KRONIKA
• NA MARGINESIE WYSTAWY
„GORZKA CHWAŁA – CIENIOM STYCZNIA 1863 R.”
Obchody 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego inspirują do
różnorodnego spojrzenia na wydarzenia roku 1863, a to z kolei owocuje bardzo
ciekawymi i kształcącymi inicjatywami, zarówno naukowymi jak i kulturalnymi. W upamiętnienie powstania włączyły się placówki muzealne, czego efektem
jest wiele okolicznościowych wystaw. Wśród nich warto wymienić wspólne
przedsięwzięcie Muzeum Mazowieckiego w Płocku i Muzeum Niepodległości
w Warszawie. Rezultatem współpracy jest wystawa pod wymownym tytułem
Gorzka chwała. Cieniom Stycznia 1863 r., której kuratorami są: Emil Noiński
(Muzeum Niepodległości w Warszawie) oraz Katarzyna Stołoska-Fuz (Muzeum
Mazowieckie w Płocku).
Wystawa powstała w oparciu o zbiory dwóch w/w muzeów oraz Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Historycznego m. st. Warszawy, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum Diecezjalnego w Płocku, Archiwum Państwowego w Płocku, Towarzystwa Naukowego Płockiego oraz osób prywatnych. W Muzeum Mazowieckim
wystawa eksponowana była do 5 maja 2013 roku, potem zagościła w Muzeum
Niepodległości, gdzie uroczysty wernisaż odbył się w Noc Muzeów 18 maja br.
Ekspozycja podzielona została na trzy części chronologiczno-tematyczne.
Cześć pierwszą zatytułowano „Czas nadziei” i ukazano wydarzenia poprzedzające wybuch powstania. Uwagę zwiedzających przykuwają przedstawione przejawy ruchu niepodległościowego, świadczące o tym, że Polacy nie poddali się,
mimo iż nad stolicą ciążyło widmo cytadeli – carskiego więzienia, które miało
przypominać o bezwzględnym posłuszeństwie wobec zaborcy. Społeczeństwo
polskie podkreślało smutek po utracie niepodległości czarnym, żałobnym strojem. Żałobą okryła się ludność Warszawy pierwszy raz w listopadzie 1860 roku
w rocznicę powstania 1830 roku. Kobiety ubrane w czarne suknie założyły też
biżuterię patriotyczną. Strój i szczególne w swym charakterze ozdoby stały się
przejawem patriotyzmu. Przywiązanie do narodowej tradycji podkreślano także
poprzez wprowadzenie do stroju elementów staropolskich oraz tradycyjnych
konfederatek tak znienawidzonych przez zaborcę.
Szczególnym wyrazem nastrojów niepodległościowych była wspomniana
biżuteria patriotyczna. Była ona dowodem ogromnego przywiązania do utraconej ojczyzny, ale przede wszystkim formą demonstrowania oporu wobec caratu.
Tradycyjne ozdoby męskie (spinki do krawata, klamry, dewizki zegarków)
i damskie (broszki, kolczyki, pierścionki, bransoletki, zawieszki), także guziki

74

KRONIKA

zdobione były wizerunkiem orła, kotwicą, krzyżem czy sercem. Często elementem zdobniczym była tarcza z Orłem i Pogonią. Bardziej wyszukanym elementem były portrety bohaterów narodowych, spośród których dominował Kościuszko i otoczony legendą książę Poniatowski. Niezwykle wymowny charakter miały bransolety, nadawano im formę kajdan czy łańcuchów, co podkreślało
niewolę Polaków. Na ozdobach umieszczano też patriotyczne napisy. Na wystawie można obejrzeć różne przykłady biżuterii patriotycznej, a w stylowym
wnętrzu XIX-wiecznego salonu spowitą w czerń kobietę. Nie brakuje też eksponatów związanych z wydarzeniami poprzedzającymi wybuch powstania,
wśród których dominowały manifestacje patriotyczno-religijne.
Pierwszą okazją był pogrzeb wdowy po generale Sowińskim (w czerwcu
1860 roku), kiedy kilka tysięcy młodych ludzi prosto z cmentarza udało się na
redutę wolską, aby upamiętnić jej bohaterskiego obrońcę. Manifestacja nie spotkała się z reakcją ze strony wojsk rosyjskich. W roku 1861 sytuacja uległa już
zmianie, przejawy buntu społeczeństwa polskiego napotykały na zdecydowaną
odpowiedź wojska i policji. Tak było w przypadku obchodów 30. rocznicy wybuchu powstania listopadowego. Licznie zgromadzeni przed kościołem na
Lesznie mieszkańcy Warszawy odśpiewali pieśń „Boże coś Polskę”, w której po
raz pierwszy pojawiła się prośba o przywrócenie wolnej Ojczyzny. Grupa licząca około 200 uczestników obchodów ruszyła na Plac Zamkowy, gdzie doszło do
starcia z policją. W dniu 27 lutego doszło do manifestacji, którą zorganizowali
warszawscy studenci. Na Krakowskim Przedmieściu uczestnicy starli się z kozakami, zginęło wówczas pięciu Polaków. Ciała zabitych wystawiono na widok
publiczny w Sali Pompejańskiej w Hotelu Europejskim. Udało się uzyskać zgodę władz carskich na pogrzeb ofiar, który odbył się 2 marca w kościele
Św. Krzyża i miał charakter wielkiej manifestacji. Znany warszawski fotograf
Karol Beyer uwiecznił poległych na fotografiach, a zdjęcia posłużyły do stworzenia tableau, potem było ono powielane i masowo rozpowszechniane.
Wydarzenia z lutego 1861 roku zyskały miano rewolucji lutowej albo rewolucji moralnej. Z całą mocą należy podkreślić, że był to ogromny sukces
Polaków. Władza carska została zmuszona do ustępstw, społeczeństwo poczuło
się silniejsze i zjednoczone. Ważnym osiągnięciem było zwolnienie w dniu
17 marca sporej grupy więźniów z Cytadeli Warszawskiej.
Najbardziej krwawe wydarzenie miały miejsce 8 kwietnia 1861 roku.
Wówczas na Placu Zamkowym doszło do strzelaniny, w której zginęło ponad
100 osób, a kilkaset zostało rannych. Nie zatrzymało to jednak fali demonstracji, ogólnokrajowe manifestacje odbyły się 12 sierpnia i 10 października 1861
roku w rocznicę podpisania kolejnych unii polsko-litewskich.
Inną formą okazywania patriotyzmu były nabożeństwa odprawiane w intencji ojczyzny. Nadawano im uroczystą oprawę, a zaproszenia na msze bogato
zdobiono elementami patriotycznymi. Kres tym przejawom patriotyzmu położyło
wprowadzenie przez władze carskie w październiku 1861 roku stanu wojennego.
Druga część wystawy nosi tytuł „Na śmiertelny bój” i przedstawia przebieg walk powstańczych. Zaprezentowane eksponaty unaoczniają tragizm powstańców, bowiem w momencie wybuchu powstania organizacja spiskowa
w Królestwie liczyła 20-25 tys., przy czym byli to głównie ludzie nieprzygotowani do działań zbrojnych. Powstańcy stanęli do walki z regularną, 100-
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tysięczną armią wyposażoną w 176 dział. Liczono jednak na działanie przez
zaskoczenie, na rozbrojenie pojedynczych garnizonów i pozyskanie tą drogą
broni. W planach było m.in. zdobycie Płocka i uczynienie go siedzibą Tymczasowego Rządu Narodowego. Niestety, zamiaru tego nie udało się zrealizować.
Zwiedzający mają okazję zapoznać się z lokalizacją bitew i potyczek, bogata ikonografia pozwala na prześledzenie walk poszczególnych oddziałów, zaś
realia dają wyobrażenie o umundurowaniu i uzbrojeniu powstańców. Na wystawie zamieszczono biogramy i zdjęcia dowódców poszczególnych oddziałów.
W sposób niezwykle wymowny przedstawiono ostatnie momenty życia
5 członków Rządu Narodowego straconych w publicznej egzekucji na stokach
Cytadeli Warszawskiej.

