1

Ryhor (Grzego rz) S zyrma – dyrygent chóru, folklorysta, działacz
społeczny. Ur. 20.01.1892 r. we wsi Szakuny w pow. pruŜańskim. Aktywnie
włączył się do ruchu białoruski ego w 1922 r., działał w Białoruskim
Komitecie Wyborczym. Potem był nauczyciel em śpiewu w Wileńskim
Gimnazjum Białoruskim, wychowawcą w internacie Gimnazjum. Społecznie
pracował w Towarzystwie Szkoły Białoruskiej. Wydawał zbiory pieśni
białoruskich. Stworzył i kierował dwoma chórami w Wilnie: uczniowskim
przy Gimnazjum i przy Białoruskim Związku Akad emickim. Dwukrotnie był
ares ztowany przez władze polskie. Po wojnie mieszkał w BSRR, przejawiał
duŜą aktywność społeczną i zawodową. Zmarł 23.03.1978 r.
2
Paulina Miadziołka – działaczk a społeczna, artystka, nauczy cielka. Ur.
24.09.1893 r. w Budsławiu. Związała się z ruchem białoruskim w 1909 r.
w Wilnie, gdzie ukończyła gimnazjum dla dziewcząt. Wykształcenie wyŜs ze
uzyskała w Pet ersburgu. Była organi zatorką i nauczycielk ą szkół białoruskich
w l. 1917-1920, bardzo aktywna na niwie politycznej i społecznej. Za swoją
działalność była aresztowana przez wład ze polskie i łotewskie. W 1925 r.
przeniosła się z Łotwy do BSRR. W 1930 r. została aresztowan a i wysłana
poza granice Białorusi. W 1947 r. wróciła do rodzinnego Budsławi a,
pracowała jako nauczycielka. Zmarła 13.02.1974 r.
3
Edward Budźka – dział acz społeczny, poeta, publicysta. Ur. 22.03.1882 r.
w Budsławiu. Od 1906 r. stale publikował w „Nas zej Niwi e”. W 1918 r. był
jednym z org anizato rów Gimnazjum Białoruskiego w Budsławiu. W czasie
okupacji niemiecki ej pracował j ako nau czy ciel w Mińsku i Baranowiczach.
Aktywnie uczestniczył w Ŝy ciu białoruskim na emigracji. Zmarł 14.08.1958 r.
w USA.
4
Wileńskie Gimnazjum Białoruskie – jedna z pierwszych białoruskich szkół
średnich. Jego organizato rem był Iwan Łuckiewicz. Regularne zajęcia w szkole rozpoczęły się 1 lutego 1919 r. Mimo rozmaitych przeszkód ze strony
róŜnych władz – przede wszystkim polskich i sowieckich – szkoła
wykształciła większoś ć inteligencji bi ałoruskiej II Rzeczypospolitej. Kilka
razy zmienian a była jej sied ziba i prawny status edukacyjny. Istniała do

84

czerwca 1944 r. Od kilku lat kontynuatorką jej tradycji jest Białoruska Średnia
Szkoła im. Franciszka Skaryny w Wilnie.
5
Natalia Bencleben – nau czy cielka języka niemieckiego w Wileńskim
Gimnazjum Białoruskim. Przed II wojn ą światową mieszkał a w Wilnie na ul.
Antokolskiej
6
Aleksander Michalewi cz – prawnik, nauczyciel ł aciny i j ęzyk a niemieckiego w Wileńskim Gimnazjum Białoruskim. Przez pewien czas był jego
dyrektorem. W czasie okupacji niemiecki ej przyjął stan duchowny, był
proboszczem jednej z parafii prawosławny ch w Zachodniej Białorusi.
Pochowany na cmentarzu p rawosł awnym św. Eu fro zyny w Wilnie.
Wspominany jest jako dobry pedagog o zdolnościach artystycznych
(występował w przedstawieniach gimnazjalnych).
7
Alona Sakałowa-Lekand – wieloletnia nauczycielk a (1919-1944) język a
białoruskiego w Wileńskim Gimnazjum Białoruskim. Ur. w 1891 roku. Jedna
z pionierów s zkolnictwa białoruski ego i inicjatorów powoł ania WGB. Do
ares ztowania w 1944 r. mieszkał a w Wilnie przy ul. Ostrobramskiej 8.
Lubiana przez uczniów i nauczycieli. Jej syn był uczniem Wileńskiego
Gimnazjum Białoruskiego (w czasie okup acji niemieckiej współpracował
z Radosławem Ostrowskim). Po 1944 r. represjonowana w ł agrze. W połowie
lat pięćdziesiąty ch wró ciła do Wilna. Zmarła 12.03.1960 roku. Pochowana na
cmentarzu prawosławnym św. Eufrozyny w Wilnie.
8
Adolfowa – nauczycielka geografii w Wileńskim Gimnazjum Białoruskim.
9
Krzemieniowa – nauczyci elka język a polskiego w Wileńskim Gimnazjum
Białoruskim.
10
Radosław Ostrows ki – d ziałacz społeczny, n auczyciel. Ur. 6.11.1887 r.
w folwarku Zapole w pow. słuckim. Organi zator Białoruski ego Gimnazjum
Słuckiego. W l. 1924-1936 był dyrektorem Wileńskiego Gimnazjum Białoruskiego, od 1928 r. do 1936 r. propagował ideę współpracy z san acją. Od
paździ ernika 1941 r. był bu rmistrzem w Smoleńsku, Briańsku, Mohylewie.
W styczniu 1943 r. został p rezyd entem Białoruskiej Centraln ej Rady. Od
1956r. mieszkał w USA. Był głównym ideologiem nurtu „beceero wskiego”
białoruskiej emigracji politycznej. Zmarł 17.10.1976 r.
11
Halina (Hala) Szwed – uczennica Wileńskiego Gimnazjum Białoruskiego.
Ur. w 1914 r. w Wilnie. W 1936 r. wyszła za mąŜ za ówczesnego nau czy ciela
WGB Borysa Kita (była jego pi erws zą Ŝoną). W końcu czerwca 1941 r.
zginęła podczas bombardowani a w okolicach Wilna.
12
Halina (Hala) Michalewicz – uczennica Wileńskiego Gimnazjum Białoruskiego. Córka Aleksand ra Mich alewicza. Po ukończeniu gimnazjum studiowała na Uniwersytecie Wileńskim.
13
Raisa Padabied – uczennica Wileńskiego Gimnazjum Białoruskiego.
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14

