel. Ks. 
dziekan Aleksander Madelan na 
nabożeństwie stał w płaszczu bez 
szat liturgicznych. Wiedzieliśmy, 
że był niechętny umieszczeniu 
polskiego wojskowego godła na 
pomniku-krzyżu... Po Mszy św. 
nastąpiło poświęcenie monumen-
tu, wojskowa salwa honorowa, 
okolicznościowe przemówienia.

Po paru latach prezes „Pro-
mienia” Władysław Nowicki zor-
ganizował ekipę i Orzeł Polski 
Zbrojnej został przymocowany 
gwintami do krzyża na stałe.Dla 
naszej społeczności polskiej miasta 
Daugavpils (Dyneburg) i okolic 
znaczenie tego monumentu, 
wznoszącego się blisko centrum 
miasta, jest ogromne. Oprócz 
tego, że przed szaleństwem ogra-
niczeń „pandemicznych” miejsce 
to było chętnie odwiedzane przez 
turystów z rodzimego kraju, to 
każde znaczące państwowe świę-
to polskie jest tu obchodzone 
z udziałem dygnitarzy różnego 
szczebla z Polskiej Ambasady w 
Rydze i delegacji z RP, często z 
udziałem wysoko postawionych 
urzędników, również ze strony 
łotewskich władz centralnych i 
samorządowych.

Miejscowość Piaski, zwana 
również Pieski, znajduje się nad 
Jeziorem Czarnym w pobliżu 
Berezy Kartuskiej. Jej pierw-
szym znanym właścicielem był 
starosta starodubowski, Dymitr 
Kijanin. Podczas wojny litewsko-
-moskiewskiej, prowadzonej 
w latach 1499-1503, stracił on 
swoje starostwo, a król Aleksan-
der Jagiellończyk, chcąc mu tę 
stratę wynagrodzić, obdarzył go 
w 1503 r. piaskowskim mająt-
kiem. Po śmierci Dymitra Kija-
nina dobra przejęła jego córka, 
następnie jej trzy córki, noszące 
po mężach nazwiska: Olszewska, 
Rogińska i Syruciowa. Córka 
tej ostatniej, Barbara, wyszła 
za mąż za Jakuba Pusłowskiego 
(1572-1638), herbu Szeliga, 
podstolego rzeczyckiego i staro-
stę okszatyńskiego, i wniosła mu 
w wianie 2/3 majątku, bowiem 
Eliasz Olszewski, nie mając dzie-
ci, zapisał jej swoją 1/3 część 
Piasków. Potem Jakub Pusłowski 
odkupił jeszcze od Rogińskich 
pozostałą część i dzięki temu 
Piaski stały się ponownie wła-
snością jednej rodziny. 

Nie wiemy, jak wyglądała 
siedziba Pusłowskich w tym 
okresie. Prawdopodobnie był 
to dwór drewniany, parterowy, 
niezbyt okazały, jakie wówczas 
powszechnie budowano na tych 
ziemiach. Prawdopodobnie 
Jakub pędził żywot poczciwego 
hreczkosieja, poza tym że w 
1617 r. wziął udział w wyprawie 
na Moskwę pod wodzą hetmana 
Jana Karola Chodkiewicza oraz 
był odpowiedzialny za zaopa-
trzenie w owies królewskich 
koni, co dało mu tytuł „królew-
skiego owiesnego”. Natomiast 
jego wnuk, Kazimierz Michał, 
pełniący obowiązki regimen-
tarza, pułkownika huzarów, 
deputata do Trybunału Litew-

Katarzyna i Jerzy Samusikowie 

Siedziba hrabiów Pusłowskich w Piaskach 

skiego, pełnomocnika hetmana 
Kazimierza Sapiehy na sejmy 
i sejmiki, był bardziej rzutki i 
dał początek rodowej potędze 
Pusłowskich. Za poniesione 
zasługi otrzymał liczne nadania 
królewskie i tym samym znacz-
nie pomnożył odziedziczony 
majątek. 

Największy rozkwit zawdzię-
czają Piaski wnukowi Kazimierza 
Michała, Franciszkowi Pusłow-
skiemu (1730-1799). Szambelan 
króla Stanisława Augusta Ponia-
towskiego, ożeniony z Salomeą 
Grabowską, zaprzyjaźniony z 
Ludwikiem Kościuszko – ojcem 
Tadeusza, wzniósł prawdziwie 
wielkopański, murowany, kla-
sycystyczny pałac, który zasłynął 
wystawnymi przyjęciami dla nie 
byle jakich gości. Nie wiemy, 
jak ten pałac wyglądał, nie 
zachowały się bowiem żadne 
jego plany czy szkice. Opisał go 
natomiast, chociaż dość zdawko-
wo, w Podróżach historycznych po 
ziemiach polskich od 1811 do 1828 
roku Julian Ursyn  Niemcewicz, 
goszczony w 1819 r. przez syna 

Franciszka Pusłowskiego, Woj-
ciecha: „Dom obszerny z pięknym 
przedsionkiem, dostatnie komnaty. 
Miłośnik sztuk pięknych, Józef Sie-
rakowski, wziął na siebie ozdobienie 
ich pięknemi we Włoszech nabytemi 
obrazami. Wyborne znajdują się 
w ich liczbie. Wszystkie okna od 
dziedzińca są z jednej tafli szkła. 
Jak miłem zachwycenie było, gdy 
przez szkła te ujrzałem niescigniony 
okiem kryształ wód przezroczystych. 
Było to jezioro tak naokoło obszerne, 
iż przeciwny brzeg onego zdawał się 
jak blada niebieska taśma, gdzie 
niegdzie zielonym gajem przerwana. 
Widok ten morza, dawnego żeglarza 
wiele zachwycił. Krzyk i unoszenie 
się białych rybitw, w oddaleniu 
żagle statków rybackich, później, za 
zerwaniem się wiatru, marszczenie 
się wód, wzdęcia się ich w małe 
bałwany, dopełniły iluzji. Liczna 
familia krewnych i domowników, 
stół dostatni, przewyborna z wła-
snych sług orkiestra, nade wszystko 
uprzejmość i gościnność gospodarza, 
pobyt w domu tym czynią wielce 
przyjemnym”.

Wojciech Pusłowski (1762-
1833), marszałek szlachty po-
wiatu słonimskiego, poseł na 
Sejm Czteroletni, ożeniony z 
Józefiną ks. Drucką-Lubecką, 
mieszkał stale w Szydłowicach 
pod Słonimem, z których uczy-
nił znaczący ośrodek przemy-
słowy, nazwany później Alber-
tynem, a w Piaskach, przeka-
zanych Franciszkowi, jednemu 
z pięciu swoich synów, bywał 
tylko przy specjalnych okazjach. 
Zbudował jednak w pobliskim 
Olszewie kościół, w którego 
podziemiach spoczął po śmierci 
jego szwagier, ks. Ksawery Druc-
ki-Lubecki, minister skarbu 
Królestwa Polskiego w latach 
1821-1830. Prochy zmarłego w Na zdjęciu: Brama zachodnia

Na zdjęciu: Dwór Pusłowskich w Piaskach 
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1846 r. przywiozła z Petersburga 
jego córka Genowefa, żona Wła-
dysława Pusłowskiego. Kościół 
podczas drugiej wojny światowej 
został zniszczony. Zachował się 
po nim tylko fragment zgruzo-
wanej ściany, otoczony kręgiem 
200-letnich lip.

