ZOFIA WĘŻYK-MACHOWSKA

PODRÓŻ DO PRZESZŁOŚCI
Wstęp
Nurtowało mnie pragnienie ponownego odwiedzenia martyrologicznego
uroczyska Kuropaty na Białorusi. Przed dziesięciu laty byłam tam z Joanną
Stankiewicz-Januszczak, narzeczoną mojego dwudziestoletniego brata Bogusława Wężyka, który wyrokiem Najwyższego Sądu Wojskowego ZSRR na sesji
wyjazdowej w Mińsku 29.01.1941 roku został skazany na karę śmierci za działalność konspiracyjną na terenie Baranowicze-Lida. Jego grobem stał się dół
śmierci w Kuropatach.
Porośnięty lasem obszar usiany jest licznymi krzyżami – katolickimi
i prawosławnymi, postawionymi przez rodziny ofiar reżimu stalinowskiego na
znak pamięci o tych, którzy nie mają swoich grobów, o których zapomniał
świat. Jako jedyny polityk zagraniczny odwiedził Kuropaty w 1994 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton. Po jego wizycie stanęła tam ławka
z białego marmuru z wyrytym napisem: „Od narodu Ameryki dla narodu Białorusi na pamiątkę.”
Wzdłuż szerokiej, długiej alei, pod którą znajdują się doły śmierci, ustawiono krzyże. Niczym strażnicy strzegą tego miejsca, które w zamyśle władz
państwowych miało być przeorane pod budowę drogi. Po dramatycznym proteście ludności nieformalny cmentarz został uratowany przed unicestwieniem.
Jeden z krzyży, vis à vis „ławki Clintona” upamiętnia mojego brata tabliczką o treści:
Ś.P.
BOGUSŁAW WĘŻYK
SYN ANDRZEJA I JADWIGI
Z GODLEWSKICH
UR. 30 LISTOPADA 1920 r.
W ALEKSANDROPOLU (ARMENIA)
STUDENT PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MORSKIEJ
W GDYNI
ZGINĄŁ DNIA 17 LUTEGO 1941 r.
W MIŃSKU
WIECZNE ODPOCZYWANIE
RACZ MU DAĆ PANIE

W moim początkowym zamyśle krzyż w Kuropatach miał być jedynym
celem wyprawy. Jednakże różnorakie przeszkody odsuwały pielgrzymkę do
tego miejsca. W tym roku marzenie stało się rzeczywistością dzięki mojemu
synowi Markowi. Nie tylko postanowił towarzyszyć mi w wyprawie, ale roz-
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szerzył mój pierwotny plan o krótki pobyt w Baranowiczach – mieście, w którym się urodziłam i mieszkałam z rodzicami do 20 czerwca 1941 roku, to jest
dnia zesłania na Sybir. Historię mojego życia, zesłania i rodzinnych losów opisałam w książce „Retrospekcja. Z Baranowicz przez Syberię do Gdańska” wydanej w 2010 roku. Okres pisania wciągnął mnie w nurt wspomnień, ożywił je
i obudził tęsknotę do tych miejsc. Teraz, po siedemdziesięciu latach, powrócę
do miejsca szczęśliwego dzieciństwa brutalnie przerwanego przez II wojnę
światową i sowiecką okupację.
W dniu 21 czerwca 2011 roku o 21.05, zaopatrzeni w niezbędne dokumenty, środki pieniężne i adresy, odjechaliśmy z peronu Dworca Centralnego
w Warszawie wagonem sypialnym pociągu Paryż-Moskwa. W naszym koedukacyjnym przedziale górne miejsce zajmował już sympatyczny, młody Białorusin, mówiący trochę po angielsku. Okazał się bardzo rozmowny, chętnie odpowiadał na pytania, a także opowiadał o swoich podróżach po Europie. Wyglądem zewnętrznym też nie odbiegał od wizerunku europejskich rówieśników.
Zapytany przez celnika, co ma w bagażu, odpowiedział jednym słowem „dżinsy” i otworzył schowek znajdujący się pod moim łóżkiem, w którym znajdowała się jego torba turystyczna. Celnik pobieżnie do niej zajrzał. Nas, bez sprawdzania bagażu, zapytał, do kogo jedziemy i co wieziemy. Odpowiedź: cztery
opakowania kawy, drobne prezenty dla znajomych – całkowicie usatysfakcjonowała funkcjonariusza, który życząc dobrej nocy, zamknął za sobą drzwi przedziału. Po kontroli granicznej i celnej nasz sąsiad wysiadł w Brześciu i zostaliśmy sami.
W Baranowiczach
Noc trudno było nazwać dobrą z powodu owych kontroli, a także wymiany kół w składzie pociągu. Czynności tej towarzyszył niesamowity łomot
i szarpanie wagonu. Gdy wszystko się uspokoiło i pociąg osiągnął miarowe
tempo, zapadliśmy w sen, ale nie na długo. Wkrótce obudziło nas energiczne
pukanie do drzwi i głos konduktorki: „probudżdajties”, czieriez połowinu czasa
budiem w Baranowiczach” (budźcie się, za pół godziny będziemy w Baranowiczach). W pośpiechu ubieramy się i pakujemy podręczne rzeczy. Przez korytarzowe okno patrzę na zielony, równinny krajobraz zasnuty jeszcze poranną
mgłą. Koła pociągu toczą się coraz wolniej, aby ostatecznie poddać się hamulcom. Marek dźwiga bagaże, a ja z pomocą konduktorki żegnającej nas uprzejmym „spasibo” i „do swidania” (dziękuję, do widzenia), gramolę się po stromych schodkach wagonu na peron. Pierwsze spojrzenie pada na tablicę
z nazwą „Baranowiczi”, poznaję niski budynek dworca, z napisem: „Baranowiczi Centralnyje”. Automatycznie budzi się wspomnienie tamtej strasznej nocy
20 czerwca 1941 roku.
Wtedy na tej stacji stał długi skład bydlęcych wagonów, do których ładowano polskich zesłańców. Moją mamę i mnie także. Peron był wówczas zatłoczony ludźmi i rzeczami, które stopniowo znikały w czeluściach wagonów pod czujnym okiem uzbrojonych
enkawudzistów. Rozlegał się płacz przerażonych dzieci, wołania i krzyki zrozpaczonych
kobiet, gromkie pohukiwania konwojentów z karabinami.