Nina Pracharowicz – uczennica Wileńskiego Gimnazjum Białoruskiego.
Kira Hauryłowicz – uczennica Wileńskiego Gimnazjum Białoruskiego.
16
Hanna Karpiuk – uczenni ca Wileńskiego Gimnazjum Białoruskiego,
studiowała prawo na Uniwersytecie Wileńskim w l. 1934-1939. Po wojnie
pracowała jako nauczycielka. Zmarła w Grodnie.
17
Aleksander (S zura) śytkiewi cz – uczeń Wileńskiego Gimnazjum Białoruskiego.
18
Światosław Koŭsz – dział acz społ eczno -religijny, pisarz. Ur. 25.12.1916 r.
w Riazaniu, gdzie pod czas uchodźstwa mieszk ali rodzice. Syn duchownego
Aleksandra Koŭsza. Absolwent Wileńskiego Gimnazjum Białoruskiego
(1934). Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wileńskiego. Członek
Białoruskiego Związku Ak ademickiego. Podczas okup acji ni emieckiej był
starostą w Klecku. Po wojnie organizował m.in. Gimnazjum Białoruskie
i szkołę powszechn ą w Wattenstad (Ni emcy). Od 1949 r. mieszk ał w USA.
6.02.1969 r. wyświęcony na kapłana. W 1977 r. został administratorem
prawosławny ch białoruskich parafii USA i Kanady, które podleg ają
administracji Patriarch atu Konstantynopolitańskiego. Redagował czasopismo
prawosławn e „Carkoŭny Świetač” (1976 -1988). Zmarł 5.11.1997r. w St.
River.
19
Wasil Hruzd – uczeń Wileńskiego Gimnazjum Białoruskiego. Porzucił
naukę i nielegalnie przes zedł do ZSRR, gdzie zaginął.
20
Konstanty (Kastuś) Kasiak – uczeń Wileńskiego Gimnazjum Białoruskiego. Miał szczególne u zdolnienia mat ematyczne (np. podczas nieobecności swojego pro fesora Borys a Kita pro wadził zajęcia). W czasie okupacji
niemieckiej pracował w administracji w Wilejce. Uratował od śmierci m.in.
swojego dawnego n auczyciel a B. Kita, który był przetrzymywany przez
gestapo w więzieniu w Wilejce. Według Józefa Cat-Mackiewicza wskutek
donosu Polaków został rozstrzelany przez Niemców w WołoŜynie.
21
Włodzimierz (Uład zimir) S zawiel – uczeń Wileńskiego Gimnazjum
Białoruskiego, później był studentem Wydziału Prawa Uniwersyt etu Wileńskiego. W 1943 r. został kom endantem policji Okręgu Mińskiego. Jesienią
1943 r. zginął w niewyjaśnionych okolicznoś ciach. Józef (Jazep) M alecki
swoje wspomnienia („Pod znakiem Pogoni”, Toronto 1976) poświęcił m.in.
jego pamięci.
22
Cześ i Gierek Miad ziołkowie stryjeczni bracia Anieli Kotkowicz. Przez
rok uczyli się w Wileńskim Gimnazjum Białoruskim.
Cześ Miad ziołka – ur. w 1911 r. Przed wojną pracował jako księgowy w Łunińcu. Po wojnie mieszkał w Polsce. Zmarł w 1995 r. w Długołęce koło
Wrocławia.
15
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Gierek Miad ziołka – ur. w 1917 r. Ukończył szkołę kolejową w Łunińcu. Po
wojnie mieszkał w Polsce, pracował w „Pafawagu” (fabryk a wagonów kolejowych) we Wrocławiu. Zmarł we Wrocławiu w 1968 r.
23
Czesław Wasilewicz – uczeń Wileńskiego Gimnazjum Białoruskiego,
z Budsławia. W 1939 r. po przyjściu władzy sowieckiej został aresztowany,
zaginął.
24
Lunia i Irka Budźka – działaczki społeczne, nauczycielki.
Ludwika Budźka (po męŜu Bialenis) – młodsza córk a Edward a Budźki.
Absolwentka Wileńskiego Gimnazjum Białoruskiego, Uniwersytetu Wileńskiego (Uniwersytetu Stefana B atorego). W l. 1939-1941 pracowała jako
nauczy cielka w Budsławiu. Po II wojnie światowej na emigracji. Była
nauczy cielką w Gimnazjum im. Maksima Bohdanowicza w Watensztacie
(Niemcy). W l. 50-tych wyszła za mąŜ za białoruskiego dzi ałacza społecznego
Antona Bialenisa. Mieszka w USA. Współpracuje z gazetą „Biełarus”.
Irena Budźka (po męŜu Panucewicz) – starsza córka Edward a Budźki. Ur.
w 1910 roku. Absolwentka Wileńskiego Gimnazjum Białoruskiego, Uniwersytetu Wileńskiego (Uniwersytetu Stefana Batorego ). Przed II wojną światową
wyszła za mąŜ za Wacława Papucewicza (aktywnego działacza społeczn ego,
nauczy ciela; w 1944 r. zmienił n azwisko n a Panu cewi cz). W l. 1939-1941
razem z męŜem pracowała jako nauczyci elka w Budsławiu. Po II wojnie
światowej na emigracji. Była nauczyci elką przedmiotów przyrodniczych
w Gimnazjum im. Maksima Bohdanowicza w Watensztacie (Niemcy). Od
końca lat 40. mieszkała w Chicago (USA). Aktywnie d ziałała w ruchu
białoruskim. Zmarła 29.09.2003 r. w Chicago.
25
Czesław Budźka – d ziałacz społeczny, nauczy ciel. Ur. 29.06.1913 r.
w Wilnie. Syn Edwarda Budźki. Ukończył Wileńskie Gimnazjum Białoruskie,
Wydział Historyczny Uniwersyt etu Wileńskiego (Uniwersytetu Stefana
Batorego). Dział ał w Białoruskim Związku Akad emickim. Nie mając
moŜliwości otrzymania pracy w rodzinny ch stronach z powodu swojej
przynaleŜności narodo wej i działalności wyjech ał do Warszawy, potem do
Kielc. Pracował w spółdzielni „Społem”. W l. 1939-1941 mieszkał w Wilnie,
pracował w wydawnictwie. W pierwszych latach powoj ennych był
nauczy cielem historii i języka bi ałoruskiego w Białoruskim Gimnazjum im.
M. Bohdanowicza w Watensztacie (Niemcy). Zajmował się tak Ŝe d ziałalnością wydawniczą. Od 1951 r. mieszkał w USA, w Chicago. Zmarł
15.08.1985 r.
26
Ludmiła śamojcin (po męŜu Janko wska) – przyj aciółka Ani eli Kotkowicz. Ur. 9.06.1915 r. w chłopskiej rodzinie we wsi Klimowicze pod Lid ą.
W 1937 r. ukończyła Wileńskie Gimnazjum Białoruskie. Wstąpiła do
Instytutu Pedagogicznego, gdzie w1939 r. otrzymała dyplom ped agoga. W la-
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tach 1939-1941 pracowała w białoruskiej dziesi ęciolatce w Lidzie, w tym
czasie wys zła za mąŜ. Od 1941 r. do 1943 r. kierowała białoruską szkołą
powszechn ą w sąsi edztwie rodzinnej wioski – w Samaszk ach. W 1943 r.
wyjechał a do Wilna. Od 1946 r. mieszkała w Polsce, w Lublinie, a od 1956 r.
w Warszawie. Pracowała jako n auczycielk a język a rosyjskiego w Liceum im.
J. Słowackiego. W Warszawie utrzymywała z Aniel ą bliskie kontakty. Zmarła
3.01.1986 r.
27
Kleckie Gimnazjum Białoruskie – powołane w oparciu o inicjatywę
społeczności białoruskiej w 1924 r. Utrzymywało się dzięki dobro wolnym
datkom i opłatom uczniów. Liczb a uczniów z k aŜdym roki em zwięks zała się,
w roku szkolnym 1930/31 było ich 160. W 1931 r. szkoła została zlikwidowana p rzez wł adze polskie. Dyrektorem szkoły był Ryhor (Grzegorz)
Jakubionek.
28
Wiaczesław (Sława) Areń – uczeń. W 1931 r. po likwidacji Klecki ego
Gim-nazjum Białoruskiego (gdzie ojci ec był nauczyciel em) rozpo czął naukę
w Wileńskim Gimnazjum Białoruskim. Aresztowany przez polską policję, po
wyjściu na wolność nielegalnie przeszedł do ZSRR, gdzie zaginął.
29
Ks. Adam Stankiewicz – kapłan, d ziałacz społeczny i religijno-kulturalny.
Ur. 6.01.1892 r. we wsi Orlenięta w po w. oszmiańskim. W 1914 r. ukończył
Wileńskie Seminarium Katolickie. Jako jed en z pierws zych księŜy zaczął
uŜywać język a biało ruskiego podczas n aboŜeństw. W 1922 r. został wyb rany
posłem do polskiego Sejmu. Był inicjatorem, kierownikiem wielu białoruskich organizacji, autorem publikacji, redaktorem wydawni ctw. Prześladowany przez władze polskie. Okupację niemiecką przeŜył w Wilnie, trzymając
się z dala od wład z okupacyjnych. W 1944 r. nie udał się na emigracj ę.
W 1949 r. został aresztowany przez władze sowiecki e. Zmarł w łagrze Tajszet
w obwodzie irkuckim 29.11.1949 r.
30
Wincenty (Wincent) Hrys zki ewicz – dział acz społeczno-polityczny,
nauczy ciel. Ur. 10.02.1903 r. w Budsławiu. Do czasu likwidacji, uczył się
w Gimnazjum Białoruskim w Budsławiu, a potem w Wileńskim Gimnazjum
Białoruskim, które ukończył w 1922 roku. Studia wyŜs ze ukończył na
Uniwersytecie Karola w Pradze w 1926 r. W l. 1927-1939 był n auczy cielem
Wileńskiego Gimnazjum Białoruskiego. Brał aktywny udział w Ŝyciu
społeczno-n arodowym. W końcu września 1939 r. został aresztowany przez
władze sowi eckie, osadzony w łag rach. W 1942 r. jako polski obywatel został
zwolniony, znalazł się w Armii Polskiej pod dowództwem gen. Władysława
Andersa. Po wojnie, od 1950 r. mieszkał w Kanadzie, aktywnie uczestniczył
w ruchu narodo wym. Był Prezydentem Rady Białoruskiej Republiki Ludowej
(BNR) w l. 1971-1982. Zmarł 14.02.1989 r.
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31

