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• WYJEŻDŻANO Z BAGAŻEM PEŁNYM PLANÓW I NADZIEI
Projekt badawczy „Syberia w poszukiwaniu przeszłości i przyszłości
2009-2015” jest przedsięwzięciem programowym Wrocławskiej Fundacji Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Freya (www.freya.org.pl).
Co roku współpracujący z nią wolontariusze wyruszają do Kraju Ałtajskiego
w poszukiwaniu śladów Polaków zesłanych tam w okresie II wojny światowej.
Poprzez działania te uczestnicy wypraw pragną również uczcić pamięć zmarłych na zesłaniu rodaków oraz dopełnić wiadomości o tułaczym losie deportowanych. Trud dokumentowania życia Polaków przebywających na zesłaniu
w tej części byłego Związku Radzieckiego to niewątpliwie znaczące przedsięwzięcie wpisane w program Fundacji. Wyłania się z niego obraz otoczenia
w jakim przyszło żyć deportowanym Polakom a wgląd do dokumentacji w Archiwum Miejskim w Barnaule obrazuje różnorodne aspekty pobytu na zesłaniu.
Pozwala to także na dopełnienie listy naszych rodaków, którzy w deportacyjnych eszelonach trafili w rejon Zachodniej Syberii.
Nie bez znaczenia dla tej dokumentacji jest również fakt wyjazdów do
miejscowości, w których mieszkali zesłańcy, pozwalający nieraz na dopełnienie
wiadomości o ich losach. Istniejąca już na ten temat faktografia nie budzi
wprawdzie merytorycznych zastrzeżeń, jednak specyfika problemu wymaga
dokładniejszego podejścia do prezentowanej tematyki z wykorzystaniem lokalnych zasobów źródłowych – dokumentów pisanych, materialnych śladów pobytu zesłańców, cmentarzy i tzw. historii mówionej, czyli relacji miejscowej ludności dotyczących przebywających w rejonie Kraju Ałtajskiego Polaków deportowanych w latach 1940-1941.
Od początku projektu „Syberia”, Fundacja czynnie współpracuje z księdzem Andrzejem Obuchowskim, proboszczem parafii katolickiej w Bijsku. To
on pyta, szuka, odnajduje i gromadzi informacje. Na czas wyprawy wrocławskich wolontariuszy zapewnia im zakwaterowanie na plebani. Pomaga też w
dotarciu do okolicznych miejscowości, w których przebywali „specposieleńcy”,
gdzie oprócz pamięci o nich, która przetrwała nieraz wśród miejscowej ludności, pozostały także nieliczne groby na cmentarzach.
Uczestnicy wypraw odwzajemniają księdzu ten trud badawczy oraz serdeczną gościnność, podejmując na rzecz miejscowego kościoła, a także parafii,
różne czynności gospodarcze i organizacyjne. Chociaż ks. Andrzej oddany jest
bez reszty pracy duszpasterskiej, to w pełni dostrzega i uświadamia sobie potrzebę realizowania projektu Fundacji, którego celem jest zachowanie pamięci
i edukacja historyczna, a także zbudowanie mostu przyjaźni pomiędzy Polską
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a Syberią. W polskich zbiorach istnieje wprawdzie trochę archiwaliów oraz
wspomnień dotyczących pobytu Polaków na zesłaniu w Kraju Ałtajskim, dodajmy jednak, że działania Fundacji przyczyniają się do pogłębienia wiedzy na
ten temat. Nieraz bywa i tak, że dostarczają wręcz nowych materiałów eliminujących tzw. „białe plamy” z tego zakresu.
Ubiegłoroczna (sierpień-wrzesień 2012) wyprawa trwała dwa tygodnie.
Wzięły w niej udział cztery osoby. Wśród nich dwoje studentów z Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej funkcjonującej w strukturach Filii Zamiejscowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie
Lubelskim, dla których było to pierwsze spotkanie z programem projektu,
a także z Rosją i Syberią. Wyjeżdżano z bagażem pełnym planów i nadziei. W
programie znalazły się wspomniane wcześniej wizyty w wioskach, na cmentarzach, praca w archiwum, pomoc księdzu w budowaniu kościoła, a także spotkania z mieszkającymi tam Polakami, w tym potomkami zesłańców z XIX
wieku. Podczas wyprawy odwiedzono kilkanaście miejscowości: Barnauł,
Bijsk, Ozero Pietrowskoje, Pietrowka, Żywieckoje, Sorokino, Kutasz, Turoczak, Aja, Katuń, Kosicha i inne. Barnauł był miejscem spotkania z mieszkającymi tu i w okolicach Polakami, w tym z młodzieżą, która wzięła udział w IV
edycji Zlotu Młodzieży Polonijnej „Polonicus”, zorganizowanego przez Fundację Freya.
Wspomniani Polonusi to potomkowie dobrowolnych osadników, którzy
przybyli na tereny Południowej Syberii pod koniec XIX i na początku XX wieku, czego przykładem są istniejące do dzisiaj „polskie wioski” Znamienka
i Aleksandrówka. W Barnaule działa stowarzyszenie „Centrum Polskiej Kultury”, powołane na początku XX wieku w celu zachowania polskiego języka
i tradycji, kultywowania rodzimej kultury, podtrzymywania świadomości narodowej obywateli rosyjskich polskiego pochodzenia, a także umacniania kontaktów z Macierzą i innymi stowarzyszeniami polskimi działającymi w Federacji
Rosyjskiej, zwłaszcza w jej syberyjskiej części, sfederalizowanymi w „Kongresie Polaków w Rosji” z siedzibą w Moskwie. Dodajmy zarazem, że powstające
w Bijsku i Barnaule struktury Kościoła katolickiego pozostają w stałych kontaktach z barnaulskim Centrum Polskiej Kultury.
Wpisane w program Fundacji badania związków polsko-syberyjskich na
terenie Kraju Ałtajskiego wymagają kwerend archiwalnych dla wyłonienia różnych wątków związanych z tym zagadnieniem. Fundacja dokłada starań by
wyjaśnić różne kwestie z tego zakresu o lokalnym zasięgu chronologicznym. W
tym konkretnym przypadku wyłania się trudne zadanie dokumentacyjne, czyniące z uczestników kolejnych wypraw swoistego rodzaju „archiwalnych szperaczy”, co nie jest wprawdzie łatwe, ale z powodzeniem udaje się to realizować.
Ważnym przedsięwzięciem wpisanym w program fundacyjnych przedsięwzięć
były też wspomniane już wyjazdy w teren.
W miejscowościach, do których udało się dotrzeć, prowadzono wywiady
na temat życia Polaków przebywających tam w okresie drugiej wojny światowej. Dowiedziano się np., że Ozero Pietrowskoje było miejscem pracy zesłanych tu Polaków, Litwinów i Niemców. Niestety, nikt z mieszkańców wioski
nie był w stanie dokładnie określić, gdzie Polacy mieszkali, ilu ich było i co się
z nimi stało po wojnie. W innych wioskach było podobnie, chociaż tu i ówdzie
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pozyskano ciekawe informacje. Penetrowano też lokalne cmentarze licząc, że
odkryje się na nich groby rodaków i tzw. polskie krzyże. W odnalezionych
miejscach pochówków umieszczano pamiątkowe tabliczki z napisem:
W tym miejscu spoczywają Polacy
zesłani do Kraju Ałtajskiego w latach 40-tych XX wieku.
Cześć ich pamięci!
W posiołku Katuń natrafiono na fundamenty baraków, w których
mieszkali Polacy deportowani w latach 40. XX wieku. W miejscu tym oddano
hołd zmarłym tam rodakom, umieszczając symboliczną tabliczkę z tekstem
w języku polskim i rosyjskim.

