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Odblokowanie, zamrożo-
nego w totalitarnym okresie 
historii Polski Ludowej ruchu 
transgranicznego nastąpiło w 
1955 roku, z wyraźnym oży-
wieniem w 1956 roku. Podania 
o paszport do ZSRR (w 1956 
roku – 156.000)1 były rozpa-
trywane przez konsulaty ZSRR, 
które wydawały zezwolenia, na 
podstawie których władze PRL 
wydawały paszport. Nie była to 
operacja prosta, tym bardziej, 
że wystąpiła pewna sprzecz-
ność interesów.  Władzom 
polskim zależało na ocieple-
niu wizerunku i złagodzeniu 
nacisków społecznych, zaś 
władze radzieckie, szczególnie 
niższych szczebli, były bardzo 
nieufne wobec Polaków, któ-
rzy w politycznej świadomości 
Rosjan zapisali się od dziewięt-
nastowiecznych powstań jako 
buntownicy (ros. buntowszcziki, 
miatieżnicy). W wielu przypad-
kach barierę tę przełamywano 
łapówkami (ros. wziatki). 

Na odebrane Polsce Kresy 
Wschodnie wyjechało w okre-
sie popaździernikowej odwilży 
bardzo wielu Polaków, głównie 
w celu odwiedzenia rodzin. 
Wśród nich znalazł się anoni-
mowy, krytyczno-analityczny 
obserwator, który sporządził 
swoisty raport z Wilna w listo-
padzie 1956 roku.

Dokument ten jest prze-
chowywany w Archiwum Insty-
tutu Literackiego w Maison-
s-Laffite pod Paryżem, sygn. 
Mat. B. 129-131 (Rewska). 
Przedrukowano go w „Pomoc-
niku Historycznym” 2016, nr 
4, s. 123-125. Zachowano ory-
ginalną pisownię, dokonano 

Stefan Pastuszewski 

Szare Wilno lat pięćdziesiątych

drobnych skrótów, 
rezygnując z niewiele 
wnoszących informa-
cji szczegółowych.

Raportujący pod-
kreśla, że Wilno nale-
ży do jednej z lepiej 
zaopatrzonych miast 
w ZSRR. Podobnie 
zresztą było w pozo-
stałych inflanckich 
stolicach – Rydze i 
Rewlu (Tallinn), co 
potwierdza fakt wyjąt-
kowego traktowania 
tych republik przez ra-
dzieckie władze. Inna 
rzecz, że w obrębie 
Związku Radzieckiego 
były to jedyne kraje o 
„świeżej pamięci nie-
podległościowej”, bo-
wiem z lat 1918-1940 i 
ich administracje, za-
leżnie od stopnia zso-
wietyzwania, potrafiły 
skutecznie upominać 
się o swoje.

Wileńskie ulice
Produkty żywno-

ściowe, zarówno rolne, 
jak i zwierzęce są w ilości 
dostatecznej i w gatunku 
nawet nieraz dobrym, 
czy b. dobrym, a do -
stępność zależna jedynie od skali 
zarobkowania. Zaopatrzenie to jest 
na ogół miejscowe, choć mówią o 
importowanej tu „polskiej mące” i 
o „polskim cukrze”. Ceny są na ogół 
zbliżone do polskich, z tym, że cena 
masła jest raczej niższa. (...)

Zaopatrzenie w produkty 
przemysłowe techniczną takie np. 
jak radia, telewizory, maszyny 
do szycia, liczenia, rowery, mo-

tocykle - dość znaczne, choć i tu 
bywają braki, zwłaszcza wobec ich 
pokupu przez polskich gości, od-
wiedzających od roku dość masowo 
swe rodziny. Brak jest natomiast 
często najpospolitszych drobiazgów 
przemysłowych, jak np. igieł czy 
agrafek, klipsów itp.

Zaopatrzenie w produkty 
włókiennicze, zwłaszcza wełniane - 
niedostateczne i liche pod względem 
wykonania; bawełniane - ordynar-

ne w zestawieniach 
barwnych i kompozy-
cji rysunkowej. Ceny 
stosunkowo wysokie i 
wyższe niż w Polsce.

Zaopatrzenie w 
obuwie skórzane nie-
dostateczne, zarówno 
co do ilości, jak i b. 
złej produkcji przy 
stosunkowo wysokich 
cenach, wyższych niż 
w Polsce o 20-30%. 
Braki w zaopatrzeniu 
w obuwie pokrywa się 
gorszym i szkodliwym 
dla zdrowia obuwiem 
gumowym (gumiaki z 
cholewami - kalosze) 
lub kombinacją ka-
loszy z wojłokowymi 
walonkami. Nafta 
- ludność Wilna i 
okolic zużywa sporą 
ilość nafty, sprze -
dawanej na ulicy 
wprost z beczkowozów 
i niewielkich cystern. 
Benzyna pozostaje 
w dyspozycji władz 
państwowych, lecz za 
wszechpotężną, a sto-
sunkowo niewielką 
łapówkę można do-
stać zarówno trans-
port samochodowy 

(ciężarówka), jak i benzynę. (...) 
Węgla opałowego odczuwa się brak 
wobec zmniejszenia się dowozu 
węgla polskiego. (...) Zużywa się 
wobec tego wiele drzewa, które 
nabywa się od prywatnych spe-
kulantów, powiązanych w mafię 
z pracownikami przedsiębiorstw 
państwowych. Zysk wysoki oraz ła-
pówka są i tu motorem sprawnego 
działania. Na materiały i produk-

Na zdjęciu: Kienesa karaimska w Wilnie.
Fot. Stefan Pastuszewski 
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ty reglamentowane, jak i na wszel-
kie inne bardziej atrakcyjne jest 
tajny rynek czarny rozproszkowany 
po prywatnych mieszkaniach, jak 
i mające swe macki łapownicze w 
sklepach państwowych. (...)

Płace i zarobki w Wilnie
Rozwarcie tzw. nożyc między 

cenami a siatką płac i zarobków 
szerokich mas ludności najuboż-
szej jest dla tej ostatniej bardzo 
niekorzystny i gorszy nawet niż 
w Polsce. I tak sprzątaczka bez 
względu na ilość dzieci (znam 
przypadek trojga dzieci bez ojca) 
zarabia 270 rb. na miesiąc, co 
równa się zaledwie 10 kg masła, 
którego cena jest tu (...) stosunko-
wo niska, stąd np. dzieci takich 
sprzątaczek nie mają w ogóle 
zimowej odzieży i siedzą w domu 
lub często zapadają na zdrowiu z 
powodu chłodu. Zarobki warstw 
oddolnych wystarczają na znośne 
wyżywienie i komorne w lichych, 

pojedynczych, zagęszczonych silnie 
pokoikach. Odzież jest najtańsze-
go i najlichszego gatunku. (...) 
„Mundur” tej nędzy stanowią 
gumiaki z cholewami lub zdarte 
walonki na gumowych kaloszach, 
perkalowe spódnice lub spodnie, 
bawełniana watówka, chustka lub 
czapka. (...) Wytarte, stare kożu-
chy są już stosunkowo rzadkim 
zjawiskiem.