Antoni (Anton) Łuckiewicz – działacz narodowy, nau czy ciel. Ur.
29.01.1884 r. w Szawlach. Studia wyŜs ze ro zpoczął w Petersburgu w 1902 r.
Jeden z p rzywód ców białoruskiego od rodzeni a narodo wego, m.in.
współzałoŜyci el „Naszej Doli”. W 1917 r. był przewodniczącym Wileńskiej
Białoruskiej Rady. Na posiedzeniu Sekretariatu Narodowego Białoruskiej
Republiki Ludowej wystąpił z propozycją ogłos zenia ni ezal eŜności. Był
przewodni czącym Rady Ministrów BRL, ministrem spraw zagraniczny ch.
W 1922 r. stał na czele Białoruskiego Komitetu Wyborczego w Wilnie.
W końcu lat dwudziestych wyco fał si ę z aktywn ej dzi ałalności polityczn ej.
Wielką aktywność przejawi ał w dzied zinie kulturalno-publicystycznej. Był
m.in. przewodniczącym Białoruskiego Towarzystwa Naukowego, dyrektorem
Białoruskiego Muzeum im. Iwan a Łu ckiewicza. W końcu września 1939 r.
został aresztowany przez wład ze sowiecki e. Zginął w więzieniu wileńskim
w 1941 r. lub w łagrze w Kazachstanie w 1946 r.
32
Mikołaj (Mi koła) i Teodor (Chwiedar) Iljas zewiczowie – nau czy ciele,
działacze społeczni.
Mikołaj Iljas zewicz – ur. w 1903 r. w PruŜanie. Ukończył w 1923 r.
Wileńskie Gimnazjum Białoruskie, a w 1928 r. Uniwersytet Karola w Pradze.
Publikował prace na temat historii Białorusi, psychologii. Między innymi jego
publikacja „Białoruś i Białorusini” wydan a w Pradze w 1930 r. była j edną
z pierwszych ksiąŜek w języku czeskim dotyczących problematyki białoruskiej. Redagował czasopismo „Sacha”. Był wykładowcą Wileńskiego
Gimnazjum Białoruskiego i Prawosławnego Seminarium Du chownego. Zmarł
2.09.1934 r. w Wilnie.
Teodor Iljas zewicz – u r. 17.02.1910 r. w Wilnie. Ukończył Wileńskie
Gimnazjum Białoruskie, Uniwersytet Wileński. Wykładał język białoruski
w Wileńskim Gimnazjum Białoruskim. Aktywnie uczestniczył w bi ałoruskim
Ŝyciu kulturalnym, publikował w czasopismach bi ałoruskich. Do 1939 r. wydane zostały trzy zbiory j ego wierszy. Dwukrotnie aresztowany przez wład ze
polskie. W 1937 r. został przez wład ze wyrzucony z p racy w Gimnazjum.
Mieszkał w Topolanach koło Białegostoku. W czasie okupacji niemieckiej
kierował Komitetem Białoruskim w Białymstoku, red agował „Nową Drogę”.
Zginął w wypadku samochodowym w Niemczech 7.11.1948 r.
33
Piotr Szczasny – nauczyciel w Wileńskim Gimnazjum Białoruskim. Pochodził z Nowogródczyzny. Wykształcenie wy Ŝsze zdobył w WyŜszej Szkole
Handlowej w Wars zawi e. Władał językami: angielskim, niemieckim, rosyjskim, białoruskim, polskim. Razem z Borysem Kitem w 1942 r. pracował
w seminarium w Postawach. Po wojnie był nauczycielem na Wileńszczyźni e.
34
Leonid Borysoglebski – fizyk, nauczy ciel. Ur. 6.04.1912 r. w Petersburgu.
Uczył się w Nowogród zkim Gimnazjum Białoruskim. Świadectwo dojrzałości
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otrzymał w maju 1931 r., potem studiował na Uniwersytecie Wileńskim
(Uniwersytecie Stefan a Batorego ), który ukończył w 1938 roku. Był
członkiem Białoruskiego Związku Akad emic-kiego. Od 1944 r. wykładowca
Państwowego Uniwersytetu Białoruskiego w Mińsku. Zajmował się pracą
naukową (op racował relatywistyczn ą teorię cząstki elementarn ej), w 1972 r.
otrzymał tytuł profesora.
35
Borys Kita (Kit) – matematyk, fizyk, nauczyciel, działacz społeczny.
Członek wielu towarzystw nauko wych na całym świecie. Ur. 6.04.1910 r.
w Petersburgu. W 1918 r. wraz z rod zicami wrócił n a No wogródczyzn ę.
Ukończył Nowogród zkie Gimnazjum Białoruskie w 1928 r., a w 1933 r.
Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Wileńskiego (Uniwersytetu
Stefana Batorego ),. Dwukrotnie aresztowany przez wład ze polskie. Od 1931 r.
był wykładowcą Wileńskiego Gimnazjum Białoruskiego, a potem jego
dyrektorem (w 1939 r.). Od jesieni 1939 r. został dy rektorem odrod zonego
Gimnazjum Białoruskiego w Nowogródku. Org anizował szkoły białoruskie
podczas okupacji ni emieckiej. W 1944 r. został aresztowany przez g estapo,
przed rozstrzelaniem u ratowali go byli uczniowie. Od 1949 r. mieszkał
w USA. Jest jednym z główny ch twó rców amerykańskiej t echniki rakietowej
i kosmicznej. Od 1972 r. mieszka w Niemczech.
36
Maria Alex androwicz – nauczycielk a język a polskiego w Wileńskim Gimnazjum Białoruskim. Ur. 6.12.1899 r. w Głębocznie koło Witebska. W 1917 r.
ukończyła Gimnazjum św. Katarzyny w Petersburgu, a w latach dwud ziestych
została absolwentką Uniwersyt etu Wileńskiego (Uniwersytetu Stefana
Batorego). W kwietniu 1940 r. deportowan a do Kazachstanu z Łuck a.
W 1946r. wróciła z ZSRR i zamieszkała w Toruniu. Była m. in. pracownikiem
naukowym Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, aktywnym publicystą prasy
dziecięcej i wydawnictw krajozn awczych. Zmarła 27.IV.1987 r.
37
Gabriela Kosińska – nauczy cielka język a polskiego w Wileńskim Gimnazjum Białoruskim. Wspominana jest jako dobra nau czy cielka o usposobieniu romantycznym.
38
Głuchowski – nauczyciel w Wileńskim Gimnazjum Białoruskim.
39
Michał Zamo ryn – nauczy ciel języka białoruski ego, rosyjskiego, geografii,
gimnastyki w Wileńskim Gimnazjum Białoruskim. We wspomnieniach uczniów utrwalił się jako „typ carskiego ofi cera” i najbard ziej „rosyjski” wśród
nauczy cieli. Wyjechał do Radoszkowicz, skąd w latach t rzydzi estych uciekł
do ZSRR, tam aresztowany. Zaginął.
40
Józef (Ja zep) S znarkiewicz – nau czyci el. Ur. 10.06.1886 roku. Od 1921 r.
nauczy ciel Nieświeskiego Gimnazjum Białoruskiego. Był kierownikiem klas
białoruskojęzycznych, wykładowcą j ęzyka białoruskiego, białorusozn awstwa
i śpiewu. Po 1924 r. (zamknięciu przez wład ze polskie gimnazjum) pracował

90

jako nauczy ciel w Wileńskim Gimnazjum Białoruskim. Zmarł w 1974 roku.
Razem z Ŝoną Nad zieją po chowany na cmentarzu p rawosławnym św.
Eufrozyny w Wilnie.
41
Mikołaj (Mi koła) Ancukiewicz – nauczyciel w Wileńskim Gimnazjum
Białoruskim. Ur. 17.02.1892 roku. Był jego dyrektorem w okresie, gdy Wilno
znajdowało się w granicach ZSRR i na początku okupacji niemieckiej. Zmarł
21.12.1971 r. w ZSRR.
42
Jó zef (Ja zep) Hapanowicz – dzi ałacz społeczny, przedsiębiorca. Ur.
10.06.1883 r. w Budsławiu w pow. wilejskim. Przed I wojną ś wiatową wyjechał do Warszawy, w 1912 r. był członkiem Kółka Białoruskiego w Warszawie. Na początku lat 20. dzi ałacz białoruskiej spółd zielczoś ci na
Wileńszczyźnie. 15.07.1925 r. został zastęp cą p rzewodniczącego Białoruskiego Komitetu Narodowego w Warszawie. Był wł aściciel em cegielni. ZałoŜyciel i przewodniczący Białoruskiego Towarzystwa Oświ atowego w Warszawie (1937 -1939). Opłacał pomieszczenie Towarzystwa przy ul. Świętokrzyskiej 9/18. Pomagał niezamo Ŝnym studentom białoruskim. Wydał zbiór
wierszy Stanisława Stankiewicza (księg arza) „Z majho wakonca” (Wilno
1928). Działacz Komitetu Białoruskiego w Warszawie (1940 -1944). Po 1956r.
uczestniczył w pracy Oddziału Warszawskiego Białoruskiego Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego, choć nie był jego członkiem. Śpiewał w chórze
oddziału BTSK. Zmarł 20.05.1961 r. w Warszawie.
43
Eugeniusz Pauks zta – pisarz polski. Ur. 9.08.1916 r. w Wilnie (wg
polskich wydawnictw encyklopedy czny ch, w rzeczy wistości w Budsławiu).
W czasie okupacji niemiecki ej był Ŝołnierzem Armii Krajowej. Po wojnie
mieszkał w Polsce. Autor ksiąŜek m.in.: „Wszystkie barwy codzienności ”,
„Wrastanie”, „Pogranicze”, „Spowiedź Lucjana”. Zmarł 21.05.1979 r.
44
Witold Hołowacz – stryjeczny b rat Anieli Kotkowicz. W latach
trzydziestych mies zkał w Wilnie. Obecnie mies zka w USA, dokąd emigrował
po II wojnie światowej.
45
Czesław Chaniaŭka – działacz społeczny. Ur. 26.05.1909 r. w Rydze.
Ukończył Wileńskie Gimnazjum Białoruskie i Wydział Agronomiczny Uniwersytetu Wileńskiego (Uniwersytetu Stefana Batorego). Po ukończeniu nauki
miał trudności z uzyskaniem pracy. W czasie okupacji niemieckiej działał
w warszawskim Białoruskim Komitecie Narodowym. Od początku lat 50-tych
mieszkał w USA w St.-River. Aktywnie dział ał społeczni e w środowisku
białoruskim. Był m.in. przewodniczącym, sekretarzem, skarbnikiem w oddziale Białorusko-Ameryk ańskiego Zjednoczeni a (BAZA) w New J ersey. Zmarł
2.07.1988 r.
46
Władysław Kotkowicz – stryjeczny b rat Anieli Kotkowicz. Mieszkał
w Wilnie, gdzie zmarł.
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47