Franc i s zek  Pus łowsk i 
(1800-?) również rzadko przy-
jeżdżał do Piasek, gdyż pełnił 
służbę dyplomatyczną w ro-
syjskiej ambasadzie w Paryżu. 
Kiedy jednak zjawiał się w swoim 
majątku, wydawał huczne przy-
jęcia. W 1843 r. podczas jednej 
z takich biesiad doszło – przez 
nieuwagę służby przygotowują-
cej gorący krupnik litewski – do 
pożaru, który strawił komplet-
nie pałac. Franciszek Pusłowski 
obiecał go odbudować, ale w 
rzeczywistości przebudował tyl-
ko dawną stajnię, upodobniając 
ją do dworu, w którym mieszkał 
podczas krótkich pobytów w 
Piaskach. Również jego młodszy 
brat, Władysław (1801-1859), 
ożeniony z księżną Genowefą 
Drucką-Lubecką, nie kwapił 
się z odbudową pałacu, gdy 

Piaski przeszły w jego ręce. 
Mieszkał głównie w Alberty-
nie i dbał przede wszystkim 
o tamtejszy majątek. Podob-
nie czynił następny właściciel 
Piasek, Franciszek Ksawery 
(1847-1908), syn Władysława 
i wnuk Wojciecha, ożeniony z 
Leontyną Włodkówną herbu 
Prawdzic, przedkładający kło-
poty związane z prowadzeniem 
dużego przemysłowego mająt-
ku w Albertynie nad spokojny 
żywot ziemianina w Piaskach. 
Kolejnym prawowitym panem 
na Piaskach był syn Franciszka 
Ksawerego, Władysław Pusłow-
ski (1871-1964), który pojął za 
żonę księżnę Krystynę Marię 
Pignatelli. On również mieszkał 
głównie w Albertynie, zaś Piaski 
oddał synowi, Franciszkowi 
Ignacemu (1903-1988), który 
przebywał w nich wraz z żoną, 
Ireną hr. Mohl, do września 
1939 r. 

Przebudowana po 1843 r. 
stajnia pełniła funkcję dworu 

tylko do pierwszej wojny świa-
towej, bowiem podczas działań 
wojennych została zniszczona, 
a potem rozebrana wraz z kil-
koma innymi zabudowaniami. 
Najmniej uszkodzony budy-
nek gospodarczy zaczął pełnić 
funkcję dworu po nadaniu mu 
odpowiedniego kształtu. Prze-
trwał on do dzisiejszych czasów 
i do niedawna mieściło się w 
nim schronisko turystyczne. 
Obecnie wygląda na opuszczo-
ny. Jest to budynek parterowy, 
drewniany i otynkowany, posta-
wiony na planie wydłużonego 
prostokąta, trzynastoosiowy, 
z dachem niskim, czterospa-
dowym, pokrytym dachówką 
eternitową. Przed głównym 
wejściem znajduje się cztero-
kolumnowy portyk zwieńczony 
trójkątnym szczytem.

Oprócz tego dworu zacho-
wała się jeszcze dwukondygnacyj-
na gorzelnia, przebudowana w 
drugiej połowie XIX w. z oficyny 
pałacowej oraz dwie neogotyckie 
bramy wjazdowe. Wzniesiono je 
w połowie XIX wieku, prawdo-
podobnie w tym samym czasie, 

kiedy w pobliskim Kossowie Po-
leskim Wandalin Pusłowski, brat 
Franciszka – właściciela Piasków, 
budował pałac przypominający 
angielskie zamki. 

Bramę główną, usytuowaną 
od strony północnej, tworzą dwie 
okrągłe, dość smukłe baszty, za-
kończone krenelażem, między 
którymi rozpięta jest znacznie 
niższa ściana, zwieńczona zębatą 
attyką, z łukowatym prześwitem 
ośmiometrowej wysokości, okra-
towanym w górnej części. Do 
lewej baszty od strony dziedzińca 
przylega kordegarda, do prawej 
zaś tej samej wysokości i długości 
ścianka, zakończona – podobnie 
jak kordegarda – attyką. Brama 
zachodnia nie była tak monu-
mentalna, nie miała wysokich 
baszt, natomiast z obu stron 
− dwie kordegardy. Po drugiej 
wojnie światowej urządzono w 
niej magazyn, więc ostrołukowy 
środkowy prześwit zamurowano, 
pozostawiając na jego miejscu 
prostokątne okno. Brama jest 

Na zdjęciu: Główna brama wjazdowa 

Na zdjęciu: Detal dekoracyjny bramy głównej

teraz w ruinie – frontowa ściana 
prawej kordegardy już nie ist-
nieje, z attyki przetrwało tylko 
kilka zębów, brak dachów nad 
kordegardami oraz pinakli na 
kilku narożach.

Park  krajobrazowy, zajmu-
jący pierwotnie obszar 10 hek-
tarów i schodzący łagodnie ku 
brzegowi Jeziora Czarnego, ostał 
się w znacznie okrojonej formie. 
Z czterech stawów, połączonych 
z jeziorem kanałem, zachowały 
się tylko dwa i to w dużej mierze 
zarośnięte. Kanał był niegdyś na 
tyle szeroki, że zbudowano na 
nim przystań dla spacerowych 
łódek, mieścił też w najszerszym 
miejscu wyspę z idylliczną altan-
ką, otoczoną kamiennymi rusał-

kami. Dzisiaj jej miejsce zajęły 
jesiony i graby.  Oprócz drzew 
miejscowych – klonów pospoli-
tych, lip, dębów szypułkowych, 
wiązów, olch – nasadzono w 
parku gatunki bardziej dla Pole-
sia egzotyczne − dęby czerwone 
i piramidalne, klony błękitne i 
jesionolistne, modrzewie euro-
pejskie, sosny wejmutki. Tylko 
nieliczne z nich przetrwały do 
dzisiejszych czasów. Zachował się 
jeden egzemplarz buku leśnego 
i kilka pięknych, wiekowych dę-
bów.  Nie ma jednak wśród nich 
tych najstarszych – „Barbary” i 
„Jakuba”, nazwanych imionami 
pierwszych właścicieli Piasków 
z rodziny Pusłowskich, a które 
rosły tam jeszcze w okresie mię-
dzywojennym.

W Kujawsko-Pomorskim 
Centrum Kultury w Bydgoszczy w 
ramach cyklu Piękna nasza Polska 
cała urządzono wystawę fotogra-
ficzną Kolektywu LUX z Lublina 
(Lubelska Szkoła Fotografii) pn. 
Staroobrzędowcy. Religia niewymar-
ła. Młodzi artyści (Marcin Da-
browski, Jerzy Machejek, Emilia 
Pluta) zderzyli się z nieznanym 
dotąd światem etnokonfesyjnego 
środowiska staroprawosławia na 
Suwalszczyźnie, Augustowszczyź-
nie i Mazurach.

Założyli dziwność a przy-
najmniej niecodzienność przed-
miotu swego zainteresowania 
i starali się to odnotować na 
artystycznie kadrowanych obra-
zach. Wyszła zwykła, ale piękna 
codzienność, bowiem sztuka 
fotografii właśnie takie piękno 
chwyta. Nie ma bród, sarafanów, 
kosoworotek, „pięknych kątów” 
w chatach. Ksiąg liturgicznych i 
ikon też jak na lekarstwo. Są za 

Stefan Pastuszewski

Piękno codzienności

to baraszkujące dzieci, kolorowe 
garnki suszące się na płotach, fa-
lujące krajobrazy. Są sami artyści 
zatopieni w tych krajobrazach, 
bowiem po kilku seansach fo-
tograficznych zaczęli w obiekt 
swoich penetracji wrastać, akcep-
tować go całym sobą. 

O staroprawosławnym szny-
cie przypominają jedynie czte-
rokończaste krzyże nagrobne i 
fragmenty wnętrza rozłamowej 
molenny w Gabowych Grądach.

Wystawa potwierdza fakt 
dalekiego odejścia polskich 
starowierców od tradycji, którą 
podczas wernisażu 10 lutego 
2022  roku starał się przywołać 
w swojej gawędzie dr Krzysztof 
Snarski z Muzeum w Suwałkach. 
Widzowie na próżno usiłowali 
znaleźć obrazy ilustrujące jego 
słowa, ale cały czas pozostawali 
pod urokiem łagodnego pięk-
na utrwalonego przez młode 
oczy i inteligentnie kadrujące 
obiektywy.



