
J
est ∏adna, choç w marnym stanie.
Za to drewniane wn´trze szafy za-
wiera kronik´ wydarzeƒ od 1906
do 1940 r. Byç mo˝e sà tam star-
sze napisy i autografy – dziÊ, nie-
stety, nie do odczytania.

Z czytelnych napisów pisanych o∏ów-
kami lub kredkami na wewn´trznych
stronach drzwi i Êciankach dowiadujemy
si´, ˝e 10 listopada 1906 spad∏ pierwszy
Ênieg, a w 1917 spad∏ po raz pierwszy 
17 listopada, w 1919 w celi 25 zamiesz-
kiwa∏ o. Gieczys, natomiast w 1920 w ce-
li mieszka∏ Z. Abrajtis.

W innym miejscu czytamy: 1908 r.
27 sierpnia  zamieszkali w tej celi dwaj
koledzy, Jan Zyp...cki i Zygmunt Stefano-
wicz + trzeci wspó∏lokator Józef Alchimo-
wicz, obok: 1923 Stanis∏aw Patera. 

Poni˝ej mamy trzy imiona: 1) Józef 2)
Leon 3) Antoni, a na poczàtku roku 1920
mieszka∏ z pierwszymi dwoma ex-Hrabia
po mieczu Józef Sobaƒski (polak kowieƒski-
szow...) lecz w powodu wàt∏ych si∏ zachoro-
wa∏ na 1/2 mies. przed B. Narodzeniem na
brzuszny tyfus i przeniós∏ si´ do infirmeryi
a na jego miejsce licho przynios∏o owego
Antka (ostatnie s∏owo ma∏o czytelne).       
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ANDRZEJ MA¸YSZKO

SZAFA
W moim pokoju stoi szafa. Zwyk∏a bieliêniarka z XIX w. z przeszklo-
nymi drzwiami, po bokach rzeêbione kolumienki, wewnàtrz pó∏-
ki.Podarowa∏ jà moim rodzicom stryj ojca, Jan Ma∏yszko, który ca∏e
swoje doros∏e ˝ycie przepracowa∏ w seminarium duchownym w Wil-
nie, jako osoba Êwiecka. Pracowa∏ tam a˝ do 1940 r., kiedy sowieci
postanowili seminarium zlikwidowaç. Stryj zabra∏ stamtàd kilka ró˝-
nych mebli; seminaryjna szafa przypad∏a moim rodzicom, Marii i Ja-
nowi Ma∏yszko. I tak od tej pory w´drowa∏a z nami, z Wilna do
Ostródy w 1945 r., a potem w latach osiemdziesiàtych przewioz∏em
jà do swojego domu w Rusi.



O interesujàcym wydarzeniu donosi
wpis: 1921 BacznoÊç! Dnia 9 II Popielec
w czasie rekreacji gdy klerycy przechadzali si´
i Êlizgali w sankach przyszed∏ ks. Rektor ze
swoim adjutantem ks. Sawickim i przecha-
dzali si´ po g∏ównej alei przemawia∏ z klery-
kami. Niebywa∏y wypadek raz na trzy lata
a mo˝e i wi´cej. Naoczny Êwiadek (nazwisko
nieczytelne). Ni˝ej mo˝emy przeczytaç:
Apollo i ja tu mieszkali. I myszy p´dzali

Dalej podpisali si´: Wi∏utis Wi∏owicz
z Rygi, Abrajtis (Litwin) z Rewla i wielu
innych, których autografy w wi´kszoÊci sà
nieczytelne.

Natomiast ostatni wpis na prawym
wewn´trznym skrzydle szafy robi szcze-
gólne wra˝enie, dwa nazwiska wyciÊni´te
czerwonà kredkà w mi´kkim drewnie:
A. Turzyƒski, K. Polachowski  opuÊcili te
mury i poszli do partyzantki9.II.1940.

To najbardziej dramatyczny autograf
dwóch kleryków wileƒskiego seminarium,
którzy uwiecznili swoje nazwiska równie˝ na
tylnej Êcianie szafy tak, jakby chcieli mieç
pewnoÊç, ˝e jakiÊ Êlad po nich pozostanie.

W tym czasie na Wileƒszczyênie nie
by∏o regularnej partyzantki, dzia∏a∏y  luê-
ne grupy walczàce z sowieckim okupan-
tem. Nie wiemy, do kogo ci dwaj klerycy
si´ przy∏àczyli. Jak u∏o˝y∏y si´ ich dalsze
losy i czy prze˝yli wojn´.

Mnóstwo pytaƒ, przypuszczalnie
bez odpowiedzi.

Wpisali si´ na drzwiach semina-
ryjnej szafy 9 lutego 1940 r., dok∏ad-
nie w przeddzieƒ odjazdu pierwszego
transportu deportowanych na daleki
wschód. Jaka˝ ogromna determina-
cja i rozpacz musia∏a kierowaç tymi
m∏odzieƒcami, gdy opuszczali semi-
narium. Przecie˝  w tych murach
uczono ich zupe∏nie czegoÊ innego,
na pewno nie walki z bronià w r´ku.
Na te wszystkie pytania trudno dziÊ
udzieliç odpowiedzi, nie wiadomo
kogo pytaç. 

A mo˝e ktoÊ zna dalsze losy tych
dwóch m∏odych kleryków?              

RuÊ, 15 lutego 2008 r.
Fot. autor
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