Białoruski Zwią zek Akademicki (Biełaruski Studencki Saju z) – org anizacj a studentów-Białorusinów na Uniwersytecie Wileńskim (Uniwersytecie
Stefana Batorego). Istniał od 1.12.1920 do 1939 r. Pierwszym p rzewodniczącym był Antoni Abramowi cz, ostatnim – Wsiewołod Korol (Usiewałod
Karol). Dewizą BZA było: „Ojczyzna i Nauk a”. Drukowanymi org anami były
czasopisma „Naš Šlach ”(„Nasza Droga”), „Studenckaja Dumka („Myśl
Studencka”). Prowadził ni e tylko dzi ałalność oświ atowo-kulturaln ą, ale
równieŜ, w miarę moŜliwości finansowy ch, udzielał swoim biedniejszym
członkom poŜyczek i przyznawał stypendia.
48
Wala i Raisa śukows kie – działaczki społeczn e.
Walentyna śuko wska (po męŜu Pas zkiewicz). Ur. 5.02.1916 r. w Kozielsku, w obwodzie kałuskim. W 1919 r. z rod zicami wróciła do PruŜan, ukończyła tam Gimnazjum im. Adama Mickiewicza. W 1935 r. wstąpiła na
filologię klasy czn ą Uniwersytetu Wileńskiego (Uniwersytetu Stefana
Batorego). Była członkiem Białoruskiego Związku Akad emickiego, skarbnikiem. W 1937 r. przeniosła się na Wydział Fizyczno-Matem atyczny. W 1939r.
przyjech ała do PruŜan, gdzie praco wała jako n auczycielk a język a białoruskiego w d ziesięciolat ce. W 1942 r. wywieziona n a roboty do Niemiec. Od
1946 r. w białoruskim obozie w Wattenstadt, gdzie wykład ała fi zykę
w gimnazjum białoruskim. Od 1949 r. mieszka w Kanadzi e, działaczka
Zjednoczenia Białorusinów Kanady. Przez 15 lat prowad ziła białoruską
niedzielną s zkołę w Toronto. UłoŜyła „Pierwszą czytankę po el ementarzu dla
białoruskich szkół u zupełniających ”, jest autork ą podręcznika „Język białoruski” oraz „Słownika angielsko-białoruskiego”.
Raisa śukows ka (po męŜu śu k-H rys zki ewicz). Ur. 22.10.1919 r. w PruŜanie. Ukończyła Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w PruŜanie. W 1938 r.
wstąpiła na Wydział Prawa Uniwersytetu Wileńskiego (Uniwersytetu Stefana
Batorego). NaleŜała do Białoruskiego Związku Akademicki ego. W 1939 r.
wróciła do PruŜany. Pracowała w szkol e białoruskiej najpierw w PruŜani e,
potem we wsi Smalaniczy. W 1941 r. wywieziona do Ni emiec. Od 1946 r.
w obozie DP w Wattenstadt, działaczk a skautingu, studiowała stomatologię
w Marburgu. Od 1949 r. mieszka w Kan adzi e. W 1954 r. ukończyła
stomatologię na Uniwersytecie w Toronto i otrzymała dyplom doktora nauk
dentystycznych. W 1953 r. wyszła za mąŜ za Wincent a Hrys zkiewicza. Od
1965 r. aktywna działaczk a Zjednoczenia Białorusinów Kan ady i innych
organizacji białoruskich. Od 1989 r. – przez kilkanaści e lat była przewodniczącą Komitetu Koordyn acyjnego Białorusinów Kanady (KKBK). Od
1973r. członek Kan adyjskiej Rady Konsultacyjnej d.s. Wielokulturowości,
a od 1978 r. członek Rady Białoruskiej Republiki Ludowej. Autorka ksiąŜki
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„Жыцьцё Вінцэнта Жук-Грышкевіча” („śycie Wincenta śuk -Hrys zkiewicza”). Wydaje „Komunikaty KKBK”. Współpracuje z pismem „Biełarus”.
49
Tania Trofimuk (Trofimukówna) – studentka Uniwersytetu Wileńskiego
(Uniwersytetu Stefana Batorego ). Była członkiem Białoruskiego Związku
Akademickiego, jego Zarządu. Prawdopodobnie po chodziła z Białostocczyzny. Dalszy jej los nieznany. Według wspomnień Raisy śuk-Hryszkiewicz, Tania Trofimukówn a była inteligentn ą, drobniutką, cich ą i niezwykle
skromną dziewczyną.
50
Hanna Sucha – studentka Uniwersytetu Wileńskiego (Uniwersytetu
Stefana Bato rego). Była członkiem Białoruskiego Zwi ązku Akademicki ego.
Mieszkała w Białorusi w czasi e okupacji niemieckiej, wyszł a za mąŜ. Dalszy
jej los nieznany.
51
Helena (Lena) Aniśka – n auczycielk a, pedagog. Ur. 4.11.1908 r. w Petersburgu. W 1919 r. rod zice przenieśli się do wsi Szalciny n a Wileńszczyźni e.
Ukończyła Gimnazjum oo. Marianów w Drui. W 1936 r. wstąpiła na Wydział
Prawa Uniwersytetu Wileńskiego (Uniwersytetu Stefana Batorego). NaleŜała
do Białoruskiego Związku Akad emickiego. W l. 1939-1941 pracowała jako
nauczy cielka w Białorusi Zachodniej. W 1940 r. wyszła za mąŜ za Władysława Ko złowskiego (Kazłoŭščyka). Od 1941 r. mieszk ała w Lidzi e.
Wychowywała córk ę. W 1945 r. przyjechała do Polski, do Łodzi. Mieszkała
w Szczecinie, Sławnie, Szczecinku. Pracowała w dziedzinie oświaty. Najpierw
jako kierownik domów dzieck a, a później – ich inspektor. Od 1968 r. na
emeryturze. Od 1996 r. mieszkała w Słupsku z córką. Zmarła 24.12.2000 r.
52
Witold (Witaut) Tumas z – d ziałacz społeczny, lek arz, wybitny zn awca
Ŝycia i twórczoś ci Franciszk a Skaryny. Ur. 20.12.1910 r. we wsi Spiahlica,
w pow. wilejskim, uczył się w Wileńskim Gimnazjum Białoruskim, następnie
na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wileńskiego (Uniwersytetu Stefana
Batorego). Aktywnie uczestniczył w białoruskim Ŝyciu stud enckim. W latach
1940-1941 m.in. był przewodniczącym Odd ziału Łód zkiego Białoruskiego
Komitetu Samopomocy. Od lipca do listopada 1941 r. burmistrzem Mińska,
a następnie redaktorem pisma „Ranica” w Berlinie. Po wojnie mieszkał
w USA. Bardzo aktywnie dzi ałał na niwie społeczn ej i naukowej, m.in. był
wieloletnim przewodniczącym Białoruski ego Instytutu Nauki i Sztuki. Zmarł
27.04.1998 r.
53
Bernard Stepowicz – ag ronom, pochodził z rod ziny zasłuŜon ej dla kultury
białoruskiej. Ur. 30.08.1907 r. we wsi Barani na Wileńszczyźni e. Uczył się
w Wileńskim Gimnazjum Białoruskim. W 1939 r. ukończył Wydział Agronomiczny Uniwersytetu Wileńskiego (Uniwersytetu Stefana Batorego ).
W 1945 r. przyjechał do Sopotu, do 1952 r. praco wał w Wydzi ale Rolnym
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, potem w Ministerstwie Rolnictwa
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w Warszawie. Do czasu p rzejścia n a emeryturę w 1972 r. pisał artykuły
o agronomii do czasopisma „Gromada Rolnik Polski”. Zmarł 9.08.1982 r.
54
Wiktor Wojtanka – działacz społeczny, duchowny, lekarz. Ur. 6.11.1912 r.
w folwarku Maczulnia w pow. nowogródzkim. Jego ojciec był duchownym.
Gimnazjum ukończył w Barano wiczach w 1931 r. Student Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Wileńskiego (Uniwersytetu Stefana B atorego), członek
Białoruskiego Związku Akademickiego. W czasie okupacji niemieckiej był
burmistrzem Baranowicz, załoŜy cielem szkoły medyczn ej w Baranowiczach.
Po wojnie mieszkał w USA. W 1969 r. został (po śmierci ojca) duchownym
Białoruskiej Autokefaliczn ej Cerkwi Prawosławnej, był aktywnym działaczem
społecznym. Zmarł 25.04.1972 r.
55
Mitrofan Repkaŭ-Smars zczok – lekarz, poeta. Ur. 19.02.1915 r. we wsi
Podlesie koło Baranowicz. Absolwent gimnazjum w Baranowiczach.
W 1939r. ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Wileńskiego
(Uniwersytetu Stefana Batorego ). W latach studenckich zwi ązany był z kołem
młodych białoruskich so cjalistów, wydawcó w czasopisma „Zołak”. Pisał
wiersze – pod pseudonimem An atol Biarozka. W czasie wojny p raco wał jako
lekarz w Iwacewiczach i Baranowi czach, był dyrektorem Szkoły Medycznej
w Baranowiczach. W 1944 r. osadzony przez Niem ców w obozie koncentracyjnym w Nordhausen. Od 1948 r. mieszka w USA, przez wiele lat
pracował jako lek arz w domu starców, w klinice uniwersyteckiej w Minnesocie. W 1986 r. jednemu z domów starcó w w Manticcelo (gd zie mieszk a)
nadano jego imię.
56
Antoni (Anton) Szukiełojć – dzi ałacz społeczny. Ur. W 1915 r. we wsi
Jakielowszczyna w pow. oszmiańskim. Ukończył gimnazjum w Oszmiani e.
Potem studiował filologię słowiańską i etnografi ę na Uniwersyteci e Wileńskim (Uniwersyt ecie Stefan a Batorego). Uczestniczył w pracy Białoruskiego Związku Ak ademickiego, Towarzystwa Przyjaciół Białorusozn awstwa. NaleŜał równi eŜ do grupy socjalistyczn ej, która skupiała się wokół
czasopisma „Zołak”. W czasie wojny pracował w szkolnictwie na Os zmiańszczy źnie (1939-1941) i w Wydziale Oświaty i Kultury Mińskiej Rady
Narodowej, jako dyrektor muzeum (1941-1944). Latem 1944 r. wyjech ał do
Niemiec, a po kilku latach do USA. Członek Rady Białoruskiej Republiki
Ludowej (BNR). Wieloletni przewodniczący Oddziału BiałoruskoAmerykańskiego Zjedno czeni a (BAZA) w Nowym Jorku.
57
Adam Dasiukiewicz – d ziałacz społeczny. Ur. 5.06.1911 r. we wsi Kopcewicze koło Smorgoni. Absolwent Wileńskiego Białoruskiego Gimnazjum, po
ukończeniu którego kontynuował naukę n a kierunku agronomicznym
Uniwersytetu Wileńskiego. Był członkiem i dzi ałaczem Białoruskiego
Związku Akad emickiego (w 1936 r. został wiceprzewodniczącym, a w 1937 r.
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przewodni czącym). Wchodził w skład kolegium redakcyjn ego pisma „Studenckaj a Dumka”. Ideowo związany był z ruchem ch adeckim (jego wujem był
ks. Adam Stankiewicz). Za działalność narodową kilkakrotnie był sądzony
przez polskie sądy. W czasie okup acji niemieckiej był nau czy cielem w Warapiejewie, a n astępnie urzędnikiem powi atu postawskiego. Zabity przez Niemców w październiku 1943 r. w Postawach.
58
Czesław Najd ziuk – dział acz społeczny. Ur. 28.08.1915 r. w Bojdatach
powiatu wołkowyskiego. Absolwent Wileńskiego Białoruskiego Gimnazjum
i Wydziału Prawa Uniwersytetu Wileńskiego (Uniwersytetu Stefana
Batorego). Aktywnie dzi ałał w Białoruskim Związku Ak ademickim.
Z przekonań polityczny ch był chad ekiem. Po wojnie, od 1949 r. mieszkał
w USA, organizował białoruskie Ŝycie w Kalifo rnii. Współpracował z gazetą
„Biełarus”. Zmarł w Pasadenie 28.03.1995 r.
59
Mikołaj (Mikoła) S zczo rs – dział acz społeczno -polityczny, lekarz. Ur.
w 1913 r. w Nowym ŚwierŜniu w pow. mińskim. Ukończył gimnazjum
w Stołpcach. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Wileńskiego
(Uniwersytetu Stefana B atorego) z 1938 roku. Członek, przewodniczący
Białoruskiego Związku Akad emickiego w latach 1935 -1937. Przewodniczący
Komitetu Białoruskiego w Warszawie w l. 1940-1941. Od 19.06.1941 r. stanął
na czele „Centrum” w Berlinie. Po wojnie mieszkał w USA. W l. 1950-1951
był przewodni czącym Zjednoczone-go Białorusko-Amerykańskiego Komitetu
Pomocy, Białoruskiego Komitetu Kongresowego Ameryki (1951-1957 ),
Związku Białorusko-Amerykańskiego (od 1958 r.). Był takŜe wiceprezydentem Amerykańskiej Asocjacji Chirurgów. Zmarł 22.12.1995 r.
60
Janka Chworast – baletmistrz, zbieracz białoruskiego folkloru tan ecznego.
Ur. 11.02.1902 r. we wsi Kaciołki w pow. pruŜańskim. W 1935 r. ukończył
Uniwersytet Wileński (Uniwersytet Stefan a Batorego). Zmarł 1.07.1983 r.
w Mińsku.
61
Niusia Tomaszewicz – uczennica Gimnazjum im. A. Czartoryskiego
w Wilnie. Jej ojciec był oficerem Wojska Polskiego.
62
Maksym Tank (Jaŭhien Skurko) – poeta, działacz społeczny. Ur.
17.09.1912 r. we wsi Pilkowszczyzna w pow. wilejskim. Uczył m.in. w Radoszkowickim Gimnazjum Białoruskim i Wileńskim Gimnazjum Białoruskim.
Aktywnie działał społecznie, zwi ązany był z ru chem komunistycznym.
W latach przed wojennych opublikowanych zostało wi ele jego utworów. Od
1941 r. był w Armii Czerwonej. Po wojnie pracował w czasopiśmie „WoŜyk”,
był redaktorem naczelnym miesięcznik a „Połymia” w l. 1948-1967, w l. 19671990 r. był przewodni czącym Zwi ązku Pisarzy Białorusi. Zmarł 7.08.1995 r.
w Mińsku.
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63

