KRONIKA
• ODSZEDŁ WIELKI DUSZPASTERZ
Kościół katolicki na Białorusi poniósł bolesną stratę, 21 lipca 2011 roku
w Pińsku odszedł do wieczności Jego Eminencja kardynał Kazimierz Świątek –
„autentyczny świadek wiary, który przecierpiał dramatyczne koleje losów
w czasach sowieckiego reżimu”1.

Okładka albumu poświęconego kardynałowi Kazimierzowi Świątkowi,
Wydawnictwo „Apostolicum” (2004).

Przyszedł na świat 21 października 1914 roku w estońskim mieście Valga
(z niem. Walk) w polskiej patriotycznej rodzinie. Jego ojciec Jan, którego nigdy
nie poznał, został w czasie I wojny światowej wysłany na front, a zginął
w Wilnie w 1920 roku w walkach z bolszewikami. Kazimierz po powrocie
1

Jak podano w uzasadnieniu przyznanej mu papieskiej nagrody „Fidei Testis”
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z Syberii, gdzie był na zesłaniu wraz z matką i młodszym bratem, zamieszkał
w Baranowiczach i tam ukończył Gimnazjum im. Tadeusza Rejtana. Podczas
rekolekcji w Pińsku zainteresował się bliżej postacią pierwszego biskupa pińskiego Zygmunta Łozińskiego2, który stał się jego ojcem duchowym na całe życie. To
pod jego wpływem chłopiec porzucił plany studiowania na wydziale filologii
Uniwersytetu Wileńskiego i w 1932 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pińsku.
Na kapłana został wyświęcony 8 kwietnia 1939 roku. Pracę duszpasterską
rozpoczął jako wikariusz kościoła w Prużanie na obrzeżach Puszczy Białowieskiej. Podczas okupacji sowieckiej zaangażował się w organizacji Orzeł Biały
w pracę konspiracyjną, którą w kwietniu 1941 roku przypłacił aresztowaniem
i osadzeniem w więzieniu NKWD w Brześciu nad Bugiem. Poddany długotrwałemu śledztwu, dostał najwyższy wymiar kary. Z celi śmierci, w której samotnie
siedział przez dwa miesiące, uwolnili go mieszkańcy miasta po agresji Niemiec
na ZSRR i ucieczce oddziałów sowieckich. Ksiądz Kazimierz Świątek mógł wrócić do Prużany. Wejście Armii Czerwonej w 1944 roku oznaczało dla niego
uwolnienie z rąk gestapo a zarazem ponowne aresztowanie i uwięzienie. W Mińsku usłyszał wyrok – dziesięć lat łagrów.
Najpierw przez dwa lata pracował przy wyrębie tajgi na Syberii, potem trafił na krótko do Workuty. Za tajną działalność duszpasterską, a przede wszystkim
za przygotowanie wigilii Bożego Narodzenia dla współwięźniów wysłano go
w tundrę, do budowy kolejnego łagru, w Incie. Po latach tak to wspominał:
W Workucie zorganizowałem wigilię Bożego Narodzenia. Z prycz zrobiliśmy stół i rozłożyliśmy na nim różne potrawy. Ja położyłem przydział chleba,
zaoszczędzony przeze mnie w ciągu dwóch dni. Inni, a było ich ponad dziesięciu, rozłożyli najlepsze potrawy, jakie otrzymali od rodzin w przesyłkach żywnościowych. Były również opłatki. Trzymając w ręce opłatek, zwróciłem się do
zebranych. Mój głos drżał, obecni wycierali łzy. Nagle otworzyły się drzwi
i wszedł komendant z pistoletem w ręce, a za nim żołnierz z karabinem i sztyletem. »Co wy robicie?« – spytał komendant. Stanąłem naprzeciwko niego i zacząłem wyjaśniać obrzęd wigilii. Wyciągnąwszy rękę z opłatkiem, zaproponowałem
mu podzielenie się nim i złożenie życzeń świątecznych. Sytuacja była oryginalna
i pełna napięcia. Oto dwie wyciągnięte ręce: moja z opłatkami, kagiebisty z pistoletem. Komendant schował pistolet do kabury, przeprosił, że nie może przyjąć
opłatka, ponieważ jest na służbie, ale zezwolił kontynuować tę naszą wigilię i
wyszedł wraz z żołnierzem z celi. Gdy wychodził, zaśpiewałem naszą tradycyjną
kolędę „Wśród nocnej ciszy”. Rano następnego dnia zostałem przeniesiony
z Workuty do głuchej tundry północnej.3

Mimo zimna, głodu i katorżniczej pracy, kapłan przeżył. Gdy po wojnie
terror nieco zelżał, mógł nawet odprawiać msze w obozie. Opowiadał:
Mnie udawało się już po roku 1948 odprawiać od czasu do czasu obozowe
msze święte. Zaczęły wówczas przychodzić do więźniów paczki z domów. A
2
Sługa Boży biskup Zygmunt Łoziński (1870-1932) – urodzony pod Nowogródkiem, wyświęcony w Sankt Petersburgu ordynariusz diecezji mińskiej, więziony przez
władze sowieckie w Moskwie, po uwolnieniu od 1925 roku rezydujący w Pińsku, zmarły w opinii świętości, od 1957 roku kandydat na ołtarze.
3
Fidei testis. Świadek wiary, Apostolicum. Wydawnictwo Księży Pallotynów,
Pro Christo, Ząbki – Mińsk 2004, s. 28
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w tych paczkach były czasem rodzynki, opłatek na Boże Narodzenie. Tak więc
miałem już dzięki temu możliwość przygotowania wina z tych rodzynków. Miałem także komunikanty i hostie z opłatka. Nie miałem co prawda kielicha, ale
odkupiłem od jednego ze współwięźniów za dzienną rację chleba maleńki, fajansowy kubeczek, który on otrzymał w paczce z domu. I ten kubeczek stał się moim obozowym kielichem. Mam go do dzisiaj... 4

Katedra w Mińsku. Fot. E. Ziółkowska.

Swoje doświadczenia z więzień i łagrów ksiądz zawarł w nieopublikowanych wspomnieniach pt. „Historia drewnianej łyżki”.5 Uwolniony został po
śmierci Stalina, 16 czerwca 1954 roku. Mógł wrócić na rodzinną ziemię.
W Prużanie nie miał już czego szukać, kościół został zamknięty i zamieniony
na dom kultury. Miał wówczas szansę wyjechać do Polski, zdecydował jednak,
że jego miejsce jest tam, gdzie rodzinne korzenie, gdzie „spoczywały całymi
wiekami prochy dziadów i pradziadów”6. Przyjechał do Pińska. Szybko zorientował się, że nie ma tam kapłana. A gdy dowiedział się, że od sześciu lat wierni
modlą się sami, kładąc na ołtarzu ornat, postanowił zostać. Prawie pół roku
trwały formalności, naciskano, by zmienił zawód, grożono kolejnym łagrem, ale
on zastraszyć się nie dał i w końcu wywalczył rejestrację. Odtąd mógł oficjalnie
podjąć pracę duszpasterską.
Co zastał na miejscu? Po zburzeniu jezuickiego kościoła św. Stanisława
i prawosławnego soboru św. Teodora (zbudowanego jako kościół dominikań4