Œwiat Inflant     str. 4

Zigmas Stankus to jeden z 
radzieckich młodych ludzi, któ-
rych los rzucił na wojnę w Afga-
nistanie. Ten 19 – letni wówczas 
Litwin z Kłajpedy został wcielony 
do Armii Radzieckiej w czerwcu 
1979 roku. Każdego roku milio-
ny młodych ludzi zasilały armię. 
Jedni trafiali do jednostek woj-
skowych rozsianych od Łaby po 
Kamczatkę i Władywostok, tam 
gdzie panował względny spokój; 
inni zaś szykowani byli do inter-
wencji w kilku zapalnych stro-
nach na świecie.

Jemu przypadł „zaszczyt” 
brania udziału w interwencji 
ZSRR w Afganistanie. Swoje 
wspomnienia opisał w książce Jak 
się zostaje albinosem (Kaip tampa-
ma albinosais). Wydał ją w wolnej 
już Litwie w roku 1993. Książka 
stała się bestsellerem wydawni-
czym. Data wydania jest bardzo 
wymowna i decydująca wręcz. W 
czasach ZSRR, a także w obecnej 
Rosji, takie wspomnienia nigdy 
zapewne nie ujrzałyby światła 
dziennego.

Chcąc wprowadzić czytelni-
ka w tematykę pozwalam sobie 
przytoczyć wyjątki z przedmowy 
autorstwa Radosława Sikorskie-
go. Poznał on wojnę w Afgani-
stanie od podszewki, opisał ją. 
Walczył po stronie mudżahedi-
nów czyli po drugiej stronie kon-
fliktu. Tak na marginesie - jest 
on jedynym politykiem polskim, 
który powąchał  prochu w swym 
życiu.

Od przeciwnika. Postronnych 
dziwi, że weterani tej samej wojny, 
choć z przeciwnych stron...darzą się 
sentymentem. Takie odniosłem wra-
żenie, zwiedzając z naszymi komba-
tantami pole bitwy pod Tobrukiem 
i takie same mam odczucia wobec 
Zigmasa Stankusa, który trafił do 
Afganistanu jako żołnierz Armii 
Radzieckiej. Z jednej strony wszy, 
choróbska, niewygody i strach, a z 
drugiej piękno gór, łowienie pstrą-
gów przy pomocy granatów, podróż 
do średniowiecza i męska przygo-
da...Książka jest szczerym do bólu 
wspomnieniem wojny, która była 
jednym z ostatnich gwoździ do trum-
ny Związku Radzieckiego. Nie ma 
tu analiz geopolitycznych, ale znaj-
dziemy jeden z powodów sowieckiej 
klęski, Stankus nie ściemia, opisując 
pacyfikacje afgańskich aułów, w któ-
rych mordowano cywilów i rabowa-
no co popadnie: „Wyjeżdżamy, kiedy 
zrabujemy wszystko u ludzi, którzy i 
tak są biedni jak mysz kościelna”...
ludna i żyzna dolina wokół bazy 
lotniczej Bagram została zamienio-
na w pustynię ruin...początkowa 

Roman Sidorkiewicz

Wreszcie prawda o jednej z wielu wojen XX wieku

neutralność ludności zamieniła się 
w morderczą nienawiść… Książka 
jest autodenuncjacją – autora i jego 
kompanów jako zbrodniarzy wojen-
nych; ale byli oni jednocześnie ofia-
rami totalitarnego systemu, który ich 
tam wysłał. Afganistan za swe boha-
terstwo zapłacił milionem zabitych, 
pięcioma milionami uchodźców...ale 
Związek Radziecki, po raz pierwszy 
od bitwy warszawskiej, musiał dać 
za wygraną...Stankus walczył w 
Afganistanie półtora roku. Ocierał 
się o śmierć i sam ją zadawał...nie 
kryje swych wad, przyznaje się do 
strachu i słabości. Jego wspomnienia 
to potępienie niesprawiedliwej wojny 
i gloryfikacja zahartowanej w wal-
kach przyjaźni prostych sowieckich 
żołnierzy – nieważne, jakiej narodo-
wości.

Święta to prawda. Stankus 
walczył i zachowywał się jak wszy-
scy żołnierze jego napastniczej 
armii. Nie sposób wyliczyć mor-
dów na ludności cywilnej w wy-
konaniu radzieckich żołnierzy 
a wśród nich samego Stankusa. 
Jest to odrażające ale jednocze-
śnie prawdziwe. Mało było w 
XX wieku wojen, w których nie 
dokonywano bestialstw. W więk-
szości zbrodnie były na porząd-
ku dziennym – w wojnie domo-
wej w Rosji, w wojnie domowej 
w Hiszpanii. Niesłychane były 
zbrodnie wojenne Japończyków 
w Chinach, Korei i w Singapu-
rze na żołnierzach imperium 
brytyjskiego. Później II wojna w 
wykonaniu hitlerowców, zbrod-
nie  wojenne w Jugosławii, gdzie 
wyrzynali się nawzajem Serbowie 
i Chorwaci. Dodać należy bru-
talne mordy jeńców wojennych 
(Katyń) i gwałty żołnierzy Armii 
Czerwonej na niemieckich ko-
bietach (Amerykanie też Nie-
mek nie szczędzili). Wojna w 
Wietnamie ukazała zaś ogrom 
zbrodni Amerykanów. Mord we 
wiosce My Lai w roku 1968 obu-
rzył cały świat. XX wiek zakoń-
czył się ponownymi zbrodniami 
na terenie byłej Jugosławii. Sre-
brenica roku 1995 jest tego sym-
bolem. 

Wszędzie jest jednak wspól-
ny mianownik – nikt nie przy-
znaje się do winy. Ja przynaj-
mniej nie spotkałem się z taką 
postawą zbrodniarzy. Wszyscy 
byli niewinni, wykonywali tylko 
rozkazy, co najwyżej działali w 
stanie wyższej konieczności.

Groteskowe były sądy wo-
jenne nad żołnierzami dopusz-
czającymi się gwałtów. Rozpraw 
takich było bardzo mało; a jak 
już to stosowano wobec swych 

ziomków ojcowskie kary. Dam 
przykład z wojny wietnamskiej 
– we wspomnianej wiosce My 
Lai w północnej części Wietna-
mu Południowego dokonano 
masakry ludności. Zamordowa-
no kilkaset osób – niemowlęta, 
dzieci, kobiety, starsze osoby i cy-
wilnych mężczyzn. Dowódca tej 
rzezi porucznik William Calley 
został zasądzony przez sąd woj-
skowy na dożywotnie więzienie. 
Słusznie. A co później? Wiele się 
nie nasiedział. Już...dwa dni póź-
niej dobrotliwy prezydent USA 
Richard Nixon ułaskawił go!

Taka jest sprawiedliwość w 
kraju mieniącym się ostoją de-
mokracji i sprawiedliwości.

Jak już zauważyłem nikt do 
dziś nie przyznaje się do zbrod-
ni. Wyjątkiem został interesujący 
nas Zigmas Stankus. On wyłożył 
kawę na ławę:

- Mordowaliśmy ludność 
afgańską; dobry Afgańczyk to mar-
twy Afgańczyk – taką moralność 
nam zaszczepiano. Wszyscy oni byli 
wrogami czy to mudżahedini (ofi-
cjalni wrogowie) czy niby przyjaciele 
z armii afgańskiej (oficjalnie nas po-
pierający). Jak ich rozróżnić?

W książce roi się od tego ro-
dzaju zachowań:

- W pierwszej czy drugiej akcji 
pułkowej został strącony nasz śmigło-
wiec Mi – 8. Piloci spłonęli. Później 
przyleciały inne śmigłowce, zrzuciły 
na auły (wioski) kanistry z benzyną 
i napalmem, które wybuchały w po-
wietrzu, wypalając wszystko do cna. 
Wieczorem chłopcy wylądowali w 
pobliżu naszej bazy i wymienili dwie 
menażki technicznego spirytusu na 
trzynastu jeńców. Unieśli helikopter 
na kilkadziesiąt metrów i powyrzuca-
li żywych jeńców.

