Dom na wzgórzu
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Wzgórze nad pałacem gubernatora nie było wysokie, lecz rozciągał się stamtąd
rozległy widok Hydarabadu. Widać też było całe jezioro leżące tuż za miastem.
Kiedy ściany niskich domostw w ubogich przedmieściach sąsiadujących z jeziorem
oświetlało jaskrawe indyjskie słońce, tafla jeziora ciemniała jak głębokie
zwierciadło, w którym odbijały się chmury, lub jaśniała, zależnie od tego skąd
padały promienie słońca. Lśniąca powierzchnia wody kontrastowała z matowymi
ścianami zabudowań. Także i korony drzew, rosnących przy niektórych ulicach, w
ogrodach i na skwerach, były matowe, bo przed nadejściem monsunu pokrywał je
szaro-brunatny pył. W okresie, gdy przychodziła pora rozrostu wodnych lilii,
jezioro znikało niemal zupełnie pod liśćmi. Jednego dnia zauważyć można było
tworzące się na powierzchni wyspy, na drugi dzień jeziora już nie było widać,

przyrost roślin był błyskawiczny.
Widok Hydarabadu ze wzgórza nad miastem zapamiętałem wyraźnie, chociaż nie
rozpoznałbym żadnych ulic ani placów. Pamiętam też dom na szczycie wzgórza, w
którym byłem gościem. Mieszkały w nim dwie stare kobiety, jedna z córek byłego
nizama Hyderabadu i jej przyjaciółka, Kira Ćwirko-Godycka, po mężu
Banasińska, ciotka mojej znajomej Aleksandry Dolly Korewy. Dolly przyjechała
do Indii wcześniej niż ja, spotkaliśmy się na wiosnę 1977 roku u znajomych mego
stryja, państwa Dowgiałłów, którzy mieszkali wtedy w New Delhi. Mieszkając dość
długo u swej ciotki, Dolly przeglądała stare archiwum z okresu drugiej wojny,
robiła notatki by potem, po powrocie do Europy napisać artykuł. W drodze
powrotnej do Warszawy została jednak okradziona jeszcze w Pakistanie, podczas
zamieszek jakie wybuchły po śmierci Ali Bhutto. Razem z bagażem i wszystkimi
rzeczami osobistymi, przepadły jej notatki i moje filmy ze zdjęciami ze Wschodniej
Turcji, Iranu, Afganistanu, Indii i Pakistanu, które dałem Dolly z prośbą o
wywołanie w Europie (ja nie zamierzałem wracać do Polski, chciałem zostać
dłużej w Azji, potem wybierałem się do Australii). Artykuł nie został nigdy
napisany.
Od mojego pobytu w willi nad pałacem gubernatora upłynęło ponad dwadzieścia
lat. Niedawno we Wrocławiu oglądałem u Julity Korewy zdjęcia Pani Kiry zarówno
z okresu indyjskiego jak i wcześniejszych lat spędzonych przez nią i jej męża w
Japonii. Czytałem też kilka listów, które napisała do rodziny. Zobaczyłem jeszcze
raz, wywołaną z pamięci, postać starszej pani jak machała na pożegnanie ręką z
podjazdu przed domem, kiedy w drodze na stację kolejową zjeżdżałem starym
samochodem prowadzonym przez jej kierowcę po nieco wyboistej, nie
wybrukowanej, ani nie pokrytej asfaltem ulicy, prowadzącej w dół do miasta.
Na zdjęciach, które Julita wydobyła z pudełka w swoim wrocławskim mieszkaniu,
pani Kira wygląda inaczej niż ją zapamiętałem. Jest młodą, piękną kobietą
cieszącą się pełnią życia. Pojawia się przy chińskiej bramie słońca, siedzi w
wygodnym płóciennym fotelu ustawionym na pokładzie jachtu płynącego po
azjatyckiej zatoce. Z mężem-dyplomatą siedzą obydwoje w japońskim ogrodzie.
Zdjęcia nie są opisane dokładnie, nie wiadomo więc w jakim parku ani na jakim
jachcie zostały zrobione. Z listów do rodziny nie można wyłowić ani dat, ani nazw.