Michał Zabejda-Sumicki – śpiewak, pedagog. Ur. 14.06.1900 r. we wsi
Nieściero wicze pow. wołkowyskiego. Razem z rodzin ą znal azł się na uchod źstwie na Syberii. W 1929 r. ukończył Uniwersyt et w Charbinie. W 1935 r.
wrócił do ojczyzny. W l. 1936-1940 był solistą Polskiego Radia w Warszawie.
Odegrał du Ŝą rolę w populary zacji biało ruskiej kultury muzycznej w świeci e.
Od maja 1940 r. mieszkał w Prad ze, pracował w Teatrze Narodowym.
Utrzymywał stały kontakt z Białorusią, z Białostocczyzn ą, z wybitnymi ludźmi białoruskiej kultury (Ryhorem .Szyrmą, Maksymem Tankiem, Włodzimierzem. Karatkiewiczem i innymi). Zmarł 21.12.1981 r. w Pradze.
64
Stanisław Hrynkiewicz (młodszy ) – działacz społeczny, lekarz. Ur.
w 1912r. w Nowym Dworze n a Sokólszczy źnie. Ukoń czył gimnazjum
w Grodnie. Przed 1939 r. był studentem Wydziału Lek arskiego Uniwersytetu
Wileńskiego (Uniwersytetu Stefana Batorego). Aktywnie działał w Białoruskim Związku Akademickim. We wrześniu 1939 r. słuŜąc w wojsku polskim
(w stopniu porucznik a) trafił do niewoli niemieckiej. W 1941 r. wyzwolony z
obozu o zaostrzonym rygo rze dla jeń ców wojenny ch. W Berlinie bardzo
aktywnie włączył się w dzi ałalność narodową, stał się sek retarzem Białoruskiego Komitetu Samopomocy. Ukoń czył studia medy czn e na Uniwersytecie w Berlinie w 1945 r. Po wojnie mieszk ał w USA, w Cleveland. Tam
równieŜ przejawi ał duŜą aktywność społeczn ą. Zmarł 18.04.1966 r.
65
„Biaro zka” – literacki pseudonim Mitro fana R epkaŭ-Smars zczka (patrz:
przypis 55).
66
Samopomoc (Białoruska Samopomoc Ludowa) – bi ałoruska organi zacj a
narodowa po wstała 22.10.1941 r. powołana na mocy rozk azu komisarza
generalnego Białorusi Wilhelma Kube. Według zamiarów okupanta miała to
być wyłącznie org anizacja dob roczynna, której zadanie miało poleg ać na
pomocy ofiarom wojny. Jednak szybko (w połowie 1942 r.) nabrała charakteru
kulturalno-oświatowo-polityczn ego. W marcu 1943 r. – na mocy rozporządzenia władz okup acyjnych dział alność BSL ograniczona została do o chrony
zdrowia i pomocy materialnej społeczeństwu.
67
Wacław Iwanowski – działacz polityczny i społeczny. Ur. 25.05.1880 r.
w folwarku Lebiodka w po w. lidzkim. ZałoŜyciel Białoruskiej Partii Rewolucyjnej w 1902 roku. W 1906 r. prowad ził pierws ze wydawnictwo białoruskie
„Zahlanie sonca i ŭ naša akonca” („Zajrzy słońce i w nasze okienko”).
Aktywną działalnoś ć polityczną i oświatową prowadził do 1922 r. W latach
1922-1939 był pro fesorem chemii na Politechnice Warszawskiej. Od jesieni
1939 r. włączył się do dział alności narodo wej. W 1942 r. zost ał burmistrzem
Mińska, a w 1943 r. p rzewodniczącym Białoruski ej Rady Zau fania (Biełaruskaja Rad a Davieru). Zabity przez party zantów sowi eckich w Mińsku
7.12.1943 r.
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Iwan Jermaczenko – d ziałacz polityczny. Ur. 13.05.1894 r. we wsi Kapaczoŭk a w pow. borysowskim . W 1920 r. był jednym z organi zatorów Komitetu Białoruskiego w Turcji, od 1921 r. przedstawici elem dyplomatycznym
BRL na Bałkanach. W okresie międzywojennym mieszkał w Pradze. W czasie
II wojny świ atowej kierował Białoruską Samopomocą Ludową. Zmarł
25.02.1970 r. w USA.
69
Władysław Kozłowski – działacz polityczny, społeczny. Ur. w 1896 r. we
wsi Zalesie na Sokólszczyźnie. W 1916 r. rozpoczął n aukę w Wileńskim
Seminarium Katolickim, które niebawem porzu cił. Od tego momentu związał
swoje Ŝycie z ideą białoruską: org anizował szkoły białoruskie na Sokólszczy źnie (1919 ), był instruktorem Białoruskiego Komitetu Narodowego na
Ihumenszczyźnie (1920), wstąpił do wojska białoruskiego. Od 1930 r.
mieszkał w Wilnie, organizował towarzystwo gimnastyczne „Hajsak”, potem
był wydawcą i redakto rem czasopisma „Nowy Šlach”. W czasie okupacji
niemieckiej red agował w Mińsku „Białoruską Gazetę”. Zastrzelony
13.11.1943 r. przez partyzantów sowieckich.
70
Ks. Wincenty Godlewski (Hadleŭski) – du chowny k atolicki, działacz
społeczny. Ur. 16.11.1888 we wsi Szury cze w pow. wołkowyskim. Ukończył
Wileńskie Seminarium Katolickie. Od marca 1917 r. członek Białoruskiego
Komitetu Narodowego. Uczestnik I Ogólnobiało ruskiego Kongresu, członek
Rady Białoruskiej Republiki Ludowej. Jeden z załoŜy cieli i liderów
białoruskiej chadecji (BChD). Prześladowany i kilkakrotnie ares ztowany przez
władze polskie. Do 1939 r. wyd awca g azety „Biełaruski Front”. Od września
1941 r. główny inspektor szkolny przy Generalnym Komisariacie Białorusi.
Aresztowany przez gestapo 24.12.1942 r. i wkrótce zakatowany.
71
Julian Sakowicz – działacz polityczny, społeczny. Ur. 24.08.1906 r. w folwarku B ajdyry w pow. oszmiańskim, w zamoŜn ej rod zinie chłopskiej. Uczył
się w Wileńskim Gimnazjum Białoruskim, później na Wydzi ale Ag ronomicznym Uniwersyt etu Wileńskiego (Uniwersytetu Stefan a Batorego). Od lat
szkolnych związany był z ru chem komunistycznym. W 1928 r. wykluczony
z Białoruskiego Związku Akad emickiego za p ropagand ę komunistyczn ą.
W 1939 r. po przyjściu Sowietów aresztowany przez NKWD, przebywał
w sowieckich więzieni ach do wybuchu wojny niemiecko-rad ziecki ej. W tym
czasie pozbył się złud zeń n a temat ZSRR. Włączył się do ruchu n arodowego,
kierował Mińskim Komitetem Okręgo wym konspiracyjnej Białoruskiej Partii
Niezal eŜnej (Biełaruskaja Niezaležnickaj a Partyja). Zastrzelony w Wasiliszkach 13.06.1943 r., prawdopodobnie przez party zantkę polską.
72
Francis zek Kuszel – d ziałacz społeczny, wojskowy. Ur. 16.02.1895 r. we
wsi Pierszaje w pow. mińskim. Wykształcenie średni e otrzymał w Wilnie
w 1916 r. W czasie I wojny światowej dosłuŜył się stopnia kapitana