Zwiedzający wystawę przed obrazem Jacka Malczewskiego „Niedziela w kopalni”.
Fot. Jolanta Załęczny

Szczególny nastrój oddają najlepiej liczne obrazy prezentujące wydarzenia lat 1863–1864. Wśród nich „Podjazd powstańców” autorstwa Ludomira
Benedyktowicza, malarza, który w walkach powstańczych został ciężko ranny
i stracił obydwie dłonie. Charakter zgromadzonych dzieł, ukazane w nich bohaterstwo powstańców oraz tragizm walk korespondują z tytułem wystawy, była
to „gorzka chwała”, bowiem powstanie zakończyło się klęską, a jego uczestników spotkały represje. Wystarczy przypomnieć, że w czasie 15 miesięcy stoczono 31 bitew i około 1200 potyczek, w których zginęło łącznie około 30 tys.
powstańców. Powstanie spowodowało ogromne straty materialne oraz demograficzne. Na Sybir wywieziono 40 tys. osób, skonfiskowano 3,5 tys. majątków,
w tym 1,7 tys. majątków szlacheckich. Wiele miejscowości pozbawiono praw
miejskich, zlikwidowano szereg klasztorów.
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Tragiczne położenie społeczeństwa polskiego pogłębiał fakt, że wprowadzony w 1861 roku stan wojenny trwał nieprzerwanie przez pół wieku. Dlatego niezwykle wymowny jest tytuł nadany trzeciej części wystawy – „Pogrzebane marzenia”. W nim mieści się cały tragizm powstania, śmierć jego uczestników oraz represje, jakimi objęto społeczeństwo ziem polskich po jego upadku: więzienie, konfiskata majątków, zesłania na Sybir. I tu najdobitniej przemawiają do zwiedzających
dzieła sztuki: pełny tragizmu obraz Piotra Stachiewicza „Zakuwanie więźniów
w kajdany” czy nostalgiczny portret Sybiraka pędzla Jacka Malczewskiego.

Ekspozycję ożywili członkowie grupy rekonstrukcyjnej. Fot. Jolanta Załęczny.

Wystrój sal w płockim muzeum utrzymany jest z ciemnej kolorystyce,
poprzez kolor i światło uzyskano odpowiedni nastrój sprzyjający refleksji i zadumie nad prezentowanymi wydarzeniami. Wernisaż wystawy miał szczególną
oprawę, młodzież wykonała okolicznościowy program artystyczny, a atrakcyjnym elementem była obecność grupy rekonstrukcyjnej z Mochowa.
Wystawa eksponowana do 4 maja br,w płockim Muzeum Mazowieckim,
a potem w Muzeum Niepodległości w Warszawie wpisuje się w tradycję organizowania wystaw dla uczczenia kolejnych rocznic wybuchu powstania styczniowego.
Choć oficjalne obchody przed rokiem 1918 były mocno utrudnione, to
o powstaniu i jego uczestnikach w XIX i na początku XX wieku powszechnie
pamiętano. Najważniejszym przykładem utrwalania pamięci była niewątpliwie
wystawa zorganizowana we Lwowie w roku 1913, stanowiąca element obchodów 50. rocznicy wybuchu powstania. Uroczystości lwowskie miały wymiar
ogólnonarodowy i ponad zaborowy1. W 1912 roku wystąpiono z inicjatywą
uratowania od zniszczenia wszystkich pamiątek po powstaniu przechowywa1

Szerzej na ten temat: L. Michalska-Bracha, Pamięć powstania w okresie zaborów, „Mówią Wieki”, Nr 1/13, styczeń 2013, s. 80-82.
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nych w domach rodzin powstańców. Powstał pomysł zorganizowania wystawy,
której realizacji podjął się specjalnie powołany komitet2. Uzyskał on wsparcie
finansowe od władz Lwowa oraz pomieszczenia w odrestaurowanym Pałacu
Sztuki. Na potrzeby ekspozycji pozyskano przedmioty od 372 posiadaczy,
wśród nich były muzea: Narodowe Polskie w Rapperswil, w Krakowie, Muzeum im. Lubomirskich we Lwowie, Narodowe im. Sobieskiego we Lwowie,
Archiwum Miejskie we Lwowie oraz ofiarodawcy prywatni.

Polka spowita w czerń w stylowym wnętrzu XIX-wiecznego salonu.
Fot. Jolanta Załęczny

Ich grono stanowili: Gustaw Büttner, Helena Dąbczańska, Franciszek
Rawita Gawroński, J. E. August Gorayski, dr Piotr Kucharski, Leon Krzemieniecki, Jerzy hr. Mycielski, Bronisław Ostrowski, Stefan Pielecki, ks. Władysław
Sapieha, J. E. hr. Stanisław Tarnowski, Bolesław Wysłouch, Stanisław Zarewicz.
Aleksander Sochaczewski przysłał na wystawę cały swój dorobek artystyczny –
obrazy wykonane podczas zesłania na Syberii. Dzieła malarskie przekazali też
2