K. Renik, Podpolnicy. Rozmowy z ludźmi Kościoła na Litwie, Łotwie, Białorusi
i Ukrainie 1990-1991, Oficyna Przeglądu Powszechnego, Warszawa 1991, s. 210
5
R. Dzwonkowski, Leksykon duchowieństwa polskiego represjonowanego
w ZSRS 1939-1988, Lublin 2003, s. 585
6
K. Renik,op. cit., s. 211
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ski), wszyscy oczekiwali, że podobny los spotka dawną katedrę. Wierni codziennie modlili się i nie dawali zabrać kościoła. W tej próbie sił szczególną
rolę odegrały pełne determinacji starsze kobiety. One nie miały nic do stracenia.
W kościele chciano zrobić a to skład zboża, a to browar – nie pozwoliły. Świątynię udało się ocalić.
Ksiądz Świątek podjął trud pracy duszpasterskiej w rzeczywistości sowieckiej, w nieustannej konfrontacji z polityką – jak sam mówił – „materializmu, ateizmu, zła”. Przyszło mu przełamywać u ludzi strach przed wyznawaniem wiary, przed praktykami religijnymi. Był to czas, w którym młodzież nie
miała prawa chodzić do kościoła, a świątyń nie mogły odwiedzać nawet grupy
turystyczne. Mimo to wierni przybywali z najdalszych stron ZSRR. Piński proboszcz obsługiwał inne, często odległe parafie, w których nie było księży.
Wspominał: „Kiedy pytano mnie niegdyś, ile dusz liczy moja parafia, to odpowiadałem, że nie liczę parafii na dusze, tylko na kilometry.”7
W końcu lat osiemdziesiątych, na fali pieriestrojki zapanowała większa
swoboda, nastąpił czas przywracania wolności religijnych. Znakiem nowych czasów była wizyta w Białoruskiej SRR we wrześniu 1988 roku prymasa Polski
księdza kardynała Józefa Glempa, który odwiedził również kościół w Pińsku.
W 1988 roku Jan Paweł II mianował proboszcza pińskiego prałatem, a rok później wikariuszem generalnym diecezji pińskiej. Był to też czas powstawania polskich organizacji, najpierw stowarzyszeń kulturalno-oświatowych, potem Związku Polaków na Białorusi. W działalność tę ksiądz Świątek mocno się zaangażował. Był delegatem na zjazd założycielski ZPB i podjął się funkcji wiceprezesa,
wspierając w tym pierwszym okresie organizację swoim autorytetem.
Wiosną 1991 roku mianowany został arcybiskupem, pierwszym ordynariuszem nowo utworzonej metropolii mińsko-mohylewskiej i administratorem
apostolskim diecezji pińskiej. Wkrótce, w 1994 roku z woli Jana Pawła II został
pierwszym kardynałem na Białorusi. Odradzanie Kościoła katolickiego na Białorusi dla 80-letniego kapłana było nie lada wyzwaniem. Trzeba było stworzyć
nowe struktury kościelne, zapewnić parafiom duszpasterzy, odbudowywać
świątynie, często z całkowitych ruin, przywrócić świetność archikatedrze mińskiej. Przywiązany do swojego miasta, mieszkał w Pińsku, w starym drewnianym domku bez wygód, za to wypełnionym książkami, nieustannie podróżując
między Pińskiem i Mińskiem.
W lutym 1999 został pierwszym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Białorusi. Po długich staraniach w końcu udało mu
się w Pińsku odzyskać gmachy klasztorne i reaktywować Międzydiecezjalne
Wyższe Seminarium Duchowne im. św. Tomasza z Akwinu. Po 62 latach,
w 2001 roku rozpoczęło w nim naukę 40 alumnów z archidiecezji mińskomohylewskiej, diecezji pińskiej i witebskiej.
Wielką zasługą księdza proboszcza Kazimierza Świątka było odnowienie
w latach osiemdziesiątych, jako jednej z pierwszych na Białorusi, pińskiej fary
– pofranciszkańskiej świątyni pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny,
wybitnego zabytku architektury XVI-XVIII wieków, wielokrotnie niszczonego i
odbudowywanego, z bogatym późnobarokowym wystrojem. Miał w tym dziele
fachowe wsparcie, ale też sam, własnymi rękami układał dachówki. Jubileusz
7

K. Renik, op. cit., s. 213

67

KRONIKA

pięćdziesięciolecia jego kapłaństwa obchodzony był w 1989 roku w odrestarowanej już katedrze.
W czerwcu 2006 roku kardynał Świątek przeszedł na emeryturę, przestał
pełnić funkcje metropolity mińsko-mohylewskiego i przewodniczącego episkopatu Republiki Białorusi, nadal pozostając administratorem apostolskim diecezji pińskiej (do 30 czerwca 2011). Gdy choroba okazała się silniejsza, modlono
się za niego w całym kraju, od Brześcia po Mohylew. Po ceremoniach pogrzebowych w Mińsku i Pińsku, z udziałem wielotysięcznych rzesz wiernych, spoczął w krypcie katedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w swoim
ukochanym Pińsku, stolicy Polesia.

Katedra w Pińsku. Fot. E. Ziółkowska.

Kardynał Świątek cieszył się wielkim autorytetem i powszechnym szacunkiem. Miarą międzynarodowego uznania były liczne nagrody i odznaczenia. Papież Polak uhonorował go nagrodą „Fidei Testis” (Świadek Wiary), przyznaną
przez Instytut im. Pawła VI, polski prezydent Lech Wałęsa Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą, a prezydent Francji Jacques Chirac
Legią Honorową, jako „człowiekowi, który dla obywateli Francji uosabia historię
narodu białoruskiego z ostatnich siedemdziesięciu lat”. Gdy odbierał nagrody
i przykuwał uwagę dziennikarzy, zależało mu bardzo, by świat usłyszał nie tyle
o nim, co przede wszystkim o Białorusi i białoruskim Kościele.
Był człowiekiem dialogu i porozumienia. Czuł się w obowiązku stać na
straży Kościoła powszechnego. Licząc się z realiami, w imię realizacji swobód
narodowościowych, polecił odprawiać nabożeństwa w takim języku, jakiego
życzą sobie wierni. Przekonywał: „W duszpasterstwie trzeba używać tego języka, który w danych okolicznościach, w danym regionie jest najbardziej odpowiedni czyli zrozumiały”8. To w dużej mierze dzięki Jego wyważonemu stano8