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sztabowego. W l. 1919-1921 wchodził w skład Białoruskiej Komisji Wojskowej. Od 1922 r. n a słuŜbie w Wojsku Polskim (nie otrzymywał awansu ). We
wrześniu 1939 r. uczestniczył w walkach w rejonie Lwowa. Trafił do niewoli
sowieckiej, znajdował się w obo zie w Starobielsku, potem w moskiewskim
więzieniu Butyrki. Od stycznia 1943 r. wp rowad zony w skład Białoruskiej
Centralnej Rady (BCR), został naczelnikiem wydziału spraw wojskowych. Po
wojnie na emigracji w USA. Jeden z załoŜy cieli gazety „Baćkaŭščyna”,
uczestniczył w wydawaniu „Biełarusa”. Zmarł 25.05.1968 r.
73
Natalia Arsienniewa (Kus zel) – po etka, Ŝona Franciszk a Kuszela. Ur.
20.09.1903 r. w Baku. Absolwentka Wileńskiego Gimnazjum Białoruskiego.
W 1940 r. aresztowan a przez NKWD i zesłana do Kazachstanu. Dzięki
staraniom mi.in. Janki Kupały wróciła do ojczy zny. W czasie okupacji
niemieckiej brała udział w organizo waniu białoruskiego Ŝyci a narodowego. Po
wojnie aktywnie uczestniczył a w dział alności kulturalnej i oświatowej w obozach DP w Niemczech, była m.in. nauczy cielką w Białoruskim Gimnazjum
im. Janki Kupały . Od 1950 r. w USA. Zmarła 25.07.1997 r.
74
Konstanty (Kastuś) Jezawitaŭ – działacz narodowo -społeczny, publicysta,
nauczy ciel. Ur. 17.11.1893 r. w Dźwińsku. W 1916 r. ukończył Witebski
Instytut Nauczyci elski. Od 1917 r. aktywnie włączył się w działalność na
rzecz stworzeni a wojska białoruskiego. W lutym 1918 r. został komendantem
Mińska i okręgu mińskiego, członkiem Rady BRL. Od 1921 r. mieszkał
w Rydze. Aktywnie uczestniczył w Ŝyciu białoruskiej społeczności Łotwy.
Między innymi w l. 1923 -1924 był dy rektorem Lucyńskiego Gimnazjum
Białoruskiego. Kilka razy był aresztowany przez wład ze łotewskie. W czasie
okupacji niemieckiej kierował Białoruskim Zjednoczeni em Narodowym
(Biełaruskaje Nacyj analnaje Abjadniańnie) w Rydze. Wchodził w skład BCR.
W kwietniu 1945 r. zatrzymany p rzez wojska sowieckie w Berlinie. Zmarł
w mińskim więzieniu 23.05.1946 r.
75
Wiktor Czabata rewi cz – dział acz polityczny, wojskowy. Ur. w 1906 r.
w Nowym ŚwierŜniu w pow. mińskim. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w NieświeŜu. Do 1939 r. praco wał jako nauczyciel, za d ziałalność
narodową wś ród uczniów-Białorusinów został przeniesiony do pracy w centralnej Polsce. Podczas okup acji niemieckiej pracował aktywni e n a niwie
narodowej, w 1944 r. został wykł adowcą szkoły o fi cerskiej Białoruskiej Krajowej Obrony w Mińsku (działała tylko 2 tygodnie, od 15.06.1944 r.). Po
wojnie mieszkał w USA. Był między innymi zastęp cą przewodniczącego
Białoruskiego Komitetu Kongresowego Ameryki. Zmarł 6.10.1963 r.
76
Iwan Kasiak – dzi ałacz społeczny. Ur. 1 1909 r. we wsi Hory w pow.
wilejskim. Studiował na Uniwersytecie Wileńskim (Uniwersytecie Stefana
Batorego), ukończył Politechnikę we Lwowie. Jeden z inicjatorów zwołania
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Soboru Cerkiewnego w Mińsku w 1942 r. W tym samym roku został
kierownikiem okręgowym Białoruskiej Centralnej Rady w Głębokim. Od
końca lat czt erdzi estych mieszk ał w USA. W l. 1957-1989 był przewodniczącym Białoruskiego Komitetu Kongresowego Ameryki. Zmarł 13.03.1989 r.
77
Michał (Michaś) Hańko – d ziałacz społeczny. Ur. w 1918 r. we wsi
Kaledzin a w pow. mołodeczańskim. Absolwent gimnazjum w Mołodeczni e.
Był studentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Wileńskiego (Uniwersytetu Stefan a Batorego ). Do czerwca 1941 r. pracował jako dyrektor
ŁuŜowskiej Szkoły Powszechn ej (pod Mołodecznem). W czerwcu 1941 r.
powołany do Armii Czerwonej. Brał udział w walkach na froncie radzieckoniemieckim. W końcu 1941 r. pod Pskowem trafił do niewoli niemieckiej.
Zwolniony z obozu dla sowieckich jeńców wojennych, skierowany został do
szkoły propagandy pod Berlinem. Po jej ukończeniu rozpoczął pracę w Wydziale Propag andy Gen eralnego Komisariatu Białorusi w Mińsku. W czerwcu
1943 r. stanął na czel e Związku MłodzieŜy Białoruskiej (ZBM)), został
redaktorem organu prasowego ZMB „Žyvie Biełaruś”. W czerwcu 1944 r.
uczestniczył w II Kong resie Ogólno-bi ałoruskim. Od 3 lipca 1944 r. działał
w Niemczech, jesienią 1944 r. został członkiem Białoruskiej Centralnej Rady,
kierownikiem Wydziału MłodzieŜowego. Dalsze jego losy są nieznane.
78
Antoni (Anton) Adamowicz – literaturoznawca, pisarz. Ur. 26.06.1909 r.
w Mińsku. W 1928 r. ukończył Białoruskie Technikum Pedagogiczne w Mińsku, rozpoczął studia na Białoruskim Uniwersyt ecie Państwo wym. W 1930 r.
ares ztowany, zesł any do Rosji. W 1938 r. wrócił do Mińska. W czasie
okupacji niemieckiej był m.in. członkiem Rady Głównej Białoruskiej
Samopomocy Ludowej. Po wojnie do 1960 r. mieszkał w Niemczech.
Redagował czasopismo „Baćkaŭščyn a”. Był kierownikiem Redak cji Białoruskiej Radia Swobod a. Od 1960 r. mieszkał w USA. Autor liczny ch prac
o historii, ekonomii, kulturze Białorusi. Zmarł 12.06.1998 r.
79
Eugeniusz Kałubowicz (Aŭhien Kachanoŭski) – historyk, działacz
polityczny. Ur. 05.03.1910 r. w Cichiniczach w po w. rogaczewskim. W 1930
roku aresztowany i skazany n a 3 lata łag ru o zaostrzonym reŜimie. W 1939 r.
wrócił do BSRR, w 1941 r. w czasie walk pod Moskwą trafił do niewoli
niemieckiej. Aktywnie u czestniczył w białoruskim ru chu politycznym
i kulturalnym w czasie okup acji niemiecki ej, m.in. związany był z Białoruską
Centralną Radą. Od 1950 r. mieszkał w USA, prowadził szczególnie aktywną
działalność w dzied zinie bad ań nad historią Białorusi XX wieku. Zmarł
25.05.1987 r. w Cleveland.
80
Fiedorowicz – d ziałacz społeczny. Mieszkał w Mińsku podczas okup acji
niemieckiej.