Uczestnicy wyprawy w miejscowości Kutasz. Fot. A. Kaniewska.

Jednym z punktów wyprawy była wizyta w miejscowości Kosicha.
W 1940 r. do miejscowości tej zesłany został Jerzy Hoffman (ur. 1932) z rodziną, reżyser filmów fabularnych, dokumentalnych i publicystycznych, m.in.
„Ogniem i Mieczem”, będącym filmową adaptacją dzieła Henryka Sienkiewicza. Wśród mieszkańców tej wsi nie przetrwała jednak pamięć o polskich zesłańcach, w tym także o rodzinie J. Hoffmana. Śladów tych poszukiwano także
w miejscowym muzeum, jednak i tam niewiele się dowiedziano na ten temat.
Zainteresowani naszymi poszukiwaniami pracownicy muzealnej placówki postanowili pomóc w usystematyzowaniu polskich losów w tej wsi, wymieniono
więc adresy e-mail i pozostało czekanie na wiadomości.
Podczas wyprawy odwiedzono także miejsca, gdzie w poprzednich latach
prowadzono badania. Był to między innymi cmentarz w Bijsku, gdzie znajduje
się symboliczna mogiła zmarłych na Ałtaju Polaków, ofiar represji stalinowskich,
a także mogiła zmarłego na zesłaniu ojca Wojciecha Jaruzelskiego. Uczestnicy
odwiedzili także miejscowość Kutasz, w której w otaczającym ją lesie znajdują
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się polskie groby. Podczas poprzednich wypraw udało się je uporządkować, zaś
w trakcie tegorocznej miejsce to zostało oznaczone pamiątkową tablicą.
Podobnie jak w latach poprzednich, uczestnicy wyprawy wnieśli swoją
cegiełkę w dalszą budowę kościoła w Bijsku. Ich trud i wysiłek zapewne nie
pójdzie na marne, ponieważ w Ałtajskim Kraju jest coraz więcej katolików,
którzy dzięki świątyni będą mogli pełniej uczestniczyć w życiu religijnym.
Warto zaznaczyć, że parafia działa bardzo prężnie i ciągle się rozwija, wspomagana duszpastersko przez siostry ze zgromadzenia zakonnego św. Pawła z Tarsu. To, co pamiętam, gdy wspominam rozmowy z siostrami to niezwykła ufność z jaką odnoszą się one do ludzi spotkanych na swej duszpasterskiej drodze.
Fundacja Freya, chcąc dalej realizować swój projekt, podpisała porozumienie
o współpracy z ks. Andrzejem Obuchowskim, który jak do tej pory wspomagał
ją w realizacji programowych działań dotyczących dziejów Polaków na Ałtaju
Omawiana wyprawa przyniosła realizację części założeń projektu, uświadomiła także konieczność dalszych prac merytorycznych, z ogarnięciem szerszych perspektyw czasowych, tematycznych i terytorialnych, pozwalających
odczytywać dzieje Polaków w Ałtajskim Kraju jako pewną całość w wymiarze
materialnym, społecznym i duchowym. Te tak ważne wątki podjęte zostaną
w toku kolejnych wypraw, a sponsorom tego badawczego wyjazdu tj. Fundacji
Freya oraz Bankowi Zachodniemu WBK, pragnę serdecznie podziękować.
Edyta Justyna Kaczmarczyk
• DROGAMI PAMIĘCI SYBERYJSKIEGO ZESŁANIA
RODZINY ŻUKOWKSICH (1940-1946)
Z początkiem lipca 2011 r. wyruszyliśmy w czterotygodniową podróż do
Rosji by dotrzeć do miejsca zesłania jednego z nas. Było nas czworo. Najważniejszym jednak uczestnikiem wyprawy był mój Ojciec – Bogusław Żukowski,
który w latach 1940-1946 wraz z rodziną przebywał na zesłaniu. Urodził się
5 lipca 1936 roku w Hajnówce, nieopodal Białowieży. Mieszkał tam w pierwszych latach swojego życia wraz z ojcem Leonardem, mamą Sylwestrą oraz
trzema starszymi siostrami. Ojciec był leśniczym, mama zajmowała się domem.
10 lutego 1940 roku cała rodzina, tak jak wiele innych polskich obywateli zamieszkujących wschodnie rubieże Polski, zesłana została na Syberię.
Miejscem zsyłki była maleńka wioska Gromatucha, obok większej wsi
Udarnoje nad rzeką Kiją, w powiecie Tissul – wówczas w obwodzie nowosybirskim. Tam 19 lipca 1941 roku zmarła i została pochowana matka rodziny, Sylwestra. Jesienią 1941 roku Leonard Żukowski wraz z czwórką osieroconych
dzieci – tak jak i inni Polacy, na podstawie umowy zwanej potocznie „układem
Sikorski-Majski” – opuścił miejsce zesłania i udał się do odległego, znajdującego się w obwodzie orenburskim Buzułuku. Formowała się tam Armia Polska
pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Dotarli do Buzułuku, gdy miasto
było już przepełnione chętnymi do wojska i ludnością cywilną. Rodzinę Żukowskich skierowano do pobliskiego Soroczyńska, gdzie miała oczekiwać na
ostatni transport do Persji.
Tam przyszło im spędzić zimę i rozpocząć nowy 1942 rok. Ten ostatni,
oczekiwany transport wojska, zatrzymany decyzją sowieckich władz, nigdy nie
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wyjechał. Z tego powodu przymusowy pobyt rodziny Żukowskich w ZSRR
przedłużył się o kolejne lata. Początkowo przenieśli się do wioski Nowogieorgiewka w rejonie Taszły, potem zaś do innej, oddalonej o 12 km, noszącej
nazwę Graznucha. W tym czasie Leonard Żukowski (marzec 1943 r.) został
aresztowany za odmowę przyjęcia obywatelstwa radzieckiego i osadzony
w łagrze, skąd zwolniono go i odesłano pod eskortą (listopad 1943 r.) do powstającego ponownie na terenie ZSRR wojska polskiego, tym razem pod dowództwem płk. Zygmunta Berlinga. Z wojskiem tym dotarł do Polski jako żołnierz 5 baterii ciężkiej artylerii. W walkach pod Warszawą (styczeń 1945 r.)
został ciężko ranny. Zwolniony ze szpitala na urlop rekonwalescencyjny (luty
1945 r.), z krwawiącymi ranami, wyruszył w daleką drogę do pozostawionych
we wsi Graznucha ukochanych dzieci. 12 lutego 1946 roku, po 2 tygodniach
oczekiwania na transport na orenburskim dworcu kolejowym, rodzina Żukowskich (ojciec Leonard i czwórka jego dzieci) wyruszyła w podróż repatriacyjną
do Polski, docierając do Ojczyzny 22 marca, po ponad 6 latach zesłania.