Dzisiaj stoję w tym miejscu jako obywatelka wolnej Polski, z polskim paszportem. Odczuwam spokój, ale jednocześnie ucisk w gardle. Idziemy długim pero-
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nem z równo ułożonej kostki, estetyczne ławki, puste kosze na śmieci, kwiaty, nigdzie nie widać skrawka papieru lub niedopałka papierosa. Wchodzimy po wysokich
schodach na długą kładkę zawieszoną nad licznymi torami (Baranowicze były w
czasach przedwojennych dużym i ważnym węzłem kolejowym).

Dworzec kolejowy Baranowicze Centralne.

Co chwila zagadują nas mężczyźni proponujący pomoc w niesieniu bagażu
oraz przewóz prywatnym samochodem. Decydujemy się na jednego z nich.
Z niemałym trudem pokonuję mnóstwo stopni prowadzących do kładki, by potem
zejść na dół i wsiąść do wysłużonego auta. Podajemy adres: Dom Polski, ul. Caruka 43 i ruszamy. Na ulicach stoją kałuże po wczorajszym deszczu, ale teraz
świeci słońce i jest ciepło. Nasz kierowca najwyraźniej nie bardzo orientuje się
w terenie, ale robi dobrą minę i nakłada kilometry. Dzięki temu za umówioną
cenę 15 białoruskich rubli oglądamy jeszcze obrzeże miasta z parterowymi,
drewnianymi domami wśród ogródków tonących w zieleni i kwiatach. Ulice są
jeszcze puste. Wreszcie jesteśmy na miejscu. To ta ulica, której szukaliśmy i dom,
w którym mamy zarezerwowany nocleg. Jezdnia jest wyasfaltowana, chodnik
tylko po jednej stronie, po drugiej ścieżka wydeptana wśród traw.
Dom Polski w Baranowiczach powstał w 1994 roku dzięki wysiłkowi
miejscowej społeczności polskiej oraz finansowemu wsparciu Stowarzyszenia
Wspólnota Polska. Jest to murowany budynek, w którym mieści się Społeczna
Szkoła Polska im. Tadeusza Rejtana w Baranowiczach. Szkołę założyła i kieruje nią wielce zasłużona pedagog, pani Elżbieta Dołęga-Wrzosek. Na pierwszym
piętrze znajdują się pokoje gościnne, tutaj zajmujemy przeznaczone dla nas
lokum: dwa pokoje z łazienką i dostępem do kuchni wyposażonej w lodówkę,
czajnik elektryczny i naczynia niezbędne dla podróżujących. Marek wyrusza do
sklepu, wkrótce wraca z zakupami żywnościowymi z wyjątkiem chleba, który
przywiozą dopiero o 9.00. Jemy to, co mamy, przebieramy się i wyruszamy do
pobliskiego kościoła. Z daleka widać papieską flagę zatkniętą na wysokiej bramie prowadzącej na teren kościoła.
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Kościół katolicki pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego jest
najstarszym kościołem w tym mieście. Drewniana świątynia z kolorowym wizerunkiem Chrystusa na fasadzie udekorowana jest girlandami zieleni i chorągiewkami na cześć jutrzejszego święta Bożego Ciała.
Wchodzimy przez otwarte drzwi do oświetlonego jeszcze po skończonej
mszy wnętrza. Klękam w ostatniej ławce, rozglądam się i rozmyślam.
To ten sam kościół, do którego przed wojną każdej niedzieli jeździliśmy dorożką, w którym zajmowaliśmy w ławce miejsce oznaczone mosiężną tabliczką
z nazwiskiem rodziców. Tutaj w Boże Narodzenie śpiewaliśmy kolędy i oglądaliśmy szopkę betlejemską, a w Wielką Sobotę przynosiłam koszyczek z wielkanocnym święconym. Klękało się przed Chrystusowym grobem przystrojonym
białymi kwiatami, straż przy grobie pełnili żołnierze, strażacy i harcerze. Również w tym kościele, w czerwcu 1940 roku, przyjęłam I Komunię Świętą.

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Baranowiczach.