Przeglądając wspomnienia przyjaciela rodziny Banasińskich, Wacława
Jędrzejewicza, nestora polskiej irredenty, dyplomaty i badacza najnowszej
historii Polski, też nie zdołałem znaleźć dokładniejszych danych. Za to znalazłem

na kartach jego wspomnień wiele ciepłych słów o pani Kirze, które opisują ją taką
jaka była w czasie pobytu w Japonii.
W rozdziale zatytułowanym „Pierwsze miesiące” (chodzi o początki pracy w
polskim poselstwie w Tokyo), Jędrzejewicz wymienia pracowników poselstwa,
także doktora Eugeniusza Banasińskiego, który „prowadził sprawy finansowe i
konsularne poselstwa oraz opracowywał zagadnienia ekonomiczne”. Mówi, że
doktor Banasiński „był żonaty z Kirą Ćwirko-Godycką, którą poznał w Harbinie,
gdzie zamieszkiwała jej matka”, i że „mieli córkę Lilkę”. O samym Eugeniuszu
wspomina iż „był to człowiek bardzo inteligentny, miły i łatwy w obejściu, dobrze
znający teren”. Jędrzejewicz ułatwił Banasińskiemu wejście do regularnej służby
zagranicznej.
W rozdziale zatytułowanym „Mandżuria”, Jędrzejewicz napisał, że Kirę
Banasińską poznał jeszcze w Harbinie, gdzie
obie z matką zorganizowały bardzo piękne przyjęcie” dla niego, jako
podróżującego polskiego dyplomaty. Rozdział pod tytułem „Jesień – zima 1925 –
1926” zaczyna się od zdania: „po parotygodniowym pobycie w Harbinie
wyjechaliśmy z panią Banasińską i Lilką kolejką do Dairenu, po czym statkiem
do Kobe i znowu koleją do Tokyo, gdzie oczekiwało mnie wiele pracy przy
zorganizowaniu biura attaszatu.
Rozdział zatytułowany „Kierownictwo poselstwa w Tokyo” zawiera znów kilka
zdań o pani Kirze w związku z napadem na biuro attache wojskowego Sowietów w
Pekinie, które przeprowadził marszałek Czang-tso-lin. Zabrano tam stosy
rosyjskich dokumentów, a Jędrzejewicz był jedynym cudzoziemcem, którego rząd
japoński powiadomił o tym i w wielkiej tajemnicy wręczył fotokopie paruset z nich
celem ich przefotografowania dla użytku polskiego sztabu generalnego. Pomagała
mu w fotografowaniu dokumentów pani Kira.
Miałęm bardzo dobry aparat fotograficzny – pisze Jędrzejewicz – toteż przy
pomocy Kiry Banasińskiej przez wiele nocy fotografowaliśmy dokumenty w
poselstwie i niezwłocznie wywoływaliśmy klisze w prowizorycznej ciemni. Było
to w lecie, w upalne noce. Bardzo męczyliśmy się nad tą pracą – dodaje
Jędrzejewicz.

W rozdziale o trzęsieniach ziemi, Jędrzejewicz też wspomina Kirę. Któregoś dnia,
gdy mieszkał razem z Banasińskimi w Hajama, nad morzem, ich japoński domek
zatrząsł się tak,
że w jednej chwili znaleźliśmy się na zewnątrz, każdy jak stał, a Kira
Banasińska, która właśnie brała kąpiel, wyskoczyła z wanny jak ją Bóg stworzył.
Ostatni raz pojawia się pani Kira we wspomnieniach Jędrzejewicza z roku 1928. W
związku z odwołaniem Jędrzewicza do Warszawy, jego następca, major
dyplomowany Henryk Floryan-Rajchman żegnał go na dworcu w Tokyo.
„Rajchman i Kira Banasińska odprowadzili mnie do następnej większej stacji”. Nie
wiem, czy Jędrzejewicz bywał w czasie wojny i po jej zakończeniu u państwa
Banasińskich w Bombaju. Wiem tylko od niego, że pisywali do siebie listy.