Wyższą kategorię płac sta-
nowią średni i wyżsi pracownicy 
państwowi, urzędnicy, wykwali-
fikowani robotnicy, rzemieślnicy 
majstrowie, kierownicy urzędów 
np. pocztowych, kierownicy od-
działów w fabrykach itp. Płaca 
ich miesięczna zamyka się  w 
skromnych granicach 600-1200 
rb. Prócz wyżywienia stać ich na 
skromną odzież z rzadka spra-
wianą i oszczędnie przerabianą 
i noszoną. Jest to przy tym odzież 

Na zdjęciu: Rzymskokatolicki kościół misjonarzy pn. Wniebowstąpienia 
Pańskiego w Wilnie. Fot. Ludwika Adamczyk

Na zdjęciu: Pochód pierwszomajowy w 1950 roku na ulicy Kalinowskiego 
(Kalinovsko gatvė) w Wilnie.

gotowa, fabryczna, źle i standar-
dowo szyta z tańszych gatunków 
materiałów. Tak z moskiewska 
nieestetycznie odzianej ludności 
widzi się na głównych ulicach 
Wilna sądząc na około 60% 
przechodniów. Natomiast dla 
kontrastu w futra i 100% wełnę 
ubiera się nieliczna garstka góry 
partyjnej, dyrektorów instytucji 
i przedsiębiorstw, reżyserów, dy-
rektorów i artystów teatralnych. 
Wśród nich stosunkowo znaczny 
% Żydów. (...) 

Socjalistyczny system wszech-
potężnej łapówki rozpowszechnia-
nej demokratycznie jako podpora, 
a zarazem niewątpliwy symptom 
rozkładu i niedoskonałości mo-
skiewskiego modelu socjalizmu. 
Niska skala zarobkowania, nie-
pewność jutra, niski poziom kultu-
ry, a nawet cywilizacji, przy ambi-
cjach prostackiego bogacenia się i 
najgrubszych form użycia zrodziła 
w niebywale silnej formie tradycję 

carskiej łapówki - „wziatki”. Po-
tocznie nie ma spraw w urzędach, 
przedsiębiorstwach, punktach 
usługowych handlu i przemysłu 
oraz rzemiosła, które można by 
załatwić bez drobnej chociażby 
łapówki. (...) Łapówka do tego 
stopnia się zakorzeniła i rozpo-
wszechniła, że stanowi dziś dowód 
kurtuazji, szacunku i dobrego 
wychowania. Łapówka stanowi 
też spójnię i podstawę „przyjaźni” 
między Moskalami, Litwinami, 
Żydami i Polakami. Wszyscy oni 
są zgodni jedynie na punkcie da-
wania i brania łapówkę. Na tym 
punkcie osiągnięty został najwyż-
szy punkt socjalizowania ludności 
i jej demokratyzacji (…)

Przypisy:
1 Jerzy Kochanowski, Wilno, listopad 

1956 r., „Pomocnik Historyczny” 
2016, nr 4, s. 123.

W minionym roku Państwo-
we Polskie Gimnazjum w Rzeży-
cy obchodziło jubileusz 25-lecia 
istnienia placówki. Prace roz-
poczęło  z 22 uczniami w klasie 
pierwszej. Obecnie gimnazjum 
liczy 515 uczniów. Absolwenci 
ukończyli prestiżowe wyższe 

Grzegorz Grabowski                                     

Ćwierć wieku rzeżyckiego gimnazjum

uczelnie na Łotwie, w Polsce i w 
innych państwach. Uczniowie w 
roku szkolnym 2017/2018 mieli 
najlepsze wyniki na egzaminach 
centralizowanych. Gimnazjum 
znalazło się na pierwszym miej-
scu spośród 11 szkół średnich 
miasta Rēzekne.

Na zdjęciu: Centrum kultury w Rzeżycy. Fot. Stefan Pastuszewski

Na zdjęciu: Jeden z dwóch dworców kolejowych w Rzeżycy.
Fot. Stefan Pastuszewski
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Sergiusz Piasecki urodził 
się 1 kwietnia 1901 roku na 
Białorusi jako nieślubne dziec-
ko Michała Piaseckiego, zrusz-
czonego Polaka szlacheckiego 
pochodzenia, i Klaudii Kuka-
łowicz, chłopki pomagającej 
mu w gospodarstwie. Sergiusz 
wychowywał się i dorastał w 
kulturze rosyjskiej, posługiwał 
się tylko językiem rosyjskim. 
Pobierał naukę w gimnazjach 
w Mińsku i Bobrujsku, później 
przeniósł się w głąb Rosji. Jak 
pisze Krzysztof Polechoński, 
Piasecki był obrzucany obe-
lżywymi określeniami, takimi 
jak „Polaczok”, „Polacziszka”, 
„Lach”, chociaż był doszczęt-
nie zrusyfikowany, a do Polski 
miał stosunek pogardliwy.

Pierwszy raz Piasecki trafił 
do więzienia w 1917 roku jako 
uczeń siódmej klasy gimna-
zjalnej. Powodowany nara-
stającymi konfliktami na tle 
narodowościowym dokonał 
„zbrojnego zamachu na in-
spektora gimnazjum i gospo-
darza klasy”. Tak zakończyła 
się jego szkolna nauka. Zaczął 
żyć na własną rękę, trafił w 
środowisko przestępcze.

W 1917 roku wybuchła 
rewolucja w Rosji. Wtedy Pia-
secki związał swe losy z Polską. 
Od 1918 roku należał do od-
działów kontrrewolucyjnych, 
w 1920 roku dołączył do Dy-
wizji Litewsko-Białoruskiej w 
Wilnie. Zdemobilizowany, nie 
mogąc pracować, znalazł się w 
trudnych warunkach. Prawdo-
podobnie właśnie w tym czasie 
zaczął zajmować się kontra-
bandą, transportując towar 
przez polsko-sowiecką granicę. 
Uprawiał przemyt w celu osło-
nięcia swej działalności wywia-
dowczej, lecz także niezależnie 
od niej. Stacjonowanie w Ra-
kowie - przygranicznym mia-
steczku białoruskim - sprzyjało 
nielegalnemu przedostawaniu 
się przez granicę.

Intensywna kontrabanda 
Piaseckiego przyczyniła się 
także do innych korzyści: miał 
możliwość większego zarobku, 
a także, co prawdopodobnie 
ceni! najbardziej, przeżywał 
ciągłe przygody na granicy. 
W końcu jednak zaczęły się 
poważniejsze problemy, gdy 
został kilka razy pochwycony 
i w konsekwencji był więziony 
za szmugiel. W wyniku niepo-

Ewa Kubasik

Sergiusz Piasecki – człowiek pogranicza

wodzeń zaczął częściej sięgać 
po kokainę, którą przemycał. 
W związku z tymi wydarzenia-
mi popadł w konflikt z prze-
łożonymi i został usunięty z 
wywiadu. Zdesperowany, bez 
pieniędzy, zaczął rabować. 
W sierpniu 1926 roku wraz z 
przyjacielem, pod wpływem 
narkotyków, napadł na pociąg 
i ograbił pasażerów. Za ten 
postępek wyznaczono mu karę 
śmierci, którą zamieniono na 
15 lat pobytu w więzieniu dzię-
ki ułaskawieniu prezydenta.

Piasecki odbywał wyrok w 
więzieniu w Świętym Krzyżu. 
Wtedy właśnie na dobre zajął 
się literaturą. Impulsem do 
działania stał się dla niego list 
od ojca, który zachęcił go do 
pisania „opowiadań o ludziach 
mających oryginalne charakte-
ry i przeżywających niezwykłe 
przygody”.

W 1929 roku w Świętym 
Krzyżu Piasecki zaczął uczyć 
się języka polskiego, którym 
w ogóle nie miał styczności aż 
do 20 roku życia. Na granicy 
posługiwał się wyłącznie języ-
kiem rosyjskim. Kiedy trafił za 
kratki, uważnie przysłuchiwał 
się specjalnej gwarze współ-
więźniów. W więzieniu dostęp 
do literatury był znikomy. Języ-
ka polskiego Piasecki uczył się 
początkowo tylko na podstawie 
„Wiadomości Literackich”, 
gdzie zwracał szczególną uwa-
gę na budowę zdań. Zaczął 
tworzyć nieliczne wiersze, w 
końcu pojawiła się też pierwsza 
powieść, Pięty etap - fabula-
ryzowany reportaż, oparty na 
przygodach z czasów działal-
ności wywiadowczej. W 1935 
roku Piasecki napisał Kochan-
ka Wielkiej Niedźwiedzicy, 
pamiętnikarską opowieść o 
przemytnikach.