Pojawia się ksiądz, z pękiem kluczy w dłoni, zamyka główne drzwi, ale pozwala nam zostać. Modlę się, a potem rozglądam. Śliczny obraz Matki Boskiej
Różańcowej z Dzieciątkiem – Jej twarz przypomina wizerunek Matki Boskiej
Ostrobramskiej. Duży obraz św. Andrzeja Boboli, patrona Kresów Wschodnich.
Wychodzimy na zewnątrz przez zakrystię. Marek puka do drzwi plebani,
żeby krótko podziękować księdzu. Ale proboszcz Józef Dziekoński zatrzymuje
nas i serdecznie zaprasza na herbatę. Przedtem jednak pomyślałam, że mam
niepowtarzalną okazję otrzymać odpis aktu chrztu. Pytam o księgę metrykalną.
Po długich poszukiwaniach ksiądz stwierdza, że najstarsza jest z roku 1930.
Pospieszyłam się o rok z przyjściem na świat. Przechodzimy do pokoju i siada-
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my przy dużym, prostokątnym stole. Ksiądz krząta się, podaje nam osobiście
szklanki z herbatą, zachęca do jedzenia kruchych ciasteczek i miodu. Prawie
non stop mówi, opowiada o sprawach parafii, o dniu wczorajszym i bieżącym.
W pewnej chwili wstaje i przynosi z sąsiedniego pokoju tomik swoich poezji
zatytułowany „Bóg nie pisze doktoratów. Wiersze kresowe.” Wpisuje dedykację dla Marka. Jak się okazuje, ich drogi życiowe krzyżowały się i to niejednokrotnie. Trzeba było przyjechać do Baranowicz, żeby się o tym przekonać. Ja
dostaję obrazki Matki Boskiej Różańcowej i Ostrobramskiej.
Słuchamy z zainteresowaniem o niezwykłej drodze życiowej i kapłańskiej naszego gościnnego gospodarza. Niezwykły to człowiek i duszpasterz.
Erudyta, szlachetny, odważny, a przy tym nadzwyczaj skromny. Dobroć ma
wypisaną na twarzy, wyczuwa się ją w każdym słowie i geście. Przed wyjściem
Marek zadaje pytanie:
– Czy w Baranowiczach jest jakieś muzeum?
– Tak, jest tu Muzeum Krajoznawcze, przy ulicy Sowieckiej.
Wychodzimy z plebani, żegnając się do jutra i zmierzamy we wskazanym
kierunku. Ulica, którą idziemy, jest bardzo długa. Szeroka jezdnia, równe chodniki. Na skrzyżowaniach sygnalizacja świetlna dla pieszych odmierza sekundy pozostające do zmiany świateł, ściany budynków bez graffiti, jest czysto, skromne
witryny sklepów, nieliczne reklamy. Wszędzie panuje język rosyjski. Dziwi nieobecność języka białoruskiego, przecież to niepodległe państwo. Białorusinki są
ładne, wysokie i zgrabne, mają długie, przeważnie jasne włosy, są modnie ubrane.
Młodzi mężczyźni ubrani sportowo, w dżinsy i T-shirty. Starsi panowie w tradycyjnych spodniach i koszulach z krótkim rękawem, czasem w marynarkach. Zatrzymujemy się na krótki odpoczynek w Miejskim Parku naprzeciwko Kinoteatru,
po czym wsiadamy do autobusu, żeby przejechać dwa długie przystanki. Wysiadamy przy Placu Lenina, a tam, na wyniosłym cokole, stoi sobie najspokojniej
wódz październikowej rewolucji i zwycięsko spogląda na otoczenie, w którym,
jak widać, pod pewnym względem nic się dotąd nie zmieniło.
Na próżno szukam, zapamiętanego z dzieciństwa miejsca w centrum miasta,
w którym przy ulicy Szeptyckiego stał Pomnik Nieznanego Żołnierza. Odbywały
się tam przed wojną uroczystości państwowe, defilady wojskowe, składano wieńce
i kwiaty w rocznice powstania listopadowego i styczniowego. Mój tatuś w stopniu
majora Wojska Polskiego salutował, a ja jakże byłam wtedy dumna. Jest południe,
słońce solidnie przygrzewa. Wstępujemy na pocztę z zamiarem kupienia kartek
i znaczków, ale odstrasza nas tłum ludzi stojących w kolejkach do wszystkich okienek. Nie mamy czasu, jak się później zresztą okazuje, nie ma widokówek z Baranowicz. Trudno, wyślemy jakieś z Mińska. Fotografujemy się przed sklepem
o wielkich witrynach z materiałami fotograficznymi, przed którym stoi oryginalna
rzeźba przedstawiająca dziewiętnastowiecznego fotografa naturalnej wielkości,
wyposażonego w ówczesny charakterystyczny sprzęt.
Po drugiej stronie placu Hotel Centralny i bank. Przed tym nowoczesnym, jak na Baranowicze, kompleksem – nieduży skwerek z kwiatami, a obok
– pomnik naturalnej wielkości osiodłanego konia. Właśnie jakiś ojciec usadawia na nim kilkuletniego chłopczyka, który najwyraźniej nie jest tym zachwycony i protestuje gromkim płaczem. Ja natomiast proszę Marka o zdjęcie przy
koniu, który mi się spodobał.
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Z placu skręcamy w ulicę Sowiecką, zabudowaną całkiem przyzwoitymi
kamienicami. Dom towarowy z parkingiem samochodowym, ruch niewielki.
Nie widać tutaj charakterystycznych dla polskich miast wózków na zakupy.
Nabywcy towarów noszą je w niewielkich torbach z tkaniny lub plastyku.
Zwraca uwagę brak korpulentnych sylwetek, mieszkańcy są szczupli. Te dwie
przytoczone obserwacje wydają się pozostawać ze sobą w ścisłym związku.
Wszędzie panuje czystość i porządek.
Moja pamięć przywołuje obrazy sprzed wojny: parterowe domy, najczęściej
drewniane, „kocie łby”, którymi była wybrukowana większość ulic, toczące się
po nich dorożki, a w dniach targowych także furmanki zdążające ku targowisku
na krańcu miasta, brud i niechlujstwo wyzierające z wielu miejsc, nędzne sklepiki. Wyróżniało się kilka nowoczesnych, eleganckich sklepów, jak na przykład
drogeria i perfumeria pana Rosenhauza, sklep spożywczo-kolonialny Witkowski
i spółka, wędliniarnia Zambrzyckiego.