Innego razu złapano dwu-
nastu duszmanów (wrogów). 
Wśród nich był oficer, absolwent 
szkoły oficerskiej w ZSRR.

- No, skóry nie będę co obdzierał, 
a tylko...powieszę – rzekł spokojnie ka-
pitan Primienko, a sierżant Tkaczuk 
już szykował sznur. Oficer zadrżał na 
całym ciele, ale nie prosił o litość, choć 
dla muzułmanina śmierć przez po-
wieszenie jest najgorsza. Pętla zaciska 
gardło, przez które, według islamu, 
dusza winna wyjść udając się do Al-
laha, inaczej jest skazana na wieczne 
cierpienia i tułaczkę...Powiesiwszy ofi-
cera, zrzucili szeregowców ze stromego 
urwiska, wkładając każdemu do kie-
szeni granat z zerwaną zawleczką…

Ale muszę dodać inny, po-
zytywny i zapewnie odosobniony, 
przykład zachowania się najwyż-
szych władz ZSRR. Autor wspo-
mina:

Na skraju terenu garnizonu 
miał swa bazę batalion remontowy. 
Czterech żołnierzy upiło się, napaliło 
czarsem (narkotyk) i poszło do sąsied-
niego aułu. Tam zgwałcili nieletnią 
dziewczynkę, potem zastrzelili ją wraz 
z rodzicami. Nadszedł rozkaz specjalny 
ministra obrony marszałka Dmitrija 
Ustinowa: „Rozstrzelać wszystkich 
przed obliczem pułku”. Rozkaz wyko-
nano.

Autor też popełniał zbrod-
nie – przyznaje się. Zastrzelił bez-
bronnego jeńca pojedynczym 
strzałem, aż mózg rozbryzgał się 
po ziemi. No i ze swymi towarzy-
szami broni niszczył, palił wioski, 
mordował niepokorną ludność.

To była bezwzględna wojna; 
strony mordowały się nawzajem, 
żadne konwencje nie były prze-
strzegane. Mudżahedini także nie 
patyczkowali się ze swymi ofiarami 
– podżynali im gardła.

Zwykli żołnierze radzieccy 
byli ofiarami okrutnej wojny. To-
talitarny system w ZSRR wysłał ich 
na wojnę pod hasłem „internacjo-
nalistycznej pomocy bratniemu 
narodowi”. Młodzi chłopcy musie-
li walczyć i ginąć za taką bzdurną 
ideologię imperium radzieckiego.

Wojna trwała ponad dzie-
więć lat. Żaden cel działań wo-
jennych nie został przez Moskwę 
osiągnięty. Kadłubowe rządy w 
Kabulu nie posiadały jakiegokol-
wiek oparcia w miejscowej ludno-
ści. Wojna wyniszczyła Afganistan 
oraz cherlawą już gospodarkę 
ZSRR. Niedługo potem runęło 
całe imperium radzieckie.

Czy historia jest, jak mówi 
wyświechtane porzekadło, nauczy-
cielką życia? 

Moim zdaniem – absolutnie! 
Niewiele lat później do Afga-

nistanu wkroczyli...Amerykanie. 
I znowu ta sama „internacjonali-
styczna pomoc” tylko w ichnim 
wydaniu. I ponowna klęska; wal-
czyli ze wczorajszymi przyjaciółmi, 
którym chcieli narzucić własne 
wzorce i obyczaje o nazwie „de-
mokracja”. Nasze, polskie władze 
też ich (Amerykanów) popierały. 
Wysłano wielu rodaków, z których 
kilkuset zginęło lub zostało kale-
kami. Oczywiście że cel nie został 
osiągnięty, tylko rozpętał terro-
ryzm.

I po co to wszystko? Zigmas 
Stankus szczęśliwie przeżył woj-
nę, wrócił do Kłajpedy. Jestem 
pełen podziwu dla jego zdolności 
literackich choć był tylko robotni-
kiem budowlanym. Lepiej opisał 
wojnę niż tysiące innych wykształ-
conych pisarzy i publicystów.

Książka jest znakomita. Pole-
cam.

Zigmas Stankus, Jak się zostaje albi-
nosem. Wojna w Afganistanie oczami 
sowieckiego żołnierza 1979 – 1981. ss. 
326; z litewskiego przełożył Jan Sien-
kiewicz. Wydawnictwo Ośrodek Karta 
2021.
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Roman Sidorkiewicz - Klijāns (Myszołów) 

Wyprawa studyjno-historyczna Bractwa Inflanckiego w 2021 roku (6)
ciąg dalszy z poprzedniego numeru

Wańkowa
Tu zawitaliśmy do gospo-

darstwa agroturystycznego 
„Czar PGR-u”. Pięknie poło-
żone na skraju rezerwatu „Bu-
czyna w Wańkowej” w Parku 
Krajobrazowym Gór Słonnych. 
Gospodarzem jest Grek Nikos 
Monopulos. Przybył do naszego 
kraju za żoną Polką i osiadł na 
stałe w Bieszczadach w roku 
1974. Jest właścicielem dóbr 
po miejscowym Państwowym 
Gospodarstwie Rolnym. Znako-
micie wykorzystał swe zdolności, 
aby zapewnić pro-
dukcję rolną w upa-
dłym przedsiębior-
stwie. Specjalizuje 
się w produkcji sero-
warskiej. Wszystkie 
produkty pobiera z 
własnego gospodar-
stwa. Z daleka widać 
pasące się krowy, 
owce i kozy na so-
czystych łąkach. A 
posiada tych zwie-
rzaków wiele – 200 
owiec, 30 kóz, 13 
krów rasy czerwonej 
i simental. 

S ympatyczny 
gospodarz zaprasza 
klientów do sero -
warni. Produkuje 
wiele gatunków se-
rów. Podstawa jest 
mleko krowie – 50% 
a druga połowa to 
mleko kozie i owcze. 
Wszystko z własnej 
farmy. Stosując róż-
ne techniki sztuki 
serowarskiej wyra-
bia produkty, że aż 
palce lizać. Rzuciliśmy się do 
posmakowania ich. 

Pan Nikos jest najbardziej 
znanym serowarem w Bieszcza-
dach; tajemnicę wyrobu serów 
przekazał wielu adeptom tej 
sztuki, lecz tylko kilku wytrwało 
w tym fachu. Wymagane jest 
ogromne zaangażowanie, cały 
dzień praca na gospodarstwie i 
w serowarni. Nie każdy sprosta 
takim wymaganiom. Pan Nikos 
jest oblegany przez klientów z 
całej Polski. 

Zagórz
Dosyć długi odcinek drogi 

musieliśmy pokonać, by do-
trzeć do tego miasteczka. Po 
drodze zerknęliśmy na urocze, 
powiatowe miasto Lesko zwane 
„Bramą Bieszczadów”. Tylko 
zerknęliśmy, gdyż nie było czasu 
na wszystkie atrakcje; nasz po-

byt w Bieszczadach winien być 
dwa razy dłuższy, co najmniej 
tygodniowy.

W Zagórzu zwiedziliśmy 
ruiny kościoła i klasztoru – 
warowni Zakonu Karmelitów 
Bosych z XVIII wieku na wzgó-
rzu o wdzięcznej nazwie Ma-
riemont. Jest to tzw. trwała 
ruina. Klasztor przeżywał swą 
świetność do okresu I rozbio-
ru Polski. Był też ostatnim 
szańcem obrony konfederatów 
barskich. W listopadzie roku 
1772 wojska rosyjskie oblegały 

klasztor, zburzyły i podpali-
ły go. Konfederaci poszli w 
niewolę. W XIX wieku resztę 
zniszczeń dopełniły pożary. 
Po II wojnie kilka razy starano 
go odbudować, ale wszelkie 
tego rodzaje ruchy spaliły na 
panewce. Dziś tylko otoczenie 
jest zadbane, turyści mogą 
wejść na odbudowaną wieżę i 
podziwiać piękne widoki. Oby 
tylko trwała ruina nie popadła 
w dalsze zniszczenie.