W jego skład weszli: prezes dr Tadeusz Rutowski wiceprezydent Lwowa, wiceprezes Tadeusz Rybkowski, sekr. Franciszek Jaworski, referent dr Aleksander Czołowski
dyr. Archiwum Miejskiego, członkowie: Ludomir Benedyktowicz, Helena Dąbczańska,
Juliusz Bełtowski, Józef Bałynia Chołodecki, Tadeusz Błotnicki, Maria Dulębianka, Jan
Dąbski, dr Bronisław Gubrynowicz, Maksymilian Goldstein, Marceli Harasimowicz,
Edwin Hauswald, dr Wojciech Kętrzyński, Rudolf Mękicki, Jarosław Pieniążek, Stanisław Rozwadowski, Stanisław Ryszard, Stanisław Sokołowski, Michał Sozański, dr Adolf
Sternshuss, Władysław Stroner, Zygmunt Wasilewski, Bolesław Wysłouch, Maryla Wolska, Walery Włodzimirski, prof. dr Stanisław Zakrzewski, Stanisław Zarewicz.
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Sybirak Józef Bärkman i Ludomir Benedyktowicz. Wystawę otwarto 28 czerwca
1913 roku, w 15 salach zgromadzono ok. 10 000 eksponatów3, wśród nich wiele
dzieł sztuki inspirowanych wydarzeniami 1863 roku, których autorami byli malarze-powstańcy: Ludomir Benedyktowicz, Bolesław Dłuski, Rudolf Erazm Fabiański, Wojciech Jabłoński, Mieczysław Niesiołowski.
Każda sala miała określoną tematykę. W jednej zaprezentowano portrety,
mundury, broń i sztandary. W innej pamiątki okresu manifestacyjnego i żałoby
narodowej, pamiątki po dowódcach i relikwie rodzinne, m.in. autografy dowódców oraz wzruszające wyroby więźniów i Sybiraków. Osobną salę zajmowały
eksponaty związane z działalnością Rządu Narodowego, głównym elementem
był zbiór pieczęci pochodzących z Muzeum Narodowym w Rapperswil oraz
z Muzeum im. Lubomirskich we Lwowie. Twórcy wystawy pokazali też popowstańcze losy jego uczestników, poświęcając dwie sale na zbiory z zesłania,
znalazły się tam też przejmujące smutkiem i wiejące grozą obrazy i szkice
Aleksandra Sochaczewskiego. Niezwykle sugestywna była sala, w której zgromadzono blisko 200 nekrologów uczestników powstania.
Po wystawie pozostał przewodnik, album autorstwa Tadeusza Rutowskiego zawierający 63 reprodukcje4 oraz Album pamiątek roku 18635, w którym
znalazło się aż 70 ilustracji przedstawiających eksponowane we Lwowie pamiątki. Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Odwiedzali ją
mieszkańcy Lwowa i innych rejonów, największe wrażenie wywarła jednak na
uczestnikach powstania. Pojawił się nawet pomysł, aby na bazie lwowskiej
wystawy powstało muzeum powstania styczniowego. Idei tej nie zrealizowano6,
ale kolejna wystawa poświęcona powstaniu została otwarta z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie w lutym 1918 roku. Wówczas
w 3 salach zaprezentowano 1 666 eksponatów, a wśród nich 300 obrazów, rycin
i rzeźb. Wydano też katalog wystawy autorstwa Edwarda Chwalewika7.
W II Rzeczpospolitej przywiązywano dużą wagę do upamiętniania wydarzeń 1863 roku. Otaczano szacunkiem weteranów powstania, uroczyście obchodzono rocznicę zrywu styczniowego. W roku 1933 przygotowano pod kierunkiem Bronisława Gembarzewskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie
dużą wystawę w oparciu o zbiory Muzeum w Rapperswil. W czterech salach
zilustrowano dyplomatyczne zabiegi Polaków, działania patriotyczne poprzedzające wybuch powstania, przebieg walk oraz represje carskie po klęsce powstania. Przewodnik po wystawie opracował Tadeusz Korzon8. Podobną wystawę przygotowano w Poznaniu. Na wernisażach najważniejszymi gośćmi byli
oczywiście powstańcy 1863 roku. Dla uczczenia 75. rocznicy powstania zorga3

1863-1913. Przewodnik po wystawie roku 1863, Lwów 1913, s. 4-8.
Rok 1863 w malarstwie polskim. 63 reprodukcje, zebrał i wydał T. Rutowski,
Lwów, Warszawa 1917.
5
Album pamiątek roku 1863, wstęp F. Jaworski, Lwów 1913.
6
Jedna z koncepcji autorstwa lwowskiego historyka Aleksandra Czołowskiego
zakładała utworzenie we Lwowie – w oparciu o zgromadzone na wystawie w 1913 roku
– Muzeum Walk o Niepodległość Polski. Popierał ją osobiście Józef Piłsudski, ale nie
doczekała się ona realizacji.
7
E. Chwalewik, Katalog Wystawy Pamiątek Powstania Styczniowego otwartej
3 lutego 1918 roku w Kamienicy ks. Mazowieckich, Warszawa 1918.
8
T. Korzon, Przewodnik po wystawie powstania styczniowego 1863-1933
w Gmachu Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 1933.
4
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nizowano w Warszawie w 1938 roku dwie wystawy (obydwie w Muzeum Narodowym). Na jednej zaprezentowano druki i rękopisy z lat 1863-18649, zaś na
drugiej prace Artura Grottgera10.
Nie zabrakło też okolicznościowych wystaw w Polsce po II wojnie światowej. Uroczysty charakter miały obchody 100. rocznicy wybuchu powstania
w 1963 roku. W X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej – na inaugurację działalności Muzeum X Pawilonu – zrekonstruowano kilka pomieszczeń związanych
bezpośrednio z uczestnikami powstania. Udostępniono zwiedzającym celę Romualda Traugutta, Mariana Dubieckiego, celę zbiorową, w której więziono powstańców styczniowych oraz salę posiedzeń Komisji Śledczej (1832-1882)11.
Wcześniej, w roku 1956 powróciły ze Związku Radzieckiego do Polski 124
obrazy Aleksandra Sochaczewskiego, które zostały zaprezentowane w Muzeum
Historycznym m. st. Warszawy, a potem – właśnie w roku 1963 – trafiły na stałą
ekspozycję w Muzeum X Pawilonu12.
Muzeum Historyczne m. st. Warszawy przygotowało wystawę „W stulecie powstania styczniowego”, jej otwarcie miało miejsce 25 lutego 1963 roku
(wystawę można było oglądać do 20 kwietnia 1964 roku)13. Analogiczny tytuł
nosiła ekspozycja w Muzeum Narodowym w Krakowie, przygotowana wspólnie z Muzeum Historycznym m. Krakowa14.
Wojskowym aspektom powstania poświęcona była wystawa w Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie. Rocznicę 1863 roku upamiętniono dodatkowo
odsłonięciem kamienia pamiątkowego w miejscu, gdzie stał dom, w którym
aresztowano ostatniego naczelnika powstania Romualda Traugutta. Muzeum
Wojska Polskiego wydało potem cenną publikację, będącą rezultatem szczegółowej kwerendy w zbiorach15.
Wiele interesujących inicjatyw podjęły muzea dla upamiętnienia 140.
rocznicy wybuchu powstania w 2003 roku. We Wrocławiu Muzeum Militariów
Arsenał (oddział Muzeum Miejskiego) pokazało wystawę czasową (autorstwa
Jerzego Zarawskiego) „Niechaj Polska wie…”, na która złożyło się ponad 300
eksponatów (biżuteria żałobna, elementy umundurowania i uzbrojenia, archiwalia). Część z nich związany była z Marianem Langiewiczem, który lata studenckie spędził we Wrocławiu. Równie bogate zbiory zaprezentowano na wystawie
w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Znalazła się tam broń, stroje powstańców, sztandary, pamiątki osobiste po powstańcach, pieczęcie Rządu Naro9

