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Praca na XX Międzynarodowy Konkurs Literacki dla młodych Polaków   

mieszkających poza granicami kraju 

Temat: Przeprowadź wywiad z osobą, która pamięta dawne czasy. 

Janusz Parulis (urodzony 23 maja 1943 r. w Grodnie) - założyciel prywatnego muzeum krajoznawczego  

i kolekcjonerskiego w Grodnie, jeden z współtwórców Związku Polaków na Białorusi i członek pierwszego 

składu zarządu tej organizacji, której początki sięgają 1988 roku, działającej wówczas jako Stowarzyszenie 

Kulturalno-Oświatowe im. Adama Mickiewicza.  

Muzeum Historii Miasta Grodna mieści się w domu, w którym mieszka Janusz Parulis przy ulicy 

Lermontowa. Udaję się tam w towarzystwie nauczyciela, aby porozmawiać z właścicielem obiektu, który 

znany jest w środowisku ze swojego polskiego pochodzenia oraz pasji historycznej. Gospodarz wita nas 

serdecznym uśmiechem i zaprasza do obejrzenia kolekcji, której znaczna część znajduje się pod gołym 

niebem. Po krótkiej wycieczce, zasiadamy w zacisznym miejscu, aby zrealizować plan, którym jest 

przeprowadzenie wywiadu z człowiekiem, który pamięta dawne czasy. Janusz Parulis wpisuje się w temat 

idealnie, z uwagi na swoje zainteresowania, działalność na rzecz polskości oraz liczne wspomnienia 

nawiązujące do czasów polskich, rzeczywistości powojennej, okupacji radzieckiej i niepodległej Białorusi. 

Zapraszam do przeczytania wywiadu z tym niezwykłym człowiekiem. Warto dodać, że część zdań została 

niezmieniona, aby podkreślić unikatowość wypowiedzi i oddać jej charakter. 

Ilona Omielczenko (IO): Panie Januszu, proszę opowiedzieć o swoich polskich korzeniach. Pana 

nazwisko Parulis, nie należy do typowo polskich zakończonych na „–ski”. Czy skrywa ono jakąś tajemnice 

(śmiech)? 

Janusz Parulis (JP): Moje nazwisko wywodzi się z języka greckiego. Dowiedziałem się o tym dopiero 

kilka lat temu. Najprawdopodobniej moja rodzina związana była z wsią Jeziorki, położoną na skraju dwóch 

jezior przy drodze na Druzkeniki, nieopodal rzeki Horzanki. Podobno cała osada zamieszkana była kiedyś 

przez Parulisów. Po dziś dzień mieszka tam jedna babcia z nazwiskiem Parulis. Za każdym razem kiedy  

o tym mówię, obiecuję sobie, że pojadę ją odwiedzić. I tak to oto wciąż odkładam tę sprawę na później. 

Wracając do greckiego rodowodu, wciąż nie wiem skąd  przyszli ci Grecy. Byli kupcami i "мореходы" (tł. 

autora ludzie pływający na statkach). U mnie w rodzinie (dopisek autora: w genach) wszystko jest 

pomieszane. 

IO: Panie Januszu urodził się Pan w trudnych czasach. Panowała wówczas wojna. Czy z tym okresem 

wiąże się jakaś historia? 



JP: Owszem. Związana jest ona z moim nietypowym przyjściem na świat. Od samego początku sprzyjała 

mi dobra gwiazda. Podczas okupacji niemieckiej w Grodnie, moja mama była w ciąży. Pewnego dnia 

rozległo się potężne bombardowanie miasta. Jeden z ładunków  wpadł do naszego mieszkania. Mamę 

rzuciło na łóżko i zaczęły się wcześniejsze rody (przypis autora: poród). Mój dziadek, Franciszek Parulis, 

od razu zawiózł ją do kliniki Woroszywskiego która była niedaleko i tam niemiecka pielęgniarka udzieliła 

mamie pomocy. Okazało się że w brzuchu znajdują się dwa płody. Andrzej, mój brat bliźniak, który szedł 

pierwszy, jemu dostało sie więcej urazów. Niestety po trzech miesiącach zmarł. Ja byłem bardzo słaby  

i chyba też bym nie żył, gdyby nie moja babcia Litwinka, która robiła kogel-mogel i dawała mi go do 

jedzenia na wzmocnienie.  