Wiadomość o więźniu-
pisarzu dotarła do Melchiora 
Wańkowicza, któremu Piasec-
ki przekazał rękopis KWN. 
Powieść ta zrobiła na Wańko-
wiczu ogromne Mżenie praw-
dopodobnie z tego powodu, 
iż było to dzieło przywołujące 
przemytniczą przeszłość więź-
nia, a co więcej, zostało napi-
sane przez samouka. Wkrótce 
potem Piaseckiemu przysłano 
do więzienia pierwsze wydanie 
jego powieści. W związku z tak 
dużym sukcesem wydawniczym 
Wańkowicz zapowiedział, że 

dokona wszelkich starań, aby 
skrócić karę odbywaną przez 
Piaseckiego, co ostatecznie się 
udało i pisarz wyszedł na wol-
ność 2 sierpnia 1937 roku.

KWN opublikowało wy-
dawnictwo „Rój”, jednak po-
wieść została znacznie skró-
cona bez zgody autora. W 
przedmowie do późniejszego 
wydania londyńskiego Piasecki 
napisał:

Gdy otrzymałem wówczas 
po wydrukowaniu książkę, 
byłem zdumiony „systemem”, 
w jaki skrótów dokonano. Wy-
bierano z powieści niektóre 
rozdziały i wyrzucano z nich 
akcję, dla której rozdział był 
napisany. W ten sposób skra-
cano niektóre rozdziały od 
czterech do ośmiu stron (...). 
Czasem wyrzucano fragmenty 
w taki sposób, że akcja zatraca-
ła sens... Powieść miała wielkie 
powodzenie, lecz myślałem o 
niej z żalem. Może wrażenie 
było właśnie takie, jakie miałby 
(...) artysta malarz, któremu by 
odesłano z wystawy jego obraz 
z obciętymi brzegami: żeby 
pasował do ściany, na której 
wisiał.

Z kolei w przedmowie 
do emigracyjnego wydania 
KWN pisarz wyznał, iż wniósł 
siedem tysięcy poprawek i 
uporządkował nieco tekst. 
Jednak do tej pory nie mamy 
dostępu do pierwszej wersji 
książki, musimy opierać się na 
zmienionych, poprawionych i 
zniekształconych wydaniach. Z 
tego powodu nie mamy moż-
liwości dokładnego zbadania 
oryginalnego, autentycznego 
języka autora. Natomiast język 
utrwalony w powieści, jego 
funkcjonowanie w narracji 
oraz w wypowiedziach boha-
terów jest bardzo ciekawym 
zjawiskiem. Oprócz odmiany 
literackiej języka polskiego 
pojawia się autentyczny dialekt 
kresów północno-wschodnich, 
w którego skład wchodzą zapo-
życzenia z języka rosyjskiego. Z 
dialektem kresowym zazębia 
się także specyficzny język 
środowiskowy przemytników 
obecny na płaszczyźnie leksy-
kalnej.

Język kresowy przez wiele 
epok był istotnym elementem 
literatury i kultury polskiej. 
Wynikało to, jak pisze Zofia 

Kurzowa, „z rozwoju społecz-
no-kulturowego Polski, związa-
nego z ekspansją gospodarczo-
polityczną na ziemie ruskie”. 
Przy okazji badaczka wyróżnia 
kresy południowo-wschodnie, 
t j .  polsko-ukraińskie, oraz 
północno-wschodnie, czyli 
polsko-białorusko-litewskie. 
Ze względu na umiejscowie-
nie akcji powieści KWN będę 
brać pod uwagę badania Zofii 
Kurzowej dotyczące kresów 
północnych.

Pojęcie kresów jest także 
bardzo przydatne, jeśli cho-
dzi o badania nad historią 
języka polskiego. Określa ono 
te obszary życia, na których 
język nie posiadał niepodwa-
żalnego etnicznego oparcia, 
lecz nawarstwiał się na różne 
podłoża językowe, na przykład 
białorusko-litewskie. Można 
jednak powiedzieć, że nad tą 
mieszanką językową panowała 
polszczyzna jako wyznacznik 
wyższej cywilizacji i kultury. 
Przyniesiona została przez kul-
turalne, wykształcone warstwy 
społeczeństwa, to jest moż-
nowładztwo, duchowieństwo, 
szlachtę, czyli użytkowników 
polskiego języka literackiego. 
W związku z tym polszczyzna 
ogólna masowo rozprzestrze-
niła się na Litwie.

Nieco inaczej miała się 
sytuacja z polskimi gwarami lu-
dowymi na Wileńszyźnie. Polo-
nizujące się chłopstwo, zarów-
no litewskie, jak i białoruskie, 
chłonęło uh język polski, jaki 
je otaczał w życiu codziennym. 
Z. Kurzową pisze:

Tę właśnie odmianę polsz-
czyzny lud litewski i białoruski 
przyswajał, dostosowując ją do 
swoich warunków domowych, 
wiejskich, a że na wsi panowała 
litewszczyzna i białoruszczy-
zna, gwara polonizujących się 
chłopów zachowywała wiele 
elementów systemowych i 
leksykalnych litewskich oraz 
rozszerzała na skutek stałego 
kontaktu z białoruszczyzną 
interferencje białoruskie. Po-
lonizujące się gwary litewskie 
stają się przykładem bezpo-
średniego kontaktu języka 
polskiego z litewszczyzną.

Podsumowując, dialekt 
kresowy zawiera gramatyczne 
i leksykalne cechy polskie i 
białoruskie z elementami li-
tewskimi. Jego związek polskim 
językiem literackim przejawia 
się jako kontynuacja wszyst-
kich systemowo ważnych cech 
polskich, jako wspólne roz-
wijanie się tych samych ten-
dencji oraz zmian językowych 
we wszystkich następujących 
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epokach historycznych oraz 
dążność do zachowania norm 
polskiego języka literackiego. 
Jednak jak zauważa Kurzowa, 
wspólny rozwój dialektu i pol-
szczyzny literackiej napotyka 
pewne przeszkody: oddalenie 
terytorialne od etnicznego 
centrum polskiego oraz obce 
»»fot zenie.

Obce otoczenie sprawia, 
że literackie normy językowe 
są niekonsekwentnie postrze-
gane, z kolei usilne dążenie 
do ich kultywowania na innym 
terytorium wywołuje błędy hi-
perpoprawnościowe.

Geograficzne oddalenie 
od etnicznego i politycznego 
centrum Polski powoduje od-
izolowanie dialektu od główne-
go nurtu językowego, jednak 
sam dialekt ule przestaje się 
rozwijać. Przez peryferyjne 
usytuowanie wszystkie innowa-
cje językowe wchodzą do dia-
lektu wolniej lub też w ogóle 
się w nim nie pojawiają. Z tej 
przyczyny w mowie pogranicza 
mogą zachowywać się stare for-
my, formy zakonserwowane, 
które w polszczyźnie ogólnej 
funkcjonowałyby już jako ar-
chaizmy.

Jeśli zaś chodzi o powiąza-
nie dialektu z językami biało-
ruskim i litewskim, przenikają 
do niego nie stare, a nowe ce-
chy obcego języka. Można za-
tem zaobserwować, że dialekt 
kresowy zmienia się w pewnym 
stopniu zgodnie z polszczy-
zną ogólną, natomiast cechy 
innych języków etnicznych 
są zapożyczane. Jednak samo 
zderzenie się kilku języków 
pogranicza prowadzi do cieka-
wych konsekwencji. Pojawiają 
się nowe, innowacyjne cechy, 
nieznane żadnemu z języków 
etnicznym które wchodzą w 
skład dialektu. Co więcej, 
różnorodność ta występuje 
na wszystkich płaszczyznach 
systemów dialektalnych: fo-
netycznej, morfologicznej, 
składniowej i leksykalnej.