H. Mościcki, E. Oppman, Wystawa druków i rękopisów z okresu powstania
styczniowego. Przewodnik, Muzeum narodowe w Warszawie, Warszawa 1938.
10
J. Sienkiewicz, Pamięci Artura Grottgera w setną rocznicę urodzin. Katalog
wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1938.
11
Powstanie Styczniowe. Wielki Proletariat. Wystawa Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, opr. S. Król, T. Przyk, H. Wiórkiewicz, Warszawa 1963.
12
H. Boczek, B. Meller, Aleksander Sochaczewski 1843-1923 malarz syberyjskiej katorgi (życie, twórczość i dzieje kolekcji), Warszawa 1993.
13
Wystawa „W stulecie powstania styczniowego 1863-1963”. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa 1963.
14
T. Wroński, W stulecie powstania styczniowego 1863-1963. Przewodnik po
wystawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 1963.
15
W. Bigoszewska, M. Słoniewska, Powstanie styczniowe w zbiorach Muzeum
Wojska Polskiego, Warszawa 1966.
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dowego, biżuteria patriotyczna, a także obrazy i rzeźby16. Regionalny charakter
miała historyczno-dokumentalna wystawa przygotowana przez Muzeum Mazowieckie w Płocku zatytułowana „Poszli nasi w bój bez broni… Powstanie
Styczniowe w Płockiem”17.
Cenną inicjatywę podjęły inne dwa muzea mazowieckie: Muzeum
Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i Muzeum Niepodległości w Warszawie. Dla upamiętnienia powstania przygotowały w 2003 roku wspólną wystawę
pt. „Gloria victis. W 140. rocznicę powstania styczniowego”. Ekspozycja prezentowana była najpierw w Ciechanowie (22 stycznia – 30 czerwca), a potem
w Warszawie (5 sierpnia – 5 października 2003). Przedsięwzięcie miało na celu
ukazanie powstania w sztuce (malarstwo, rzeźba, grafika, numizmaty). Na wystawie zgromadzono łącznie 700 – bardzo różnych – obiektów, wśród nich dzieła ponad 30 artystów polskich i kilkunastu obcych, zarówno świadków czy
uczestników wydarzeń, jak i twórców żyjących w okresie późniejszym18.
Tegoroczne obchody 150. rocznicy wybuchu powstania przynoszą nowe
wydarzenia muzealne, które pozwalają spojrzeć pod różnym kątem na walki
powstańcze w roku 1863. Zapewne skłonią też do szerszej dyskusji nad sensem
i znaczeniem tego największego z polskich powstań XIX wieku, ale przede
wszystkim będą hołdem złożonym wszystkim powstańcom. Bowiem uczestniczyli oni w zrywie, który stał się „pięknym i bohaterskim wzorem miłości Ojczyzny i ofiary, płomieniem zagrzewającym do dalszych poświęceń, […] twardą szkołą narodową, w której następne pokolenia, obok niedoścignionych przykładów waleczności i cnoty wojennej, znalazły zachętę i naukę do dalszych
narodowych wysiłków”19.
Jolanta Załęczny
• OKO W OKO Z SYBERIĄ
Syberia to rozległa kraina geograficzna w azjatyckiej części Rosji. Jest
bardzo zróżnicowana klimatycznie, a także etnicznie, językowo, politycznie
i religijnie. Każdy rejon zauralskich obszarów odznacza się tylko sobie właściwą historią. Polakom jednak najczęściej kojarzy się z miejscem zesłań naszych
rodaków i często nazwany jest „nieludzką ziemią”. Myślę, że Syberia jest ziemią bardzo ludzką, ponieważ nigdzie indziej życie człowieka nie zależało od
ziemi tak bardzo jak tam. Zesłańcy, katorżnicy z Polski zdani byli tylko na łaskę
Matki Ziemi – ich żywicielki. Kraina ta była niemym świadkiem cierpień wielu
ludzi. Mimo iż zapisała się w kartach polskiej historii tak tragicznie, nie powinniśmy patrzeć na nią tylko przez pryzmat zesłań. Syberia jest także wspaniałym,
ciekawym miejscem, trzeba tylko chcieć ją poznać.
16
B. Klejn, Wystawa stała. Wiosna Ludów i Powstanie Styczniowe. Przewodnik,
Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa 2003.
17
E. Popiołek, „Poszli nasi w bój bez broni…”. Powstanie Styczniowe w Płockiem. Informator wystawy, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Płock 2003.
18
Gloria victis. W 140. rocznicę powstania styczniowego. Katalog wystawy, opr.
H. Wiórkiewicz, B. Umińska, J. Walaszyk, Warszawa 2003; H. Wiórkiewicz, Gloria
victis – W 140. rocznicę powstania styczniowego. Wystawa w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i Muzeum Niepodległości w Warszawie, „Niepodległość i Pamięć”, 2004, nr 1(20), s. 255-269.
19
Album pamiątek… op. cit., s. 5-6.
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Na przełomie sierpnia i września 2012 wraz z Wrocławską Fundacją
Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej FREYA odbyłam podróż na rosyjski Ałtaj. Ałtaj, to nie tylko góry, ale także dwie jednostki administracyjne, Kraj Ałtajski oraz Republika Ałtaj. Prawdopodobnie stamtąd pochodzą starożytni Scytowie oraz dobrze nam znani Sarmaci. Obecnie ziemie te
zamieszkują przede wszystkim Rosjanie i Ałtajczycy. Pierwsze, co na Ałtaju
przykuwa wzrok to tamtejsza przyroda, piękna i dzika. Uchowała się jeszcze
przed turystami z Zachodu. Zielone lasy, bystre rzeki, skalne urwiska. Wszędzie
tam czuć w powietrzu coś niezwykłego. Coś, co sprawia, że nie chce się stamtąd wyjeżdżać. Chce się zostać i patrzeć, czuć i kontemplować. Najbardziej
magiczne miejsce jakie udało mi się zobaczyć, to okolice Teleckiego Jeziora.
Magiczne nie tylko dlatego, że odznacza się niezwykłym krajobrazem, ale
przede wszystkim związanych jest z nim wiele legend. Jezioro to ma 78 km
długości, a wody pitnej z niego, starczyłoby dla całej planety na 12 lat. Do jeziora wpada około 70 potoków, a wypływa wg legendy tylko jedna rzeka – Bija.
Nazwa rzeki według Ałtajczyków pochodzi od imienia pięknej córki bogatego
chana. Chan chciał swą najukochańszą córkę wydać za najbogatszego kandydata. Było wielu chętnych, ale żaden nie był tak majętny, jak chciałby tego ojciec
dla swej pociechy. Duch Gór także się dowiedział, że chan szuka męża dla córki. Zebrał więc złoto z całej ziemi, roztopił je i wlał w długą dolinę. W ten sposób powstało Jezioro Teleckie. Na jego brzegu Duch postawił piękny złoty pałac. Chana zadowolił ten kandydat, a i Bija pokochała bogactwo. Dziewczyna
postanowiła poślubić Ducha Gór mimo, że nie było to małżeństwo z miłości.
Pewnego dnia Bija pływała łódką po jeziorze i przy brzegu spotkała młodego
myśliwego. Młodzieniec zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia, a i on nie
pozostał swej wybrance obojętny. Bija dopiero wówczas odczuła co to prawdziwa miłość. Postanowiła więc opuścić męża i uciec z myśliwym. On odnalazł
jednak zakochanych, młodzieńca zabił, a niewierną żonę zamknął w pałacu. Bija
była bardzo nieszczęśliwa i uroniła wiele łez. Łzy te ściekały do jeziora, coraz
wyżej podnosił się poziom wody. W końcu z błyszczącego złotem jeziora wypłynął szeroki potok, który poniósł dziewczynę. Rzekę tę nazwano więc Biją, a jezioro – Złotym. Do dziś w języku ałtajskim jezioro nazywa się „Altyn Kol” co
oznacza „Złote Jezioro”. Przy wjeździe do Artybaszu ustawiona została mozaika
wykonana przez lokalnego artystę. Przedstawia ona twarz Altyn Kola, który usta
ma jak puchar, nos jak łeb marala, a brwi jak wiatry, góry i doliny Ałtaju.
Z rzeką Biją związana jest także inna legenda. Mówi ona o młodzieńcu
Biju i księżniczce Katuni. Podobnie jak poprzednia, jest to opowieść o nieszczęśliwej miłości. Zakochani nie mogą być ze sobą, ponieważ sprzeciwia się
temu ojciec Katuni – chan Ałtaj. Potajemnie uciekają, by pozostać ze sobą na
zawsze. Rzeki Bija i Katuń – jedna błękitna, druga ciemniejszej barwy – spotykają się ze sobą i tworzą czwartą co do długości rzekę w Rosji – Ob. Miejsce,
gdzie w miłosnym uścisku splatają się ze sobą dwie ałtajskie rzeki stało się
punktem na mapie często odwiedzanym przez zakochanych. Przyroda dla Ałtajczyków jest bardzo ważna, otaczana czcią i szacunkiem. Nie należy więc się
dziwić, że rzeki, czy jeziora w legendach są antropomorfizowane. W ten sposób
stają się bliskie, jak przodkowie czy krewni.
Bija, jako duma Ałtaju dała także nazwę powstałemu u jej brzegu miasteczku. Bijsk, bo o nim mowa, powstał na początku XVIII wieku i nazywany
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jest często bramą Ałtaju. To ćwierćmilionowe miasto stanowi początek Czujskiego Traktu – jednej z najbardziej znanych i najczęściej uczęszczanych dróg
Rosji. Droga ta zbudowana została rękami katorżników w początkach lat 20.
ubiegłego wieku. Prowadzi ona przez góry Ałtaj do granicy z Mongolią.
W mieście znajduje się Muzeum Czujskiego Traktu, studencki bilet wstępu
kosztuje 20 rubli (około 2 złote), a wystawa jest niezwykle ciekawa. Przedstawia budowę traktu jako wspaniałe przedsięwzięcie, nie wskazuje zaś ile osób
poniosło śmierć w imię wyższych celów. Pomnik założyciela miasta – Piotra
Wielkiego dumnie prezentuje się w najstarszej części Bijska. Trzeba zauważyć,
że Rosja słynie z monumentalnych rzeźb przedstawiających osoby i wydarzenia
ważne dla państwa. W Bijsku – jak w większości miast rosyjskich – znajduje
się także pomnik zwycięstwa, a w centrum na miasto spogląda jedyny w Rosji
„zimowy” Lenin – ubrany w płaszcz i ciepłą czapkę.
Miasto podzielone jest na dwie części, tzw. starą i nową – łączy je
ogromny most – jedyny z prawdziwego zdarzenia w mieście. Jest on świetnym
miejscem widokowym, a pod nim znajduje się miejska plaża i deptak będące
punktem spotkań miejscowej młodzieży. Bijsk jest miastem położonym w azjatyckiej części Rosji, choć jest to niemal nie zauważalne. Większość mieszkańców to Rosjanie, a azjatyckie rysy malują się jedynie na twarzach ludzi pracujących na bazarach. Wpływy Azji zdradzają raczej samochody – większość z nich