Odnaleźć je było by dziś trudno. Dlatego listy do rodziny są jednymi z nielicznych
dowodów ich barwnego życia. Szkoda, że przez wiele lat pani Kira nie mogła
kontaktować się z rodziną w Polsce, może byłoby dziś więcej takich listów jak ten,
adresowany do Onufrego Korewy, z datą 20 stycznia 1965 roku.
Kochany Onusiu! Nie zdajesz sobie sprawy jak bardzo ucieszył mnie Twój list.
Znalazłam go na podłodze w biurze, gdyż był podsunięty pod drzwi przez
listonosza po godzinach pracy i wprost nie mogłam sobie uprzytomnić, że to
istotnie list od Ciebie. Tyle lat upłynęło od czasu gdyśmy się widzieli po raz
ostatni, tyle zmian i w Waszym życiu i moim. Ciekawa jestem jakimi drogami
natrafiliście na mnie – przypuszczać tylko mogę, że przez „Cyriakę”, gdyż
żadnej innej prócz mnie dotychczas nie spotkałam. Musimy się znowu zapoznać
i przerzucić most przez tę olbrzymią przepaść lat. O ile sobie przypominam, od
pewnego czasu Ojciec był z Wami w kontakcie, więc chyba pewne szczegóły z
mego życia były dla Was znane – jednakże zacznę od Harbina bo to było
bezpośrednio po wyjeździe od Was. W Harbinie wyszłam za mąż, tam urodziła
się nasza córka, Lygia Janina. Od dwudziestego szóstego do trzydziestego
pierwszego roku byliśmy w Japonii, gdzie mąż mój był kierownikiem Wydziału
Konsularnego przy Poselstwie w Tokio. Stamtąd wróciliśmy do Warszawy i w
trzydziestym trzecim roku mąż był mianowany konsulem, później konsulem
generalnym na Indie. Lygia skończyła szkołę w Bombaju i mając siedemnaście
lat wyszła za mąż za Anglika. Ich często przerzucają z miejsca na miejsce, lecz
obecnie są w Londynie. Syn ich, Jocelyn Seweryn wkrótce kończy Cambridge.
Jest bardzo przystojny, inteligentny, wesoły i miły. Po polsku nie mówi. W

trzydziestym ósmym byłam w Kraju, widziałam wtedy Ojca po raz ostatni.
Wiecie zapewne, że umarł w grudniu czterdziestego roku. Dowiedziałam się o
tem dopiero po powrocie do Indii po zakończeniu wojny z listu p.
Juszkiewiczowej, który dotarł do mnie z kilkuletnim opóźnieniem. Podczas
wojny starałam się go odszukać, pisałam przez Szwajcarski Czerwony Krzyż i
inne organizacje, lecz wszystko było bezskuteczne. Byliśmy w Indiach do końca
czterdziestego czwartego roku. W okresie wojny, jako delegat Polskiego
Czerwonego Krzyża na Indie oraz delegat Polskiego Ministerstwa Opieki
Społecznej, prowadziłam wszystkie sprawy azylu i osiedli naszych uchodźców w
Indiach oraz obozów przejściowych w Karachi, jak również sprawy zaopatrzenia
transportów do Afryki i innych krajów, gdzie ich przerzucano. Pod koniec
czterdziestego czwartego roku wyjechaliśmy do Londynu gdzie mąż dostał
przydział do MSZ, ale już się wszystko kończyło. Dlatego wróciliśmy po roku do
Indii, gdzie mieliśmy wielu przyjaciół. Po kilku latach, nie wiem w jaki sposób,
wpadłam na pomysł zapoczątkowania warsztatu wyrobów z drzewa dla szkół. Z
biegiem lat zaczął się mój warsztat rozwijać, tak, że obecnie mam kompletnie
zmechanizowaną fabrykę pomocy szkolnych dla dzieci od dwóch do sześciu lat.