W drodze do ruiny mija-
liśmy Kalwarię Męki Pańskiej. 
Każda stacja jest wykonana 
przez innego artystę; każdą 
opiekuje się inna, miejscowa 
rodzina. Tabliczki na stacjach 
informują o tym fakcie, co 
napawa dumą opiekunów. Na 
jedną zwróciliśmy szczególną 
uwagę – na stację VIII. Nosi 
nazwę Pan Jezus pociesza pła-

czące niewiasty dłuta 
artysty z Zagórza Jana 
Mogilnego. Siedząca 
postać trzyma w ręku, 
przy uchu, przedmiot 
przypominający, wy-
pisz wymaluj... tele-
fon komórkowy! Jakby 
rozmawiała przez nie-
go! Nowoczesność na 
całego.

Kulaszne. Grób zaka-
piora

Nieduża wieś łem-
kowska przy wielkiej 
pętli bieszczadzkiej. 
Dosyć sporo Łem-
ków pozostało na 
rodzinnej ziemi, 
niektórzy z nich 
powrócili z zesła-
nia. Tworzą unicką 
wspólnotę religijną. 
Przy drodze znajdu-
je się dobrze utrzy-
mana cerkiew z cmentarzem 
obok. Na tym cmentarzu 
spoczywają Łemkowie z ro-
dzinami. Wiele nagrobków 
pisanych jest cyrylicą. Wśród 
nich znajduje się grób bar-
dzo znanego bieszczadzkiego 
zakapiora Andrzeja Wasie-
lewskiego – Połoniny (1949-
1995) znanego też jako Jędrek 
Połonina.

Cóż to za pojęcie zaka-
pior? Spróbujmy wyjaśnić. 
Zakapior to niegdyś zbój, 
oprych mieszkający gdzieś 
w dali, napadający na ludzi, 
kradnący co popadnie. 

Dziś zakapior to zupeł-
nie inny człowiek, niegroź-
ny dla otoczenia. Posiada 

jednak pewne cechy wspólne z 

tamtymi osobnikami, związane z 
trybem życia i filozofią życiową. 
Po II wojnie przybyli na te puste 
tereny ludzie, którzy w żaden 
sposób nie mieścili się sztyw-
nych ramach powszechnego 
współżycia społecznego. Nie-
którzy z nich opuścili wiezienia 
i nie mieli się gdzie podziać. W 
Bieszczadach odnaleźli swobo-
dę i wolność osobistą. Zrywali 
kontakty z rodziną i znajomymi. 
Po prostu na nowo się narodzili. 
Często byli to ludzie wykształce-
ni, artyści. Mieszkali byle gdzie, 
byle jak. Zatrudniali się przy 
dorywczych pracach w lesie, w 
smolarniach, pomagali w wy-
palaniu drzewa bukowego na 
węgiel drzewny. Dorabiali także 
śpiewem i nawet malowaniem. 
Trudy takiego życia wytrzymy-

Na zdjęciu: Wańkowa. Gospodarstwo agrotu-
rystyczne „Czar PGR -u”. Brat Henryk Tokarz 

prezentuje zakupy

Na zdjęciu: Wańkowa. Właściciel gospodarstwa Grek 
pan Nikos Monopulos z dumą prezentuje swe serowar-

skie wyroby. Fot. Henryk Tokarz

Na zdjęciu: Zagórz. Droga Krzyżowa. Stacja VIII  Pan Jezus pociesza pła-
czące niewiasty. Cóż tam spostrzegamy – postać (niewiasta?) z telefonem 
komórkowym! Jak nowoczesność to nowoczesność! Fot. Henryk Kałużny
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wali tylko najsilniejsi; teoria 
Darwina działała tu jak nigdzie.

Szybko zaczęła otaczać 
ich legenda trwająca po dziś 
dzień. Jednym z nich był An-
drzej Wasielewski – Połonina. 
Nie był przybyszem z centrum 
Polski, lecz był tutejszym Łem-
kiem z pochodzenia. Żył jako 
zakapior, otaczała go sława w 
swym środowisku. Był bardem 
i rzeźbiarzem. Na jego grobie 
przyjaciele ułożyli potężny głaz, 
nad którym góruje oryginalny 
krzyż. Na kamieniu zaś widnie-
je wyryta sentencja: słuchałem 
pieśni sumienia wyrytej czekanem 
na kamieniach.

Opis jego życia to osobny, 
szeroki temat. Żył niedługo, 
raptem 46 lat, pozostawił po so-
bie dobrą pamięć. Na pogrzeb 
przybyły tłumy; na jego grobie 
do dziś ciągle palą się znicze. 
My też postaliśmy w zadumie.

Komańcza
W tej gminnej dużej 

wsi wiele jest obiektów 
godnych zwiedzania. Są 
to: cerkiew prawosławna, 
cerkiew greckokatolic-
ka, Regionalne Muzeum 
Łemkowskie oraz okaza-
ły dworzec kolejowy na 
dawnej, strategicznej 
linii Lwów – Przemyśl 
– Budapeszt. Nie mieli-
śmy czasu aby tam być. 
Nas zainteresował tylko 
klasztor sióstr Nazareta-
nek, który zapisał się na 
trwałe we współczesnej 
historii Polski.

W klasztorze tym 
przebywał cały rok, od 
października 1955 roku 
do października 1956 
roku, internowany wów-
czas kardynał Stefan 
Wyszyński (1901-1981) 
metropolita gnieźnień-
sko – warszawski, Prymas 
Polski. 

W Komańczy miał już więk-
szą swobodę, mógł spacerować 
w pobliżu klasztoru Odwiedzać 
go mogli goście, łącznie z leka-
rzem, gdyż prymas był chorowi-
ty. Otoczony był troskliwą opie-
ką sióstr Nazaretanek. Jakaż to 
odmiana w stosunku do pobytu 
w Rywałdzie, Stoczku Warmiń-
skim czy w Prudniku! Tam był 
prawdziwym więźniem, prze-
bywał tylko w klasztornej celi, 
posiadał zakaz kontaktowania 
się z życzliwymi mu ludźmi. 
Każdy jego ruch śledziły służby 
bezpieczeństwa. W roku 1955 
następowała odwilż polityczna, 
władze zmuszone były do zmia-
ny warunków internowania.

28 października 1956 roku 
Prymas wrócił do Warszawy, 
owacyjnie witany gdziekolwiek 
się pojawił. Było to raptem 
kilka dni po przewrocie Paź-

dziernikowym; nowa ekipa z 
Władysławem Gomułką (1905-
1982) szukała porozumienia z 
narodem i... stało się. Prymas 
wyszedł na wolność.

Klasztor położony jest na 
wysoczyźnie Beskidu Niskiego. 
Doskonale utrzymany, dwu-
piętrowy. Na parterze są sale, 
w których więzień pracował. 
Można je dziś zwiedzać. Skorzy-
staliśmy z pyszności kawiarenki 
obok klasztoru. Do klasztoru 
szliśmy pieszo drogą pnącą się 
ostro pod górę wśród dorod-
nych drzew. Niektórzy z nas 
mocno sapali, ale opłaciło się. 
Nikt nie marudził. 

- Tam trzeba było być! to waż-
ne miejsce! - powtarzali wszyscy.

Polanki
Dosyć długo jechaliśmy z 

Komańczy do tej miejscowości 
trasą Wielkiej Pętli Bieszczadz-
kiej do Cisnej i dalej boczną 

drogą ku Jezioru Solińskiemu. 
Krajobraz bieszczadzki do Ci-
snej jest inny – bardziej płaski 
z dużymi pastwiskami. Co rusz 
mijaliśmy stada owiec pilnowa-
ne przez psy pasterskie, które 
strzegły je dniem i nocą przed 
watahami wilków. Te psy są bar-
dzo zaprzyjaźnione z owcami; 
wychowują się razem z nimi 
już od swego jak i owieczek 
narodzenia. Robiliśmy zdjęcia 
potulnych zwierzątek z okien 
autobusu. Jakie to miłe stwo-
rzenia! Przy drodze, w letnich 
zagrodach, pasterze sprzedawa-
li turystom sery. 