to „japońce” z kierownicą po prawej stronie. W mieście żyją także potomkowie
polskich zesłańców. Choć jest to około 30 osób, to grupa działa i skupia się
przy Kościele katolickim. W Bijsku znajduje się parafia prowadzona przez Polaka, księdza Andrzeja Obuchowskiego, kapłana Archidiecezji Wrocławskiej.
Podczas pobytu na Ałtaju skorzystaliśmy z Jego gościny i zatrzymaliśmy się
przez kilka dni na plebani. Ksiądz, wspaniały gawędziarz, często służył nam za
przewodnika, pokazał najciekawsze miejsca w okolicy, opowiadał legendy,
a gdy trzeba było „zagonił” także do pracy na plebani. Z gościnności księdza
Andrzeja korzysta także wiele innych osób. Nam udało się spotkać księdza Andrzeja Legiecia z Kemerowa, który z grupą Rosjan i Polaków wracał z gór Ałtaju. Zatrzymali się na jedną noc, a nam sprawili ogromną przyjemność wspólną
kolacją (takiej jajecznicy, jaką przyrządził ks. Andrzej nigdzie nie jadłam!)
i muzykowaniem z polską i rosyjską piosenką. Wieczór ten upewnił mnie
w przekonaniu, że słowiańskie dusze zawsze znajdą wspólną melodię i nić porozumienia. Podczas pobytu na plebanii u ks. Andrzeja pierwszy raz doświadczyłam syberyjskiej bani – warto wrócić na Syberię choćby tylko dla niej!
Z księdzem współpracują mieszkające po sąsiedzku, przesympatyczne
i zawsze uśmiechnięte siostry zakonne z Korei. Podczas naszego pobytu w Bijsku
opowiadały o Korei, a także częstowały koreańskimi specjałami. Wspominam też
bardzo dobrze smak uzbeckiej zupy ugotowanej przez jedną z parafianek, oraz
przaśny chleb. Podniebienie nasze połechtały także takie smakołyki jak kazachska
torpeda, czyli soczysty melon sprowadzany z Kazachstanu oraz słodka przekąska
w formie mlecznego batonika w czekoladzie, która kosztowała zaledwie 8 rubli
(około 80 groszy). Mężczyźni uczestniczący w naszej wyprawie próbowali oczywiście wielu gatunków piwa oraz kwasu chlebowego. Jedyne czego w Rosji unikaliśmy to rosyjska kiełbasa, która zdecydowania nie dorównuje polskiej.
Bijsk jest wiekowym miastem, gdzie nieustannie stare budownictwo łączy się z nowym. Choć w centrum straszą nieużytkowane, zniszczone molochy,
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to na bocznych uliczkach jest o wiele piękniej, urzekają stare niskie, drewniane
chaty. Są to typowe syberyjskie zabudowania, niektóre bardzo bogato zdobione
snycerką. Elementem dekoracyjnym najczęściej są okiennice, widnieją na nich
płaskorzeźby. Dekoracje są w kolorach niebiesko-białych, choć zdarzają się też
zielone i fioletowe. Jedne z najładniejszych i najbardziej zadbanych budynków
w Bijsku to prawosławne cerkwie, a przy nich plebanie. Przyjemniejsze dla oka
są także budynki usługowo-handlowe. Zaopatrzenie w sklepach jest na europejskim poziomie, ceny podobnie; w centrum dużo banków, kantorów, restauracji
i stołówek. Będąc w Bijsku odwiedziliśmy miejski cmentarz, który umiejscowiony jest z dala od centrum, w lesie. Rosyjskie miejsca pochówku są zupełnie
inne od polskich. Przy grobach ławeczki, stoliczki, gdzieniegdzie jakaś butelka
po kwasie czy piwie, pozostawione cukierki, kawałki chleba. Zostawianie jedzenia na grobach to symbol wspólnoty z tymi, którzy odeszli. Na cmentarzu
w Bijsku znajduje się symboliczna mogiła zesłańców, z tablicą wygrawerowaną
po polsku i rosyjsku: „Pamięci Polaków zesłańców i ofiar represji stalinowskich, których prochy spoczywają na Ałtaju! Gdzie są ich groby Polsko?! –
Gdzie ich nie ma?! Ty wiesz najlepiej i Bóg wie na niebie!”.
Moja pierwsza wyprawa na Syberię to nie tylko Bijsk. Udało mi się również poznać specyfikę miast Barnauł – stolicy Kraju Ałtajskiego i Górnoałtajska
– stolicy Republiki Ałtaj. Obydwa te miasta zrobiły na mnie ogromne wrażenie.
Barnauł podczas dnia zdaje się być zupełnie zwyczajnym miastem rosyjskim ale
nocą okazuje się, że jest bardzo nowoczesny. W oczy rzuca się bowiem wszystko co nowe, oświetlone, lśniące. Aż ciężko uwierzyć, że kilka ulic dalej są stare
dzielnice z ponad stuletnimi chatami. Z wizyty tam utkwiły mi w pamięci rozrzucone po całym mieście „ławeczki zakochanych”. Ciekawy pomysł, szkoda,
że w Polskich miastach nie są popularne. Górnoałtajsk zaś położony jest w terenie wyżynnym, już w Republice Ałtaju. To urokliwe miasto, w którego krajobraz
wpisują się nie tylko blokowiska, ale także wspaniałe wzniesienia dające początek Górom Ałtaj. Górnoałtajsk to przede wszystkim zderzenie kulturowe Europejczyka z rdzennymi plemionami ałtajskimi. Na ulicach spotykaliśmy ogrom
mieszkańców o azjatyckich rysach twarzy, którzy mają inna kulturę, a nawet język. Po przekroczeniu granicy Republiki Ałtaj, ujrzeliśmy dwujęzyczne znaki
drogowe wskazujące nazwy miejscowości – po rosyjsku i po ałtajsku. W ramach
głębszego zapoznania się z miastem oraz jego historią, mieliśmy nadzieję na wizytę w miejskim muzeum. Z planami niestety różnie bywa i nasze musieliśmy
zmienić. Muzeum było po gruntownym remoncie, a otwarcie miało nastąpić kilka
dni po naszym wyjeździe z Rosji. Bardzo zależało nam na tej wizycie, ponieważ
na Ałtaj wróciła „lodowa księżniczka” – piękna mumia dwudziestoletniej szamanki z Ałtaju, uosabiającej wahającą się między Europą i Azją, wielokulturową
Syberię, która przez długi czas znajdowała się w Nowosybirsku.
Syberia to jak wiadomo nie tylko wielkie miasta, ale przede wszystkim maleńkie wioski. Podczas wyprawy odwiedziliśmy ich kilkanaście. Szukaliśmy tam
śladów Polaków zesłanych podczas II wojny światowej. Choć pamięć ulotna jest,
udało nam się odkryć kilka perełek. Po upewnieniu się, że trafiliśmy do osad,
gdzie mieszkali Polacy, na miejscowych cmentarzach ustawialiśmy pamiątkowe
tabliczki, aby choć symbolicznie oddać cześć naszym rodakom. W Kraju Ałtajskim jest wiele miejscowości, do których trafiali deportowani Polacy. Nie sposób
jednak w trakcie jednej wyprawy dotrzeć do nich wszystkich. Często też zdobycie
informacji o zesłańcach utrudnione jest przez nieufność lokalnej mniejszości,
która podejrzliwie patrzy na młodych ludzi interesujących się przeszłością.
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W Kraju Ałtajskim i w Republice Ałtaju udało nam się odwiedzić wiele
wiosek. Były to osady przy głównych drogach, maleńkie posiołki z dala od
miast i asfaltowych dróg. Zgodnie z prawem carskim, wioski na Syberii oddalone są od siebie o jeden dzień jazy konnej. Takie osady są więc samowystarczalne. Znajduje się w nich administracja, poczta, kaplica i cmentarz. Niektóre
z nich wyglądają na bardzo zacofane i zupełnie nienowoczesne, z punktu widzenia Europejczyka – jakby czas się tam zatrzymał. Mieszkają w nich starsi
ludzie, młodzi wyjeżdżają do miast, jeżeli tylko ich na to stać. W wioskach
królują drewniane zabudowania, murowany często jest jedynie budynek administracji lub szkoły. Drewniane chaty są często ozdobnie malowane – tak jak
w miastach, a przed domami kolorowe ogródki. Większość zabudowań wygląda
tak, jakby czasy ich świetności dawno minęły, Rosjanie nie przejmują się wyglądem ich obejść. Nie można ich winić z tego powodu, ponieważ przeważnie
utrzymują się z rolnictwa, a to wymaga dużych nakładów pracy i czasu. W takich wioskach często słychać ujadające psy, a na ulicach pierwszeństwo zdają
się mieć krowy, konie i świnie z prosiakami.
Mieszkańcy wiosek w stosunku do nas byli bardzo serdeczni oraz gościnni.
Początkowo nieufni, ale później zapraszali na podwórka, a nawet do domów.
Podczas naszej wizyty we wiosce Kosicha (miejsce, gdzie zesłany był wybitny
polski reżyser Jerzy Hoffman z rodziną) doświadczyliśmy specjalnej gościnności.
Pracownicy miejskiego muzeum oraz domu kultury przychylili by nieba, jeśli
tylko by to nam sprawiło radość. Oprowadzili nas po wszystkich wystawach,
pokazali najlepsze i najcenniejsze dla nich ekspozycje. Miejscowość Kosicha
kojarzy mi się także z wszechobecnym w Rosji duchem komunizmu, napis na
ścianie jednego z budynków: „pokój, praca, komunizm” mówi sam za siebie.
Planując wyjazd na Syberię byłam pełna obaw, nie widziałam czego mam
się spodziewać. Postanowiłam jednak stanąć z nią oko w oko i odkryć jej prawdziwe oblicze. Moja pierwsza wyprawa w głąb Rosji jest dopiero początkiem jej odkrywania i mam nadzieję długiej przygody z tym niezwykłym fragmentem świata.
Edyta Justyna Kaczmarczyk
• UZUPEŁNIENIE NOTATKI BIOGRAFICZNEJ
IZABELLI KAUCKIEJ
W numerze 26:2006 „Zesłańca” opublikowano bardzo interesujące wspomnienie Izabelli Kałuckiej zatytułowane Wywieziona do Maryjskiej ASSR, które
zostało uzupełnione notatką prof. Adama Dobrońskiego, zamieszczoną w „Zesłańcu” nr 29:2007. Ja chciałbym dodać jeszcze parę informacji dotyczących
autorki wspomnianego artykułu. Izabella Kaucka była córką Tadeusza Wiktora
Wiatrowickiego, absolwenta Cesarskiej i Królewskiej (dalej C. i K.) Wojskowej
Akademii Technicznej w Wiedniu, od 1909 r. pułkownika rezerwy armii C. i K.
Izabella urodziła się w Budapeszcie, ponieważ w latach 1896-98 jej ojciec, wówczas jeszcze w randze majora, służył w sztabie budapeszteńskiego IV korpusu.
Po wybuchu wojny w sierpniu 1914 r. sam zgłosił się do służby i dowodził
batalionem 5. pułku piechoty. 16 czerwca 1915 r. oddelegowano pułkownika
Wiktora do służby w C. i K. Generalnym Gubernatorstwie w Polsce, gdzie od
19 czerwca 1915 r. do 18 maja 1917 r. był komendantem C. i K. komendy powia-
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towej w Opocznie. 8 października 1915 r. 19-to letnia Izabella Wiktor przyjechała
w towarzystwie hrabiny Wodzickiej do Opoczna. Ojciec chciał ją mieć przy sobie
i zatrudnił na stanowisku pisarki w swojej komendzie powiatowej.