Z takim właśnie zderze-
niem językowym i narodowo-
ściowym mamy do czynienia 
w powieści Piaseckiego, której 
akcja rozgrywa się na pograni-
czu polsko-rosyjskim, na Wi-
leńszczyźnie w latach 20. XX 
wieku. Pojawiają się zatem w 
K domieszki zarówno białoru-
skie, jak i litewskie, osadzone 
w polszczyźnie ogólnej Warto 
też zaznaczyć, że większość 
cech mowy kresowej ujawnia 
się w dialog w narracji jest ich 
zdecydowanie mniej i są trud-
niejsze do wychwycenia.

Nad rzeką Turją, prawym 
dopływem Niemna, tuż przy 
szosie biegnącej z Grodna do 
Mińska leży Szczuczyn, nie-
wielkie, 17-tysięczne dzisiaj 
miasteczko. Dla odróżnienia 
od Szczuczyna położonego na 
Ziemi Łomżyńskiej, zwano go 
niegdyś Szczuczynem Litewskim 
lub Nowogródzkim. Pierwszym 
znanym jego właścicielem był 
wojewoda trocki, Piotr Lelusz, 
który wspólnie z Andruszką Wia-
zowiczem i Iwaszką Prostwiło-
wiczem-Skinderem zbudował w 
1436 roku kościół parafialny p.w. 
Najświętszej Maryi Panny i św. 
Jakuba Apostoła. W późniejszych 
latach właścicielami dóbr szczu-
czyńskich byli Radziwiłłowie, a 
po nich Dowojnowie, Limonto-
wie i w pierwszej połowie XVIII 
wieku Hlebiccy-Józefowiczowie. 
W 1726 roku wojski połocki, 
Jerzy Hlebicki-Józefowicz her-
bu Leliwa przy istniejącym od 
XV wieku kościele parafialnym 
ufundował kolegium pijarskie. 
Jego córka, Teresa, wychodząc za 
maż za kasztelana smoleńskiego, 
Jana Scypio del Campo wniosła 
w wianie szczuczyński majątek 
do rodziny Scypionów. Ona 
też sprowadziła do Szczuczyna 
siostry miłosierdzia i założyła 
szpital, który w 1753 roku został 
przez siostry zakonne znacznie 
rozbudowany. Dzięki staraniom 
jej wnuka, starosty lidzkiego, 
Ignacego Pawła Scipio del Cam-
po (1728-1791), Szczuczyn otrzy-
mał od króla Augusta III w 1761 
roku prawo magdeburskie oraz 
herb - na błękitnym polu złota 
korona, a pod nią srebrny mo-
nogram IS (od Ignacy Scypio). 
Z kolei wnuczka Ignacego Pawła, 
żonatego z Marianną Wodzicką z 
Granowa herbu Leliwa, a córka 

Katarzyna i Jerzy Samusikowie

Pałac Druckich-Lubeckich w Szczuczynie

jego syna Józefa (1770-?), żona-
tego z Teresą ks. Drucką-Lubec-
ką (1774-1847), Maria Scipio del 
Campo (1799-1876), wychodząc 
za mąż 20 czerwca 1814 roku w 
wieku lat niespełna piętnastu za 
swojego wuja, księcia Ksawerego 
Franciszka Druckiego-Lubeckie-
go (1778-1846) herbu Druck, 
wniosła mu w wianie Szczuczyn. 
Książę Ksawery okazał się wy-
bitnym mężem stanu. W latach 
1821-1830 był ministrem skarbu 
Królestwa Polskiego, w 1815 
roku członkiem rządu tymcza-
sowego Królestwa Polskiego, w 
1825 roku założył Towarzystwo 
Kredytowe Ziemskie, a w 1828 
roku - Bank Polski, pierwszy 
emisyjny bank w dziejach Rzeczy-
pospolitej. Stał się animatorem 
głębokich reform gospodarczych 
Królestwa Polskiego, zlikwidował 
jego deficyt budżetowy, znacz-
nie zwiększył dochody skarbu 
poprzez nałożenie nowych po-
datków i wprowadzenie ścisłego 
reżymu ich ściągania, wydatnie 

przyczynił się do rozwoju prze-
mysłu na ziemiach polskich, 
zainicjował budowę Kanału 
Augustowskiego.

Nie zadbał natomiast o 
własną siedzibę w Szczuczynie. 
Kiedy tam przyjeżdżał, mieszkał 
we dworze wzniesionym jeszcze 
przez Scypionów. Natomiast 
istniejący do dzisiaj neoklasy-
cystyczny pałac zaczął budować 
pod koniec XIX wieku jego 
wnuk, Władysław ks. Drucki-Lu-
becki (1864-1913), prezydent 
Grodna w 1907 roku, żonaty z 
Marią hr. Zamoyską z Zamościa 
(1868-1939) herbu Jelita. Zapro-
jektował go wileński architekt, 
Tadeusz Rostworowski, wzorując 
się w pewnym stopniu na pałacu 
Petit Trianon, wzniesionym 
przez Ludwika XV w ogrodach 
Wersalu dla Madame de Pom-
padour. Budowa rozpoczęła 
się w 1892 roku, a zakończyła 
dopiero w 1925 roku, kiedy 
właścicielami szczuczyńskiego 
majątku byli wdowa po Władysła-
wie Druckim-Lubeckim, Maria 
z Zamoyskich Drucka-Lubecka 
oraz jego syn, Jan Marian Maria 
ks. Drucki-Lubecki (1898-1990). 
Budynek pałacowy, złożony z 
trzech dwukondygnacyjnych 
korpusów, wzniesiony został na 
planie szerokiego prostokąta. 
Korpus środkowy, trzyosiowy, 
cofnięty w stosunku do części 
bocznych i nieco niższy od nich, 
posiadał w elewacji frontowej 
wgłębny portyk, z dwoma ko-
lumnami jońskimi, dźwigającymi 
belkowanie zwieńczone tralkową 
attyką i zaokrągloną ścianką z 
kartuszem herbowym. Szerokie 
drzwi wejściowe i dwa równie 
szerokie okna po bokach, w 
bogatych obramieniach, oddzie-
lone zostały jońskimi pilastrami. 

Na zdjęciu: Kościół p.w. św. Teresy fundowany przez Ksawerego Francisz-
ka ks. Druckiego-Lubeckiego

Na zdjęciu: Naczółek portyku kaplicy
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Czteroosiowe elewacje frontowe 
i sześcioosiowe elewacje boczne 
członów bocznych, ozdobione 
narożnymi i międzyokiennymi 
pilastrami jońskimi, zwieńczono 
gzymsem z wydatnymi krokszty-
nami. Ich spłaszczone dachy 
zasłoniła balustradowa attyka.

Od strony ogrodu zbudowa-
no pałacową kaplicę, połączoną 
krótką, przeszkloną galeryjką 
z lewym członem bocznym pa-
łacu. Przed frontonem kaplicy 
znalazł się portyk, którego cztery 
toskańskie kolumny dźwigały 
trójkątny naczółek obwiedziony 
wystającym gzymsem i fryzem 
kostkowym.

