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Notariusze polscy w Katyniu, Smoleñsku i Kuropatach

W dniach 19-25 kwietnia br., z inicjatywy Rady Izby Notarialnej
w Katowicach, mia³ miejsce wyjazd grupy notariuszy, o charakterze piel-
grzymkowym, w pierwotnym za³o¿eniu docelowo do Katynia. Oczywi-
œcie zaplanowany program wyjazdu uleg³ rozszerzeniu o miejsce tragicz-
nej katastrofy samolotowej pod Smoleñskiem.

W wyjeŸdzie, oprócz notariuszy Izby katowickiej, wziêli udzia³ nota-
riusze Izby krakowskiej, przedstawiciele Katowickiego Oddzia³u IPN oraz
osoby towarzysz¹ce.

Podczas tygodniowego wyjazdu jego uczestnicy w pierwszej kolej-
noœci zwiedzili po³o¿one na Bia³orusi Baranowicze oraz zwi¹zane z uro-
dzeniem i pierwszymi latami ¿ycia A. Mickiewicza Nowogródek i Zaosie,
a tak¿e przebywali nad rozs³awionym przez poezjê Wieszcza jeziorem
ŒwiteŸ.

W Nowogródku, po pobycie w odtworzonym po zniszczeniach wo-
jennych domu rodziny Mickiewiczów, uczestnicy wyjazdu zwiedzili miasto,
w tym kopiec pamiêci Adama Mickiewicza, ruiny zamku oraz koœció³
farny pod wezwaniem Przemienienia Pañskiego, w którym zosta³ on
ochrzczony.

Oprócz tablicy poœwiêconej temu wydarzeniu w koœciele tym znajduje
siê nadto zbiorowy grób b³ogos³awionych przez Ojca Œw. Jana Paw³a
II jedenastu sióstr zakonnych, które podczas niemieckiej okupacji miasta
dobrowolnie odda³y swoje ¿ycie, w miejsce przeznaczonych do stracenia
zak³adników (mê¿ów i ojców).

Nastêpnym etapem podró¿y by³y, zwi¹zane z rodzin¹ Radziwi³³ów,
Nieœwie¿ oraz Mir.
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Zarówno zamek w Nieœwie¿u, bêd¹cy g³ówn¹ rezydencj¹ tej rodziny,
jak i wspania³y zamek w Mirze zosta³y wpisane na listê Œwiatowego
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkoœci UNESCO. S¹ to
dwa, spoœród jedynie trzech, zabytków figuruj¹cych na tej liœcie na ca³ej
Bia³orusi i obecnie poddawane s¹ intensywnym zabiegom konserwator-
skim.

W Nieœwie¿u, poza zamkiem, z du¿ym zainteresowaniem uczestnicy
zwiedzili wzniesiony na prze³omie XVI i XVII wieku koœció³ Bo¿ego Cia³a.

Jednym z pracuj¹cych w tym koœciele kap³anów jezuitów w latach
1622-1624 by³ œw. Andrzej Bobola – patron Polski i Bia³orusi. W pod-
ziemiu koœcio³a znajduje siê krypta rodzinna Radziwi³³ów. Jako ostatni
z tego rodu zosta³ w niej pochowany w 2000 roku, zmar³y w Londynie,
Antoni Micha³ Radziwi³³.

Nastêpnym etapem pielgrzymki by³y Kuropaty na przedmieœciach
Miñska, gdzie pochowane s¹ ofiary masowych mordów sowieckich z lat
30-tych, w tym mnóstwo Polaków, których los pozostawi³ na terenie
ZSRR. Miejsce to odkryto przypadkowo podczas poszerzania autostrady
wjazdowej do miasta.

Las krzy¿y postawionych w tym miejscu kaŸni wy³¹cznie przez pry-
watne osoby zrobi³ ogromne wra¿enie na uczestnikach wyjazdu.

Zwiedzanie Miñska rozpoczê³o siê od mszy œw. odprawionej na
Cmentarzu Kalwaryjskim, gdzie znajduje siê mnóstwo grobów Polaków
zamieszka³ych i zmar³ych na Bia³orusi w ró¿nych okresach historii. Sam
Miñsk nie spodoba³ siê uczestnikom. Wp³yw na to mia³a nie tylko ar-
chitektura tego miasta, padaj¹cy deszcz, ale równie¿ przejazd obok ulicy
B. Bieruta i pomnika W.I. Lenina zlokalizowanego w samym sercu tego
miasta.

W Rosji szczególne wra¿enie – co oczywiste – zrobi³y odwiedziny
na miejscu tragedii w okolicach lotniska w Smoleñsku. Msza œwiêta
odprawiona – chyba jako pierwsza – dok³adnie na miejscu katastrofy
polskiego samolotu prezydenckiego mia³a zupe³nie niezwyk³y przebieg.
Wkrótce po jej rozpoczêciu rozpêta³a siê nieoczekiwanie iœcie arktyczna
burza œnie¿no-gradowa. Po zakoñczeniu mszy, czyli po niespe³na 20 min.,
powróci³a piêkna s³oneczna pogoda.

Potwierdzi³y siê zatem informacje o b³yskawicznie zmieniaj¹cej siê
pogodzie w miejscu tragedii.
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Szczególnie przygnêbiaj¹cy by³ widok po³amanych drzew, bêd¹cych
b¹dŸ bezpoœredni¹ przyczyn¹ katastrofy, b¹dŸ jej nastêpstwem.

Koñcowym akcentem pobytu by³a wizyta w Smoleñsku, któr¹ roz-
poczê³a wizyta na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu.

Po mszy œw. uczestnicy wyjazdu, podobnie jak wczeœniej w Kuro-
patach i w miejscu katastrofy, z³o¿yli wieñce i wi¹zanki kwiatów oraz
pozostawili dwa krzy¿e: drewniany i z zapalonych zniczy.

 Wieñce w imieniu notariuszy œl¹skich zosta³y z³o¿one przez ich przed-
stawicieli w osobie m.in. wiceprezesa RIN w Katowicach K. Œmiei,
w imieniu notariuszy krakowskich wi¹zanki kwiatów z³o¿yli wiceprezes
RIN w Krakowie St. Wiktor oraz A. Urbanik. W imieniu KRN wi¹zanki
kwiatów zosta³y z³o¿one przez wiceprezesa A. Urbanika oraz T. Janika.

Pielgrzymkê w ³adnym, choæ z oczywistych powodów Ÿle kojarz¹cym
siê Polakom Smoleñsku, zakoñczono wizyt¹ we wspania³ym Katedralnym
Soborze Uspienskim oraz spotkaniem z przedstawicielami Polonii.

Andrzej Urbanik
Notariusz w Krakowie