Wycieńczeni po wielogodzinnym spływie rzeką Kija.
BogusławŻukowski z córką Dagmarą Dworak.

Upływały lata, a dzieje tej syberyjskiej zsyłki tliły się w pamięci tych którzy ją przeżyli i nieraz pobrzmiewały w naszym domu. Pomyślałam, że kiedyś
odbędę podróż tym zesłańczym szlakiem, który przed laty zawiódł rodzinę Żukowskich na odległą Syberię. Pragnienie ziściło się po latach a najważniejszym
uczestnikiem tej wyprawy był oczywiście mój Ojciec. Sprawami logistycznymi
zajął się mój mąż, którego dzielnie wspierałam, a Łukasz Stachnik, doktorant
Uniwersytetu Jagiellońskiego wspomagał nas w sprawach organizacyjnych.
Mimo, że długo trwały nasze przygotowania jechaliśmy jednak w nieznane,
rzec można w otchłań związków polsko-syberyjskich, w której tliły się losy
mojego Ojca i Jego najbliższych, nade wszystko zaś Dziadka Leonarda, który
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sterany wojennym szlakiem, ranny pod Warszawą, nie bacząc na trudne okoliczności pośpieszył po swe dzieci pozostałe gdzieś pod Orenburgiem.
Wyruszyliśmy z Krakowa przez Moskwę do Irkucka. Dalej podróżowaliśmy różnymi środkami transportu odwiedzając kolejno Sliudankę nad Bajkałem, Port Bajkał, Chużyr na bajkalskiej wyspie Olchon i polską wieś Wierszynę, aby ponownie powrócić do Irkucka. To była rekreacyjna część naszego wyjazdu, mimo że rekreacyjna to naprawdę warta przeżycia. Najbardziej zachwyciło nas surowe piękno Bajkału, soczystość zieleni, chłód jeziora, potęga i dzikość natury. Ale nie to było jednak powodem naszej podróży. W trakcie dalszej
ponad dwutygodniowej ekspedycji podążyliśmy już tylko śladami mojego
Dziadka i Ojca z lat ich syberyjskiego zesłania.

Udarnoje, ryngraf na krzyżu ku pamięci Sylwestry Żukowskiej.

Najpierw wyruszyliśmy na miejsce zsyłki rodziny Żukowskich. Celem
była maleńka wioska Gromatucha położona nad rzeką o tej samej nazwie, tuż
nieopodal innej wsi o nazwie Udarnoje nad rzeką Kiją w rejonie Tisul (obecnie
kemerowskaja obłast). Poszukiwaliśmy grobu mojej Babci, Sylwestry Żukowskiej, aby w 70 rocznicę jej śmierci – dokładnie w ten dzień (zm. 19 lipca 1941
r.) – zapalić znicze na jej mogile i spełnić życiowe marzenie mojego Ojca, a Jej
syna. Nie było prosto, nie było łatwo. Przez 2 dni walczyliśmy z naturą wiosłując na dmuchanych łodziach po rzece Kiji po 8-9 godzin dziennie. Zmęczenie
ogromne. Niski poziom wody uniemożliwiał spływ rzeką i powodował nieustającą walkę z jej nurtem, tak by nie dopuścić aby łodzie zawieszały się na kamieniach czy osiadały na mieliznach. Wysiłki te łagodzone były przepięknymi
widokami nadbrzeży rzeki i cudowną słoneczną pogodą. Sukcesu pełnego nie
było, bo być chyba nie mogło. Natura i czas zrobiły swoje.
Od 1953 roku, czasu gdy zlikwidowano kopalnię złota w Udarnoje i tamtejszy sowchoz, nikt już nie mieszka ani w poszukiwanej przez nas wsi Gromatu-
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cha, ani w sąsiadującym z nią niegdyś Udarnoje. Dotarliśmy jednak do miejsca,
gdzie mała dziś rzeczka Gromatucha wpływa do rzeki Kiji. Zabrakło kilometra,
dwóch a może trzech aby dotrzeć do miejsca gdzie była wioska Gromatucha. Mimo
naszych prób, brnięcia przez ponad 2 metrową kwitnącą dziką syberyjską roślinność, przedarcie się w górę rzeki bez specjalistycznego sprzętu nie było możliwe.
Tajga zamknęła przed nami swe tajemnice. Nam, a przede wszystkim mojemu Ojcu
i mnie, musiała wystarczyć bliskość poszukiwanego miejsca. Na prowizorycznej
mogile, w dniu śmierci Babci, zapaliliśmy świece ustawione w znak krzyża. Po
chwili zadumy i modlitwy, będąc pewnymi, że zapalone świece palić się będą przez
cały ten dzień, odpłynęliśmy. Ostatecznie rzeką dotarliśmy do Makaraku skąd wyruszyliśmy do Mariińska, aby tą drogą dotrzeć do najbliższej stacji Kolei Transsyberyjskiej. Z Mariińska dalej podróżowaliśmy pociągiem przez Nowosybirsk,
Omsk, Orenburg, kolejno zatrzymując się w każdym z tych miejsc.

Step, miejsce gdzie była wioska Nowogieorgiewka.
Pierwsza z prawej Wanda Seliwanowska.