Mam przeszło siedemdziesięciu robotników. Fabryka idzie nieźle ze względu na
olbrzymi rozwój szkolnictwa w Indiach. Ostatnio moje wyroby znalazły zbyt też
w Ameryce. Jednakże prowadzenie tego wszystkiego nie jest rzeczą łatwą odkąd
jestem zupełnie sama. Za życia męża, on prowadził biuro, ja fabrykę, lecz po
jego śmierci wszystko spadło na mnie. Ani Lygia ani jej mąż ani nawet ich syn
nie mają zamiaru tutaj się instalować. Mąż Lygii jest w wojsku i jak na swój
wiek w dość wysokiej randze. Ma przed sobą jeszcze dobrych parę lat czynnej
służby. Jeśli miałabym określić jednym zdaniem jak żyję, to powiedziałabym, że
żyję jak robot. Jestem w pracy od siódmej rano do późnej nocy. Wstaję o szóstej,
a wracam do domu dopiero około dziesiątej, szalenie zmęczona. Najczęściej
zasypiam w fotelu i dopiero służący budzi mnie do obiadu. Po obiedzie znów coś
załatwiam. W ogóle nie rozstaję się z teczką. Różne akta i papierki jeżdżą ze
mną stale tam i z powrotem, aż znajdę dość czasu i sił aby je pozałatwiać.
Jestem tak uwięziona sprawami fabryki, że chyba nigdy nie będę mogła
wydostać się z Indii. Ponieważ jednak praca ta, a szczególnie jej wyniki dają mi
wielką satysfakcję, nie tyle finansową co moralną, dzieci radzą mi abym tu
pozostała tak długo aż mi się to wszystko znudzi i wtedy dopiero przerzucić się
do Anglii aby na stare lata być gdzieś niedaleko od nich.
Mam tutaj niewielkie mieszkanie w mieście, które odziedziczyłam po matce.

Zmarła ona w Bombaju w sześćdziesiątym pierwszym roku. Poza tym mam
bardzo przyjemny domek z liści palmowych nad morzem w Juhu. Jadę tam
zazwyczaj w sobotę wieczorem i w poniedziałek rano wracam wprost do fabryki.
W Juhu niby odpoczywam, lecz to raczej teoretycznie. W praktyce wygląda to
całkiem inaczej, gdyż właśnie w niedzielę odwiedzają mnie moi przyjaciele,
którzy przyjeżdżają tam aby się wykąpać w morzu i pooddychać świeżym
powietrzem. Gospodarstwo w tych moich dwu pied-a terre’ach idzie jakoś samo,
bez większego zachodu z mojej strony, gdyż i w Bombaju i w Juhu od wielu lat
mam tę samą służbę.
Wszyscy, zarówno wy jak i ja, jesteśmy mniej więcej w jednym wieku,
przypuszczam więc, że mamy te same dolegliwości. Jeśli chodzi o mnie, na ogół
czuję się jednak nieźle, ale czasem coś tam zaczyna dolegać. Naturalnie, że z
sercem wszystko nie jest w porządku, ale jakoś się trzymam, daję sobie radę ze
wszystkim i pracuję za trzech.
Chciałabym bardzo wiedzieć jakie były koleje losów Waszej Rodziny.
Wspominasz w liście Tadziów, Kletów, Jadzię… Czy ktokolwiek z nich ma dzieci,
wnuków? Napisz koniecznie, czy Ty również masz żonę, dzieci. Proszę
wszystkich ode mnie uściskać.
Ściskam Ciebie i całuję serdecznie, Kira.
Ślę też wiele dobrych życzeń na sześćdziesiąty piąty rok dla całej Waszej
Rodziny.
List był opatrzony adresem zwrotnym: 12 Gunbow Street, Fort, Bombay 1. Ani
zdjęcia domu w forcie ani z Juhu Beach nie dotarły do Julity Korewy do Wrocławia.
„Cyriaka” to oficjalne, pełne imię pani Kiry. Zwrot „bezpośrednio po wyjeździe od
Was” dotyczy pobytu pani Kiry w domu dziadka Julity Korewy, Ignacego, który był
zarządcą kopalni azbestu i szmaragdów na Uralu albo w domu brata Ignacego w
Irkucku, który był inżynierem kolejowym zatrudnianym przy budowie kolei koło
Bajkału i kolei transsyberyjskiej. To „ostatnie spotkanie” miało miejsce w 1916
roku.