K. Renik, op. cit., s. 218.
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wisku, w świątyniach katolickich na Białorusi obecny jest język białoruski rugowany z życia publicznego na rzecz języka rosyjskiego.
Kiedy trzeba było, twardo i stanowczo nawoływał do wierności zasadom
wiary i Kościołowi, gdy wspominał swoje młode lata, nie krył łez. Miał świadomość, że przy życiu zachowała go „mocna, niezachwiana wiara w Boga” –
jak wielokrotnie z całą mocą podkreślał. A przy tym kardynał Kazimierz Świątek nie był postacią pomnikową, nie miał w sobie nic z bohatera, męczennika.
On hierarcha purpurat pozostawał człowiekiem niezwykle skromnym i bezpośrednim. Pytany, jak to możliwe, że mimo sędziwego wieku ma w sobie tak
wiele młodzieńczej energii i optymizmu, odpowiadał, że to syberyjska zsyłka
tak go zahartowała. Gdy już jako biskup mińsko-mohylewski został zaproszony
do Kraju Krasnojarskiego i tam witany przez władze z gubernatorem na czele
oraz grupę dziennikarzy, na wstępie nie omieszkał podkreślić, że na Syberii jest
trzeci raz w swoim życiu, ale po raz pierwszy z własnej woli.
W Pińsku opowiadają, że kiedy powrócił z zesłania, sąsiadujące z katedrą
zabudowania klasztorne pozostawały w użytkowaniu marynarki radzieckiej.
W dzwonnicy urządzono zakład fryzjerski, a na wewnętrznym dziedzińcu stało
popiersie Stalina. Co jakiś czas odnawiano je na brązowo. Kiedyś komendant
zastukał i zaproponował księdzu resztki farby, ale ten odpowiedział, że nie wolno mu świątyni malować stalinowską farbą, tylko watykańską. Gdy powiały
inne wiatry, rzeźba znikła, co proboszcz skwapliwie wykorzystał i polecił na
tym miejscu postawić Matkę Boską.
Mało kto wie, że wielką pasją księdza Świątka było filmowanie urokliwej
poleskiej przyrody. Zrobił dwadzieścia filmów wraz ze ścieżkami dźwiękowymi. Jego niezwykłą postać i burzliwe koleje życia przedstawia dokumentalny
film białoruskiego operatora i reżysera Jurija Goruliowa, będący skrótem, także
jego autorstwa, trylogii Mater Misericordiae9. Filmy zawierają niepublikowane
dotąd materiały archiwalne NKWD i KGB, w tym wyroki skazujące na wygnanie i łagry, a także unikatowe fragmenty filmów nakręconych przez kardynała.
Właściwie trudno mówić o kardynale Kazimierzu Świątku w podniosłych
słowach, choć przecież bez wątpienia był człowiekiem i duszpasterzem wielkiego formatu. Miał w sobie tyle sił witalnych, że wydawało się – będzie żyć
wiecznie. Gdy w 95. urodziny wierni śpiewali mu Sto lat, zażartował, że to
nieładnie, że są bardzo skąpi, bo życzą mu tylko pięciu lat życia. Zaintonowali
więc: tysiąc lat! Opatrzność zechciała inaczej.
Ewa Ziółkowska
• POMNIK JÓZEFA KOWALEWSKIEGO
NA CMENTARZU POWĄZKOWSKIM W WARSZAWIE
W czasie poszukiwań grobów orientalistów na warszawskim cmentarzu na
Powązkach imam Mahmud Taha Żuk natrafił na fragment pomnika nagrobnego
Józefa Kowalewskiego (1801–1878), znanego mongolisty pracującego w Rosji
i w Polsce (kw. 66, rząd 3). Aczkolwiek dane na ten temat znajdowały się
9
Kardynałowi Świątkowi poświęcono też cytowany powyżej album, wydany na
90-lecie urodzin i 65-lecie kapłaństwa kardynała: Fidei Testis. Świadek Wiary
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w książce Władysława Kotwicza o Kowalewskim, odkrycie było pewnym zaskoczeniem. Orientalista był bowiem synem księdza unickiego, a unitów w Rosji –
jak wiadomo – uznano za prawosławnych. Kowalewski pozostał katolikiem. Zapewne to zdecydowało, że po przejściu na emeryturę na Uniwersytecie Kazańskim przeniósł się do Warszawy do Szkoły Głównej. Tu też zmarł.
Sprawa pilnej potrzeby renowacji pomnika nagrobnego Kowalewskiego
została postawiona w 2008 roku na posiedzeniu Komisji Badań nad Historią
Syberii Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN. Członkowie tej Komisji prof.
Leszek Zasztowt (Instytut Historii Nauki PAN, Kasa im. Mianowskiego. Fundacja Popierania Nauki) i prof. Edward Malak (Instytut Historii Nauki PAN,
Politechnika Warszawska) postanowili inicjatywę wziąć w swoje ręce.
Oni też, wspierani przez imama Żuka, po uciążliwych zabiegach w Urzędzie Konserwatorskim, Zarządzie Cmentarza oraz Komitecie Opieki nad Starymi Powązkami, wspierając akcję także własnym wkładem pieniężnym (tu
również dr. hab. Jerzy Tulisow z Uniwersytetu Warszawskiego), doprowadzili
do odbudowy pomnika. 17 listopada 2009 roku odbyło się jego uroczyste odsłonięcie, w czasie którego przemawiali prof. Zbigniew Wójcik (PAN), prof.
Joanna Schiller (PAN i Kasa im. Mianowskiego – w zastępstwie nieobecnego
prof. Leszka Zasztowta), dr. hab. Jerzy Tulisow (UW) oraz Andriej Karbowskij,
sekretarz Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie. Imam Taha Żuk odmówił stosowną modlitwę. Uroczystość ta zakończyła obchody 130. rocznicy
śmierci wielkiego orientalisty.
Zbigniew J. Wójcik
• SPOTKANIE W MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI
Z CYKLU „PRZEZ TUNDRĘ, TAJGĘ I STEPY –
ŚLADAMI POLSKICH ZESŁAŃCÓW”
Muzeum Niepodległości w Warszawie kilka miesięcy temu zainicjowało