W korpusie środkowym 
pałacu znalazł się rozległy we-

stybul ze ścianami pokrytymi 
dębową boazerią. Dębowe były 
również schody biegnące na 
piętro ponad znajdującą się po 
lewej stronie łazienką. Westybul 
był tak obszerny, że do jego 
ogrzewania służyły dwa piece i 
duży kominek. Takich samych 
rozmiarów piece i kominek 
ogrzewały także salon, zajmujący 
pozostałą część korpusu głów-
nego. Pełnił on funkcję małej 
sali koncertowej, bowiem stały 
w nim dwa fortepiany i pianola. 
Meble również tam były: kanapa 
i fotele oraz stół i szafki w stylu 
Boulle. Na ścianach wisiały ob-
razy, spośród których na wyróż-
nienie zasługiwał portret księcia 
Franciszka Ksawerego oraz jego 
synowej, Marii z Szemiothów. 

Na zdjęciu: Dawna leśniczówka zbudowana w I połowie XIX wieku

Na zdjęciu: Wgłębny portyk elewacji frontowej

Na zdjęciu: Pałacowa kaplica

Na zdjęciu: Pałac Druckich-Lubeckich w Szczuczynie w 2008 roku

Salon oświetlał duży wenecki 
żyrandol zwisający z pokrytego 
sztukaterią sufitu, a parkietową 
podłogę pokrywał duży dywan ze 
wschodnimi motywami. Na par-
terze lewego członu znajdował 
się jeszcze mały salonik, gabinet 
pana domu i zwykły pokój miesz-
kalny. Prawy człon zajmowała 
przede wszystkim duża jadalnia, 
ciągnąca się wzdłuż całej elewa-
cji ogrodowej. Ogrzewana była 
również przez dwa duże piece 
i kominek, a zdobiły ją portrety 
polskich królów i królowych wi-
szące na ścianach oraz oszklone 
serwantki, w których trzymano 
szklane naczynia z rodowymi 
herbami, porcelanowe serwisy z 
Francji i Ćmielowa. Pozostałe po-

mieszczenia na parterze prawe-
go korpusu oraz na całej drugiej 
kondygnacji były przeznaczone 
na pokoje mieszkalne i nie miały 
już tak reprezentacyjnego wyglą-
du. Biblioteka z bogatym księ-
gozbiorem i rodzinnym archi-
wum mieściła się w oddzielnym 
budynku, położonym w parku. 
Miał on charakter krajobrazo-
wy, rozciągał się na obszarze 
kilkudziesięciu hektarów, w jego 
obrębie znalazło się spore jezior-
ko, położone niedaleko pałacu. 
W jego pobliżu biegły też dwie 
stare, obsadzone lipami, długie 
aleje. Im dalej od pałacu, tym 
park był bardziej dziki i w końcu 
przechodził w zwierzyniec dla 
danieli i bażantarnię.

Podczas I wojny światowej 

pałac nie uległ zniszczeniu, zo-
stały tylko uszkodzone balkony 
(i już ich nie odbudowano), 
które wsparte na konsolach 
zdobiły drugą kondygnację ele-
wacji frontowej oraz obu bocz-
nych. Rozgrabiono natomiast 
wyposażenie pałacu i biblioteki, 
z wyjątkiem archiwum, które 
zostało jeszcze przed 1914 ro-
kiem przeniesione do Muzeum 
Czartoryskich w Krakowie.

W 1909 roku Władysław ks. 
Drucki-Lubecki kupił od Mie-
czysława Epsteina pałac w Te-
resinie na Mazowszu i spędzał w 
nim bardzo dużo czasu. Tam też 
zginął tragicznie, zamordowany 

7 kwietnia 1913 roku, prawdo-
podobnie przez barona Jana 
Kamila Bispinga, ordynata na 
Massalanach, któremu jednak  
sądownie nie udowodniono 
tego zabójstwa. Od tego czasu 
dziedzicem zarówno w Teresi-
nie, jak i w Szczuczynie został 
jego syn, Jan Marian Maria ks. 
Drucki-Lubecki, ale kuratelę 
nad jednym i drugim majątkiem 
sprawowała jego matka, wdowa 
po Władysławie, Maria z Szemio-
thów Drucka-Lubecka. I tak się 
działo do września 1939 roku. 
W latach okupacji Niemcy za-
mienili szczuczyński pałac na 

szpital, a po zakończeniu II woj-
ny światowej sowieccy lotnicy, 
których eskadra stacjonowała 
w pobliżu Szczuczyna, urządzili 
w nim kasyno oficerskie. Po 
rozpadzie ZSRR lotnicy odle-
cieli do Rosji, a w zdewastowa-
nym pałacu zainstalowało się 
kilka lokalnych urzędów. Nie 
zagrzały jednak długo w nim 
miejsca, bowiem nieremonto-
wany przez wiele lat budynek 
przestał nadawać się do użyt-
ku. Opuszczony, niszczejący w 
zawrotnym tempie popadłby 
szybko w całkowitą ruinę, gdyby 
nie poczynania polskiego miesz-
kańca Szczuczyna, Włodzimierza 
Głaza. Przez kilka lat starał się 

on bezowocnie nakłonić władze 
różnego szczebla do spowodo-
wania renowacji zabytkowego 
obiektu. Dopiero w 2004 roku, 
kiedy udało mu się dotrzeć do 
samego prezydenta Białorusi, 
Aleksandra Łukaszenki, jego 
interwencja przyniosła należyty 
skutek. Najpierw położono nowy 
dach, zabezpieczający budynek 
przed niszczącym działaniem 
deszczu, a w 2011 roku rozpoczę-
to właściwy remont pałacu, który 
zakończył się w ubiegłym roku. 
Prawdopodobnie znajdzie w nim 
siedzibę szczuczyńskie Centrum 
Twórczości Dzieci i Młodzieży.
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Zainteresowanie osobą 
Longina Michałowicza u mnie 
wynikło z prostej przyczyny: ten 
człowiek miał w sobie urok nie 
do podrobienia. I jeszcze - sen-
tyment do małej ojczyzny. Po-
chodził z południowego brzegu 
wielkiego Jeziora Dryświackie-
go, ja natomiast dzieciństwo i 
lata młodzieńcze spędziłem na 
brzegu północnym w okolicach 
Tylży. Longin, mający dobry 
słuch muzyczny i przyjemny 
tembr głosu, jako wystepujący w 
grupie basowej chóru 
„Promień”, zawsze był 
wysoko ceniony przez 
pierwszą wieloletnią 
kierowniczkę, Gertru-
dę Kievisz i obecną 
Alinę Łapińską, ale 
również przez samych 
chórzystów i widzów na 
występach koncerto-
wych. Zawsze uprzejmy, 
szczególnie z galanterią 
wobec pań. Podczas 
wyjazdów na jakiś tur-
nus do Polski, czy na 
wyprawach po Łotwie, 
każdej wysiadającej z 
autokaru podawał rękę, 
uśmiechnął się, zagadał 
a jak przypadają u któ-
rejś z chórzystek dzień 
urodzin, wręczał oko-
licznościowy kwiatek, 
składał życzenia. Miał 
też talent zabawienia 
towarzystwa graniem 
na harmonii lub na ust-
nej harmonijce, mógł 
zaśpiewać piosenkę, 
wyrecytować zabawny 
wierszyk. 

Takim zapamięta-
liśmy Longina Michaj-
łowicza, który należąc 
do zespołu chóru ,Promień” w 
siedzibie Domu Polskiego przy 
ul. Warszawskiej w Dyneburgu, 
uczęszczał na próby, brał udział 
w występach prawie do końca 
swego żywota. Odszedł do wiecz-
ności po spowiedzi, Komunii 
Świętej i ostatnim namaszczeniu 
28 września 2018 roku w wieku 
prawie 92 lat. 

W tym miejscu warto zazna-
czyć, że w ciągu ostatniego roku 
chór „Promień” poniósł też inne 
dotkliwe straty. Zmarli: Jewgenij 
Soldatow (Rosjanin, ktory był 
zakochany w chóralnym pol-
skim śpiewie i miłej atmosferze 
towarzyskiej Domu Polskiego); 
Jan Kidul (artysta z Filharmonii 
Mińskiej); Maksymilian Borkow-
ski. Cześć ich pamięci! Młodzież 
jakoś nie garnie się do śpiewania 

Stanisław Antoni Januszkiewicz

Longina historie

i tak zamiera perspektywa nasze-
go zespołu.