Teraz mam przed oczami rozbudowane, unowocześnione miasto z dziesięciokrotnie większą liczbą mieszkańców. Śledzimy numerację budynków
w oczekiwaniu na numer 72, pod którym mieści się muzeum. Otóż i ono. Biały
budynek wciśnięty pomiędzy sąsiednie wyróżnia się estetyką. Przy drzwiach
wejściowych tablice z dwujęzyczną nazwą instytucji. Wchodzimy do holu,
w którym wita nas uśmiechnięta kasjerka. Przed nią na stoliku bukiecik róż.
Pani sprzedaje bilet ulgowy dla mnie, natomiast międzynarodowa legitymacja
nauczycielska, respektowana przez wiele muzeów europejskich, tutaj jest bez
znaczenia, podobnie zresztą jak dla nas niska cena biletów wstępu. Wchodzimy
na pierwsze piętro i zaczynamy zwiedzanie od sali przyrodniczej. Zgodnie
z nazwą muzeum (Krajoznawcze) w wielkich gablotach widzimy okazy ptaków
i drobnych zwierząt na tle barwnych fotogramów przedstawiających pejzaż
okolic miasta. Lasy, łąki, wody, równiny. W następnej sali typowe eksponaty
pochodzące z miejscowych i okolicznych wykopalisk. Przechodzimy do sali
historycznej i znajdujemy to, co nas interesuje najbardziej: stare fotografie,
wycinki prasowe, reklamy handlowe i autentyczne dokumenty z okresu przedwojennego, kiedy Baranowicze były miastem powiatowym w województwie
nowogródzkim II Rzeczypospolitej Polskiej. Oglądam wszystko w nerwowym
napięciu, z dużym zainteresowaniem. Chłonę nazwy obiektów, podpisy pod
zdjęciami, czytam nazwiska na zbiorowych fotografiach, na których utrwalono
obchody uroczystości. Szukam twarzy osób mi najbliższych bądź obcych, ale
znanych. Niestety, nie odnajduję. Ale oto zapamiętany przeze mnie tak dobrze
Pomnik Nieznanego Żołnierza, podczas defilady. W kolejnej sali na ścianie
plan miasta. Szukam Kolonii Urzędniczej i ulicy Staszica, przy której stał rodzinny dom. Szukam, chociaż wiem, że już od lat tam go nie ma. Marek pyta
panią dyżurną, czy wie, jak obecnie nazywa się ta ulica. Nie wie, ale udziela
rzeczowej rady, by na parterze wstąpić do gabinetu pracowników naukowych
muzeum. „Tam uzyskacie odpowiedź na to pytanie” – dodaje z życzliwym
uśmiechem. Zwiedzamy jeszcze pobieżnie ostatnie dwie sale o tematyce związanej z Wojną Ojczyźnianą (tak nazywają tutaj, podobnie jak w Rosji, wojnę
niemiecko-sowiecką). Styl znany sprzed lat: wielkie plakaty, szczytne hasła,
portrety bohaterów, drastyczne sceny egzekucji dokonywanych przez Niemców.
Żegnamy miłą panią dyżurną i schodzimy na dół.
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Z łatwością znajdujemy gabinet pracowników naukowych. Drzwi są
uchylone jakby w oczekiwaniu na nas. Zza biurka wstaje uśmiechnięta młoda
pani o miłym wyglądzie. Wita nas z odcieniem szacunku dla gości, a może mojej siwizny. Przedstawiamy się nawzajem, siadamy i wyjawiamy cel naszej
wizyty. Pani Irina Saiko na chwilę nas opuszcza i powraca z planem miasta.
Rozkłada dużą płachtę na blacie biurka. My – kserokopię przedwojennego planu Baranowicz, na którym pokazujemy ulicę Staszica. Pani Irina uważnie wpatruje się w oba plany, porównuje i długopisem wskazuje interesujące nas miejsce na aktualnej mapie.
– Spójrzcie, tu znajdował się „czinounyj pasiołok” (urzędnicze osiedle),
tutaj więc musiała przebiegać dawna ulica Staszica – powiedziała, po czym
dodała – od wielu lat nie ma już tego osiedla i tej ulicy. Na tym terenie powstała
nowoczesna zabudowa.
– Właśnie tam stał dom rodziców mamy – wyjaśnia Marek.
– W pobliżu naszego domu był gmach Narodowego Banku Polskiego –
uzupełniam. Bardzo dobrze pamiętam topografię tego miejsca.
– Tak – stwierdza pani Irina. – Ten budynek ocalał, zmienił się jednak jego wygląd, ponieważ od frontu dobudowano dodatkowe skrzydła. Obecnie także mieści się w nim bank – dodała uzupełniająco.

Odznaczenie mjr. dr. Andrzeja Wężyka na dłoni autorki.