cykl spotkań: „Przez tundrę, tajgę i stepy – śladami polskich zesłańców”. Celem
ich jest przybliżenie wiedzy o historii i współczesności miejscowości na Syberii, w Kazachstanie oraz w północnych rejonach europejskiej części Rosji, gdzie
przebywali Polacy, a nie rzadko żyją tam do dziś i gdzie zachowały się jeszcze
związane nimi pamiątki.
W dniu 13 września 2011 roku odbyło się kolejne spotkanie z tego cyklu
zatytułowane: „Wschodnia Syberia: Chakasja i Krasnojarski Kraj”. Prelegentami byli szczególni goście Muzeum przybyli z Abakanu w Chakasji: dr Sergiusz
Leończyk i Artiom Czernyszew, potomkowie polskich zesłańców, historycy
badający dzieje tego rejonu Rosji i żyjących tam Polaków. Sergiusz Leończyk
to absolwent studiów lingwistycznych i historycznych w Abakanie, doktor historii (Uniwersytet w Szczecinie 2004 r), pracownik naukowy Chakaskiego
Uniwersytetu im. N.F. Katanowa, obecnie habilituje się na Uniwersytecie Warszawskim. Był jednym z założycieli i pierwszym prezesem KulturalnoNarodowej Organizacji Społecznej „Polonia” w Republice Chakasji z siedzibą
w Abakanie. Obecnie również pełni tę funkcję, jest też redaktorem naczelnym
czasopisma Kongresu Polaków w Rosji „Rodacy”. W Muzeum Niepodległości
wygłosił prelekcję ilustrowaną przezroczami o początkach zesłań Polaków do
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Rosji, kolonizacji wschodniej Syberii sięgającej XIV w. oraz wkładzie i roli
inteligencji polskiej w rozwój guberni jenisejskiej. Temat ten jest mało znany
w polskim społeczeństwie. Dla wielu słuchaczy odkryciem był fakt, że założycielem grodu Krasnyj Jar (późniejszego Krasnojarska) był w 1628 r. Polak –
Andrzej Dubieński, potomek XVI-wiecznych kolonistów. Duży wkład w rozwój guberni mieli dobrowolni osadnicy przybyli tu z Polski w drugiej połowie
XVII w.: Piotr Raczkowski, Stefan Pychowski, Andrzej Lubiński.
Ciekawą postacią jest też Hipolit Korsak – uczestnik powstania listopadowego, zesłany po jego upadku w głąb Rosji, w 1836 r. osiedlony w Suszenskoje w okręgu minusińskim, gdzie rozpoczął badanie ziół syberyjskich. Potomkowie Korsaków żyją do dziś w południowej Syberii. Wielu Polaków zostało też osadzonych tutaj po upadku powstania styczniowego, tu zakładali rodziny
nierzadko mieszane z przedstawicielami narodowości chakaskiej i rosyjskiej, a
ich prawnuki zamieszkują obecną Syberię. Ostatnia grupa zesłańców polskich na
teren Chakasji i Krasnojarskiego Kraju to mieszkańcy wschodnich Kresów RP
przyłączonych do ZSRR w 1939 r. Na terenie guberni jenisejskiej znajdują się
wioski założone przez polskich osiedleńców, jak np. Aleksandrówka w Krasnojarskim Kraju (rej. krasnoturoński), czy Znamienka w Chakasji (rej. bogradski),
zamieszkałe obecnie przez ponad 200 rodzin, których przodkowie przybyli tu
z Mazur. Mieszkańcy tych wiosek czują się Polakami, starają się kultywować
tradycje i zwyczaje narodowe, poznawać historię i język ojczysty. Współczesna
Polonia w południowej części jenisejskiej guberni posiada Kulturalno-Narodową
Organizację Społeczną „Polonia” w Chakasji z siedzibą w Abakanie, która powstała w grudniu 1993 r. z inicjatywy Klary Kyzłasowej, Sergiusza Leończyka
i Ludmiły Koczetaw-Jakuszewskiej, a 4 stycznia 1994 r. została formalnie zarejestrowana. „Polonia” weszła w skład Kongresu Polaków w Rosji, który wydaje czasopismo „Rodacy” popularyzujące tematykę polonijną. W Abakanie działają też
szkoła polonijna, zespoły artystyczne („Syberyjski Krakowiak”, „Syberyjski Krakowiaczek” i „Krakowianka”), radio „Rodacy”, Centrum Książki Polskiej przy
Bibliotece Narodowej, w Instytucie Filologii Uniwersytetu Chakaskiego prowadzony jest fakultet języka polskiego, a studenci wszystkich specjalności Instytutu
mają możliwość wyboru tego języka jako przedmiotu dodatkowego.
W położonym na terenie Krasnojarskiego Kraju, tuż przy granicy z Chakasją, Minusińsku (18 km od Abakanu) działa polska szkółka sobotnio-niedzielna,
zespół wokalny „Czerwone Jagody”, który w repertuarze ma polskie piosenki
regionalne, pieśni patriotyczne oraz piosenki rosyjskie i chakaskie, a także Muzeum Krajoznawcze z ciekawymi zbiorami dotyczącymi polskich osiedleńców
oraz zesłańców ze stałą ekspozycją autorstwa dr Sergiusza Leończyka „Polacy
Kraju Minusińskiego”. Planszowa wersja tej wystawy „Polacy-przesiedleńcy
w Południowej Syberii XIX-XX ww.” była w 2003 roku prezentowana w Chakaskim Muzeum Republikańskim w Abakanie, a obecnie krąży po innych rejonach
Rosji. Dzięki inicjatywie „Polonii Chakaskiej” na terenie całej Rosji eksponowane są też wystawy udostępnione przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie: „Mickiewicz-Puszkin – poeci dwóch narodów”, „Henryk
Sienkiewicz – laureat Nobla” oraz „Stefan Żeromski – wybitny pisarz polski”.
Chakasja to obecnie autonomiczna republika w Federacji Rosyjskiej, licząca ponad 600 000 mieszkańców różnych narodowości, m.in. rosyjskiej,
ukraińskiej, niemieckiej. Ludność autonomiczna stanowi 10 % wszystkich