Izabella Wiktor (ubrana na biało) i Henryk Mieroszewski wbijają gwoździe
w sztandar straży ogniowej 27 sierpnia 1916 r. Zbiory Muzeum Regionalne w Opocznie.

Tu praktykantem w referacie służby politycznej był 24-(wg innych źródeł
26)-letni Stanisław Kaucki, przyszły mąż Izabelli. Nastoletnia Wiktorówna,
choć urodzona w monarchii austrowęgierskiej, wychowana była w polskim
domu, przesiąkniętym patriotyzmem. Jej o rok starszy brat Ludwik walczył
w Legionach Polskich Józefa Piłsudskiego. Jeden z najwybitniejszych polskich
botaników prof. Władysław Szafer, bywał w tym czasie w Opocznie, w założonej tu przez austrowęgierskie władze okupacyjne Stacji Uprawy Ziół Leczniczych. W swoich wspomnieniach opisuje pewne zdarzenie. Otóż pułkownik
Wiktor zaprosił kilku urzędników na wycieczkę do pobliskiej Spały, byłej rezydencji myśliwskiej carów rosyjskich. Spała znajdowała się wówczas w niemieckiej strefie okupacyjnej, której granicą była rzeka Pilica. Zdarzyło się, że
Izabella Wiktor weszła jako pierwsza do jednego z salonów i zagrała na stojącym tam fortepianie Mazurka Dąbrowskiego. Pułkownik Wiktor, podobnie jak
inni Polacy stanął na baczność, podobnie uczynili wszyscy obecni przy tym
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pruscy oficerowie. Izabella zapytana przez Szafera, dlaczego to zrobiła, odpowiedziała, że chciała przytrzeć rogów Prusakom.
Córka komendanta powiatu nie stroniła od aktywnego udziału w polskich
uroczystościach. W niedzielę 27 sierpnia 1916 roku obchodzono w Opocznie rocznicę mianowania rotmistrza Henryka Mieroszewskiego komisarzem rządowym
(burmistrzem) miasta. Obchody uświetniono uroczystością poświęcenia sztandaru
Ochotniczej Straży Ogniowej. Rodzicami chrzestnymi sztandaru byli: wspomniany rotmistrz Mieroszewski oraz Izabella Wiktor. Zachowało się zdjęcie z uroczystego wbijania gwoździ przez rodziców chrzestnych w drzewiec sztandaru.
Pułkownik Wiktor zatrudnił córkę w Opocznie na najniższej stawce uposażenia, choć miała doskonałe kwalifikacje: biegłą znajomość języków polskiego,
francuskiego i niemieckiego oraz maszynopisanie. Jednakże nie uchroniło go to
od donosów austriackiej żandarmerii i oskarżeń o nepotyzm. W konsekwencji
Izabella została zwolniona. Dopiero po mianowaniu generalnym gubernatorem
Polaka, generała majora Stanisława Szeptyckiego, za wstawiennictwem rotmistrza Mieroszewskiego, mogła ponownie podjąć pracę, ale tym razem w komendzie powiatowej w Piotrkowie Trybunalskim. W tym czasie jej ojciec był już kierownikiem C. i K. inspektoratu gospodarczego w Piotrkowie, a od 7 lipca 1917 r.
do listopada 1918 r. komendantem tamtejszej komendy powiatowej. Można przypuszczać, że tu najprawdopodobniej doczekała odzyskania niepodległości. Prawdopodobnie już po wojnie poślubiła wspomnianego praktykanta z opoczyńskiej
komendy Stanisława Kauckiego, który po wojnie służył w administracji państwowej. Na początku lat 30. był wicewojewodą województwa poznańskiego,
a od sierpnia 1934 r. do połowy stycznia 1935 r. p.o. wojewody poznańskiego.
Od czerwca 1936 r. do grudnia 1937 r. Kaucki był starostą łomżyńskim. Potem
prawdopodobnie do wybuchu wojny był Naczelnikiem Wydziału Ogólnego
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Izabella zawsze była przy mężu. Swoje
losy po wybuchu II wojny światowej, opisała w artykule opublikowanym w „Zesłańcu” nr 26 z 2006 roku.20 O mężu wspomniała tylko, że od października 1939
do maja 1940 roku przebywał w Nowym Sączu, a więc uniknął zapewne zesłania.
Być może, że ktoś z Czytelników tego tekstu pomoże uzupełnić życiorys Izabelli
Kauckiej i jej męża Stanisława Kauckiego?
Paweł A. Budziński
• SERGIUSZ LEOŃCZYK Z ABAKANU LAUREATEM
NAGRODY ZYGMUNTA GLOGERA
W dniu 14 październiku 2012 roku w przestronnych salach Zamku w Tykocinie odbyło się uroczyste spotkanie laureatów XXIII edycji połączone
z wręczeniem nagród I, II i III stopnia oraz wyróżnień w dorocznym konkursie
o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera, której programowym założeniem jest
20