Nasza rozmówczyni podnosi nagle wzrok z nad mapy i trzymając nadal
w ręku długopis, zadaje pytanie:
– Proszę mi powiedzieć, a jak nazwisko pani ojca?
– Wężyk – odpowiadam.
– Andrzej Wężyk? Lekarz?
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– Tak, to mój ojciec – mówię i zamieram w przeczuciu, że stanie się coś
niezwykłego. Niedługo czekam na potwierdzenie.
– W naszym muzeum są pamiątki po pani ojcu.
Odtąd zaczyna się historia jak z bajki. Do gabinetu wchodzi pracownica
i kładzie na biurku przyniesione materiały. Oglądamy „Chrześcijański kalendarz-przewodnik baranowicki na rok 1937” i „Kalendarz popularny baranowicki” z tego samego roku. W obu, na pożółkłych kartkach, zapisy dotyczące mojego ojca, majora Wojska Polskiego, lekarza, inicjatora i założyciela w 1930
roku Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Baranowiczach. Po chwili ktoś
kładzie przede mną odznaczenie. Jest to piękny srebrny krzyż z orłem w koronie, zdobiony czerwoną emalią. Na rewersie napis: „P.C.K. Zasłudze”. Biorę do
ręki krzyż, który należał do mego ojca! Marek robi zdjęcie, scenę tę fotografuje
także ktoś z muzeum. Wszyscy są poruszeni.
Jeszcze nie ochłonęliśmy, gdy pani Irina oznajmia, że musimy poczekać
na akta rodziny Wężyków, które przyniosą z innego budynku.
– Akta rodziny Wężyków? – jesteśmy zaskoczeni.
Po jakimś czasie na biurku pojawia się duża tekturowa teczka z napisem:
„FAMILIA WIENŻIK”. Pani Irina ostrożnie dociera do dokumentu oddzielonego od innych specjalną przekładką: naszym oczom ukazuje się oryginalne,
sporządzone w języku rosyjskim zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej
mego ojca, z dokładnymi datami poszczególnych okresów. Na obrzeżach pożółkłego arkusza widać zacieki i ślady grzyba, od strony rewersu papier jest
w wielu miejscach podklejony. Mimo to dokument można odczytać. Analogiczny dokument stwierdza przebieg służby wojskowej mojego dziadka. Tutaj
czas sprawił, że zapisy w poszczególnych rubrykach są bardzo trudne do odszyfrowania. Trzeci dokument – to zaświadczenie z września 1939 roku o pełnieniu przez mego ojca funkcji kierownika Szpitala dla Ozdrowieńców w Pińsku.
Tyle o zawartości muzealnej teczki.
– Jak te dokumenty trafiły do muzeum? – pyta Marek.
– Przed rozbiórką domu pani rodziców w 1973 roku pracownik administracji G.K. Kucharczik, znalazł na strychu pakiet z dokumentami owinięty
w gazetę „Sowietskaja Biełarussija” z 19.10.1940 roku. Następnie przekazał je
do muzeum.
Z zapisu na karcie inwentarzowej muzeum wynikło też, że ulica Staszica
nazywała się już wówczas Popowa. Cała ta niezwykła historia pozostałaby dla
mnie i mojej rodziny na zawsze tajemnicą, gdyby nie mój syn. To on węchem
historyka szukał muzeum, a gdy już w nim był, chciał koniecznie ustalić nową
nazwę starej ulicy, co okazało się początkiem przysłowiowej nitki prowadzącej
do kłębka. Pani Irina pyta nas o dalszy plan dnia. Przyznaję, że chcę zobaczyć
bank i miejsce, gdzie stał dom. Uczynna rozmówczyni proponuje, że nas zaprowadzi. Dochodzimy do gmachu dawnego Narodowego Banku Polskiego.
Jego wygląd różni się nieco od dawnego wskutek dodania skrzydeł. Oczywiście
zniknął duży kamienny orzeł.
Ten gmach to dla mnie szczególny ślad pamięci o tamtych latach. Do szkoły
i do centrum szłam z naszego domu na skrót, przez skwer, i zawsze dochodziłam
do banku. Do szkoły skręcałam na prawo, do centrum na lewo. Była to moja codzienna trasa. Ale przedwojenny gmach Narodowego Banku Polskiego miał dla
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mnie także inne znaczenie: na tle jego masywnej bryły widziałam po raz ostatni
ojca. Było to w noc jego aresztowania, a zarazem wywozu mamy i mnie na Sybir. Na polecenie oficera dowodzącego akcją w naszym domu musiałam przyprowadzić świadka, który by podpisał protokół. Szłam z konwojującym mnie
enkawudzistą po doktora Skwirskiego na ulicę Hoovera, gdy nagle na przeciwległym skraju skweru zobaczyłam tatusia idącego także w asyście uzbrojonego
w karabin enkawudzisty. Zanim zniknęli mi z oczu, zdążyłam krzyknąć z całych
sił: „Tatusiu, na Syberię nas wywożą!!!” A on odwrócił się w moją stronę i przystanął na moment. Najwidoczniej usłyszał mój głos.

Spośród zieleni wyłania się śnieżnobiała cerkiew ze złoconymi kopułami,
a na prawo od niej – ładna, samotnie stojąca piętrowa willa z lat trzydziestych
XX wieku. Jedyna, jaka ocalała z dawnej Kolonii Urzędniczej. Pozostawiono ją
jako zabytek, informuje pani Irina. Idziemy w stronę, gdzie była dawniej nasza
ulica. Nie ma już ulicy, nie ma domu nr 15. Tam gdzie rozciągał się ogród, teraz
stoją na ogrodzonym terenie garaże. Wracamy wolnym krokiem w milczeniu.
Przy Placu Lenina rozstajemy się z naszą przewodniczką. Marek obiecuje jej
przynieść nazajutrz do muzeum moją książkę.
W ogródku restauracji „Laguna” w cieniu rozłożystego drzewa jemy
smaczny chłodnik, drugie danie popijamy wodą mineralną. Wypoczęci jedziemy
na dworzec Baranowicze Poleskie kupić bilety na jutrzejszy pociąg do Mińska.
Okazały gmach wewnątrz przypomina sowiecki pałac kultury. Z dworca
wracamy taksówką do Domu Polskiego. Zasypiam mocnym snem utrudzonego
wędrowca. W tym czasie Marek biegnie kilka kilometrów do położonego na skraju miasta więzienia, gdzie był więziony mój brat. Zdjęcia zrobić nie pozwolono.
Nazajutrz budzi mnie słoneczny poranek Bożego Ciała. Korzystam
z wolnego czasu i wpisuję do „Retrospekcji” dedykację dla proboszcza Dziekońskiego. Poranne zabiegi, śniadanie i wyruszamy do mojego starego kościoła.
W środku dużo wiernych, śpiewają litanię po rosyjsku. Siadamy w pierwszej
ławce po lewej stronie. Proboszcz celebruje mszę z namaszczeniem. Kazanie
w trzech językach: polskim, białoruskim i rosyjskim, teologiczne, mądre, bez
domieszek świeckiej ideologii. Po siedemdziesięciu latach ze wzruszeniem
przyjmuję komunię w moim rodzinnym mieście. Po mszy ustawiamy się
kolejce do zakrystii. Ksiądz Dziekoński wita nas z uśmiechem i podsuwa krzesła. Wręczam mu książkę, a on czyta dedykację, dziękuje i obejmuje mnie serdecznie. Pora się żegnać. Jesteśmy wdzięczni losowi za to spotkanie.
Z kościoła pędzimy prosto do muzeum. Wręczam pani Irinie Saiko „Retrospekcję”, ale ona prosi jeszcze o dedykację. Wpisuję w języku polskim: „Dla
Muzeum Krajoznawczego w Baranowiczach, z wdzięcznością za ocalenie pamięci o moim Ojcu” – autorka Zofia Wężyk-Machowska. Baranowicze, 23
czerwca 2011 r.” Wymieniamy adresy mailowe. W holu czeka na nas grupa
pracowników muzeum z panią dyrektor na czele. Ściskając mi dłoń na pożegnanie, pani Irina mówi:
– Myśmy tutaj między sobą uradzili, że na jesieni zrobimy wystawę, na
której wyeksponujemy pamiątki po pani ojcu.
Szczerze wzruszona dziękuję i żegnamy osoby, którym wiele zawdzięczamy, ja i moja rodzina. W karkołomnym pośpiechu jemy obiad w „Lagunie”,
a potem taksówką wracamy do Domu Polskiego. Wrzucam rzeczy do walizki.
Jeszcze rozmowa z panią Elżbietą Dołęga-Wrzosek, dostaję od niej książkę jej
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autorstwa „Społeczna Szkoła Polska im. Tadeusza Reytana w Baranowiczach
1987-2007”. Od siebie daję egzemplarz „Retrospekcji” oraz związane z nią
materiały (recenzja z kwartalnika „Zesłaniec”, wywiad dla czasopisma „Temidium”, listy czytelników). Ponadto przekazuję w godne ręce pamiętnik Janiny
Lalko z Baranowicz, z którą niestety utraciłam kontakt. Opuszczamy gościnny
Dom Polski żegnani przez zacną Panią Elżbietę, znów jazda taksówką i wpadamy w pośpiechu na peron. Okazuje się, że międzynarodowy pociąg, którym
mamy dojechać do Mińska, jest opóźniony o kilkanaście minut. Czekamy, spokojnie przyglądając się wesołemu towarzystwu modnie ubranych ludzi, którzy
prawie bez przerwy się śmieją i fotografują. Nadjeżdża skład wagonów sypialnych. Zajmujemy miejsca w pustym przedziale. Przez okno patrzę na pejzaż
i zastanawiam się, gdzie leży Nowojelnia?
Moje ostatnie przedwojenne wakacje w 1939 roku spędzałam na kolonii
urzędniczej w Nowojelni. Była to miejscowość niedaleko Baranowicz, położona
w głębokim lesie obfitującym w poziomki, czarne jagody i grzyby. Zbierało się
ich mnóstwo i jadło bez umiaru, pozostawiając na twarzach i językach czarne
dowody łakomstwa. Ku mej wielkiej radości którejś niedzieli odwiedziła mnie
mama z moim bratem Bogusiem. Wzbudzał powszechne zainteresowanie i podziw uniformem ucznia Szkoły Morskiej w Gdyni oraz własną urodą. Koleżanki
mi zazdrościły. Mamusia była wtedy w żałobie po swoim starszym bracie, a moim chrzestnym ojcu, Kazimierzu Godlewskim. Elegancka od stóp do głów,
w wielkim, koronkowym, czarnym kapeluszu, w którym było jej bardzo do twarzy, promieniowała dumą ze swego syna.