KRONIKA

71

mieszkańców tego regionu. Chakasi to naród pochodzenia tureckiego, który
mimo przymusowego chrztu wg obrządku prawosławnego (pocz. XIX w.) do
dziś wyznaje kult pogański. W trudnych życiowych sprawach zwracają się
zwykle o pomoc do otaczanego szacunkiem i zaufaniem szamana.
Gość spotkania Artiom Czernyszew – artysta baletu Filharmonii Narodowej Republiki Chakaskiej, doktorant w dziedzinie historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Kochanowskiego w Kielcach, zaprezentował inscenizację „kamłania” szamańskiego z tańcem i muzyką, wykonaną na
autentycznym bębnie szamańskim z koziej skóry. To artystyczne przedstawienie wywarło na widzach niezwykłe wrażenie, przeniosło nas do nieznanego
nam wcześniej świata bóstw syberyjskich.
Występ wzbudził ogromne zainteresowanie także wśród turystów zwiedzających Muzeum, dla których Artiom, ulegając prośbom i naleganiom, powtórzył go. Na koniec dr Sergiusz Leończyk przedstawił książki swojego autorstwa i współautorstwa: Barwy Syberii z daleka i bliska oraz Polskie karty z historii Minusińska, które można było nabyć po spotkaniu.
Regina Madej-Janiszek
• NASZE POŻEGNANIE
W dniu 18 kwietnia 2011 roku zmarł w Krakowie wieloletni prezes Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków mgr inż. Jan Grodzicki. Urodził się
7 września 1926 roku w Kosym Dworze w Nowogródzkiem, następnie mieszkał
w Wilnie, gdzie dorastał i uczył się. Był uczniem znanego Liceum im. Króla
Zygmunta Augusta i członkiem, również znanej, drużyny harcerskiej o nazwie
Błękitna Jedynka Żeglarska. Jego ojciec, Kazimierz Grodzicki, pełnił funkcję
wiceprezydenta Wilna.
Jesienią 1939 roku, wkrótce po wkroczeniu wojsk sowieckich do Wilna,
Kazimierz Grodzicki został aresztowany i osadzony w więzieniu na Łukiszkach.
W grudniu 1940 roku otrzymał wyrok 8 lat obozu pracy. Wyrok odbywał
w łagrze w rejonie Kirowa. Po podpisaniu Układu Sikorski-Majski, na podstawie związanej z nim amnestii, został zwolniony w sierpniu 1941 roku. Po
opuszczeniu łagru zaginął bez wieści.
Jan Grodzicki w tym czasie, już pod okupacją niemiecką, ukończył gimnazjum w tajnym nauczaniu i zaangażował się w działalność podziemną, wstąpił do Armii Krajowej. W szeregach AK Okręgu Wileńskiego brał udział
w walkach Akcji Burza. Po ponownym wkroczeniu wojsk sowieckich na Wileńszczyznę, musiał się ukrywać, co nie uchroniło go przed aresztowaniem
w grudniu 1944 roku. Tak jak wcześniej jego ojciec, trafił do więzienia na Łukiszkach i otrzymał taki sam wyrok – 8 lat obozu pracy. Miał wówczas 18 lat.
Wywieziono go do rejonu Norylska w Krasnojarskim Kraju. Łagier przy kopalni węgla, w którym przebywał od 1948 roku zaliczono do obozów o kategorii
katorżniczej, o zaostrzonym rygorze, gdzie więźniowie byli tylko numerami,
Jan Grodzicki miał numer M-450. Po odbyciu kary w łagrze, ponownie został
skazany, na dożywotnie zesłanie w Norylsku, od grudnia 1952 roku. Pracował
tam jako ratownik górniczy w kopalni węgla.
W 1955 roku został zwolniony i na przełomie 1955 i 1956 roku wrócił do
Polski. Przyjechał do Krakowa, gdzie po przymusowym opuszczeniu Wilna,
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zamieszkała jego najbliższa rodzina – matka i rodzeństwo. Wkrótce po powrocie rozpoczął studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ukończył
wydział geologiczno-poszukiwawczy i wydział górniczy. W 1958 roku ożenił
się z Janiną z domu Chołdyk. Miał jednego syna, Tomasza, który jest obecnie
profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i dziekanem Wydziału Lekarskiego
Collegium Medicum UJ. Doczekał się też dwóch wnuków. Pracę zawodową
rozpoczął w jednej z kopalń na Śląsku, następnie pracował w biurze projektów
„Geoprojekt” w Krakowie, gdzie szybko awansował i został wieloletnim dyrektorem tego przedsiębiorstwa.
Od czasu powstania Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków Jan Grodzicki był jego aktywnym członkiem. W połowie pierwszej kadencji Zarządu
Oddziału został wiceprezesem, na tę i na następną kadencję. W 1995 roku wybrano go na prezesa Zarządu Oddziału i pełnił tę funkcję nieprzerwanie przez cztery
kolejne kadencje, do ostatnich dni życia. Oprócz działalności w Związku Sybiraków był członkiem kilku innych stowarzyszeń społecznych i kombatanckich:
Wojewódzkiej Rady Organizacji Kombatanckich w Krakowie, Stowarzyszenia
Łagierników Żołnierzy AK w Warszawie, Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi
Wileńskiej, Komitetu Budowy Pomnika płk. R. Kuklińskiego, a także zawodowych, m.in. Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.
Za swoje zasługi Jan Grodzicki otrzymał wiele odznaczeń, jako najważniejsze należy wymienić: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polaki, Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki, Krzyż Zesłańca Sybiru, Honorową Odznakę Sybiraka. Także liczne
odznaczenia resortowe – stopnie górnicze, Odznakę Zasłużonego dla Polskiej
Geologii i inne.
Pogrzeb śp. Jana Grodzickiego odbył się 26 kwietnia 2011 roku na
Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, z honorową asystą Wojska Polskiego.
Mszy św. pogrzebowej przewodniczył Krajowy Kapelan Wojska Polskiego, ks.
płk. Józef Guzdek, w koncelebrze z kapelanem Związku Sybiraków w Krakowie, o. Jerzym Pająkiem. W pogrzebie uczestniczyła wielka rzesza żegnających
zmarłego. Były przemówienia.
Sybiracy krakowscy pożegnali swego Prezesa z wielkim żalem.
Aleksandra Szemioth
• MISJONARZ Z KAZACHSTANU
O. Odoryk Aleksander Beń urodził się 9.03.1912 r. w Dołhomościskach
w powiecie Mościska na terenie dzisiejszej Ukrainy. W 1927 r. wstąpił do małego
seminarium franciszkanów we Lwowie. Po odbyciu nowicjatu złożył pierwsze
śluby zakonne, a trzy lata później w 1934 r. – śluby wieczyste. Studiował filozofię chrześcijańską na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w kościele bernardyńskim we Lwowie
25.06.1939 r. z rąk ówczesnego biskupa koadiutora Eugeniusza Baziaka. W czasie wojny o. Odoryk pracował na terenie Wołynia w parafii Boremel. Cudem
uniknął śmierci z rąk band UPA, która wydała na niego wyrok śmierci. W tym
jakże trudnym czasie musiał ukrywać się wśród zaprzyjaźnionych Rosjan i Ukra-
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ińców. Następnie przebywał w klasztorze lwowskim, skąd w 1944 r. udał się do
Kamieńca Podolskiego, gdzie był duszpasterzem w tamtejszej katedrze.
W styczniu 1945 r. o. Odoryk Beń został aresztowany przez władze radzieckie i skazany na 8 lat łagrów za „działalność antyradziecką”. W niewyobrażalnie trudnych warunkach pracował jako więzień przy budowie fabryki oraz
w kopalni rudy koło Karagandy w Kazachstanie. Zwolnienie z łagru uzyskał
w 1952 r. Przez kolejne 4 lata nie posiadał paszportu i nie wolno mu było opuszczać miejsca zamieszkania. W 1956 r. otrzymał paszport, ale nadal pracował jako
kierowca na stacji maszynowej. W tym czasie podejmował pracę jako kapłan
katolicki. Zdawał sobie doskonale sprawę z tego, jak wielu Polaków, a także
Niemców, Rosjan i Ukraińców, żyjących na wygnaniu w Kazachstanie, potrzebuje opieki duszpasterskiej. Wciąż tropiony, chcąc uniknąć losu wielu aresztowanych księży, sam często zmieniał miejsce pobytu. Przeżywał obozowe piekło w
poddaniu się woli Bożej, ale też z pełnym zaufaniem wierząc, że dobry Bóg nawet największe zło może przemienić w dobro. Przeszedł wszystko, co mogli
przejść ludzie wyjęci spod prawa: głód, zimno i katorżniczą pracę. A pracował
jako traktorzysta, mechanik i palacz fabryczny. Kiedy kończył swoje obowiązki,
po zapadnięciu zmroku wyjeżdżał w teren. Z sakramentami świętymi odwiedzał
chorych z dalekich okolic. Docierał do różnych punktów duszpasterskich i tam
odprawiał msze św., spowiadał, chrzcił, udzielał ślubów.
W 1972 r. przeszedł na emeryturę, co ułatwiło mu prowadzenie działalności duszpasterskiej i dało większe możliwości poruszania się. W 1974 r.
o. Beń osiadł na stałe w Kustanaju. Stąd dojeżdżał do kilku innych miejscowości, gdzie istniały katolickie wspólnoty religijne. Pracował zwłaszcza wśród
ludności niemieckojęzycznej. Dzięki zaangażowaniu o. Odoryka powstało kilka
kościołów i kaplic, m.in. w stolicy Kazachstanu – Ałmaty, w Czelabińsku oraz
w okolicach Celinogrodu.
W 1989 r. o. Odoryk Beń obchodził swój jubileusz 50-lecia kapłaństwa.
Uroczystości odbyły się w Kustanaju, a także w Krakowie. Z tej okazji o. Beń
otrzymał błogosławieństwo od papieża Jana Pawła II, od Prymasa Polski – Józefa Glempa oraz od Generała Zakonu Franciszkanów. Zmarł nagle w Przemyślu 1.06.1991 r. podczas wizyty Ojca Świętego w Polsce.*
br. Marcin Guzik
• I KRAJOWY ZJAZD DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK
NOSZĄCYCH IMIĘ ZESŁANCÓW SYBIRU.
NOWY SĄCZ 2-4 CZERWCA 2011 ROKU
Organizatorami Zjazdu byli: Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru
w Nowym Sączu, Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu oraz Oddział Związku Sybiraków w Nowym Sączu. Rozpoczynając Zjazd Robert Sobol,
Prezes Stowarzyszenia Pamięci Polskiego Sybiru przedstawił program tego spotkania, a następnie Kazimierz Korczyński, Prezes Zarządu Oddziału Związku
*
Przedruk z Biuletynu Informacyjnego Sekretariatu Misyjnego Franciszkanów
(OFM Conv.) w Krakowie – „Nasze Misje Franciszkańskie”, 2008, nr 13, s. 6-7.
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Sybiraków w Nowym Sączu omówił jego działalność na terenie Ziemi Sądeckiej,
ze zwróceniem szczególnej uwagi na współpracę z Zespołem Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu oraz na wspólną inicjatywę, jaką było powołanie do życia pierwszego w Polsce Stowarzyszenia Pamięci Polskiego Sybiru. Zapoznał też
zebranych z ideą tworzenia podobnych Stowarzyszeń, których głównym celem
jest wspieranie działalności Związku Sybiraków, a w przeszłości przejmowanie
jego zadań wyrażających się w czuwaniu nad spuścizną pamiątek po Sybirakach,
kultywowaniu pamięci o nich i przekazywaniu jej następnym pokoleniom.