99

81

Jurka Wićbicz (Gieorgi j Ščarbakoŭ) – pisarz. Ur. 15.06.1905 r. w mieście
WieliŜ w guberni witebskiej. Ukończył gimnazjum. Publikował od 1929 roku.
W czasie okupacji niemieckiej przejawi ał duŜą aktywność pisarsk ą, jego
utwory drukowan e były w wielu czasopismach. Wydał w tym czasie dwa
zbiory publicystyki „Vialižkija paŭstancy” i „Nacyj analnyja Śviatyni”.
W 1946 r. w Niemczech razem z N. Arsienniewą załoŜył stowarzyszenie
literackie „Šypšyna”, którego został p rzewodniczącym. Potem mieszkał
w USA. Przejawiał równieŜ aktywność w dziedzinie dziennik arstwa. Wiele
jego artykułów było zamieszczonych n a łamach „Biełarusa”, w „Nowym Ruskim Słowie”. Zmarł 4.01.1975 r.
82
Luba Daroszy k – w czasie okupacji niemieckiej pracowała w Zarządzi e
Miejskim w Mińsku. Była związana z partyzantką sowiecką.
83
Halina Włodzimirskaja – w czasie okupacji niemieckiej praco wała w Zarząd zie Miejskim w Mińsku. Była związana z partyzantką sowieck ą.
84
Albert Rychel – pracownik niemieckiej administracji cywilnej w Mińsku.
Zginął w walkach w 1945 r.
85
Jan Krawczonek – w czasi e okupacji niemieckiej był dyrekto rem teatru
w Mińsku. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wileńskiego (Uniwersytetu Stefana Batorego). Rodem z Budsławia.
86
Fabian Akińczyc – dział acz społeczno-polityczny. Ur. 20.01.1886 r. we
wsi Okińczyce koło Stołpców w pow. mińskim. W 1913 r. ukończył Wydział
Prawa Uniwersytetu Petersbu rskiego. W 1926 r. włączył się aktywnie w d ziałalność Białoruskiej Włościańsko-Robotniczej Hromady. W maju 1928 r.
został skazany na 8 lat więzieni a. Zwolniony przedterminowo w połowie 1930
roku. W końcu 1933 r. razem z Władysławem Kozłowskim zaczął wydawać
„Novy Šlach” i organizo wać Białoruską Partię Narodowo-Socjalistyczną. Od
lipca 1939 r. był przewodniczącym Komitetu Białoruskiego w Warszawie.
Zginął 5.03.1943 r. w Mińsku w wyniku skrytobójczego zamachu.
87
Jarosław Kuszel – syn Natalii i Franciszka Kuszelów. Zginął od bomby
podłoŜonej przez p artyzantów sowiecki ch podczas przedstawi enia w mińskim
teatrze.
88
Leonid Marakoŭ – działacz polityczny. Zastrzelony 13 czerwca 1943 r.
w Wasiliszkach pod Lidą razem z Julianem Sakowiczem, prawdopodobnie
przez polską p artyzantkę. 27.06.1943 r. w Mińskiej Cerkwi Metropolitalnej
odbyła się uro czyste naboŜeństwo Ŝałobne za zabitych, w którym uczestniczyło wielu mieszkańców Mińska, działaczy białoruskich.
89
Ks. Stanisław Glakowski (Hlakoŭski) – duchowny, d ziałacz społeczny.
Ur. w 1896 r. w Porozowie w po w. wołkowyskim. Ukończył Wileńskie
Seminarium Katolickie, Gregoriański Uniwersytet w Rzymie. Był wikarym
w Wołkowysku, proboszczem w Tryczówce na Białostocczyźni e, od 1939 r.
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prefektem w Wilnie, m.in. był wykładowcą w Wileńskim Gimnazjum
Białoruskim. W 1938 r. po wysłaniu z Wilna przez władze ks. Adama
Stankiewicza, kiero wał białorusk ą katolicką parafią ś w. Mikołaja. Wydawał
czasopismo dla dzieci „Praleski”. Zginął w styczniu 1941 r. w Mińsku.
90
Mikołaj Kulikowicz-S zczahłoŭ – kompo zytor, etnograf, poet a. Ur.
4.04.1893 r. na Smoleńszczyźni e. Absolwent Kons erwatorium Moskiewskiego. Pracował jako nauczy ciel muzyki, od 1939 r. był dyrygentem orkiestry
symfonicznej Ogólnobiałoruskiego Radiokomitetu w Mińsku. W czasie okupacji niemieckiej zajmował się pracą twórczą w Mińsku. Od 1950 r. mieszkał
w USA. W 1950 r. zorganizo wał w Nowym Jorku białoruski chór, później
kierował chó rami białoruskimi w Cleveland i Chicago. Zmarł 31.03.1969 r.
Pozostawił duŜą spuścizn ę muzyczną; był autorem oper, sym fonii, utworów
wokalnych, opracowań pieśni ludowych.
91
Białoruska Centralna Rada – org an pomocniczy, dorad czy; centraln a
instancja administracji białoruskiej pod czas okup acji niemieckiej. Utworzona
21.12.1943 r. z Białoruskiej Rady Zau fania (Biełaruskaj a Rad a Davieru ).
Formalnie BCR (pod kontrolą ni emiecką) kierował a szkolnictwem, kulturą,
opieką socjalną.
92
II Kongres Ogólnobiałoruski – kongres zwołany przez Białorusk ą
Centralną Radę, odbywał się 27.06.1944 r. w Mińsku. Uczestniczyło w nim
1039 delegatów z róŜny ch ośrodków białoruskich z terenó w Europy okupowanej przez Niemców. Kong res ogłosił się, kontynuatorem t radycji Białoruskiej
Republiki Ludowej, a BCR uznał za jedyną legalną władzę w Białorusi.
93
Dr Nad zieja Abramowa (Teodorowicz) – dzi ałaczka społeczn a, lekark a
(psychiatra). Ur. w kwietniu 1907 r. koło Mińska w rodzinie inteligen ckiej,
w latach 30. ukończyła Instytut Pedagogiczny i Instytut Medyczny w Mińsku.
W czasie okupacji niemieckiej pracowała w klinice psychiatrycznej w Mińsku.
W 1943 r. z rekomendacji Iwana J ermaczenki została współprzewodniczącą
Związku Młod zieŜy Białoruskiej, kierowni czką dziewcząt tej organi zacji
młodzieŜowej. Po wojnie znalazła się na emigracji w Niemczech. Czynnie
działała w Instytucie Studiów n ad ZSRR w Monachium. Opublikowała wiele
artykułów, przed e wszystkim na temat Ŝyci a religijnego w ZSRR. Zmarła
18.02.1979 r., pochowana na cmentarzu Ost friedho f w Monachium.
94
Zosia Alechnowicz – d ziałaczka Związku Młod zieŜy Białoruskiej.
Pochodziła z okolic Głębokiego. Jej losy po wojnie są nieznane.
95
Aleksander Kołodko (Kałodka) – znajomy Anieli Kotkowi cz. Ur.
14.12.1911 r. we wsi Cierabosty w pow. stołpeckim. Ukończył Wydział Prawa
Uniwersytetu Wileńskiego (Uniwersytetu Stefan a Batorego). Od września
1941 r. praco wał w komisariaci e okręgowym w Wilejce. W marcu 1943 r.
ares ztowany p rzez policję niemieck ą. Przeby wał w więzi eniach Wilejki,
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Mińska, a potem w obozach koncentracyjnych w Niemczech. Aniela Kotkowicz pisała do niego listy i posyłała Ŝywność do obozu. Po wojnie mieszkał
w Australii. Zmarł 15.11.1985 r. w Melbourne. W gazecie „Biełarus” (Nowy
Jork, numery 407-410, 1993 r.) opublikowane zostały jego wspomnienia
z czasów okupacji niemieckiej „Biełaruska-polskije daczynieńni ŭ Vialejščynie 1941-1944 hh” („Stosunki białorusko-polskie na Wilejszczyźnie w l. 19411944)”.
96
Lena Woŭk-Lewanowicz – znajoma Anieli Kotkowicz z okresu pobytu
w Niemczech w połowie 1945 r. Pochodziła z miejscowości Miadźwiedziczy.
97
Jan (Janka) śamojcin – dział acz społeczny, publicysta. Ur. 28.01.1922 r.
we wsi Klimowicze w okolicach Lidy. Nauk ę w szkol e średniej rozpoczął
w 1936 r. w warszawskim Gimnazjum im. Władysława IV, świad ectwo
dojrzałości u zyskał w Białoruskiej Szkol e Średniej w Nowogródku w 1943 r.
Po ukończeniu nauki na polecenie Białoruskiej Partii NiezaleŜn ej (Białaruskaj
Niezal ežnick aj Partyi) działał w Związku MłodzieŜy Białoruskiej. Był
kierownikiem okręgo wym ZMB w Nowog ródku. Od lipca 1944 r. do maja
1945 r. opiekował się białoruskimi chłopcami w niemieckich obozach pracy
w Kolonii i Dessau. Od października 1945 r. mieszkał w Polsce, gdzie w grudniu 1949 r. został aresztowany n a poleceni e sowieckiej b ezpieki i skazany
w Mińsku (we wrześniu 1951 r.) na 25 l at pobytu w łagrze. Zwolniony
w sierpniu 1956 roku. Od stycznia 1957 r. mieszkał w Warszawie. Studia
wyŜsze ukończył n a Uniwersyteci e Warszawskim. Od 1957 r. aktywnie
uczestniczył w białoruskim Ŝy ciu kulturalnym w Polsce. Publikował w wydawnictwach białoruskich w Polsce i w USA. W 1996 r. wydane zostały jego
wspomnienia „З перажытага” („Z przeŜyć”) w ksiąŜce wspomnień „Лёс
аднаго пакалення”. Zmarł 28.04.2003 r.
98
Stanisław Klentak – mąŜ Weroniki Kotkowicz. Ur. w 1920 r. w Krywiczach na Wilejszczy źnie. Ukończył tam szkołę powszechn ą. SłuŜbę wojskową odbył w 5 Pułku Ułanów. W l. 1944-1945 był Ŝołnierzem II Armii Wojska
Polskiego, brał udział w walk ach w 1945 r., po wojnie mies zkał we Wro cławiu. Pracował w fab ryce „Wrozamet” jako księgowy. Zmarł w 1986 r.
99
Florian Wieczorek – przyjaci el, sympatia Anieli Kotkowicz w ok resie jej
pracy w Berlinie.
100
Marta Tirbach – pracownica Polskiej Misji Repatriacyjnej w Berlinie.
101
Kutuzow – sowiecki o ficer śledczy (stars zy lejtnant) w więzieniu mińskim
zwanym „amerykank ą”, które zn ajdowało się na ul. Komsomolskiej. Prowadził śledztwo przeciwko Anieli Kotkowicz i Weronice Kotkowicz-Klentak.
102
Maria Ściepaniec – tan cerk a, balerin a. Razem z Anielą Kotkowicz –
w czasie śledztwa w 1949 r. – przebywała w celi w więzieniu mińskim.
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Zachodnik (zap adnik–ros.) – potoczne ok reślenie mieszk ańca np. Zachodniej Białorusi; terenów znajdujący ch na zachód od granic ZSRR.
104
Wsiewołod Korol (Usiewaład Karol) – działacz polityczno-społeczny. Ur.
18.10.1919 r. we wsi Staroje Siało na Mińszczyźnie. W l. 1928-1929 uczył się
Gimnazjum Białoruskim w Radoszkowiczach. Od 1929 r. u czeń Wileńskiego
Gimnazjum Białoruskiego, które ukończył w 1936 roku. Studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wileńskiego (Uniwersytetu Stefana Batorego ).
Był ostatnim kierownikiem Białoruskiego Związku Akad emickiego. W czasie
okupacji niemieckiej pracował w Barano wiczach jako lek arz, naleŜał do
podziemnej Białoruskiej Partii Ni ezal eŜnej. W 1944 r. ares ztowany przez
NKWD. Otrzymał wyrok 10 lat więzienia. Zmarł n a początku p aździ ernika
1984 r. w Baranowiczach.
105
Mikołaj Bajkoŭ – językozn awca, pedagog. Ur. 22.02.1889 r. w BieŜacku
w guberni twerskiej. W 1913 r. ukoń czył Moskiewsk ą Ak ademię Duchown ą.
W czasie I wojny światowej włączył się do białoruskiego ruchu n arodowego.
Zajmował się działalnością naukową. W 1925 r. w Mińsku wydany został
„Słownik białorusko-rosyjski”, a w 1928 r. „Słownik rosyjsko-białoruski”,
które opraco wał razem ze Stefan em (Ściapanem) Ni ekras zewiczem. W 1930r.
był represjonowany. Podczas okupacji niemieckiej pracował w Wydawnictwie
Podręczników Szkolnych w Mińsku. Przed wejściem władz sowiecki ch do
Mińska, udał się do Niemiec. Pracował m.in. przy wydawaniu czasopisma
ZMB „Małady Zmahar”. Po wejściu wojsk sowi eckich odesłany do ZSRR.
Był więźniem mińskiego więzienia w drugiej połowie lat czterdzi estych.
Dalszy jego los jest nieznany.
106
Zofia Ejsmont – pianistka. Pochodziła z Moskwy. Razem z Anielą Kotkowicz przebywała w łagrze Angar-łag.
107
Kuźniecowa – razem z Anielą Kotkowicz przeby wała w łagrze Angar-łag.
Pochodziła z Leningradu.
108
Mikołaj Bucharin – sowiecki dział acz komunistyczny. Ur. w 1888 roku.
W latach 1926-1929 stał na czel e Kominternu. W 1938 r. zamordowany przez
sowieckie organ a bezpieczeństwa.
109
Irena Hu zar – Polka, razem z Anielą Kotkowicz przebywała w łag rze
Angar-ł ag.
110
Aniela Dziewulska – razem z Ani elą Kotkowicz przeby wała w łag rze
Angar-ł ag. Jej ojciec przed II wojn ą światową był pro fesorem Uniwersytetu
Wileńskiego (Uniwersytetu Stefan a Batorego).
111
Halina Kobiak – razem z Anielą Kotkowicz przebywała w ł agrze Ang arłag. Pochodziła z Baranowicz. Zmarła w łagrze.
112
Maria Iwanowa – geograf. Razem z Anielą Kotkowi cz przebywała w łagrze Angar-łag.