Za Cisną wjechaliśmy w 
góry do Polanek, dawnej wsi 
bojkowskiej już nie istniejącej. 
Mieści się, tuż przy drodze nad 
stromym urwiskiem, najbar-
dziej chyba znana w Bieszcza-
dach, przydrożna kapliczka. Jej 

nazwa to Kapliczka 
Szczęśliwego Powro-
tu. Płoną pamiątkowe 
znicze. 

Legenda głosi, 
że wybudował ją pe-
wien woźnica jako 
wotum za szczęśliwe 
uratowanie swej oso-
by. Jechał mianowi-
cie wozem z dużym 
obciążeniem prowa-
dzonym przez woły. 
Woły wystraszyły się 
gdy mijały na wąskiej 
drodze jakieś pojazdy 
wojskowe. Wóz runął 
w stromiznę ku rzece. 
Woły zginęły a woźni-
ca cudem wyszedł z 
katastrofy bez szwan-
ku. Czy to prawda czy 
fałsz to dziś nie wia-
domo. Legenda jed-
nak pozostała i żyje 
własnym życiem. Jest 

przedmiotem swoistego 
kultu; prawie każdy tury-
sta tutaj zatrzymuje się. 
Nasi ludzie zeszli kilka-
naście metrów w dół aby 
na własnej skórze do-
świadczyć ogrom tamtej 
katastrofy. Daleko nie 
zaszli, bowiem mogłoby 
nastąpić następne nie-
szczęście. 

Polańczyk
To już ostatni w tym 

dniu punkt do zwiedze-
nia. Polańczyk jest mia-
stem wybudowanym w 
latach 70 – tych i dalej 
rozbudowywanym. Leży 
nad Jeziorem Solińskim, 
pełen turystów, obiektów 
turystycznych i sanatoryj-
nych. Nic tu z atmosfery 
Bieszczadów. Nowocze-
sny kosmopolityzm i nic 
więcej. Wdrapaliśmy się 
na punkt widokowy aby 
podziwiać piękne biesz-

czadzkie krajobrazy. Wróciliśmy 
do naszego gościńca w Ustrzy-
kach Dolnych. Wreszcie pyszny 

obiad i odpoczynek. Byliśmy 
umęczeni. Ten dzień, na poże-
gnanie Bieszczadów, to niewąt-
pliwie najbardziej intensywny 
dzień w naszej wyprawie. Niby 
wszyscy umęczeni ale nagle, jak 
na rozkaz, wszyscy ...wydobrzeli! 
O godzinie 20 – tej, jak jeden 
mąż, jak jedna żona, stawiliśmy 
się w stołówce gotowi do następ-
nej imprezy. Nasi sympatyczni 
uczestnicy wyprawy państwo 
Jaroccy z Chełmna, Dariusz i 
Małgorzata obchodzili kolejną 
już rocznicę ślubu. Nadarzyła 
się więc okazja! Pan Dariusz 
zafundował żonie bukiet pełen 
róż. Odśpiewaliśmy im trady-
cyjne sto lat oraz nieodzowne 
gorzko, gorzko i dalej do imprezy! 
Atmosfera była świetna lecz brat 
Leszek Droszcz oraz Małgorzata 
Pluta, jako kierowcy, musieli 
zadowolić się tylko dobrą her-
batą. Niestety. A reszta bawiła 
się znakomicie aż do północy. 
Byliśmy w pełni zintegrowani.

Trasa tego dnia wyniosła 
161 kilometrów.

cdn.

Na zdjęciu: Zagórz. Wielki Mistrz na huśtawce 
naprzeciw ruin klasztoru – zamku. Wszakże 
jesteśmy byłymi dziećmi. Fot. Henryk Tokarz

Na zdjęciu: Komańcza. Klasztor sławny miejscem internowania Prymasa, 
kardynała Stefana  Wyszyńskiego w latach 1955 – 1956. Stąd wrócił na 

wolność owacyjnie witany w całej Polsce. Fot. Henryk Kałużny

Na zdjęciu: Kuleszne. Grób zakapiora Jędraka Poło-
niny. Pani Małgorzata Pluta z zadumą weń patrzy. 

Fot. Henryk Tokarz
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Niedziela 23 stycznia 2022.
Słoneczny Łuk 18 południka 

(18th Meridian Solar Arc), to wyjąt-
kowy na skalę światową, międzyna-
rodowy projekt społeczny. Projekt 
ma na celu nawiązanie przyjaźni 
i współpracy między ludźmi z 
różnych krajów. Obejmuje grupy 
entuzjastów w regionach w których 
oni zamieszkują. Projekt jest ad-
resowany do mieszkańców i grup 
turystycznych z miejscowości, przez 
które przechodzi 18 południk 
długości wschodniej (18°E). 18 
Południk wyznacza szlak przyjaźni 
i łączy ludzi.

Partnerami tych grup są sa-
morządy. W tych miastach mamy 
ten sam czas astronomiczny, sło-
neczny. To sprawia, że mamy 
słońce u siebie 12 minut wcześniej 
niż oficjalny czas wyznaczony 
dla środkowoeuropejskiej strefy 
czasowej według 15°E. Działanie 
słonecznego łuku 18 południka ma 
również inne aspekty. Najważniej-
sze z nich, to aspekt filozoficzny i 
aspekt ekologiczny.

Powrót do Natury. Chodzi 
o to, aby się zbliżyć się do Natury. 
Uchwycenie istoty kosmosu po-
maga, przynajmniej w pewnym 
stopniu, okiełznać tak trudne do 
uchwycenia i zrozumienia, a przez 
to niepokojące oceany wieczności 
i nieskończoności, w których po-
grążony jest każdy człowiek i cała 
ludzkość.

Czas i miejsce. Każdy czło-
wiek chce mieć swoje miejsce i 
czas, co oznacza między innymi 
swój dom w nieskończonym i wiecz-
nym kosmosie. A dom to przecież 
pokój, bezpieczeństwo, szczęście 
i miłość.

Poszerzenie kręgu. Do tej 
pory do projektu The 18. Meridian 
Solar Arc dołączyły już następujące 
polskie miejscowości: Bydgoszcz, 
Kościerzyna, Koślinka (gm. Tucho-
la), Stary Sumin i Cekcynek (gm. 
Cekcyn), Bysław (gm. Lubiewo), 
Nowe Smolno (gm. Nowa Wieś 
Wielka), Szeroki Kamień (gm. 
Barcin). Dzięki staraniom Polskiej 
Organizacji Turystycznej w Szwecji, 
25 stycznia 2022 roku Sztokholm 
przystąpił do projektu The 18th 
Meridian Solar Arc.

Dajcie znak. Na Stadionie 
Narodowym „Arena Przyjaciół” 
(Friends Arena) umieszczono 
stosowny znak. Na tym znaku 
wymieniono także inne miasta 18 
południka: Bydgoszcz i Kapsztad. 
W najbliższej przyszłości planowa-
ne jest „rozszerzenie” 18. południ-
kowego łuku słonecznego na miasta w 
południowej Europie.

Projekt The 18th Meridian 
Solar Arc koordynuje polskie sto-
warzyszenie Bractwo 18 Południka, 

Roman Sidorkiewicz

Sztokholm zdobyty! Wyprawa wzdłuż 18 południka (1)

Polska, 85-010 Bydgoszcz, ul. +48 
52-321-33-71, email: akant24@
wp.pl.

Stefan Pastuszewski i ja, Ro-
man Sidorkiewicz z Bractwa 18 Po-
łudnika rozpoczynamy niezbędne 
przygotowania do podboju Sztok-
holmu. Podbój byłby niemożliwy 
bez skromnej, ale zawsze, dotacji 
prezydenta Bydgoszczy Rafała 
Bruskiego oraz zaangażowaniu Łu-

kasza Krupy, dyrektora Biura Pro-
mocji i Współpracy z Zagranicą. 
Wymogiem było umieszczenie 
nazwy „Bydgoszcz” na stadio-
nie narodowym w Sztokholmie 
„Friends Arena”, przez który bieży 
18 południk.