W Orenburgu, w miejscu skąd w marcu 1946 roku rodzina Żukowskich
rozpoczęła swą repatriacyjną podróż do Polski, spotykaliśmy się z charyzmatyczną prezes Orenburskiego Obwodowego Kulturalno-Oświatowego Cenntrum
„Czerwone Maki” – Panią Wandą Seliwanowską. Ona jako jedyna reprezentantka polskich organizacji na tym terenie odpowiedziała na naszą korespondencję zawierającą prośbę o pomoc w zorganizowaniu tej wyprawy, wysyłaną
na etapie planowania ekspedycji. Zadawała nam potem wiele pytań, aby
uszczegółowić cel naszej podróży i wiedziała czemu to będzie służyć. Pomoc
pani Wandy okazała się nieoceniona. To dzięki niej, zarażone pasją jej archiwalnych poszukiwań władze Orenburskiego Archiwum zadecydowały o wydaniu nam: Ojcu i mnie uwierzytelnionych kopii 36 takich dokumentów – dla nas
bezcennych!
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Pani Wanda potrafiła zarazić ideą poszukiwań również władze Soroczyńska, Błagadarnoje, a także rejonu Taszły. Sposób przyjmowania nas tam przeszedł najśmielsze oczekiwania. W Soroczyńsku dzięki pomocy i zaangażowaniu
miejscowych władz odnaleźliśmy wspólnie miejsce, gdzie w czasie wojny znajdował się Polski Dom Dziecka, a w którym przebywał Ojciec ze swoimi siostrami. Zobaczyliśmy, wyglądające inaczej jak 70 lat temu, ale ciągle funkcjonujące
zakłady mięsne, w których pracował Dziadek a nawet byliśmy w barakach,
w których mieszkali wówczas robotnicy tych zakładów, gdzie Żukowscy spędzili
zimę 1941/42 roku. Dodatkowo z miejscowego archiwum otrzymaliśmy kolejne
kopie dokumentów dotyczących rodziny. Dalej pod opieką Pani Wandy udaliśmy
się z Soroczyńska do miejscowości Taszła w powiecie Błagadarnoje, gdzie
we wsiach Nowogieorgiewka i Graznucha mieszkała niegdyś rodzina Żukowskich. W te miejsca przygnał ich wówczas głód panujący w Soroczyńsku.

Orenburg, pamiątkowe zdjęcie z uroczystości przekazania
rodzinnych dokumentów.

W Taszle gościnność i serdeczność oraz zaangażowanie w sprawę naszych
poszukiwań miejscowych władz oraz zwykłych ludzi zaskoczyła nas ponownie.
Nie tylko serdecznie nas przywitano, ale i sporządzono w miejscowym muzeum
specjalną ekspozycję na powitanie Ojca. W jej centralnym miejscu umieszczono
zdjęcie rodziny Żukowskich z dawnych lat a obok zdjęcie żyjącego Jewgienija
Iwanowa, syna gospodyni w domu której mieszkali Żukowscy we wsi Graznucha.
Były też zdjęcia stawów i pól oraz pozostałości drewnianej szkoły, w której uczył
się Ojciec, gdy poszedł w 1944 do pierwszej klasy. Był też narysowany plan jego
domu i plan Nowogieorgiewki sporządzony przez jednego z żyjących mieszkańców wsi. Wzruszający gest! Tu dowiedzieliśmy się, że czas poczynił wielkie
zmiany. Dziś Gramatucha nazywa się Majskoje a wieś Nowogieorgiewka od
1981 roku nie istnieje. Na tym jednak niespodzianki się nie kończyły. Zawieziono
nas do Majskoje, gdzie w miejscowej szkole odbyło się wspaniale zorganizowane
spotkanie Ojca z dawnymi, żyjącymi jeszcze mieszkańcami obu wsi a pamiętającymi rodzinę Żukowskich. Byliśmy świadkami niewiarygodnych spotkań po
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latach i burzy emocji. Płakali mężczyźni i płakały kobiety, których los zetknął ze
sobą w latach dzieciństwa, a którzy dziś jako sędziwi ludzie w nieoczekiwany
sposób spotkali się po 70 latach.
Ale nie tylko oni płakali. Ja też płakałam. Płakałam, gdy Ojciec witał się
z Nadią Paradiną, córką gospodyni, u której Żukowscy mieszkali w nieistniejącej już wsi Nowogieorgiewka.

Bory Buzułuku, bezimienna mogiła polskich oficerów.

Pani Nadia, mimo swoich 86 lat, na spotkanie przebyła długą drogę.
Przyjechała z Orenburga pod opieką syna, który by mogła tu przybyć przyjechał
aż z Omska. Wspominała niewiarygodną wręcz historię spódniczki, jaką otrzymała od mojego dziadka Leonarda. O przydział tej spódniczki dziadek prosił
miejscowy oddział Związku Patriotów Polskich, na co istnieje pisemny dokument w Orenburskim Archiwum, a którego uwierzytelnioną kopię otrzymaliśmy. Dlaczego prosił, spytałam potem Ojca? Odpowiedział, po prostu Nadia
była już wówczas dużą dziewczynką, wstyd było, bo spódnicę powinna już
dawno mieć odpowiedział. Płakałam i potem, gdy Ojciec płakał witając się
z Jewgienijem Iwanowem, młodszym od niego o 2 lata, synem gospodyni domu, w którym mieszkali w kolejnej wsi o nazwie Graznucha. Choć przez moment się wahali a z oczu płynęły łzy padli sobie w objęcia, jak bracia jak najwięksi przyjaciele, ciesząc się ze spotkania, na które nigdy nie liczyli. Jak miałam nie płakać? Jewgienij zwany Gienkiem pamiętał jak otworzyły się drzwi
domu i usłyszał gromki głos: „zdjes budut żyt palijaki”. On również wspominał,
jak dziadek Leonard wrócił z wojny ranny a przez bandaże na głowie sączyła
się krew. Takie opowieści płynęły na tym niezwykłym spotkaniu a każdy pamiętał inne zdarzenia. Dzieci wojny wspominały dawne dni. Na spotkaniu
obecni byli inni znamienici goście jak siostry Riepiech, Panowie Korownikow,
Szapowałow oraz wielu innych. Temperaturę emocji łagodził głos wokalistki
śpiewającej przy akompaniamencie harmonii piękne, stare rosyjskie pieśni.
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Jedną z nich – pieśń o żołnierzach wracających z wojny – śpiewali wspólnie
Ojciec i Gienka Iwanow. Wzruszona była cała sala zgromadzonych gości. Później jeszcze podano obiad, na który władze Taszły zaprosiły wszystkich zgromadzonych. Były też prezenty, a na koniec wspólne pamiątkowe zdjęcie. Czas
biegł jednak nieubłaganie. Musieliśmy jechać, ale zdążyliśmy obejrzeć w Majskoje rozpadający się budynek drewnianej szkoły i miejsce gdzie kiedyś stał
dom Iwanowych. Dalej pojechaliśmy jeszcze w bezkresny step w miejsce nieistniejącej dziś wsi Nowogieorgiewka.

Majskoje (dawniej Graznucha), pożegnalne zdjęcie uczestników spotkania.