I Dzień Zjazdu szkół noszących im. Zesłańców Sybiru.
Fot. Renata Skowron.

Członkowie Związku Sybiraków to już w większości ludzie starsi i naturalną koleją losu powoli opuszczają szeregi Związku. Stowarzyszenie byłoby
więc naturalnym kontynuatorem ich działalności. Bardzo pomocne będą w tym
szkoły noszące imię Zesłańców Sybiru lub inne związane z syberyjskimi doświadczeniami Polaków. W Polsce jest aktualnie 38 szkół noszących imię Sybiraków. To właśnie przy ich pomocy oraz nauczycieli i uczniów można tworzyć
takie Stowarzyszenia jak te, które powstało w Nowym Sączu. Jest to pomysł godny realizacji. Dodajmy, że szkoły o imieniu Sybiraków oraz Stowarzyszenia Pamięci przy nich powstałe, mogłyby wspierać się w działaniach, w podejmowaniu
wielorakich inicjatyw na rzecz pamięci o syberyjskich losach Polaków znaczonych martyrologią, ale i dziedzictwem, w zakresie nauki, działalności gospodarczej oraz cywilizacyjnej za Uralem.
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Do idei tej nawiązała Antonina Dzikowska, dyrektor Zespołu Szkół nr 2
im. Sybiraków w Nowym Sączu, a jednocześnie wiceprezes Stowarzyszenia
Pamięci Polskiego Sybiru, która przedstawiła okoliczności jego utworzenia
i współpracy ze szkołą oraz obraz działań z tego zakresu. Egzemplifikacją tego
przekazu był pokaz slajdów dopełniający obraz edukacyjnych inicjatyw jakie na
przestrzeni ostatnich lat przeprowadzono w szkole wspólnie z Oddziałem Związku Sybiraków w Nowym Sączu. Podobny wątek tematyczny przewijał się
w wystąpieniu Henryki Rzepeckiej, dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków
w Augustowie oraz Henryki Mołodziejko, dyrektor Szkoły Podstawowej w Netcie.

Odznaczeni Medalem „Pro Memoria”: A. Potoczek, W. Bogaczyk, M. Wilk.
Fot. Renata Skowron.