O godzinie 8.00 karnie zja-
wiamy się w punkcie pobierania 
wymazu antygenowego. Covid - 19 
szaleje, nie wypuszczą z kraju bez 
negatywnego wyniku. Głupia to 
nazwa, bo w istocie rzeczy wynik 
negatywny to wynik w praktyce 
pozytywny do dalszych działań. 
Przy Hotelu City posadowione 
są dwie budy. Jedna przyjmuje 
delikwentów za opłatą, druga bez-
płatnie z refundacji NFZ. Do tej 
pierwszej jest mała kolejka, druga 
zaś ciągnie się bez końca. My zba-
daliśmy się w tej pierwszej, poszło 
gładko. Stację obsługują studenci 
bydgoskiej medycyny, są bardzo 
mili i uśmiechnięci. Ubrani są w 
białe uniformy, na twarzy szczelna 
maska; wyglądają jakby wylądowali 
z Księżyca.

O godzinie 12 wyniki były 
gotowe – negatywne, czyli możemy 
jechać!

Po południu o 16 z minutami 
wsiadamy do pociągu i dalej – ku 
stolicy. Z dworca Centralnego po-
jechaliśmy do mieszkania Jarosława 
– mego syna, w samym centrum, 
przy ulicy Tamka i u niego zanoco-
waliśmy. Miły wieczór z pogawędką.

 
Poniedziałek 24 stycznia
Wstajemy o 4.30, małe śnia-

danie i jedziemy autobusem 175 
z przystanku na Nowym Świecie 

na dworzec lotniczy.  Numer 175 
autobusu to numer iście kulto-
wy; od zakończenia wojny on się 
nie zmienił! Jak to ułatwia życie. 
Na lotnisku sprawdzanie testów 
antygenowych. Potem kontrola 
bagażów i już w strefie wolnocło-
wej. Tam mała kawa. Kupiliśmy 
cztery butelki alkoholu - po dwie 
żubrówki i wyborowe. Ponoć to 
najlepszy prezent dla Szwedów, 
gdyż u nich dalej jest pół- prohibi-

cja. Mądry to naród ale nie w tym 
przypadku – z alkoholem nikt nie 
wygrał, nawet Amerykanie w latach 
dwudziestych ubiegłego wieku. 
Wyrosły tylko gangi przemytnicze 
z Alfonso Capone w głównej roli. 
Po dwie butelki leżały w torbie u 
każdego z nas. I po jakie licho te 
ostre kontrole bagażu jak potem 
możesz wtaszczyć na pokład bu-
telki, którymi po rozbiciu można 
terroryzować załogę i pasażerów?

Pasażerów było niewielu, nie-
cała połowa foteli była zajęta. Miłe 
stewardessy dały nam ciasteczko i 
orzeszki do przegryzienia. Wiele 
od tego nie przytyjesz. Za dużo, aby 
umrzeć, za mało, aby żyć. Słońce 
świeciło cały czas, ale cóż z tego jak 
pod nami morze chmur zasłaniało 
widok na Bałtyk i Szwecję.

Po dobrej godzinie lądu-
jemy na lotnisku Arlanda. To 
wielkie lotnisko, o wiele większe 
od naszego im. Chopina. Można 
łatwo się tam pogubić ale miły 
współpasażer wyprowadził nas z 
labiryntu. Tam oczekiwał na nas 
sympatyczny Przemysław Głowac-
ki, krajan ze Szwederowa, przy-
jaciel Jarosława. Poznał nas bez 
problemu, kiedyś w Bydgoszczy 
widzieliśmy się. Przemek od wielu 
lat mieszka w Sztokholmie, jest 
właścicielem firmy budowlanej. 
Doskonale sobie radzi w Szwecji; 
zainwestował także w Bydgoszczy 
remontując wykupioną kamie-
nicę secesyjną przy ulicy Zduny. 
Jest idealnym kandydatem do 
naszego Bractwa – przez miesz-
kanie, w którym się wychował i 
do dziś mieszkają jego rodzice, 

na ulicy Brzozowej przechodzi 
18 południk! 

Wsiedliśmy do jego eleganc-
kiego mercedesa. Jechaliśmy do 
centrum, a to kawał drogi, na 
spotkanie z dyrekcją Polskiej 
Organizacji Turystycznej, a na-
stępnie z panią ambasador w jej 
rezydencji.

Wstąpiliśmy do kawiarenki, 
gdyż mieliśmy blisko godzinę cza-
su. Potem ruszyliśmy do siedziby 
POT, blisko naszej ambasady. 
Tam przyjęła nas pani dyrektor 
Małgorzata Hudyma w towarzy-
stwie młodego człowieka pana 
Macieja Smykowskiego. Miła 
atmosfera, pani dyrektor poin-
formowała o pracy organizacji, 
która swym zasięgiem obejmuje 
także Norwegię, Finlandię i Da-
nię. Ciekawe to. 

Ale to pan Smykowski jest 
naszym bohaterem. To on tro-
pił i wytropił arenę sportową 
w Sztokholmie, to on wszystko 
zaaranżował. A trwało to blisko 
trzy lata! Takich urzędników nam 
w Polsce brakuje! Wielu jest bez 
inwencji, bez kreatywności. Kie-
dyś, w socjalizmie, się, mówiło: 
„Za pięć trzecia bierz kapotę,...”. 
(dalej nie będę cytował, bo to 
nie jest przyzwoite). To hasło jest 
nieśmiertelne, ponadczasowe.

Nasza delegacja łącznie z 
Przemysławem Głowackim, udała 
się do rezydencji ambasadora RP 
w Szwecji. Niedaleko wszystko. 
Rezydencja to ładna willa, dwu-
piętrowa z przełomu XIX/XX 
wieku.  Pani ambasador Joanna 
Hofman powitała nas w salonie 
reprezentacyjnym. To miejsce 
spotkań polityków, ambasado-
rów i gości specjalnych. Piękny 
fortepian Pleyel zdobi wnętrze. 
Przeszliśmy do sali bankietowej, 
gdzie pani ambasador przyjęła 
nas lunchem. Towarzyszyła nam 
pani dyrektor Hudyma. Nawiąza-
ła się miła rozmowa. 

Pani ambasador była onego 
czasu aktorką teatralną i filmową. 
Można było ją podziwiać we wielu 
filmach. Potem jednak wybrała 
zawód dyplomaty, w którym osią-
gnęła duże sukcesy. Została amba-
sadorem w Finlandii, pracowała w 
Izraelu, Nowym Jorku. Jest uznaną 
specjalistką  w dziedzinie trudnych 
spraw polsko – żydowskich. Wcho-
dzi w skład Rady Programowej 
Żydowskiego Instytutu Historycz-
nego im. Emanuela Ringelbluma. 
Została mianowana do tego gre-
mium na lata 2021 – 2025, przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Pani ambasador poświęciła 
nam blisko dwie godziny. Roz-
mowy toczyły się głównie wokół 
kultury i naszej inicjatywy 18 Połu-
dnika. Stefan Pastuszewski wywołał 
temat rejsu na Bałtyku wzdłuż 18 
południka ale tylko blisko naszego 
wybrzeża. Pani ambasador poszła 
dalej;

- A może ze Sztokholmu do 

Na zdjęciu: Stadion Friends Arena w Sztokholmie. Fot. Domena publiczna
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polskiego wybrzeża?
Temat piękny ale czy realny? 
- Wszystkie trudności można 

pokonać – odpowiedział zaharto-
wany w bojach Stefan.

Pani ambasador poruszyła 
kolejny ciekawy temat.

- W Szwecji od wielu lat cho-
dzą pogłoski o ostatniej miłości 
Chopina, która zjawiła się na koń-
cu jego krótkiego acz burzliwego 
życia. To sławna szwedzka śpiewacz-
ka Jenny Lind, zwana „szwedzkim 
słowikiem”.