To piękne wspomnienie nawiedziło mnie na trasie z Baranowicz do Mińska. Zmęczona dniem i przeżyciami zasnęłam. Cała podróż trwała tylko dwie
godziny, ale mnie wydała się bardzo długa.
W Mińsku
Na peronie wpadam w ramiona ciemnowłosej Mariny o ślicznych,
ogromnych oczach. Poznała mnie od razu, a ja ją, chociaż minęło dziesięć lat od
naszego poprzedniego spotkania. Jest bardzo miło, z Markiem od razu nawiązali kontakt. Jedziemy autobusem na Sierabrankę – ogromne osiedle, gdzie
mieszkają rodzice i brat Mariny. W mieszkaniu wita nas pan Zenon z synem
Jurą. Pani Helena przebywa na działce 60km od Mińska. Powitalna rozmowa
przy herbacie i zapada decyzja: jedziemy teraz do Kuropat. Jest piękna pogoda,
a nie ma pewności jaka będzie jutro, zapowiadano opady.
Wszyscy wsiadamy do „mazdy” pana Jury. Nad nami popołudniowe, już
nie męczące słońce. Jedziemy za miasto autostradą. Kończą się masywne bloki,
budynki przemysłowe i handlowe, zaczyna się las. Na trzydziestym kilometrze
Marina kieruje brata na parking po prawej stronie drogi. Schodki prowadzą nas
w dół, w stronę lasu. Pomiędzy pierwszymi drzewami napis w języku białoruskim umieszczony na kilku długich deskach:
TUTAJ W LEŚNYM MASYWIE KUROPATY ZNAJDUJĄ SIĘ
SZCZĄTKI OFIAR ZBIOROWYCH REPRESJI 1937-1941
PAMIĘĆ O NICH BĘDZIE ŻYĆ W NASZYCH SERCACH

Idziemy wąską ścieżką, przeskakujemy przez wodę napływającą z sąsiedniego grzęzawiska. Dalej poprowadzi nas szeroka, żwirowa „aleja krzyży”.
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Ale jeszcze przed nią wysoki drewniany krzyż poświęcony wszystkim ofiarom
Kuropat. Do kwiatów i płonących zniczy dołączamy nasze i modlimy się
w milczeniu. Mijamy wiele krzyży aż pojawi się ten z bliską sercu tabliczką.
Dłuższą chwilę stoimy w cichej zadumie, po czym młodsi przystępują do usuwania uschniętych kwiatów i wypalonych zniczy. Ich miejsce zajmie pęk białoczerwonych goździków z Warszawy ustawiony ręką Mariny u stóp krzyża, gałązki białych frezji pan Jura umieści efektownie w górze, na przecięciu ramion.
Marek wysypuje z woreczka ziemię przywiezioną z Polski i zawiesza na krzyżu
biało-czerwoną szarfę. Zapalamy nowe znicze i modlimy się.

Autorka z synem przy symbolicznej mogile brata w Kuropatwach.