103

113

GraŜyna Lipińska – inŜynier, Razem z Anielą Kotkowicz przebywała
w łagrze Ang ar-łag. Po wyjściu na wolność w 1956 r. mieszkała w Warszawie, autorka ksiąŜki „Jeśli zapomnę o nich...”.
114
Maria German – razem z Anielą Kotkowi cz przeby wała w łagrze Ang arłag. Pochodziła z Wilna. Po wyjściu na wolność w 1956 r. mieszkała w Polsce.
115
Mysak – Ukrainka, razem z Anielą Kotkowicz przebywał a w łagrze
Angar-ł ag.
116
Herman Szulc – urzędnik niemiecki w Mińsku, który sprawował nadzór
nad Związkiem MłodzieŜy Białoruskiej.
117
Groseman – pracownica administracji niemiecki ej w Mińsku, która
sprawowała nad zór n ad dzi ałalnością jun aczek Zwi ązku Młodzi eŜy Białoruskiej.
118
Wilhelm Kube – kierownik niemieckiej okupacyjnej administracji cywilnej
w Białorusi. Ur. 13.11.1887 r. w Głogowie. Ukończył Uniwersytet Berliński.
Od drugiej połowy lat 20. był członkiem NSDAP. Nominację na Komisarza
Generalnego Ok ręgu Białorusi otrzym ał 17.07.1941 roku. W czasie
kierowania przez niego Okręgiem, białoruska inteligencja otrzymał a szansę
pracy kulturalno-oświatowej. Zabity 22.09.1943 r. (sprawcy nie zost ali
ustaleni).
119
Eugenia (śenia) Szos tak – dział aczk a społeczna, lekarz. Ur. 27.04.1922 r.
we wsi Zapole na Nowogródczyźnie (ob ecnie rejon karelicki obwodu grodzieńskiego) w rod zinie chłopskiej. W 1939 r. ukończyła Wileńskie Gimnazjum Białoruskie. Uczestniczył a w II Kong resie Ogólnobiałoruskim.
Aresztowana w 1948 r. (była studentk ą IV roku medy cyny), skazana na 25 lat
więzienia. Swój wyrok odby wała w łagrze kingirskim. Po zwolnieniu w 1956
roku. przyjęta na IV rok Akad emii Medyczn ej w Mińsku. Pracowała jako
lekarz, mieszkała w Nowogródku. Zmarła 20.11.1998 r.
120
Wiera Kosmowicz (z domu Skaczko ) – Ur. 22.01.1928 r. w rodzinie
chłopskiej w miasteczku Horodzi ej (Harad zieja). Do 1939 r. ukończyła 5 klas
szkoły powszechn ej. W 1942 r. ukończyła klasę VII i wstąpiła do seminarium
nauczy cielskiego w NieświeŜu. Była członkiem Związku MłodzieŜy
Białoruskiej. Po zakończeniu wojny zmuszon a była p racować (oj ciec zmarł
w 1939 r.). Po ukończeniu kursów w Baranowiczach w 1945 r. pracowała jako
kierowniczk a laboratorium. W 1947 r. wyszła za mąŜ za nauczyci ela Eugeniusza (Jaŭhiena) Kosmowi cza. Ares ztowan a w 14.01.1949 r. Skazan a na 10 lat
pozbawieni a wolności i 5 lat pozbawi enia praw. W więzieniu 14.05.1949 r.
urodziła córkę. Odby wała karę w obozie kobiecym w Kingirze. Zwolniona
10.05.1956 r. Pracowała jako księgowa w Haradziei do 1966 r., a potem
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w tamtejszym sowchozie. Od 1985 r. na emeryturze. W sierpniu 1967 r. rehabilitowana.
121
Nad zieja Dzi emidowicz – Ur. w 1927 r. n a chutorze Maki ejki koło
śyrowicz. Dorastała n a chutorze Podjurce (koło Dziewaszko wicz), który
kupili rodzice. Ukończyła 4 klasy szkoły powszechn ej w Starod ziewiaszkowiczach. W l. 1939-1944 uczyła się w Słonimiu, najpierw w szkole
średniej, a potem w progimnazjum. Była druŜynową Związku MłodzieŜy
Białoruskiej. W grud-niu 1944 r. wyjechała na wieś do rodziców.
Aresztowana w 1949 r., skazana n a 25 lat więzienia. Wyrok odbywała
w Kingirze. Po powstaniu w łag rze, zesłan a do Azio rłagu (łagry Tajszeckie).
Zwolniona w 1956 roku. W Mińsku w 2002 r. ukazały się jej wspomnienia
„Век так ня будзе”.
122
Frosia Karcz, Zofia (Sonia) Derfil, Olga Polak, Irena Wołkowa, Nina
Karłowna – razem z Weroniką Kotkowicz-Klentak przebywały w Kingirze.
123
Eugenia Szefer – razem z Weroniką Kotkowicz-Klent ak przebywała
w łagrze w Kingirze. śona Siergieja Buzaka.
124
Siergiej Buza k – działacz społeczny. W czasie okupacji niemieckiej był
przewodnikiem ZMB w okręgu mińskim. Jako Ŝołnierz Armii Czerwonej zn alazł się w niewoli niemieckiej, przeszedł „reedukacj ę” w szkole Fabiana
Akińczyca pod Berlinem, po czym został skierowany na Białoruś do
działalności w ZMB.
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