Źródła: H. Mieroszewski, Pamiętniki z czasów wojny od 30/7 1914-30/11 1919
mający być jedynie wyrazicielem moich przygód, wrażeń, obserwacji i myśli, jak również
wydarzeń ogólnych, Kraków 1923, (Maszynopis w zbiorach Biblioteki Naukowej Polskiej
Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie); J. Rydel, W służbie cesarza
i króla, Kraków 2001; W. Szafer, Wspomnienia przyrodnika, Wrocław 1973.
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honorowanie wybitnych osiągnięć w dziedzinie kulturoznawstwa, etnografii,
kultur lokalnych, muzealnictwa, archeologii, pamiętnikarstwa, historii piśmiennictwa (pkt. 3 Regulaminu Konkursu...”. W ubiegłorocznej edycji, podobnie jak
w poprzednich nagrodzeni zostali również, badacze i animatorzy z zakresu kultury wpływający twórczo i pobudzająco na „małe ojczyzny”, pielęgnujący polskość oraz jej kulturę w środowiskach, w których wypadło im żyć i pracować.
Przedsięwzięcia te są wszechobecne w życiu i działalności także wcześniejszych laureatów, z różnym też natężeniem wiążę się one z działalnością laureatów XXIII edycji tej nagrody, w tym również S. Leończyka, pedagoga, historyka oraz animatora odradzania się kultury i świadomości etnicznej Polaków
w dalekim mieście Abakan na terenie Krasnojarskiego Kraju i Chakasji oraz
w innych rejonach Syberii.
Piszę o tym, nie po to by podkreślić trafność wyboru tego właśnie laureata przez Kapitułę Nagrody i Medalu Zygmunta Glogera, lecz po to by wskazać
na trwanie i współczesne odradzanie się polskiej diaspory na Syberii, z której
wywodzi się także wyróżniony S. Leończyk. Urodził się on (1971) w miejscowości Ingol Szarypowskiego Rejonu w Krasnojarskim Kraju w polskiej rodzinie. Ojciec – nauczyciel, pochodzi z dobrowolnych osadników na Syberię pod
koniec XIX i na początku XX wieku, matka także nauczycielka wywodzi się
z rodziny zesłańców, która znalazła się na Syberii w początkach XX stulecia.
Nie waham się więc podkreślić, że „sybirskość” laureata ma polskie korzenie,
a jego poczucie tożsamości oraz dalszy ciąg złączeń z polskością potwierdza to
jednoznacznie. Dopełniając ten szkic o laureacie dodam, że jest on absolwentem
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Abakanie gdzie w 1993 roku uzyskał tytuł
magistra filologii rosyjskiej i kwalifikacje nauczyciela języka rosyjskiego oraz
literatury, a w roku 1999 ukończył dwuletnie studia podyplomowe z zakresu
historii Rosji na Uniwersytecie Chakaskim w Abakanie.
Nigdy nie rozmawiałem z laureatem na temat sekretu utożsamiania się
z polskością, ani z wielością prowadzonych przez niego animacyjnych działań
z tego zakresu w Abakanie, a potem poprzez pełnione funkcje w Kongresie
Polaków w Rosji, także w innych rejonach zauralskich. W tym jego działaniu
jest coś symbolicznego, rzec można na przekór tym, którzy nieraz wypowiadają
się z dezaprobatą wobec poglądów o żywej do dzisiaj świadomości polskości
wśród niektórych mieszkańców Syberii. Jednych i drugich spotykałem w swoich wędrówkach przez Kamczatkę, Sachalin, Władywostok, Irkuck, Jakuck czy
Tomsk. To szczodre poświęcanie się laureata na rzecz tej działalności polonijnej przede wszystkim w syberyjskiej części Rosji rozwinęło się u niego jako
pokłosie gorbaczowskiej pierestrojki, podchwycenie tonu dziejących się wówczas przeobrażeń i włączenie się w nie z wielością prób, nieraz z powodzeniem
urealnionych. W roku 1992 powołał on w komitet zrzeszający mieszkańców
Abakanu posiadających świadomość swoich polskich korzeni, natomiast w rok
później (1993) po niełatwych zabiegach organizacyjnych rozpoczęła tu działalność Kulturalno-Narodowa Organizacja Społeczna „Polonia”, której został prezesem. Obowiązki te pełni do dzisiaj (4 kadencja), a wierność służenia temu
stowarzyszeniu poszerza zakres jego roboczych kontaktów w Polsce, takich jak
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, czy Związek Sybiraków, wspierających także abakańską organizację
w różnych sferach jej działalności – kulturalnej, pedagogicznej, oświatowej,
rozwoju rodzimej kultury, umacniania kontaktów z Macierzą i polonijnymi