Na zdjęciu z wnętrza magazynu fabrycznego pani Kira stoi przy półkach
wypełnionych drewnianymi klockami, zwierzętami i obrazkami. Rozmawia z
jednym ze swych pracowników. Może był to kierownik magazynu, a może dyrektor

fabryki, którego pani Kira zatrudniła po usilnych namowach przyjaciela rodziny,
przemysłowca i filantropa pochodzenia perskiego o nazwisku Tata (samochody
ciężarowe z jego nazwiskiem można i dziś zobaczyć na wszystkich drogach Indii).
Była to dla niej trudna decyzja, bo choć nawał pracy męczył, to jednak „dawał
satysfakcję moralną”.
Pani Kira skarży się na problemy z fabryką także w liście z 19 grudnia 1974 roku
(list był wysłany z Hyderabadu, gdzie zamieszkała po opuszczeniu Bombaju).
Kochany Onusiu!
Parę dni temu dostałąm list od Dolly, cóż to za miła niespodzianka. Jak tylko
znajdę wolną chwilę – odpiszę. Na razie proszę ją serdecznie uściskać i
przekazać jej moje najlepsze życzenia świąteczne. Jestem tak niesamowicie
zajęta, że po powrocie do domu nawet do córki nie mam sił napisać. Pięć
miesięcy temu zostałam prababką. Mój wnuk Jocelyn był przez pięć lat w
Bangkoku i tam się ożenił z Thajką. Właśnie urodził się im syn, któremu dali na
imię Thomas. Są teraz w Londynie, a ja już teraz zostałam całkiem sama w
Indiach. Żebyś wiedział jakie niesamowite kłopoty mam z fabryką i jak trudno
jest pracować w przemyśle wybaczyłbyś mi tak długie milczenie. Ślę moc
najserdeczniejszych życzeń noworocznych dla Ciebie, Julity i Twoich
najbliższych.
P.S. Przypomniałam sobie, że był tu rok temu profesor Urbański. Czy to jest
jakiś krewny Dolly? Jest teraz w Polsce. Gdybyś go spotkał to mógłby
opowiedzieć o mnie gdyż był u mnie parę razy na obiedzie. Wrócił również do
Warszawy po pięciu latach spędzonych w Hyderabadzie doktor Z. Zieliński. Był
tu szefem misji International Labour Organisation. Zgubiłam jego adres lecz
mógłbyś go odnaleźć przez biuro adresowe. On i jego żona Janka często bywali
u mnie w fabryce. Ściskam, Kira.
Do natłoku problemów, które wymagały natychmiastowego rozwiązania pani Kira
przyzwyczaiła się w okresie wojennym. Organizacja i prowadzenie obozów dla
uchodźców były zadaniami trudniejszymi niż prowadzenie fabryki. Osiedla i obozy,
które powstały w Karachi, a potem w innych miejscowościach przyjęły wielu
uchodźców z Sowieckich łagrów, między innymi czwórkę moich kuzynów. Kobiety
i dzieci, które wydostały się z „nieludzkiej ziemi” z wojskiem generała Andersa nie
mogły podążać do Europy wojennym szlakiem armii. Nim zagłodzone i

schorowane zdolne byłyby przetrwać dalszą podróż, musiały nabrać sił jeszcze w
Azji. Pani Kira i jej hinduscy oraz brytyjscy przyjaciele zapewnili im godziwe
warunki bytu. O jednym z takich osiedli pisał Stanisław Wujastyk w Sunday
Standard wydawanym w Bombaju (numer z jedenastego listopada 1979 roku).
Artykuł był też opublikowany w języku polskim w 1778 numerze londyńskich
„Wiadomości” (27 kwietnia 1980).
Dadu Lokhande, Maruti Bhosle i Sadku Gavalt są prostymi ludźmi z przydrożnej
wioski Gandhinagar, leżącej pięć kilometrów od Kolhapur. Nic ich nie wyróżnia
od reszty zwyczajnych ludzi z tych stron – pisał Wujastyk. Gdyby jednak zawitał
do tej wioski przybysz z Polski, mógłby się porozumieć z tymi ludźmi w swoim
ojczystym języku. Rozmawiali oni czasem w języku tego odległego kraju, a nie
znali nawet angielskiego, który w Indiach jest dość powszechnie używanym,
zwłaszcza w miastach, „drugim językiem”.