W latach dwutysięcznych, 
kiedy redagowałem miesięcznik 
„Słowo Polskie”, w jednym z 
numerów tego pisma („S.P.” 
nr 7(18)16.07.2002 r.) został 
zamieszczony swego rodzaju 
wywiad z panem Longinem, więc 
teraz niech posłuży, wraz z nie-
zbędnym uzupełnieniem, jako 
podstawa opowieści o nim.

Pewnego dnia umówiłem 
się z nim na spotkanie. Idę ulicą 

pod wskazany adres, podchodzę 
do domu jednorodzinnego i 
widzę pana Longina na dachu 
swego domu: „Hej, panie Lon-
ginie!”  

Ponieważ dzień chylił się ku 
weczorowi, pan Longin szybko 
zlazł na dól i pojaśnił mnie:

- Górną część komina muszę 
przemurować. Na dziś wystarczy, 
jutro dokończę.

Patrzę na fachowo urządzo-
ne stelaże i bloczek dla wciągania 
cegieł oraz zaprawy pytam:

- Nie boisz się, panie Longi-
nie, w tym wieku wykonywać taką 
niebezpieczną robotę? 

- To nie tak wysoko, prze-
cież. Mam praktykę w takich 
sprawach.

Wchodzimy do przytulnego 
pokoju, w którym wita nas jego 

żona Wacława, z zawodu nauczy-
cielka, z domu Purewiczów ze 
wsi Borkowszczyzna, co leży na 
południe od dużego Jeziora Dry-
świackiego. Na ścianie francuski 
zegar oprawiony w rzeźbione 
drewno, któremu już ponad sto 
lat i, z przyjemnym dźwiękiem 
głośno wybija kolejną godzinę. 
Ten zegar, przywieziony dawno 
temu z Paryża, jest pamiątką po 
ojcu żony. Został uratowany, 
wśród niewielu rzeczy, z pożaru 
ojczystego domu pani Wacławy, 

który spłonął w 
1960 roku od ude-
rzenia pioruna. 

K iedy  pan 
Longin opowiada 
dzieje własnego 
życia, Waciunia, 
bo tak pieszczotli-
wie nazywa swoją 
małżonkę przypo-
mina. „A to już tak 
dawno było...” Przy 
tym jej słowom to-
warzyszy powolny 
ruch lewej ręki. 
Dawno to bylo, kie-
dy poznali się na 
jednym z wiejskich 
wesel, gdzie na-
czelnym muzykan-
tem był pan Lon-
gin ze Świkszczan 
-  wsi za rzeką, po 
stronie litewskiej 
- syn Konstantego 
i Teofilii z Burzyń-
skich. Pobrali się 
w 1949 roku. Na 
jednym ze zdjęć z 
rodzinnego albu-
mu pan Longin 
stoi pod bujnie 
kwitnącą  jabłon-
ką i z dumą mówi, 

że to jego Waciunia szczepiła to 
drzewko – umiała takie rzeczy 
robić. Kiedy tak rozmawiałem z 
nimi tamtego dnia w 2002 roku, 
pani Wacława była już poważnie 
chora, zmarła w 2005 roku.

Z opowieści pana Longina 
wynikają oto takie historie, zwią-
zane z drugą wojną światową:

Wiadomo, jakie bestialstwa 
czynili okupanci na Białorusi. 
Niemcy sami i nazistowscy ko-
laboranci, rajdy legionierów SS 
łotewskich. Ile wsi spalono, ilu 
mieszkańców pod byle pretek-
stem rozstrzelano, spalono żyw-
cem w stodołach, ile młodzieży 
i mężczyzn w wieku średnim 
było wywieziono na roboty do 
Niemiec! Dzisiejszemu młode-
mu człowiekowi  nie mieści się 

w głowie, jakie okrucieństwa 
przeżyliśmy. Po zajęciu przez 
hitlerowców w 1941 roku ziem 
polskich, szczególne represje spo-
tkały Polaków, zamieszkujących 
w większości wsie i miasteczka na 
Brasławszczyźnie.Toteż polskie 
państwo podziemne dla oporu 
wobec wroga i dla obrony lud-
ności cywilnej stworzyło formacje 
zbrojne Armii Krajowej.

Na braciach Michajłowi-
czach wielkie wrażenie zrobiła 
brawurowa wielkanocna akcja w 
Gajdach (w odległości 3 kilome-
trów od Świkszczan), dokonana 9 
kwietnia 1944 roku, kiedy jeden 
pluton akowców, po dobrym 
rozpoznaniu, zajął posterunek 
policyjny nazistowskich kolabo-
rantów, zdobywając broń, amu-
nicję i żywność, a drugi pluton 
sierżanta Poldka- w skoordyno-
wanym działaniu, w szyku marszo-
wym, uporządkowaną kolumną 
czwórkami wszedł w chwili rezu-
rekcji do kościoła, wypełnionego 
parafianami, funkcjonariuszami 
kolaboranckiej policji litewskiej i 
szaulisami, z głośnym wezwaniem 
do zebranych: „Miejsce dla Woj-
ska Polskiego!” i z rozkazem, żeby 
wszyscy, którzy posiadają broń, 
złożyli  ją pod amboną. Co też 
niezawodnie  uczyniono. 

Akowcom chodziło nie tylko 
o zdobycie potrzebnej broni. 
W tej akcji partyzancko-propa-
gandowej dobitnie wybrzmiało 
ostrzeżenie, kiedy komendant 
obwodu „Lach” Michał Białokur 
spokojnym głosem najpierw 
przeprosił księdza za zamieszanie 
a potem zwrócił się do wspólpra-
cujących z Niemcami Litwinów 
z wezwaniem, że jeśli ludność 
polska dalej będzie prześladowa-
na, to winni poniosą zasłużoną 
karę. Stwierdził, że od Unii Lu-
belskiej Polacy i Litwini winni są 
być wobec siebie braćmi, a nie 
wrogami. Ktoś zaintonował „Boże 
coś Polskę...”. Wszystek tłum pod-
chwycił patriotyczną pieśń. Po 
czym partyzanci wyszli. Dowódca 
przedtem poprosił księdza, żeby 
kontynuował Mszę. Wydano 
rozkaz, żeby nikt nie opuszczał 
świątyni po nabożeństwie wcze-
śniej, niż po upływie pół godziny. 
Rezonans tej akcji był duży, tym 
bardziej, że hitlerowcy cofali się 
pod naporem czerwonoarmistów. 
Litwini złagodnieli w stosunku do 
Polaków.

Po przepędzeniu Niemców 
przez Armię Czerwoną  w 1944 
roku, sowieci zamiast wdzięcz-
ności faktycznemu sojusznikowi 
w walce z hitlerowcami – forma-

Na zdjęciu: Longin i Wacława Michajłowiczowie na 
plaży w Jurmale w 1976 roku
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cjom AK, zaczęli ich rozbrajać, 
wyłapywać, skazywać na długolet-
nie więzienia, rozstrzeliwać. Ten 
terror szerzył się również wobec 
ludności cywilnej, podobnie jak 
za pierwszej sowieckiej okupacji 
w 1939 roku. W takich okoliczno-
ściach nie wszyscy Polacy składali 
broń, lecz potajemnie zaciągali 
się do formacji podziemnych, 
licząc, że władza sowiecka długo 
nie przetrwa i Polska wróci na te 
tereny. Zorganizowana w końcu 
maja 1944 roku 24-ta brygada 
„Dryświaty” liczyła 320 strzelców i 
takie jednostki powstawały w wie-
lu kresowych miejscowościach z 
ludnością polską. Nie było wtedy 
żadnej informacji o przewrotnó-
sci polityki państw zachodnich, 
o dogadaniu się ze Stalinem w 
Jałcie - były tylko płonne nadzie-
je... No i ludzie nieraz trafiali w 
śmiertelne potrzaski.