Już pobieżna ocena zaprezentowanych, edukacyjno-popularyzacyjnych
form pracy prowadzonej w tych szkołach przekonuje o celowości jej poszerzenia poprzez nasycenie licznymi syberyjskimi relacjami oraz wręcz nieprawdopodobnymi wydarzeniami, w jakie obfitował zesłańczy los. Podobieństwa między tymi tematycznymi kręgami, dostarczają dowodów owocności stosowania
w pracy edukacyjnej perspektywy historycznej dotyczącej związków polskosyberyjskich. Jednym z najważniejszych walorów tych form przekazu może być
udział Sybiraków w szkolnej edukacji, których doświadczenia stanowią rzetelne
źródło historycznego przekazu.
Wspomniane wystąpienia zawierały szerokie spektrum pracy z patronackimi szkołami na trzech poziomach nauczania: szkoła podstawowa, gimnazjum
i szkoła ponadgimnazjalna. Po tych prezentacjach wywiązała się ożywiona dyskusja, wymiana doświadczeń i pomysłów. Jej uczestnicy dzielili się inspirującymi
uwagami, wymieniali materiały prezentujące rozmaitość edukacyjnych przedsię-
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wzięć na tym polu obejmujących szeroki obraz zagadnień. Działania podejmowane w tej dziedzinie przez szkoły, to między innymi: 1. Udział w Międzynarodowym Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku; 2 .Organizowanie
lokalnych Marszów Sybiraków; 3. Lekcje wychowawcze, na które zapraszani są
Sybiracy; 4. Konkursy Wiedzy o Patronie; 5. Międzyszkolne konkursy recytatorskie poezji sybirackiej; 6. Tworzenie Izb Pamięci z pamiątkami po Sybirakach;
7. Opieka nad miejscami pamięci Sybiraków; 8. Tworzenie biblioteczek o tematyce sybirackiej; 9. Konkursy na prace plastyczne i prezentacje multimedialne na
temat losów zesłańców; 10 Wigilie z udziałem Sybiraków.
Wszystkie te działania podejmują i prowadzą w szkołach ludzie z pasją
przekonani, że takie zespolenie wiedzy o niełatwych syberyjskich losach Polaków z edukacją szkolną służy budowaniu patriotyzmu wśród młodzieży, dzięki
czemu następuje silniejsze utożsamianie się jej z narodową tradycją historyczną
i rodzimą kulturą. Bez osobistego zaangażowania się nauczycieli w te sprawy
nie byłoby takich rezultatów. Sybiracy to szczególny Patron – bo to żywi ludzie, z którymi się na co dzień spotykamy, zapraszamy ich do szkół, przyjaźnimy się, płaczemy jak nas opuszczają – powtarzano często podczas Zjazdu. Do
tej pracy potrzebni są nauczyciele i wychowawcy, którzy potrafią tę wiedzę
o ogromnym ładunku emocjonalnym przekazać młodzieży i uwrażliwić ją na
losy Sybiraków, którzy dają świadectwo prawdy o tragedii zesłańców i ich tułaczych losach, dodajmy zarazem prawdy emanującej patriotyzmem!
Uczestnicząca w Zjeździe Anna Hejczyk – sekretarz nowo powstałego
w Krakowie Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń, przedstawiła pokrótce cele i zadania tej placówki. Podjęła się ona ochrony przed zapomnieniem losów mieszkańców Rzeczypospolitej (w jej obecnych i byłych granicach)
poddanych zsyłkom, wypędzeniom i przesiedleniom oraz upowszechnienia tej
wiedzy wśród młodzieży szkolnej, studentów i społeczności lokalnych. Cele te
będą realizowane poprzez projekty naukowe, edukacyjne oraz kształcenie. Centrum zamierza zebrać jak najwięcej relacji wspomnieniowych od świadków historii, szczególnie Sybiraków oraz przymusowo wysiedlonych ze swych domów
przez niemieckiego okupanta w czasach II wojny światowej. Docelowo tymi
badaniami planuje się objąć okres przymusowych migracji od Konfederacji Barskiej po czasy represji komunistycznych. W skład Centrum będą wchodzić:
1. Muzeum zsyłek, wypędzeń i przesiedleń Polaków; 2. Jednostka badawcza zajmująca się przymusowymi migracjami Polaków; 3. Biblioteka i Archiwum Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń.*
W dalszej części obrad Aneta Hoffman z Fundacji „Kresy-Syberia”,
przedstawiła działalność Wirtualnego Muzeum Kresy-Syberia, które powstało
w celu dokumentowania losów żyjących jeszcze Sybiraków. Ich relacje z zesłania są cennym świadectwem, które wzbogacają opracowania naukowe i inne
obrazy zsyłek za Ural. Muzeum ma ogromną zaletę z uwagi na to, że funkcjonuje w internecie i jest dostępne w każdym zakątku kuli ziemskiej. Prezentując
historię jego powstania A. Hoffman sugerowała, aby Zarząd Główny Związku
Sybiraków, wspólnie ze szkołami, ogłosił ogólnopolski konkurs poświęcony
*
O działalności tego Centrum zob. artykuł: R. Chudzio, Otwarcie Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń, „Zesłaniec” nr 47 (2011), s. 194-195.
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Sybirakom. Sprawą otwartą pozostaje w jakiej formie miałby się on odbyć
i czego konkretnie miałby dotyczyć. Zaproponowała też, by szkoły przesyłały
prace plastyczne z konkursów na temat zesłań, które będą następnie prezentowane na stronach Muzeum. Poinformowała także, że Fundacja „SyberiaKresy”, może włączyć się w inicjatywę tworzenia strony internetowej o szkołach noszących imię Sybiraków. Ustalono zatem, że Fundacja wraz z Zarządem
Głównym Związku Sybiraków przeanalizuje techniczne możliwości w stworzeniu strony internetowej dla szkół patronackich. Pomoc w jej stworzeniu zaproponowała Julita Rosa, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 im.
Sybiraków w Łodzi. Podkreślano również, że należy więcej inicjatyw oddać
w ręce młodzieży, bo to przecież jej chcemy tę wiedzę przekazywać. Padła też
propozycja wydawania kalendarza o tematyce sybirackiej, w którym można by
umieszczać teksty na temat zesłań, jak również loga sponsorów takich edycji.
Bardzo dużo ciepłych słów pod adresem organizatorów Zjazdu wypowiedział Jacek Dziuba z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który pogratulował pięknego pomysłu kultywowania pamięci o tragicznych kartach narodu polskiego. Za zasługi w krzewieniu wiedzy o zesłaniach
odznaczył on medalem „Pro Memoria” Sybiraczki: Aleksandrę Potoczek i Walentynę Bogaczyk, Maksymiliana Wilka – nauczyciela Zespołu Szkół nr 2 im.
Sybiraków w Nowym Sączu a Bożena Jawor – zastępca Prezydenta Miasta
Nowego Sącza – otrzymała Odznakę Honorowego Sybiraka.
W dalszej kolejności przebiegu Zjazdu Włodzimierz Kowalczyk – wiceprezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków wyraził zadowolenie z faktu, ze
tyle szkół pomaga szerzyć wiedzę na temat zesłań. Najlepszym sposobem by
pamięć ta była żywa i przetrwała to właśnie przekazywanie jej młodemu pokoleniu, kształcenie młodzieży w duchu patriotyzmu i poszanowania pamięci
o losach zesłańców. Wyraził on też ogromną wdzięczność dla K. Korczyńskiego za inicjatywę tworzenia Stowarzyszeń Pamięci Polskiego Sybiru oraz poinformował, że wrocławski Oddział Związku Sybiraków utworzył już takie Stowarzyszenie, które liczy 20 członków. Jego statut został rozesłany do wszystkich oddziałów z propozycją tworzenia podobnych struktur.
Podsumowując obrady Zjazdu K. Korczyński stwierdził, że oczekiwania
Zarządu Głównego Związku Sybiraków wobec szkół patronackich są realizowane, natomiast R. Sobol przedstawił szczegółowo inicjatywy, jakie w ostatnim
okresie podjęło Stowarzyszenie. Zaliczył do nich między innymi: oznakowanie
grobów Sybiraków Emblematami Pamięci „Zesłaniec Sybiru”, opublikowanie
książki pt. XX lat Związku Sybiraków na Sądecczyźnie 1990-2010, Nowy Sącz
2011, autorstwa K. Korczyńskiego, D. Rybickiej i A. Dzikowskiej, nawiązanie
współpracy z władzami więzienia, które zapraszają Sybiraków na lekcje historii
dla więźniów. Przedstawił również bardzo ważną inicjatywę, aby Stowarzyszenia
w razie potrzeby obejmowały opieką samotnych i chorych Sybiraków. Zofia Bagińska – dyrektorka Domu dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie k/Ostródy
wyrażając zadowolenie z obrad Zjazdu zwróciła się z prośbą do Zarządu Głównego Związku Sybiraków, by jego przedstawiciele częściej odwiedzali szkoły