    - Nigdy w życiu o takowej 
sympatii kompozytora nie słysza-
łem – ripostowałem. Znam dobrze 
życiorys Chopina, przecież od dwu-
nastu lat związany był z Georges 
Sand, sławną pisarką.

- Widzi pan – odrzekła pani 
ambasador – wiele jest jeszcze 
tajemnic w jego życiu do odkrycia. 
Z Sand zerwał w przykrych okolicz-
nościach i był...wolny!

- I dodała – chciałabym zor-
ganizować jakieś, choćby skromne 
uroczystości w Sztokholmie w tej 
intencji, może razem coś zdziała-
my? U was jest prężne środowisko 
muzyczne, sama tam wielokrotnie 
bywałam przy okazji pracy męża, 
reżysera. Bydgoszczą byłam zauro-
czona.

Pan Przemek też nawiązał 
kontakt z panią ambasador, która 
wypytywała się o jego zajęcie w 
Szwecji. 

- Mamy wiele do zrobienia w 
branży budowlanej w Sztokholmie, 
zapraszamy do współpracy, do 
przetargów; bądźmy w kontakcie 
– odpowiedziała, dając Przemkowi 
swą wizytówkę. Może pan do mnie 
zawsze zadzwonić.

Pani dyrektor Hudyma też 
wiele miała do powiedzenia w 
branży, powiedzmy, promocyjno– 
turystycznej. Z panią ambasador 
dobrze się znają z czasów pobytu 
w Helsinkach. Świetny tandem.

Przedstawiliśmy nasze dalsze 
plany ekspansji, tym razem na 
Południe. Chcemy dotrzeć do 
Brindisi, miasta we Włoszech po-
łożonego w „obcasie” mapy tego 
kraju leżącego na 18 południku. 
Brindisi to szczególne miejsce 
w naszej najnowszej historii. W 
sierpniu i wrześniu roku 1944, 
po opanowaniu południa Włoch 
przez aliantów, z lotniska wojsko-
wego w tym mieście, startowały, 
jeden po drugim transportowce z 
pomocą dla walczącej Warszawy. 
Wśród lotników były wszelkie na-
cje – Amerykanie, Anglicy, Polacy, 
Afrykanerzy, Australijczycy, Nowo-
zelandczycy. Każdy ich lot mógł być 
lotem ostatnim. Lecieli, bez tan-
kowania po drodze, do płonącej 
Warszawy, narażając się na śmierć 
w każdej chwili. A lecieli cały czas 

nad terenami okupowanymi przez 
hitlerowskie Niemcy. Wielu z nich 
zginęło za naszą wolność… 

- Wyobraźmy sobie – doda-
łem, – lecimy wolnym, ciężkim 
transportowcem, bez żadnej asysty 
myśliwców, a tu z dołu strzelają… 
Aż ciarki człowieka przechodzą.

Chcemy uczcić ich pamięć w 
powiązaniu z wytyczeniem punktu 
18 południka w tym mieście. Hi-
storia ta jest mało znana w Polsce, 
niewiele jest miejsc upamiętnia-
jących ich bohaterstwo. Dawno 

temu, w roku 1988, Margaret That-
cher, premier rządu brytyjskiego, 
uczciła ich czyny pod skromnym 
obeliskiem w Warszawie. Poza tym 
cisza…

- Już widzę symbolikę znaku 
– łuk 18 południka z samolotem - 
rozmarzył się Stefan Pastuszewski

Pani dyrektor Hudyma na-
tychmiast zadeklarowała pomoc:

- Posiadam doskonałe stosun-
ki z naszym siostrzanym ośrodkiem 
w Rzymie.

Pożegnaliśmy się z gościnną i 
uroczą panią ambasador, wręcza-
jąc jej podarunki od Prezydenta 
Bydgoszczy. 

Ruszyliśmy do sztokholmskie-
go Ratusza wraz z panią dyrektor.

Powitał nas pan Johan Tegel 
– szef protokółu Ratusza. Niestety, 
nie mogliśmy wejść do ratusza. 
Powód klarowny: Covid – 19. Pan 
Tegel oprowadzał nas na zewnątrz 
tego dostojnego budynku, opo-
wiadając jego historię. Byliśmy 
trochę zawiedzeni, no cóż – siła 

wyższa. Przyszło nam tylko podzi-
wiać piękną panoramę centrum 
Sztokholmu położonego na wielu 
wyspach.

Wręczyliśmy mu, podarunki 
od Prezydenta Bydgoszczy. Do-
datkowo dołożyliśmy, od siebie, 
butelkę „Wyborowej” co bardzo 
go ucieszyło jak każdego Szweda.

Wróciliśmy do mieszkania 
pana Przemka. On zapewnił nam 
wspaniałą gościnę. Jego mieszkanie 
posiada sześć pokojów – każdy z nas 

miał więc osobne lokum. 
Poszliśmy na spacer w pobliże 

nad jedno z wielkich jezior wokół 
stolicy. Tam jak w soczewce widać 
geologiczne położenie stolicy. Całe 
podłoże to jedna skała granitowa. 
Na tych skałach leży cały Sztok-
holm. Między skalistym wybrzeżem 
wiją się brzegi niezliczonych jezior, 
większych i mniejszych. Wzgórza 
porośnięte są świerkami a między 
nimi wiele urokliwych domów. 
Latem jest tam ponoć przepięk-
nie – można w to wierzyć. Długie, 
ciepłe i słoneczne dnie powodują, 
że Szwedzi wolą letnie urlopy 
spędzać u siebie a nie gdzieś na 
Południu. Istny raj dla żeglarzy, 
wędrowników, dla działkowych 
imprezowiczów. A jesienią raj dla 
grzybiarzy.

- Skąd oni czerpią piasek na 
liczne budowy? - pytam Przemy-
sława

- Ano mielą granit i to wcho-
dzi do mieszanki z cementem. 
Taki beton jest doskonałej jakości 
– odpowiada

Zrobiło się ciemno, wróci-
liśmy do domu. Spojrzałem na 
bibliotekę gospodarzy. Jakaż jest 
ona bogata! Literatura polska, 
dawna i obecna.

- Przemek to wszystko prze-
czytał – z dumą stwierdziła jego 
żona Magda.

Po godzinie wypoczynku 
rozpoczęła się impreza powitalna. 
„Wieczór po ciężkim dniu” - chcia-
łoby się powiedzieć parafrazując 
Beatlesów.

Pani Magda przygotowała 
sutą kolację. Towarzyszyła nam ich 
śliczna córeczka 12 – letnia Amel-
ka. Urodziła się w Sztokholmie, 
znakomicie mówi po polsku. W 
jej szkole ma jedną godzinę tygo-
dniowo języka polskiego. Dwóch 
synów nie było w domu. Starszy – 
Aleksander robi karierę w Szwecji 
jako... raper pseudo „Greekazo”. 
Znany jest już tam na forach 
społecznościowych, pokazywał się 
także w telewizji. Młodszy syn – Filip 
solidnie się uczy. Rodzice mogą 
być dumni ze swych dzieci. Nie 
łatwo wybić się w Szwecji dzieciom 
imigrantów.

Było bardzo wesoło, Przemek 
serwował przeboje z dawnych 
lat. Kilka kieliszków doskonałej 
Żubrówki dodało nam energii. 
Były śpiewy, tańce w rytm Presleya, 
Abby, Beatlesów. Ja poprosiłem o 
swoje ulubione piosenki z musicalu 
„Hair”. A odpoczynek po tańcach 
zapewniał nam Czesław Niemen 
oraz Leonard Cohen (Alleluja, 
Alleluja...)

Zmęczeni ciężkim dniem 
zasnęliśmy jak niemowlęta.

 
cdn.

Na zdjęciu: Nasza delegacja u pani ambasador RP w Szwecji

Na zdjęciu: Dyrektor stadionu i jego asystent oprowadzają panią amba-
sador i państwo Magdę i Przemysława Głowackich (nasi mili gospodarze, 

rodem z Bydgoszczy) po wnętrzu stadionu. Tylko pani ambasador prze-
strzega zaleceń zdrowotnych