W Wojtkuszkach, sąsiedniej 
wsi, mieszkał Klemens Besakirski, 
zamożny gospodarz dzierżący 40 
hektarów ziemi i to on zachęcił 
Michajłowiczów do konspiracyj-
nej działalności. Synowie Kon-
stantego: Jan, Piotr i 18-letni Lon-
gin zaciągnęli się.Ktoś z członków 
siatki albo sąsiadów doniósł i 31 
stycznia 1945 roku, bojowa jed-
nostka NKWD najpierw okrążyła 
dom Burzyńskiego i aresztowała 
Piotra, natomiast brata Jana 
schwytano u sąsiada. 

- Kiedy zobaczyłem – opowia-
da pan Longin – że okrążają dom 
Burzyńskich, od razu powziąłem 
decyzję, że muszę uciekać za 
pograniczną  rzekę na Białoruś. 
Myślałem, że uda mi się niepo-
strzeżenie przemknąć... Miałem 
już podobne doświadczenie.

- Pracowałem wtedy u Besa-
kirskiego jako najemny robotnik. 
Przyszli do jego domu uzbrojeni 
Niemcy i rozkazali wskazując na 
mnie: „Ubieraj sie!” Pan Klemens 
począł mnie bronić, mówiąc, że 
chłopak jest zbyt młody. Postawił 
flaszkę wódki. Niemcy-wermach-
towcy po nalaniu szklanek, ka-
zali najpierw jedną wypić mnie, 
ale powiadają znów, żebym się 
ubierał, bo muszę iść z nimi. 
Wszyscy słyszeliśmy o strasznych 
praktykach okupantów, kiedy 
pędzą cywilów z przodu jako 
żywe tarcze, żeby ponieść jak 
najmniejsze straty w starciach z 
przeciwnikiem...

- Więc udaję, że niby idę po 
ubranie na drugi koniec domu 
przedzielonego sienią. Wysze-
dłem z pokoju i – czmych przez 
jedne drzwi, potem przez drugie i 
zanim Niemcy spostrzegli, biegnę 
na przełaj przez krzaki. Zaczęli 
strzelać z dziesięcionabojowego 
karabinu. Uciekam, a kule gdzieś 
koło mnie bzykają. Nie trafili.

- No i teraz, tylko już zimą, 
uciekam od „istrebków’ sowiec-
kich. Zdążyłem zabiec za pagórek, 
pędzę dalej ile mam sił, ale ci, co 

obstawili dom wujka, spostrzegli 
mnie na odległości jakichś trzystu 
metrów i zaczęli biec na wprost, 
aby mnie pochwycić. Ja nie daję 
się, uciekam. Wtedy oni otworzyli 
ogień, strzelali tak 
samo z dziesięciona-
bojowego. Wtenczas 
poczułem ostry ból 
w małym palcu ręki, 
kula zerwała pazno-
kieć w połowie, u 
nasady. Odwracam 
się, żeby obejrzeć się, 
czy daleko są prześla-
dowcy i w tej chwili 
czuję gorącość na 
ciele z tylnej stro-
ny, w okolicy krzyża. 
Zrozumiałem, że to 
kula. Przystanąłem, 
ręce do góry, bo ina-
czej zabiją. Podbiegli 
we dwoje, jeden z 
nich uderzył mnie 
kolbą w plecy, upa-
dłem, związali ręce 
do tyłu, poprowadzili 
i dołączyli do aresz-
towanych. Później, 
kiedy zdjąłem ubra-
nie, zobaczyłem po 
dwie dziury w każ-
dym z wierzchnich 
przyodziewków, a na 
podkoszulku wycięty 
pasek tkaniny na poziomie mojej 
pojaśnicy. Zabrakło tylko kilku 
milimetrów, żeby kula skruszyła 
mi grzbiet...

- W tamtym dniu funkcjO-
nariusze NKWD schwytali dużo 
osób z Wojtkuszek i innych wio-
sek. Mnie dołączyli do reszty 
i popędzili do Jeziorosów (li-
tewskiego powiatowego miasta 
Zarasai). Wszystkich zamknęli w 
piwnicy milicyjnego posterunku. 
Było bardzo ciasno i duszno. Po 
dłuższym czasie ludzie zapragnęli 
pić. Strażnicy więzienni przez 
zakratowane okienko wrzucili 
łopatą śnieg, którym gasiliśmy 
pragnienie. W piwnicy strarczało 
miejsce tylko na stanie. Jeden z 
aresztowanych wpadł w gorącz-
kowy obłęd i zaczął wzywać do 
siebie syna: „Jarus, Jaruś!..” Gdy 

ten docisnął się do niego, ojciec 
ukąsił swego syna w palec, a rano 
umarł. Z nazwiska to był Pietru-
sewicz. Umarł w tej piwnicy rów-
nież nasz znajomy Wysokowicz. 

Potem umieszczono nas w nieco 
obszerniejszej celi więziennej. 
Nie pamiętam już ile czasu tam 
przesiedzieliśmy.

- Nastepny etap, to więzienie 
Łukiszki w Wilnie. Spędzili nas 
wszystkich na plac, zapełniony 
prawie po kostki wodą i i śnie-
gowym błotem i kazali siadać. 
Przetrzymywali nas na siedząco 
na mokrym placu chyba z pół 
godziny... Następnie wepchnęli  
po 10 osób do dwuosobowych cel. 
Aby położyć się na gołym betonie, 
układaliśmy się na ziemi głowa – 
nogi. Spaliśmy tak w ubraniu i 
okrywalismy się tym, co było na 
sobie. W Łukiszkach przetrzyma-
no nas do wiosny. Kilku naszych 
zmarło... Pamiętam Władysława 
Puszkę z Grytun, Mickiewicza z 
Berżenik (koło Gajd), Łapkow-

skiego ze Świkszczan – oni nie wy-
trzymali nieludzkich warunków.

- Wiosną załadowano nas do 
wagonów towarowych i powie-
ziono przez Rosję. To była długa 

jazda. Pewnej nocy w są-
siednim wagonie trzech 
młodych mężczyzn w jakiś 
sposób wyłamało podłogę 
i zaczęło uciekać. Jednak 
na ich nieszczęście pociąg 
w ten moment wyjechał z 
leśnej miejscowości i oni 
uciekali przez otwarte 
pole. Konwojenci zaczęli 
strzelać. Dwóch zastrzelo-
no z karabinu maszynowe-
go. Trzeci uciekinier, nie 
trafiony, schował się do 
kopki z sianem. Wówczas 
konwojenci podbiegli i 
przebili go bagnetami...