Wzruszeni jesteśmy do dziś przebiegiem tamtej wizyty i wdzięczni miejscowym władzom. Bez ich pomocy nigdy nie spotkalibyśmy tych wszystkich
ludzi, nie znaleźlibyśmy tych wszystkich miejsc. Największe podziękowania
należą się szefowi rejonu Taszła Panu Władimirowi Suslikowowi Iwanowiczowi oraz szefowi powiatu Błagadarnowo Panu Władimirowi Wasiljewiczowi
Iwasjukowi, a także Paniom, które bezpośrednio dbały o nas i pomagały we
wszystkim. Nie można również zapomnieć o wielu innych osobach zaangażowanych w pomoc jaką nam udzielali w przebieg i organizację tego pobytu. Nie
wiem czy gdzie indziej ktoś wyhaftowałby woreczki z nazwą miejsc komuś
drogich, z których trzeba wziąć na pamiątkę po symbolicznej garści ziemi. Takie woreczki przygotowano w Taszle z wyhaftowanym napisem; Graznucha
i Nowogieorgiewka. Nie wiem czy to tylko polski zwyczaj, czy rosyjski również, ale ten gest na zawsze pozostanie w naszej Pamięci.
Dalej z Taszły pojechaliśmy jeszcze do Buzułuku, gdzie jesienią 1941
roku, jak wielu innych Polaków przybyła tu rodzina Żukowskich by z nowopowstającą armią gen. W. Andresa zakończyć okres swojego zesłania. To jednak się nie udało. Leonard Żukowski, jako ojciec czworga dzieci, półsierot
otrzymał zadanie poszukiwania polskich sierot na terenie całego obwodu oren-
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burskiego (wtedy obwodu czkałowskiego) co czynił z wielkim poświęceniem
do zaplanowanego wyjazdu ostatniego transportu polskiego wojska. Ten ostatni
transport nigdy z ZSRR nie wyjechał a zsyłka rodziny Żukowskich przedłużyła
się o kolejnych kilka lat. Tu, w Buzułuku podążaliśmy miejscami pamięci polskich żołnierzy prowadzeni przez niestrudzoną Panią Wandę. Odwiedziliśmy
miejscowe Muzeum a w nim małą salę poświęconą formującemu się tu 70 lat
temu wojsku gen. W. Andersa. Miejsce to jest dla każdego Polaka szczególne,
bo łączy się z nadzieją, wiarą i oddaniem sprawom Kraju. Pojechaliśmy również do leśnej bezimiennej zbiorowej mogiły zwanej Aleją Oficerów w Borach
Buzułuku oraz zbiorowej imiennej mogiły 16 naszych żołnierzy we wsi Kołtubanowka.
Buzułuk był przedostatnim etapem naszej podróży. Dalej koleją podążyliśmy już tylko do oddalonej o 4 godziny jazdy pociągiem Samary, skąd powrót
do Krakowa samolotem przez Frankfurt nad Menem był czasowo najkorzystniejszy. W Samarze zostaliśmy jednak jeszcze dwie noce. To ja chciałam tam
pobyć, bo jak mówił mój drugi dziadek Edward (Ojciec Mamy); Samara jest
piękna. Skąd wiedział że Samara jest pięknym miastem? Ano był jako dziecko
zesłany z rodziną na Sybir w 1905 roku ale to zupełnie inna historia.
Moja refleksja z całej podróży? To czego nie zapomnę? Trudna do opisania w kilku słowach. Przepiękne obrazy, widoki przestrzeni, niewiarygodnie
dzikiej i niezniszczonej cywilizacją przyrody. Przepiękni też zwykli, normalni
ludzie, których piękno zawarte jest w ich wnętrzu. Otwarci i serdeczni dla drugiego człowieka. Rozumiejący sprawy, które w innych krajach nie znajdą takiego zrozumienia. Podążanie za sercem na mogiłę Matki, za wspomnieniami
dzieciństwa uważają za naturalną potrzebę człowieka. Tak więc przy niezwykłej
przyrodzie i ludziach niezwykłych, w Rosji nadal zaskakuje brak dbałości przez
władze o zwykłego człowieka, m.in. przez tworzenie bzdurnych, nieżyciowych
przepisów. Jeden z takich przepisów to ten, wg którego bagaż może przejść
odprawę celną tylko w stolicy Rosji, w Moskwie. Ten wewnętrzny, niczym nieuzasadniony przepis, zupełnie niezrozumiały dla człowieka zachodu, zatrzymał
w Moskwie nasz bagaż, który był odprawiony omyłkowo z Krakowa bezpośrednio do Irkucka. Mimo kilkukrotnej interwencji Konsulatu Polskiego w Irkucku i faktu, że placówka Urzędu Celnego Rosji jest też na lotnisku w Irkucku,
nic nie dało się w naszej sprawie załatwić. Cóż za znaczenie w jakim miejscu
odbywa się odprawa celna? W Moskwie czy w Irkucku? Podróż naszą trwająca
26 dni odbyliśmy więc bez bagażu kupując jedynie to co było najpotrzebniejsze: bieliznę, skarpety, koszule, spodnie no oczywiście pastę i szczoteczki do
zębów. W Rosji nieprawdopodobne zawsze jest możliwym. Uważajcie drodzy
turyści!
Dagmara Dworak

*
Epilog I
Z tej niezwykłej podróży powstał film dokumentalny zatytułowany „Drogami Pamięci” (2012/87’/polska/rosyjska wersja językowa). Film jest podziękowaniem dla tych, którzy Bogusławowi Żukowskiemu w 2011 r. w podróży
drogami pamięci jego syberyjskiego zesłania (1940-46) okazali wielkie zrozu-
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mienie, ogromne serce, bezcenną pomoc i wsparcie, podziękowaniem wypowiedzianym obrazem filmu, stworzonym przez córkę Bogusława, uczestniczkę
wyprawy – Dagmarę Dworak. Premiera filmu miała miejsce 12 maja 2012 r.,
w kinie „Sokół” na Festiwalu Filmu Polskiego w Orenburgu.
Epilog II
Dwóch uczestników podróży z 2011 r.: córka Bogusława – Dagmara
Dworak i jej mąż Marek w czerwcu 2012 r. wyruszyli w tajgę po raz kolejny.
Celem wyprawy było dokończyć to, co nie dokończone, zawieść na miejsce
ryngraf ku pamięci zmarłej na zesłaniu Sylwestry Żukowskiej. Ryngraf, który w
roku poprzednim był w zaginionym bagażu i odnalazł się wraz z bagażem po
powrocie ekipy do Krakowa. Wyruszyli wczesną syberyjską wiosną. Roślinność jeszcze nie była wysoka. Ponownie płynęli rzeką Kiją. W trakcie kilkudniowych poszukiwań w głębokiej tajdze odnaleźli wiele pozostałości z tamtych lat; miejsce zesłania rodziny – wioskę Gromatuchę, resztki dawnej kopalni
złota i wioski Udarnoje, ustalili położenie dawnego polskiego cmentarza (porośniętego już brzozowym lasem). W sercu tajgi postawili krzyż ku pamięci Matki
Bogusława i Babci Dagmary1.
• INTELEKTUALNA PRZYGODA
Z OGROMNYM ŁADUNKIEM EMOCJONALNYM…
Tak najkrócej można scharakteryzować konferencję, jaka odbyła się
w dniach 2-5 grudnia 2012 roku w „Domu Polonii”, mieszczącym się na Zamku
w Pułtusku. Poświęcona ona była polskim budowniczym Kolei Wschodniochińskiej i Polakom w Mandżurii, a zorganizowały ją Stowarzyszenie „Wspólnota
Polska” oraz Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Tomaszowie Lubelskim. Program konferencji był bardzo bogaty, lista
referentów długa, a jednak okazało się, że czas przeznaczony na naukowe dysputy upłynął bardzo szybko.
Poszczególne wystąpienia dotyczyły różnorodnych zagadnień i zawierały
ogromny ładunek wiedzy. Obok referatów naukowych, napisanych w oparciu
o literaturę przedmiotu, były też wystąpienia bardzo osobiste, bo prezentujące
1