Marek przytacza modlitwę z dzieciństwa „o powrót wujka Bogusia”, którego los pozostawał nieznany do 1989 roku. Jestem bardzo wzruszona. Wspominam brata… Wspominam także Joasię, ten krzyż to zasługa jej i pana Zenona. W 2008 roku pan Zenon umieścił nową tabliczkę, a ksiądz Igor poświęcił
symboliczny grób. Joasia co roku odwiedzała Kuropaty, uczestnicząc w czerwcowych „żalbinach” – żałobnych pielgrzymkach z Mińska do Czerwieni upamiętniających „Marsz śmierci”, który przeżyła w 1941 roku i opisała w książce
pod tym tytułem. Aleja wznosi się ku trzem wysokim krzyżom poświęconym
Białorusinom i Litwinom. Z tego miejsca rozciąga się widok na rozległy leśny
teren utkany mniejszymi krzyżami. Dopiero ten obraz daje wyobrażenie o skali
hekatomby. Ale jak długo drewniane krzyże będą odporne na deszcze i śniegi,
słońce i mróz? Czy dotrwają do czasu, kiedy powstanie tu prawdziwy cmentarz? Na razie, pomimo upływu ponad siedemdziesięciu lat, ludzie pamiętają.
W drodze powrotnej zatrzymuję się sama przy krzyżu brata i żegnam to miejsce, w którym być może jestem po raz ostatni.
Przy kolacji ustalamy plan na jutrzejszy dzień: rano z panem Zenonem
jedziemy na mszę, po południu Marek zwiedza miasto najpierw sam, a potem
z Mariną, jej mężem i córką (Helenka po maturze zdaje dodatkowe egzaminy,
aby się dostać na studia medyczne w Polsce). Nazajutrz po śniadaniu jedziemy
do postawionej w 2002 roku kaplicy służącej katolikom mieszkającym na Sierabrance. Ich parafia nosi wezwanie św. Jana Chrzciciela, dziś więc odpust
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i w kaplicy jest dużo pięknych, świeżych kwiatów. Przy bocznym ołtarzu statyw z tacą na małe, cienkie świeczki, jak w cerkwi. Wierni śpiewają litanię
w języku białoruskim. Mszę o godz. 9.00 odprawia gościnnie ksiądz z Moskwy.
Kazanie wygłasza po polsku. Pan Zenon jest zarazem lektorem i ministrantem.
Po mszy oglądamy wznoszony obok nowy, duży kościół. Okazała świątynia
z czerwonej cegły podciągnięta jest pod dach. Parafianie są bardzo dumni ze swego
dzieła, to bowiem pierwszy od 1917 roku kościół katolicki budowany w Mińsku.
Na schodach pojawia się, znany nam dotąd tylko z fotografii, ksiądz Igor. Pan Zenon nas przedstawia, a ja ofiarowuję księdzu książkę. Chwila rozmowy, pożegnanie
i jeszcze wracamy pod nowy kościół. Tablica wmurowana przy wejściu upamiętnia
fakt, że kamień węgielny pod budowę świątyni poświęcił sekretarz stanu Stolicy
Apostolskiej kardynał Tarcisio Bertoni 21 czerwca 2008 r.
W drodze powrotnej do domu wstępujemy do osiedlowego sklepu. Półki
pełne towarów, ale ceny bardzo wysokie jak na tutejsze zarobki. Chyba dlatego
mało jest kupujących, a ich koszyki nie są wypełnione. Kupujemy jakieś produkty i wychodzimy. Po wczesnym obiedzie Marek wyrusza do centrum, skąd
wraca późnym wieczorem. Ja spędzam czas na rozmowach z naszym gospodarzem i odsypiam zaległości. Na kilkanaście minut przyłączam się do oglądania
telewizji. Jest transmisja z meczu piłkarskiego. Patrzę i oczom nie wierzę: publiczność na trybunach zachowuje się normalnie, wszyscy są przejęci, ale
uśmiechnięci. Odnoszę wrażenie, że Białorusini są spokojnym, kulturalnym
narodem. Przed kolacją spaceruję z kijkami norweskimi. Osiedle składa się
z bardzo długich, ośmiopiętrowych bloków. Pomiędzy nimi trawniki poprzecinane ścieżkami. Są przyrządy do ćwiczeń i ogródki dla dzieci, chłopcy grają
w piłkę. Nie słychać wrzasków i przekleństw, wokoło panuje spokój i porządek.
Ludzie prowadzą na smyczach psy w kagańcach. Niedaleko osiedla płynie rzeka Świsłocz. Wzdłuż jej brzegu całymi kilometrami wije się ścieżka dla rowerzystów i spacerowiczów.
Sobotni dzień wstał pochmurny i wygląda na to, że parasole się przydadzą. Po wczesnym obiedzie serwowanym przez Marinę wyruszamy we trójkę
do centrum. Najpierw musimy wysłać kartki. Okazały gmach poczty jest piękny
na zewnątrz i w środku – rozmach, przestrzeń, marmury, metal, szkło. Kupujemy ładne widokówki, piszemy, wrzucamy do olbrzymiej skrzynki.
Z poczty idziemy w stronę centralnego więzienia – najważniejszego dla
mnie miejsca w Mińsku.. Znad wysokiego muru widać tylko górne partie okazałej budowli. Okrągłe baszty nadają jej zamkowy charakter. Patrzę na bramę
wjazdową dla samochodów i wejście dla pieszych. Na szczycie najbliższej
baszty ciemna sylwetka wartownika. Zatrzymuję się i trwam w milczeniu.
Usiłuję wyobrazić sobie zdarzenia znane mi z opowiadań Joanny i z jej
książki „Dziś mówię ludziom, co mówiłam Bogu”. Za murem, pod którym teraz
stoimy, mój brat i Joanna wraz z grupą młodych ludzi czekali na rozprawę przed
Kolegium Wojskowym Sądu Najwyższego ZSRR. Nieubłagany wyrok śmierci
na brata zapadł 29 stycznia 1941 roku. Na jego wykonanie czekał samotnie w celi śmierci do 17 lutego. Dziewiętnaście dni i dziewiętnaście nocy! Wyroki śmierci wykonywano w więzieniu.

Powoli oddalam się od tego miejsca, w którym pozbawiono życia mojego
brata. Było to dawno temu, ale rana w sercu się nie zabliźnia.
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Więzienie centralne w Mińsku.