IO: Czy Pana rodzina miała możliwość wyjazdu do Polski w ramach repatriacji lub innych sytuacjach? 

 

JP: Kiedy ogłoszono możliwość repatriacji, część krewnych zostawiła swoje domostwa i wyruszyła na 

odzyskane polskie ziemie. Nasza rodzina także ubiegała się o możliwość skorzystania z wyjazdu do 

odradzającego się kraju. Gdy wszystkie dokumenty były gotowe, dziadek zebrał nas (przypis autora: 

domowników) i powiedział: „My się tutaj urodziliśmy i tutaj pomrzemy”. Nie wyjechaliśmy. Zostaliśmy  

w Grodnie, aby podtrzymywać polskie dziedzictwo narodowe, dbać o groby naszych krewnych oraz być 

głosem, który przypomina o dawnych dziejach tego miasta. Część rodziny osiedliła się w Gdańsku  

i Gryficach.  

IO: Proszę opowiedzieć skąd narodził się pomysł utworzenia muzeum. 

JP: Sprawcą tego całego zamieszania był mój dziadek Franciszek. Kiedy miałem ok 6 lat, moim 

nieodłącznym towarzyszem był mój pies. Chodziliśmy razem - pies pierwszy, ja za psem dziadek z tyłu - 

na spacer. To były czasy powojenne, koniec lat 40. Minąłem bezrefleksyjnie kawałek żelastwa, które leżało 

na ziemi.  Po chwili poczułem klepnięcie po szyi. Odwróciłem głowę, a on (przypis autora: dziadek) mnie 

palcem pokazuje… Zrozumiałam że czegoś nie zauważyłem. Sytuacja powtórzyła się kilka razy i do tej 

pory wszystko, co znajduję przynoszę do domu. Moje eksponaty są albo moimi znaleziskami, albo 

spadkiem po moim dziadku. Część przedmiotów oddali mi sąsiedzi i wyjeżdżający do Polski rodacy, którzy 

cały swój dorobek życia musieli spakować w jednej walizce. To muzeum jest historią wielu rodzin, śladem 

po polskich mieszkańcach Grodna.   

IO: Czy mógłby Pan opowiedzieć kilka słów o najciekawszym eksponacie i sposobie jego pozyskania? 

JP: Eksponatów w moim muzeum jest wiele. Wszystkie mają dla mnie wartość sentymentalną. Mam 

jednak szczególny wzgląd do kilku z nich. Bezcenne jest dla mnie lustro, które pozostało mi po moich 

kochanych dziadkach. Dziadek Franciszek podarował go jako prezent swojej zonie. Stanowi pamiątkę po 

ich miłości. Właśnie takie eksponaty, które są spadkiem po moich przodkach, cenie sobie najbardziej.  

Z podziwem patrzę także na szkło produkowane przez dawną fabrykę Niemen. Lubię przyglądać się 
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rozmaitym kształtom butelek, popielniczek, karafek i kieliszków. Wykonane są one z unikatowego szkła, 

które normalnie wydaje się być bezbarwne. Gdy jednak podda się je działaniu światła, przechodzące 

promienie sprawiają, że szkło zmienia swoją barwę to na niebieska, to na zieloną. Można się bawić nim bez 

końca. Mam także fragment muru berlińskiego, który przywiozłem po zjednoczeniu Niemiec w 1990 r. 

Byłem wówczas u mojej ciotki w Berlinie i brałem udział w burzeniu betonowej ściany podziału. Na 

pamiątkę przywiozłem wówczas fragment po scaleniu NRD i RFN. Ile to już lat minęło? (westchnienie). 

Czasem zdarzają się także humorystyczne momenty. Jakieś pięć lat temu była u mnie z wizytą pewna pani 

z Francji. Pisała książkę o Grodnie i w poszukiwaniu ciekawych eksponatów zawitała w moje progi. 

Zwróciła się do mnie słowami: "Wy macie tak dużo tych pocztówek starych." Odpowiedziałem twierdząco, 

a ona zachciała je zobaczyć. Przeglądała je uważnie. Nagle na jednej z nich rozpoznała  swojego ojca. 