Autorka tej relacji poszukuje środków na opracowanie kolejnego filmu (polska,
rosyjska, angielska wersja językowa), obrazującego trud dwóch wypraw 2011 i 2012
roku a niosącego piękny przekaz. Film ma pokazywać wzajemne współczesne relacje
zwykłych ludzi: Polaków i Rosjan, którzy mimo dzielących ich narody traumatycznych
historycznych wydarzeń, są wzajemnie otwarci, życzliwi i pomocni. Nie ma on narzucać ocen, przypomnieć jedynie fakty historyczne (zsyłki polskiej ludności w głąb Rosji
w czasie II wojny światowej) i pokazać współczesne wydarzenia, a w ich kontekście
mówić o tym, co łączy ludzi, mimo granic, odrębnych interesów politycznych i trudnej
historii. Tym co łączy ludzi jest człowieczeństwo – symbolem którego ma być kromka
chleba. Roboczy tytuł filmu; „Kromka chleba”. Te i inne informacje na temat filmu
„Drogami Pamięci” oraz projektu nowego filmu o roboczym tytule „Kromka chleba”
znajdziecie Państwo na stronie internetowej; www.drogami-pamieci.pl
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dzieje rodzin, które los związał na długo z daleką Mandżurią. Z niezwykłą uwagą zostało przyjęte wystąpienie Leonarda Spychalskiego ukazujące historię
rodziny Spychalskich i jej udział w bogatym życiu społeczno-kulturalnym Harbinu. Przy okazji prelegent przypomniał też obraz życia sportowego Harbinu,
w którym brał aktywny udział. Równie ciekawa była barwna opowieść Jerzego
Czajewskiego dotycząca drogi, jaką rodzina Czajewskich odbyła z Kresów
Wschodnich do Mandżurii. Wystąpienia ilustrowane zdjęciami z rodzinnych
albumów przywoływały wydarzenia i ludzi tworzących polską kolonię na obszarach, gdzie budowano Kolej Wschodniochińską. Zarówno w okresie budowy, jak i przy eksploatacji kolei istotną rolę odegrali Polacy. Byli kierownikami
poszczególnych odcinków budowy, konstruowali tabor kolejowy, byli naczelnikami stacji, maszynistami, konduktorami, lekarzami. Ten niezwykle ważny
wkład Polaków omówił szczegółowo prof. Adam Winiarz, podkreślając, że była
to świadoma inteligencja techniczna, a polscy inżynierowie z wschodniochińskim doświadczeniem byli potem twórcami kolejnictwa w II Rzeczypospolitej.
Swoistym uzupełnieniem tego referatu była prezentacja Jerzego Czajewskiego
zatytułowana „Album Kolei Wschodniochińskiej 1896-1925 (ludzie i dzieło)”,
w której autor wykorzystał szereg fotografii obrazujących poszczególne etapy
budowy kolei oraz polskich budowniczych. Wśród nich byli m.in.: inż. Tadeusz
Bedniowski, Kazimierz Zienkowicz, Jan Chodorowski, prof. Antoni Xiężopolski, inż. Bronisław Małachowski. Dwaj ostatni zostali bliżej zaprezentowani
w referacie dra Zbigniewa Tucholskiego, który podkreślił istotne zasługi
A. Xiężopolskiego dla kolejnictwa w Rosji, a potem w Polsce.
Warto podkreślić, że polska kolonia w Harbinie była zamożna, zgodna
i dobrze zorganizowana, a niezbitym tego dowodem była jej różnorodna działalność oświatowa czy kulturalna. Na ten aspekt zwracali uwagę wszyscy niemal referenci, natomiast prof. Andrzej Wójcik i Karol Czok dokonali przeglądu
polskiej prasy wydawanej w Harbinie, w której jawi się wielość wątków charakteryzujących działalność oświatową, kulturalną, administracyjną i duszpasterską
Polaków związanych z tym dalekowschodnim miastem. Równie ważne wśród
tej społeczności było patriotyczne wychowanie, jakie młodzi Polacy odebrali
w harbińskich szkołach i organizacjach. Przełożyło się to na ich późniejsze losy,
a niektórzy Polacy z harbińskim rodowodem zasłynęli potem z bohaterskich
czynów podczas wojny (np. udział w bitwie pod Monte Cassino), za które odznaczeni zostali wysokimi odznaczeniami wojennymi i zyskali należne miejsce
na kartach historii. Dla pełnego obrazu osadnictwa polskiego w Mandżurii niezwykle ważne były panujące tam stosunki między różnymi grupami narodowościowymi. Z tego względu wiele ciekawych wiadomości dostarczyły wystąpienia dotyczące relacji Polacy – Rosjanie (dr Sergiusz Leończyk) oraz społeczności ukraińskiej w tym mieście (dr Grzegorz Skrukwa).
W historii Polacy zapisali się nie tylko jako budowniczowie Kolei
Wschodniochińskiej czy pracownicy zatrudnieni na różnych szczeblach zarządu
i ruchu. Nasze skomplikowane losy spowodowały, że wielu Polaków z Priwiślińskiego Kraju służyło w armii Imperium Rosyjskiego. Ich kariery i postawy przeanalizował dr Mariusz Kulik, podkreślając, że co 10. żołnierz w rosyjskiej armii
lądowej i co 50. we flocie był Polakiem. Polacy stanowili 17% oficerów w wojskach lądowych, a 20 z nich dosłużyło się rangi generała.
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Analizując naszą obecność w Mandżurii, należy zaznaczyć, że prowadziliśmy tam szeroko zakrojone badania naukowe. Przykładem może być Kazimierz Grochowski – geolog i podróżnik. Na jego dokonania zwrócili uwagę
prof. Zbigniew Wójcik oraz dr Michał Pędracki, zaś prof. Maria Blombergowa
i Igor Strojecki zaprezentowali postać etnografa, przyrodnika, podróżnika, fotografa i dokumentalisty Leona Barszczewskiego.
Na życie społeczności polskiej w Mandżurii – na co zwracało uwagę wielu prelegentów – duży wpływ miał kościół katolicki i jego duchowni. Wśród
nich niewątpliwie na przypomnienie zasługuje Maurus Kluge, którego interesująca biografię przedstawił ks. prof. Franciszek Rosiński OFM z Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Franciszkanów we Wrocławiu, kierujący wspomnianą powyżej Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej podejmującej
w swojej działalności wątki polsko-syberyjskie i współorganizującej tę interesującą konferencję o naszych rodakach w Harbinie.
Z Harbina wywodzą się też ludzie pióra. Niestety, zabrało na konferencji
pana Edwarda Kajdańskiego, ale o jego dorobku mówiła z fascynacją dr Stefania Skowron-Markowska. Nie można było oczywiście pominąć Teodora Parnickiego, absolwenta Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Harbinie. To
właśnie tam znalazł on grono nauczycieli, którzy kształtowali jego literackie
zainteresowania. Młodość spędzona w Mandżurii wywarła wpływ na pisarstwo
Parnickiego oraz na jego sposób operowania słowem i na postrzegania świata.
Szeroko o tym mówiła prof. Barbara Noworolska.
Kolonia polska w Mandżurii pozostawiła bogatą spuściznę. Są to materialne ślady polskiej obecności, jak choćby harbiński dworzec zaprojektowany
przez Ignacego Cytowicza. Pozostała też dokumentacja fotograficzna, która
z archiwów rodzinnych przekazywana jest do placówek muzealnych czy bibliotecznych. Na mapie Polski miejscem, gdzie trafiło chyba najwięcej pamiątek
z Harbina jest Książnica Pomorska w Szczecinie, bo właśnie w tym mieście
zamieszkało sporo Polaków z Mandżurii. Fotograficzną dokumentację zgromadzoną i szeroko prezentowaną omówiła Cecylia Judek, zwracają szczególną
uwagę na ścisłe kontakty ze szczecińskim Klubem Harbińczyków, którego prezesem jest wspomniany już Leonard Spychalski.
Materiały związane z losami Polaków w Harbinie znajdują się również
w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Zgromadzone fotografie, egzemplarze
prasy oraz publikacje były tematem mojego referatu. Niezwykle ważne było uzupełnianie informacji o osobach uwiecznionych na fotografiach przez tych uczestników spotkania, którzy prezentowanych ludzi i miejsca znają z autopsji lub
opowieści rodzinnych. Równie miłym elementem konferencji była podróż sentymentalna, w którą zaprosił obecnych Romuald Oziewicz, ukazując na slajdach
dawny i współczesny Harbin ze szczególnym uwzględnieniem śladów polskich.
Wygłoszone referaty wywołały dyskusję, która z zamkowej biblioteki
przeniosła się do restauracji, a potem miała swój dalszy ciąg w pokojach hotelowych. Był to dowód, że temat jest intrygujący i wart szerokiej popularyzacji.
Szkoda, że wśród referentów – poza wspomnianym już Harbińczykiem Edwardem Kajdańskim – zabrakło prof. Antoniego Kuczyńskiego z KUL-u, współtwórcy konferencji, którego zaplanowane wystąpienie noszące tytuł „Stan
i potrzeby badań nad historią Polaków w Harbinie – losy, świadectwa, dziedzic-
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two”, dałoby zapewne obraz zarówno stanu badań nad historią polskiego osadnictwa w Mandżurii, jak i wskazałoby kierunki dalszych poszukiwań.
Pozostaje mieć nadzieję, że staraniem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych – uda się wydać drukiem materiały pokonferencyjne, które będą istotnym wkładem w dokumentowanie naszej historii. Obecnie istotne jest pokazanie tego, co Polacy rozproszeni
po świecie w okresie ponad stu lat zaborów dali światu w zakresie nauki, gospodarki i cywilizacji. Powinniśmy się o to częściej upominać, a na programy
badawcze z tego zakresu nie powinno brakować pieniędzy. W imieniu wszystkich referentów pragnę w tym miejscu podziękować organizatorom spotkania
za stworzenie wspaniałej atmosfery naukowej oraz dopracowanie w każdym
szczególe tej konferencji.
Jolanta Załęczny
• ABY NIE ZOSTAŁ ZAPOMNIANY