Dochodzimy do stacji metra, skąd pojedziemy obejrzeć imponujący rozmachem i nowoczesnością gmach Biblioteki Narodowej Białorusi. Ślicznie
położony w zakolu Świsłoczy budynek ma kształt wielkiego brylantu. Od frontu
witają przybysza wykute w kamieniu inskrypcje. Po lewej powtórzony w parunastu językach werset z drugiego listu św. Pawła do Tymoteusza: „Aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej wyćwiczony” (2 Tm 3,
17). Po prawej cytaty z dzieł różnych pisarzy. Zbyt późna pora uniemożliwia
zwiedzenie wnętrza biblioteki, obejrzeliśmy tylko olbrzymi hol. Można było
wjechać szybkobieżną windą na taras widokowy na samym szczycie budowli,
ale zrezygnowaliśmy ze względu na słabą tego dnia widoczność.
Metrem dojeżdżamy do stacji Oktiabrskaja. Przy wyjściu tablica upamiętniająca ofiary zamachu terrorystycznego w dniu 11 kwietnia 2011 roku.
Kwiaty, znicze, fotografie. Na wielkim, pustym placu stoi gmaszysko Pałacu
Republiki. Przestrzeń przed nim i z boku przeznaczona jest dla pochodów
i defilad, właśnie nazajutrz odbędą się uroczystości z okazji Dnia Niepodległości Białorusi. Siadamy młodzieżowo na murku i chrupiemy wafelki teatralne.
Gawędzimy beztrosko i wesoło do chwili pożegnania z przemiłą Mariną. Dziękujemy jej za poświęcony czas i mówimy: do zobaczenia w Warszawie. Nie
oglądając się Marina idzie w kierunku autobusu, którym dojedzie do swojego
mieszkania niedaleko Sierabranki, na drugim brzegu Świsłoczy.
Mijamy plac i dochodzimy do dawnego kościoła bernardynek, a dziś katedry prawosławnej, gdzie odbywa się właśnie ślub udzielany przez biskupa.
Tłum wiernych szczelnie wypełnia świątynię, tak że pozostaje nam tylko stanąć
w przedsionku i wyciągać szyje. Przed fasadą znajduje się taras, a z niego roztacza się najładniejszy chyba widok Mińska: kilka innych zabytkowych kościołów, stare i nowe domy oraz płynąca niżej urocza Świsłocz, którą tak często
spotykamy w tym mieście. Przez jakiś czas cieszymy oczy tym pięknem, podziwiamy również urodziwe Białorusinki spacerujące na karkołomnie wysokich
szpilkach. Z tarasu udajemy się do stojącej nieopodal rzymsko-katolickiej katedry pod wezwaniem Imienia Najświętszej Marii Panny. Znany z mądrości
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i roztropności arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, metropolita mińskomohylewski, właśnie skończył odprawianie mszy. Widzimy jeszcze z daleka
znikający biało-srebrny ornat i wysoką mitrę. Katedra pustoszeje, dzięki czemu
możemy ją swobodnie obejrzeć.
Spod katedry odjeżdżamy autobusem, przesiadamy się koło dworca i stąd
już prosto na ulicę Jakubowa, do naszego tutejszego domu. Zastajemy w nim
panią Helenę, która dopiero co wróciła z działki. W szlafroku i turbanie z ręcznika wychodzi z łazienki i wita się z nami serdecznym uściskiem. Nic się nie
zmieniła, tylko piękne włosy całkowicie posrebrzył czas. Częstuje nas późnym
obiadem, jest już 21.30. Zachwycamy się pysznymi kotlecikami z parującymi
ziemniakami, sałatą i pomidorami. Apetyt dopisuje po wielogodzinnym chodzeniu (mój krokomierz wykazał tego dnia ponad 7 km, to rekord ostatnich lat).
Po posiłku Marek pakuje rzeczy, a ja z panią Heleną gawędzimy po kobiecemu.
Oglądam fotografie rodzinne, wspominamy mój pobyt z Joasią w tym domu.
Naszą rozmowę przerywa głos pana Jury: jeśli mamy być na dworcu przed
24.00, to musimy wychodzić. W pośpiechu ubieram się. Żegnamy miłych gospodarzy i dziękujemy im za staropolską gościnność. Zjeżdżamy windą, przed
wejściem do klatki schodowej stoi już mazda.
Jedziemy szybko pustymi o tej porze ulicami i po kilkunastu minutach jesteśmy przed dworcem. Zabieramy bagaże i żegnamy pana Jurę – prawdziwego
kierowcę-dżentelmena, który nam zafundował wyjazd do Kuropat i ten pożegnalny nocny kurs. Wchodzimy do rzęsiście oświetlonego holu olbrzymiego, nowoczesnego dworca. Wszystko tu funkcjonuje bezbłędnie: informacja, schody ruchome, windy. Czynne są mimo nocnej pory kioski z prasą, z owocami,
a nawet warzywami. Wykorzystujemy wolny jeszcze czas na oglądanie olbrzymiej mapy Mińska. Rzut oka na zegar dworcowy i musimy podążać w stronę
peronu. Nadjeżdża pociąg. Wsiadamy, ale nie możemy zająć naszego przedziału,
gdyż nie zwolniła go jeszcze jadąca z Moskwy pasażerka z dzieckiem. Po jej
wyjściu konduktorka zmienia pościel, doprowadza wszystko do porządku. Nareszcie można się położyć i spać, spać aż do granicy. Tam oczywiście czeka nas
„powtórka z przerobionej już lekcji”. Ale najtrudniejszy był pierwszy raz,
w drodze powrotnej lżej znosimy obie odprawy. Rano budzimy się wypoczęci, po
ablucjach zjadamy smaczne śniadanie przygotowane troskliwie przez panią Helenę i wkrótce wysiadamy na doszczętnie rozkopanej Warszawie-Wschodniej.
Jeszcze tylko pół godziny jazdy ślicznym tramwajem Swing i jesteśmy w domu.
Odczuwam wewnętrzne wyciszenie i jestem szczęśliwa. Byłam tam,
gdzie pragnęłam, wrażeń mam o wiele więcej niż mogłam się spodziewać. Wiele doznań, tyle sentymentalnych chwil, wspaniałych odkryć, spotkań z ciekawymi i życzliwymi ludźmi, poznanie tylu nowych miejsc. Najserdeczniej dziękuję ci Synu za tę naszą wspólną podróż do mojej przeszłości!1

1

Wszystkie zdjęcia: fot. Marek Machowski. Syn był także redaktorem tekstu.