Zapytała: "A kupić to można ?". Odpowiedziałem, że sprzedam ją za 10 dolarów. Stwierdziła, że to za 

drogo i spytała jeszcze raz: „A zdjęcie wolno zrobić?” Powiedziałem, ze tak, ale to będzie kosztowało 

siedem dolarów. Byłem pewny, że kupi pocztówkę z wizerunkiem swojego ojca. Ona jednak wybrała 

tańsza opcję. Mam jeszcze jeden eksponat dla mnie ważny. Tutaj Janusz Parulis podchodzi do jednego ze 

zdjęć wiszących na ścianie i zwraca się do mnie słowami: 

To zdjęcie zostało wykonane w grudniu 1943 r. Byłem wówczas maleńkim chłopcem. Dziadek (wskazuje 

palcem na mężczyznę po prawej stronie) trzyma mnie na rękach. Z tyłu za nim widać całą ścianę pokrytą 

obrazami, portretami rodzinnymi, kolorowymi pejzażami. W takiej atmosferze pamiątek, rozmaitych 

przedmiotów, dorastałem. Dziadek był mechanikiem jednak miał zamiłowanie do antyków i staroci. Mam 

tutaj coś niezwykłego. Pan Janusz Parulis wyciąga z szuflady stare modlitewniki. Stare modlitewniki 

zawierają wszystkie najważniejsze modlitwy oraz skrócony katechizm. Jeden z nich, wydany w języku 

francuskim, niegdyś należał do mojego taty. Po babci Emilii został mi „Żywy Różaniec”. Przeglądam 

książeczkę wydaną w 1935 roku i widzę, że na pierwszej stronie zawiera dane osobowe, nazwę parafii oraz 

numer Róży. Na kolejnych stronach znajdują się spis obowiązków członków Żywego Różańca, daty odpustów 

oraz warunki, pod którymi mogą ich dostąpić uczestnicy wspólnoty. 

IO: Wiem, że wiele eksponatów z Pana muzeum stało się częścią wystaw w innych obiektach. Czy może 

Pan opowiedzieć coś więcej o tym działaniu? 

JP: Odremontowałem ponad 20 kościołów, w tym nasz grodzieński kościół Bernandyński. Uczestniczyłem 

także w remoncie kościoła w Elblągu, gdzie posługiwał o. Klimuszko. Kilka lat temu przyszedł do mnie 

baciuszka (przypis autora: kapłan prawosławnej Cerkwi) i poprosił żebym pożyczył mu rusztowanie, 

niezbędne do wykonania remontu elewacji. Nie mogłem odmówić, szczególnie jeśli chodziło o budynek 

sakralny. Niestety do tej pory nikt mi nic nie oddał. Doszło nawet do tego, że nie ma takiego muzeum  

w Grodnie, w którym nie byłoby moich eksponatów. Doskonałym przykładem jest muzeum poświęcone 

Elizie Orzeszkowej. Znajduje się w nim 7 rzeczy z moich skarbów, poczynając od starych fotografii, 

kończąc po krześle i stole wykonanym z czerwonego drewna.  W muzeum МЧС (przypis autora: muzeum 



pożarnictwa) znajdują się moje rzeczy, w tym stare przedwojenne godło strażackie. Do muzeum 

Bogdanowicza oddałem stare rękopisy i książki wydawane w języku łacińskim i białoruskim. Teraz trochę 

tego żałuję, bo za przekazane dary nie dostałem nawet grosza, nikt mi nawet nie podziękował.  Dzisiaj 

dzwoniła Pani z muzeum religii i prosiła, bym pożyczył stare kalendarze do aktualnie przygotowywanej 

wystawy.  Mam nawet kalendarz z XVIII wieku oraz te pochodzące jeszcze  z czasów polskich czy 

sowieckich. Różne. Wiele z moich eksponatów pochodzi jeszcze z czasów kiedy pracowałem jako 

kierowca ciężarówki w Niemczech. Przewoziłem wówczas szkło, porcelanę i wiele innych delikatnych 

przedmiotów. Zarysowane lub delikatnie obtłuczone przedmioty, nie nadające się już do sprzedaży, 

mogłem kupić po okazyjnej cenie. Te rzeczy przechodziły przez moje ręce. Wiele mógłbym mówić o tym 

jak pomagałem w tworzeniu Muzeum Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych czy Muzeum Grodzieńskich 