Nauczyli się polskiego w okresie drugiej wojny światowej, „gdy Brytyjczycy
utworzyli w 1943 roku jedno z polskich osiedli”, wyjaśnił Wujastyk.
Maharadża Chhatrapati Shahdżi i maharani Toprani, władcy niezależnego
wówczas księstwa Kolhapur, pomogli wybudować obóz w Valivade i nazwę
miejscowości przemieniono wtedy na Gandhinagar. Obóz, który znajdował się pod
administracją brytyjską, liczył pięć tysięcy osób. Polacy sami jednak zarządzali
swoimi sprawami pod kierownictwem niejakiego kapitana Grebenka (?). Tworzyli
własną samopomoc, sklepy, restauracje, szkoły i boiska sportowe. Obóz dawał też
zatrudnienie miejscowej ludności. Był wzorem czystości i dobrej organizacji.
Valivade zyskało na znaczeniu do tego stopnia, że otwarto tam stację kolejową
Polish Colony Station. Osiedle zostało zamknięte dopiero w 1948 roku. Polacy
rozjechali się do różnych krajów Europy (moi kuzyni osiedlili się w Anglii),
Ameryki, Afryki i Australii. W 1975 roku na pobliskich terenach gimnazjum Św.
Ksawerego umieszczono tablicę pamiątkową z napisem w języku marathi,
angielskim i polskim:
Pamięci siedemdziesięciu Polaków, którzy w drodze powrotnej do swych domów
w Ojczyźnie zmarli na ziemi Indii w latach 1943-1948, Valivade, Kolhapur.
Polacy zostali pochowani na lokalnym cmentarzu, który jest pod opieką rzymskokatolickiego i anglikańskiego kościoła. Tę informację znalazłem we własnym

archiwum.
W rodzinnym archiwum Julity Korewy nie ma zdjęcia domu pani Kiry w
Hyderabadzie. Moje filmy z Azji zostały ukradzione jeszcze przed wywołaniem, jak
wspominałem, w czasie podróży Dolly przez Pakistan. Brakuje też zdjęcia z Juhu
Beach. Nie widziałem wprawdzie tego domu „krytego liśćmi palmowymi”, ale
wyobrażam sobie, że nie mogła to być jedynie skromna chata podobna do tych
„krytych strzechą”, budowanych w Środkowej Europie. Bywałem w Juhu Beach u
znajomych. Pamiętam tę plażę i przyległe rejony położone na północ od Mahim
Bay jako ekskluzywne dzielnice. Był tam elitarny klub podobny do żeglarskich
klubów opisywanych przez Józefa Konrada Korzeniowskiego.
Zapewne w pamiętniku Pani Kiry, którego fragmenty cytowane były na łamach
„Rzeczypospolitej” (29. 07. 00, nr 176) znaleźć by można dokładniejszy opis
każdego z domów państwa Banasińskich. Podczas moich rozmów z panią Kirą,
twierdziła, że napisze pamiętnik „kiedy się postarzeje”. Wydawało mi się
wówczas, że nie nastąpi to nigdy. Na zdjęciu zamieszczonym przez
„Rzeczpospolitą” pani Kira wygląda zupełnie inaczej niż na zdjęciach z archiwum
Julity Korewy. Najbardziej podoba mi się zdjęcie z pokładu jachtu sunącego po
łagodnych falach jakiejś zatoki. Pani Kira uśmiecha się młodzieńczym uśmiechem.
Ma ręce założone pod głowę. Ubrana jest w białą sukienkę z krótkimi rękawami.
Na nogach ma sandały z grubą plecioną podeszwą, takie jakie widuje się i dziś w
sklepach japońskich. Wygląda tak, jak wyobrażam sobie bohaterki powieści
Conrada.
______
Kira Banasińska z domu Ćwirko-Godycka, ur. 1899 na Syberii, zm. 25
maja 2002 w Hajdarabadzie. W 2018 r. wyszła jej autobiografia, wydana przez
Polski Instytut Studiów nad Sztuka Świata.

O innej polskiej działaczce w Indiach, Wandzie Dynowskiej:
https://www.cultureave.com/gdzie-sie-ganges-toczy/