- Dowieziono nas do 
Workuty. Aha, przecież, 
nie powiedziałem, że w 
wiezieniu na Łukiszkach, 
w Wilnie osądzono nas w 
szybkim trybie na łagry. 
Mnie postawiono winę, 
że uciekałem jako de-
zerter unikajacy służby w 
Armii Czerwonej, kiedy 
mobilizowano mężczyzn 
dla wyprawy na fronty 
toczącej się jeszcze wojny 
z Hitlerem. Wszystkim 

takim, bezpodstawnie aresztowa-
nym, zaproponowano podpisać 
„lipe” o treści, że wtedy a wtedy 
dezerterowaliśmy z armii, chociaż 
nie odbyliśmy w niej służby ani 
jednego dnia. Co miałem robić? 
Aby uniknąć surowszej kary, 
musiałem ten papier podpisać. 
Dobrze stało się, że na mnie i 
na starszego ode mnie o dwa 
lata brata Piotra dowodów na 
przynależność do AK nie znale-
ziono. Przydzielono nas obydwu 
do budowy baraków. Natomiast 
najstarszego Jana (rocznik 1922) 
zamknęli w łagrze, gdzie przesie-
dział 6 lat, a z wliczeniem terminu 
„posielenija” przebył w niewoli 10 
lat. Mnie i Piotra zwolniono 14 
czerwca 1946 roku na podstawie 
amnestii. Jan po zwolnieniu z 
GUŁAGU ożenił się z miejscową 
dziewczyną, urodziło im się troje 
dzieci, mamy z nimi kontakt. 
Zmarł, chyba z powodu ciężkich 
przejść losowych, w wieku zaled-
wie 57 lat. Piotr mieszka z rodziną  
w Wilnie.

Pan Longin miał złotą rącz-
ke i za życia imał się wielu zawo-
dów. Jeszcze w młodzieńczym 
wieku, nauczył się od swego ojca 
rymarza, który przed wojną ob-
szywał końskie siodła, szyć buty. 
Więc i teraz nie ma potrzeby iść 
do szewca, kiedy trzeba podre-
perować buty dla siebie lub dla 
żony. Tylko, powiada, wzrok już  
nie ten, a i ręka nie taka sprawna, 
jak za tamtych lat. 

Na zdjęciu: Longin Michajłowicz  (1926-2018) z 
akordeonem
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Stało się dobrą trady-
cją, odkąd został wznie-
siony ten Krzyż-pomnik 
na początku lat 90-tych, 
niedaleko miejsca pier-
wotnego pomnika pol-
skim legionistom, którzy 
wyzwolili Dyneburg (Dau-
gavpils) na przełomie lat 
1919/20, że rokrocznie 3 
stycznia przedstawiciele 
ZPŁ, ktoś z samorządu, 
a także z ambasady RP 
w Rydze, składają wień-
ce i  wiązanki kwiatów 
oraz wykonywane są oba 
hymny narodowe. Muszę 
dodać, dlaczego Krzyż-po-
mnik nie był wzniesiony 
w miejscu, w którym był 
wybudowany z ciosanych 
bloczków granitowych w 
kształcie pryzmy w 1927 roku, 
a potem zburzony w latach 50-
tych przez władze sowieckie 
razem z innymi mniejszymi 
nagrobnymi pomnikami na 
tym cmentarzu Słobódka.  

Otóż, kiedy z inicjatywy 
wiceprezes ZPŁ Albiny Czybe-
le powstał projekt uzgodniony 

z władzami miejskimi, miejsce 
na odbudowę zostało wy -
znaczone z uwzględnieniem 
nowej trasy samochodowej. 
Na budowę czekano długo, aż 
wreszcie za pomocą funduszy 
UE rozpoczęto w 2018 roku 
i w następnym trasa ma być 

ukończona. Trzeba zaznaczyć, 
że Krzyż-pomnik powstał z 
dobrowolnych datków miej-
scowych Polaków, z dotacji 
niektórych  firm, zarządza-
nych także przez Łotyszów i 
częściowo ze środków fundacji 
z Polski.

W tym roku na uroczy-
stość złożenia wieńców przy-

jechała ambasador Monika 
Michaliszyn ( w ostatnich 
latach czemuś to zdarzało się  
nie zawsze). Razem z nią przy-
byli wojskowi, Polacy z bazy w 
Adażi i jeden oficer z Armii 
Łotewskiej. Uczestniczyli tak-
że prezes ZPŁ Ryszard Stan-

Większość lat z okresu pracy 
zawodowej zeszło mu na kolei. 
Zaczynał po wojnie na Białorusi, 
po ukończeniu szkoły zawodowej 
jako brygadzista przy naprawie 
torów wąskiej  kolei na linii 
Druja – Dukszty (zbudowanej 
w czasach II Rzeczypospolitej) 
i na innych kierunkach. Po po-
żarze domu i przeprowadzce na 
Łotwę, do Dyneburga, pracował 
w przedsiębiorstwie „Bałtrans-
stroj” przy budowie i kapitalnych 
naprawach sieci kolejowej na 
Łotwie i w innych republikach 
bałtyjskich. Za dobre wyniki 
pracownicze został odznaczony 
wieloma nagrodami, w tym or-
derem „Czerwonego Sztandaru 
Pracowniczego”. Ta nagroda, 
kiedy była przyznawana osobom 
nie należącym do partii komuni-
stycznej, należała się naprawdę 
dobrym fachowcom za wybitne 
produkcyjne osiągnięcia. Nie 
wyklucza się, że panu Longinowi 
konformizm w jakiejś postaci był 
pomocny też. 

Podziwiać trzeba jego ener-
gię i zdolności, które wykazał przy 
budowie własnymi siłami domu i 
wykończeniu go (kupił jedynie 
zrąb) oraz wysiłki w ciągu 13 lat, 
kiedy pomagał synowi Edwar-
dowi pobudować dom dla jego 
rodziny. Umiał wykonać prace 
ciesielskie, stolarskie, murarskie.  
Pan Longin do końca zachowy-
wał optymistyczne nastawienie 
do życia. Był zadowolony z syna 
i córki, z 6 wnucząt i kilkorga 
prawnucząt. A kiedy grywał na 
harmonii po kieliszku, czasem 
w zamyśleniu wyśpiewywał taką 
piosenkę swego wyrobu:

Chociaż życie złe i los nasz srogi jest,
Nie smućmy się, bo taka życia treść.
Chociaż żal nam swoich młodych 
lat,
Wierzę jednak – wkrótce wrócę zza 
krat.
Bo do nas młodych dzielnych 
Polaków
Wciąż uśmiecha się szeroki świat
I każdy napotkany Polak jest jak 
brat.
Zesłano nas na sybirskie wygnanie, 
A w kraju swym pozostawiliśmy 
kochanie.
Do niego zasyłam pozdrowień moc,
Szukajcie mnie, gdzie jest polarna 
noc.

Kończąc, wyrażam szczerą 
wdzięczność dla córki Zefiryny, 
która udostępniła zdjęcia ze 
zbiorów rodzinnych i dopowie-
działa niektóre szczegóły z życia 
swego ojca.

kiewicz, dyrektor Centrum 
Kultury Polskiej Żanna Stan-
kiewicz oraz grupka harcerzy 
z gimnazjum polskiego im. 
Józefa Piłsudskiego z wicedy-
rektorką na czele. Resztę, kil-
kanaście osób, stanowili starsi 
wiekiem Polacy. Pogoda tego 
dnia była nieciekawa i dlatego 
nie zebrało się ich więcej. 

Zaskoczył trochę zebra-
nych brak przedstawiciela 
Rady Miejskiej, gdzie po wy-
borach samorządowych radni 
nadal drą koty i po ostatnim 
zdymisjonowaniu mera Ri -
charda Ejgima, nie wiemy 
dokładnie, kto tam rządzi. 

Ceremonia przy Krzyżu 
nie trwała długo, ale wszystko 
odbyło się według protokołu, 
po czym pani ambasador przy-
witała się z każdym. Ambasa-
dor jest mile widziana na tym 
stanowisku przez nas, miejsco-
wych Polaków. Sympatyzują 
z nią Łotysze, których język 
pani Monika zna biegle.

Po złożeniu wieńców w 
Dyneburgu delegacja udała 
się do Krasławia, gdzie także 
stoi pomnik poświęcony boha-
terskim polskim legionistom, 
który ostał się z czasów przed-
wojennych po szaleństwie 
komunistycznym.

Stanisław Antoni Januszkiewicz

Krzyż – pomnik w Dyneburgu