Kazimierz Sobolewski urodził się 3 stycznia 1919 roku w Modliborzycach powiat Janów Lubelski, jako syn Wincentego Bolesława Sobolewskiego1,
kapitana Wojska Polskiego, lekarza i Wiktorii ze Strzałkowskich. Dzieciństwo
i lata szkolne wraz z rodzeństwem: Ireną (ur. 15 kwietnia 1906 r.), Zdzisławem
(ur. 24 kwietnia 1917 r.)2 i Januszem (ur. 1 września 1921 r.)3, spędził w domu
rodziców przy ulicy Mickiewicza 12. Pobierał nauki w Męskiej Szkole Powszechnej, a następnie w Gimnazjum i później Liceum im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego. W 1936 r. rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu
Jana Kazimierza we Lwowie.
W 1939 r. zgłosił się na ochotnika do wojska, jednak nagła choroba i konieczność poddania się operacji, nie pozwoliła mu na wzięcie udziału w kampanii wrześniowej. Po wkroczeniu wojsk sowieckich do Lwowa, został aresztowany pod zarzutem ukrywania broni. Zwolniony, dzięki interwencji profesora
Jakuba Parnasa z Uniwersytetu Jana Kazimierza, podjął studia na IV roku medycyny. Ponownie zagrożony aresztowaniem przez NKWD, powrócił do Sandomierza. Tu brał udział w pracy konspiracyjnej, m.in. wydając i współredagu1

Wincenty Sobolewski (ur. 12.10.1889 r.), major Wojska Polskiego, lekarz 35
Pułku Piechoty w Chełmie i 4 Batalionu Saperów w Sandomierzu, lekarz miejski
w Sandomierzu w latach 1926–1950, związany ze Stronnictwem Narodowym. Podczas
okupacji wydawał w Sandomierzu gazetę podziemną „Naród w Walce”. Pozostawił
„Dzienniki” z lat okupacji i lat powojennych.
2
Zdzisław Sobolewski, student medycyny na Uniwersytecie Jagiellońskim, działacz ruchu narodowego, wiceprezes Młodzieży Wszechpolskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zmarł 20 września 1939 r. podczas ewakuacji sandomierskiego szpitala
w miejscowości Irena w powiecie janowskim.
3
Janusz Sobolewski, student medycyny na tajnych kompletach Uniwersytetu
Warszawskiego. Żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej i Armii Krajowej. Dwukrotny zbieg z więzień gestapo. W Powstaniu Warszawskim walczył w Oddziale Specjalnym „Juliusz”. Zmarł z odniesionych ran 27 sierpnia 1944 r. Odznaczony Srebrnym
Krzyżem Wojennym Virtuti Militari i dwoma Krzyżami Walecznych.
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jąc pismo „Naród w Walce”, związane z Polskim Obozem Narodowym (19401942)4.
W końcu stycznia 1942 r. zagrożony aresztowaniem przez gestapo,
przedostał się do Lwowa, gdzie kontynuował studia medyczne na Kursach Lekarsko-Przyrodniczych – (Staatliche Medizinisch-Naturwissenchaftliche Fachkurse Lemberg), pracując jednocześnie jako laborant w Instytucie Tyfusowym, kierowanym przez profesora Rudolfa Weigla5. We Lwowie nadal działał
w konspiracji i współtworzył gazetę konspiracyjną „Słowo Polskie”, wydawaną
przez Wydział Propagandy Zarządu Okręgowego Stronnictwa Narodowego6.