patronackie. Wszyscy też byli zgodni i wyrazili pilną potrzebę tworzenia Stowarzyszeń Pamięci Polskiego Sybiru, mając nadzieję, że w działaniach tych otrzymają daleko idącą pomoc od oddziałowych struktur Związku Sybiraków.
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Uczestniczący w Zjeździe Stanisław Sikorski – Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Związku Sybiraków, serdecznie podziękował za inicjatywę takiego spotkania. Zapewnił też, że Zarząd Główny w miarę swoich możliwości,
jeszcze bardziej będzie wspierał szkoły patronackie w działaniach na rzecz kultywowania pamięci o trudnych kartach historii Polski, o których tyle lat milczano.
Uczestnicy Zjazdu wyrazili wdzięczność jego organizatorom za inicjatywę
spotkania się szkół noszących imię Sybiraków i stwierdzili, że powinny się one
odbywać co roku. Dyrektorka Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie –
Henryka Rzepecka zaprosiła na spotkanie w przyszłym roku do Augustowa.
Antonina Dzikowska
• ANNY RUDAWCOWEJ ROZMOWY Z SYBERIĄ
Anna Rudawcowa, z domu Okuszko-Boska, poetka, pisarka, nauczycielka, aktorka, działaczka patriotyczna to wnuczka powstańca z 1863 roku. Antoni
Okuszko herbu Leliwa, za czynny udział w powstaniu został skazany na wygnanie, a majątek został mu skonfiskowany. Anna urodziła się w 1905 roku
w Dorpacie (obecnie Tartu) w Estonii. Polska wówczas była w rozbiorach,
a w Rosji również czasy były niespokojne (wojna światowa i rewolucja). Ojciec
Anny po ukończeniu studiów prawniczych w Rosji, pracował jako adwokat. Ze
względu na swój patriotyzm, pochodzenie i stanowisko musiał uciekać przed
prześladowaniem. Dlatego miejscem schronienia i zamieszkania stał się Dorpat
i tam Anna uczyła się aż do gimnazjum. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości rodzina Okuszko-Boskich wróciła do kraju. Maturę Anna zdawała
w Wilnie, ukończyła przyśpieszone studia pedagogiczne, a następnie podjęła
pracę jako nauczycielka.
W tym środowisku poznała swego męża Michała Rudawca również nauczyciela. Po zamążpójściu zamieszkała wraz z mężem w Grodnie. Tu Anna
Rudawiec zaczęła pracować z dziećmi, organizowała, przedstawienia, których
była autorką, reżyserem, scenografem i zarazem aktorką. Wykorzystując swój
talent pisarski, współpracowała z zespołem redakcyjnym „Płomyka” i „Płomyczka”, pisząc wiersze, opowiadania, inscenizacje i bajki. Oprócz pisarstwa
Anna Rudawcowa miała jeszcze inną pasję, a było nią aktorstwo. Początkowo
występowała w teatrach amatorskich, a następnie w Teatrze Grodzieńskim im.
Elizy Orzeszkowej. Natomiast każdą wolną chwilę poświęcała swoim dzieciom,
córce Halinie i synowi Bohdanowi, które kochała niemal fanatycznie. Uwielbiała kontakt z przyrodą szczególnie piękna w okolicach Grodna (lasy i wysokobrzeżny Niemen). Ten stan stabilizacji, szczęścia rodzinnego i sukcesów twórczych został brutalnie przerwany przez wybuch wojny i wkroczenie Armii
Czerwonej do Polski i Grodna. Okupant rozpoczął swoje rządy. Za patriotyzm
i działalność organizacyjną w Związku Nauczycielstwa Polskiego, mąż Michał
Rudawiec został aresztowany i wysłany do łagru w głąb ZSRR, a Anna Rudawiec z dwojgiem dzieci skazana na wygnanie.
Tragiczny dzień 13-go kwietnia 1940 roku, godz. 23, walenie kolbą do
drzwi… Atkroj! Zdzieś włast’ sowiecka! A potem dworzec towarowy i pociąg
z bydlęcymi wagonami.
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Mając jednak we krwi działalność organizacyjną i pisarską, pomimo całodziennej fizycznej morderczej pracy o głodzie pisała wiersze i organizowała
wieczorne spotkania wygnańców podczas, których czytała swoje wiersze, jak
i wiersze innych polskich poetów. Ta działalność organizacyjna i kulturalna nie
spodobała się władzy sowieckiej, za co była prześladowana licznymi aresztowaniami i przesłuchaniami przez NKWD.
Po powrocie do kraju, nie było jednak dane, zaistnieć Annie Rudawcowej
jako pisarce i poetce, ponieważ poglądy jej różniły się od poglądów wówczas
wymaganych. Żyjąc w bardzo skromnych warunkach zaprzestała walki z cenzurą a rezultatem tego było zniechęcenie do pracy twórczej. Pisała głównie wiersze dla siebie i wierszyki dla własnych wnuków. W efekcie czego olbrzymi
potencjał twórczy i talent literacki został zaprzepaszczony, a literatura polska
poniosła olbrzymią stratę.
Dodajmy tu tytułem uzupełnienia biogramu A. Rudawiec, że pełniej jawi
się on we wspomnieniach jej córki Haliny Łupinowicz pt. Skrzywdzeni, wchodzących w skład książki wydanej w roku 1991 przez Bydgoskie Towarzystwo
Naukowe zatytułowanej Z Nieludzkiej Ziemi do Polski, której są również zesłańcze wspomnienia Haliny Guściowej. We wspomnieniach H. Łupinowicz
opisane są losy poetki oraz jej dzieci – córki Haliny i syna Bohdana.
Kobieta z dwojgiem dzieci za niepopełnione winy niespodziewanie została wtrącona do piekła, którym stał się Sybir. Podobnie jak inni zesłańcy autorka
opisuje niedolę 6-cio letniego pobytu na Sybirze. Pobyt i wywózka poprzedzona
jest opisem sytuacji w Grodnie w momencie wybuchu wojny, bombardowanie
i niszczenie przez Niemców, mostów koszarów wojskowych, kościołów i wielu
innych ważnych obiektów w mieście, a następnie wkroczenie Armii Czerwonej.
Dziewczynka, 14-letnia gimnazjalistka na własne oczy widziała desperacką
obronę Grodna przed napierającym agresorem. Walki trwały tydzień, nie było
zajęć w szkole, młodzież szkolna szła z butelkami benzyny na czołgi nieprzyjaciela. Tu opisane są również początki rządów okupanta, taki jak zmiany na kierowniczych stanowiskach w szkołach, zdejmowanie krzyży, zakaz modlitwy
przed i po lekcjach, liczne wywózki i aresztowania.
Właśnie w jednym z pierwszych rozdziałów książki autorka opisuje okoliczności w jakich nastąpiło aresztowanie ojca który z poświęceniem i z wielkim ryzykiem ratował polskie książki przed zniszczeniem przez Sowietów.
Podczas jednej z takich patriotyczno-konspiracyjnych akcji został aresztowany.
I już wtedy nad rodziną Anny Rudawcowej zawisła groźba wywiezienia na
Sybir, ale jak można było opuścić męża i ojca siedzącego w więzieniu i tchórzliwie uciekać. Stało się jednak to, przed czym ostrzegały Annę Rudawcową
życzliwe jej osoby, tym bardziej, że władzom sowieckim było dobrze znane jej
patriotyzm i pochodzenie.
Opis sześciu lat zesłania to autentyczny dokument, który mógłby być doskonałym materiałem na scenariusz filmowy jak i obowiązkową lekturą szkolną.
W poszczególnych rozdziałach jest opisany pobyt i ciężka praca fizyczna
w pięciu różnych miejscowościach, głód i zimno, brak odzieży i obuwia, choroby,
ogólne wycieńczenie organizmu powodowało, że ludzie stawali się podobni do
własnych cieni. Autorka wraz ze swoim młodszym bratem Bohdanem, na domiar
złego przeżywali paniczny strach przed utratą matki, a powodem tego strachu
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były częste aresztowania rewizje i przesłuchiwania przez agentów NKWD.
Główny zarzut to pisanie wierszy patriotycznych i organizowanie wieczornych
spotkań współwygnańców pomimo morderczo ciężkiej fizycznej pracy.
Ta działalność patriotyczno-kulturalna nie podobała się władzom sowieckim i stąd ustawiczne prześladowania, które powodowały wycieńczenie organizmu nie tylko fizyczne ale i psychiczne. Skąd ta słaba wątłego zdrowia kobieta
brała siły do życia w tych warunkach? Po utworzeniu w ZSRR Związku Patriotów Polskich mogła legalnie działać, będąc jego sekretarzem na okręg miasta
Karaganda. Na widnokręgu się rozjaśniło, perspektywa powrotu do kraju pozwoliła złagodzić głód, nędzę i prześladujące sybiraków robactwo. Zakończenie
koszmarnych wspomnień to radosny powrót do Polski.*
Bohdan Rudawiec

*

Pełniej o autorce zobacz w: www.poezjasybirska.republika.pl; www. iskryczasu.strefa.pl; www.wierszykirudawcowej.strefa.pl; www.inscenizacje.strefa.pl; http://pl.
wikipedia.org/wiki/Anna_Rudawcowa.