Zakładów Mięsnych, ale nie chcę cię dziecko zanudzać (śmiech). Na koniec pochwalę się tylko, że jestem 

posiadaczem około 100 przedwojennych cenników grodzieńskich firm, ksiąg, starych planów miasta, około 300 

fotografii i 400 pocztówek z widokami Grodna. W moim domu gościł także Czesław Niemen. Przychodził 

tu, aby sprzedać mi gitarę, ale wówczas jeszcze nie miałem muzeum. 

IO: W jaki sposób podtrzymuje Pan w sobie polskość? 

JP: Ludzie w okolicy mówią, że u mnie nawet pies szczeka po polsku (śmiech) .W mojej rodzinie, od kiedy 

pamiętam, wszyscy mówili po polsku. Język ten jako nasza mowa ojczysta, przechodzi z pokolenia na 

pokolenie. Nawet dziś, kiedy Grodno nie należy już do Polski od ponad 75 lat, staram się, aby zaszczepiać 

polskość w moich wnukach. Moją mamę do końca jej dni nazywali nie inaczej jak tylko Pani Jania. Nie 

mówiła ona po rosyjsku tylko po polsku. 

IO: Panie Januszu. Zadam panu teraz kilka mniej oficjalnych, może część nietypowych pytań. Jeżeli byłaby 

możliwość cofnięcia się w czasie, w jakiej epoce historycznej chciałby Pan żyć? 

JP: No jasne że nie w tej sowieckiej epoce. Jeżeli była by możliwość, to chciałbym żyć przed wojną, tutaj, 

w Grodnie, czyli za czasów polskich. 

IO: Gdyby urodził się Pan na nowo czy chciałby Pan coś zmienić w swoim życiu? 

JP: Chciałbym żeby było u mnie piękne miejsce dla muzeum. Żeby miejsce to było dostępne dla każdego 

chętnego, który chciałby podziwiać moje eksponaty. Ale nie chcę nic zmieniać teraz. No może mógłbym 

być trochę młodszy (śmiech). 

IO: Czy napotyka Pan trudności dotyczące prowadzenia muzeum lub związane ze swoim polskim 

pochodzeniem? 

JP: Odnośnie mojego polskiego pochodzenia to dla nikogo nie stanowi to problemu. Mam wielu 

znajomych Rosjan, Niemców, Białorusinów, którzy nazywają mnie Panem Januszem. Napotykam jednak 

http://znadniemna.pl/tag/czeslaw-niemen/


problemy związane z prowadzeniem muzeum. Liczba turystów nie jest zadowalająca. Ze swojej emerytury 

musze płacić czynsz za wynajem pomieszczenia od lokalnych władz, w którym są zgromadzone eksponaty.  

Moje muzeum jest zapisane w międzynarodowych książkach. Kilka dni temu przyszli dwaj Niemcy 

odwiedzić to miejsce. Znaleźli je w książce "Muzeum Świata" Gdybym miał takie duże mieszkanie lub 

dom, w którym mógłbym pomieścić moje wszystkie eksponaty to byłoby cudownie..No, ale... 

IO: Poproszę, aby skierował Pan słowo do młodych Polaków dotyczące wskazówek jakimi wartościami  

 należy kierować się w życiu, aby być dobrym człowiekiem. 

JP: Główna rzecz to nie należy być kosmopolitą. Człowiek, który nie zna historii swojego rodu, swojego 

kraju jest niczym. Nie można być wartościowym człowiekiem, jeśli nie zna się swoich korzeni. Najpierw 

należy poznać swoją małą ojczyznę, dopiero potem można być obywatelem świata.  

IO: Panie Januszu dziękuję za piękną i wyczerpującą rozmowę. 

JP: Niech Cię Bóg błogosławi moje dziecko.  

 

Fot. Ja wraz z Panem Januszem Parulisem podczas przeprowadzonego wywiadu. 02.03.2020 r. 
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Fot. Eksponaty w Muzeum Ziemi Grodzieńskiej Pana Junusza Parulisa.  

 

Fot. Część sakralna ekspozycji.  