Kazimierz Sobolewski w Incie.
4

M. Adamczyk, Prasa konspiracyjna na Kielecczyźnie w latach 1939-1945,
Kraków 1982, s. 54, 151, 186; P. Matusak, Ruch oporu na ziemi opatowskosandomierskiej w latach 1939-1945, Warszawa 1976, s. 114-115; S. Lewandowska,
Polska konspiracyjna prasa informacyjno-polityczna 1939-1945,Warszawa, 1982
s. 100; Wojna i okupacja, [w:] Dzieje Sandomierza, pod red. H. Samsonowicza, t. 4,
Toruń 1994, s. 175; M. Orłowski, Prasa konspiracyjna Stronnictwa Narodowego
w latach 1939-194, Poznań 2006, s. 159; M. Proć, D. Szczygielski, Znani Wychowankowie, [w:] Collegium Gostomianum. Nauczyciele, uczniowie i ich szkoła w latach
1944-2002, Praca zbiorowa. Komitet Obchodów 400-lecia Collegium Gostomianum,
Sandomierz 2002, s. 128.
5
Szerzej o pracy Lwowskiego Wydziału Lekarskiego w okresie okupacji zobacz:
Z. Albert, Lwowski Wydział Lekarski w czasie okupacji hitlerowskiej 1941-1945, Wrocław 1975.
6
M. Orłowski, op. cit., s. 132-133.
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Po uzyskaniu dyplomu lekarza, odbył staże kliniczne, zakończone egzaminami i podjął pracę w Klinice Chorób Wewnętrznych w Oddziale Chorób
Zakaźnych UJK we Lwowie oraz w Ubezpieczalni Społecznej. Był równocześnie żołnierzem AK (ps. Norbert) i jako przedstawiciel Stronnictwa Narodowego działał we lwowskim okręgu Delegatury Rządu Londyńskiego we Lwowie,
pełniąc funkcję komendanta Straży Porządkowej na województwo stanisławowskie (w ramach Kierownictwa Walki Cywilnej). Wchodził w skład Komitetu
Oporu Społecznego przy Kierownictwie Walki Podziemnej7.

Kazimierz Sobolewski bezpośrednio po powrocie do Sandomierza.

Po wkroczeniu wojsk sowieckich został aresztowany 28 sierpnia 1944 r.
wraz z pozostałymi członkami Delegatury Rządu, których proces odbywał się
w dniach od 16 do 22 stycznia 1945 r. w więzieniu przy ul. Łąckiego. Kazimierz Sobolewski został skazany przez Trybunał Wojskowy Lwowskiego
Okręgu Wojskowego z art. 54-3 i 54-11 z zastosowaniem artykułu 54-28 kodeksu karnego Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej na 18 lat pozba7

W. Grabowski, Polska tajna administracja cywilna, Warszawa 2003, s. 446.
Art. 54-3: kontakt z państwem obcym w celach kontrrewolucyjnych; art. 54-11:
kontrrewolucyjna działalność organizacyjna; art. 54-2: powstanie zbrojne. Indeks represjonowanych. Więźniowie łagrów w rejonie Workuty, t. 10, część II, Warszawa 2001, s.
44-48.
8
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wienia wolności (licząc od 28 sierpnia 1944 r.) i na 5 lat pozbawienia praw
obywatelskich. Jako jedyny w tym procesie był sądzony jako Polak, a nie obywatel Związku Radzieckiego9. Po wyroku oczekiwał na zesłanie wraz ze współtowarzyszami w obozie przejściowym przy ul. Pełtewnej we Lwowie. Transport
więźniów odjechał ze Lwowa 4 marca 1945 r.
Przebywał w Incie (Komi ASSR10, gdzie został skierowany do tzw. miasteczka sanitarnego (Inta-Sangorodok). Tam pracował jako lekarz w oddziale
zakaźnym oraz zorganizował i prowadził laboratorium analityczne i punkt
krwiodawstwa. Zajmował się także odbieraniem porodów w oddziale położniczym, pełniąc dyżury w godzinach nocnych oraz znieczulaniem do operacji
chirurgicznych. Pełnił również funkcje ordynatora oddziałów: wewnętrznego
i ocznego.11 Organizował kursy, np. szkolenia laborantów analitycznych, które
kończyli zarówno więźniowie, jak i rodziny kadry obozowej, otrzymując pełne
uprawnienia do pracy laboranta na terenie Związku Radzieckiego. Ukończenie
tych kursów przez więźniów umożliwiało im podejmowanie pracy w obozowej
służbie zdrowia, co niejednokrotnie ratowało przez zesłaniem do ciężkiej pracy
w kopalniach, czy przy wyrębie lasów.12 Jesienią 1955 r. został zwolniony z
łagru i powrócił do rodzinnego Sandomierza. Niemal natychmiast po powrocie
rozpoczął pracę w miejscowym Szpitalu Powiatowym. W pracy zawodowej
przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej. Był twórcą punktu krwiodawstwa i laboratorium analitycznego oraz pełnił obowiązki ordynatora oddziału
zakaźnego a także wicedyrektora szpitala do spraw lecznictwa. Znany był ze
swojej działalności naukowej i społecznikowskiej. Od 1958 roku był wiceprezesem kieleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Podczas zesłania w Incie prowadził badania naukowe, które zaowocowały po powrocie do kraju wygłoszeniem szeregu referatów na zjazdach analitycznych oraz na posiedzeniach Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Pozostawił szereg publikacji z zakresu analityki lekarskiej i bakteriologii, miał w przygotowaniu pracę doktorską o metodach oznaczania oraz roli w organizmie ludzkim witaminy C13. Zmarł w dniu 5 stycznia 1968 roku w Krakowie.
Piotr Sobolewski

9
W. Grabowski, op. cit., s. 454; K. Żygulski, Jestem z lwowskiego etapu, Warszawa 1944, s. 216, 220; T. S. Sroka, Sobolewski Kazimierz, „Polski Słownik Biograficzny”, Warszawa-Kraków 2000, s. 578-579; Indeks represjonowanych, op. cit., s. 545.
10
Indeks represjonowanych, op. cit., s. 545.
11
A. Niezabitowski, To był tylko etap. Wspomnienia z łagrów, Kraków 1999,
s. 260-263.
12
K. Żygulski, op. cit., s. 252.
13
S. Głuszek, G. Majcher-Witczak, 50 lat Dni Klinicznych Buska-Zdroju, Kielce
– Busko Zdrój 2002, s. 97-108; T. S. Sroka, op. cit., s. 578-9