88

KRONIKA

organizacjami na świecie. W działalności tej wspiera go od wiceprezes dr med.
Ludmiła Koczetowa, także dobry duch tej organizacji. Podobnie jak inne polskie stowarzyszenia kulturalno-oświatowe w Federacji Rosyjskiej, także i abakańska organizacja „Polonia” wchodzi w skład Federalnej Polskiej KulturalnoNarodowej Autonomii „Kongres Polaków w Rosji” z siedzibą w Moskwie. Do
jej zarządu należy także S. Leończyk, reprezentujący ją trzykrotnie (2001, 2007
i 2012) na Światowym Zjeździe Polaków i Polonii Zagranicznej.
Laureata XXIII edycji (2012) Nagrody Zygmunta Glogera poznałem
w Moskwie (1995) podczas jednego z posiedzeń Kongresu Polaków w Rosji,
a w kolejnych latach spotykałem go jako uczestnika międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych związkom polsko-syberyjskim, odbywających
się na Syberii oraz w Polsce. Znajomość ta przybliżyła mi jego zainteresowania
dziejami Polaków za Uralem oraz problematyką odradzania się kultury i świadomości etnicznej w łonie polskiej diaspory na Syberii. Z czasem okazało się,
że zainteresowania te przybrały praktyczny charakter lokalnego dialogu polskorosyjskiego, w efekcie którego utworzona została wspomniana już polonijna
organizacja, a S. Leończyk stał się aktywnym animatorem jej działalności,
w ramach której wykreował projekt a następnie (1997) urealnił edycję kwartalnika „Rodacy”, którego do dziś jest jednym z redaktorów, obecnie organu wydawniczego Kongresu Polaków w Rosji. Dzielnie wspiera go w tym redaktor
naczelna L. A. Poleżajewa działająca z siłą i przekonaniem o potrzebie istnienia
tego kwartalnika, który jakoś trwa, mimo drastycznych finansowych ograniczeń
ze strony Macierzy. W roku 2000 z inicjatywy S. Leończyka powstało Radio
Polonijne „Rodacy – Polonia Minusińska” w Minusińsku, które do dzisiaj nadaje programy dwa razy w tygodniu. Z tego nurtu jego pasji społecznej bierze też
początek istniejąca w Abakanie Szkoła Polonijna, zespół taneczno-muzyczny
„Syberyjski Krakowiak”, współpraca ze Związkiem Sybiraków w zakresie historii zesłań i deportacji Polaków do Krasnojarskiego Kraju w okresie drugiej
wojny światowej oraz miejsc pamięci im poświęconych.
W latach 2004-2008 S. Leończyk był pracownikiem Instytutu NaukowoBadawczego Języka, Literatury i Historii Chakasji, a na Uniwersytecie Chakaskim w Abakanie prowadził wykłady z zakresu historii polskiej diaspory na
Syberii oraz polsko-rosyjskich stosunków na przestrzeni wieków. W tym samym czasie utrzymywał naukowe kontakty z historykami w Polsce, w efekcie
których przygotował dysertację doktorską na temat „Polacy w południowej
części guberni jenisejskiej od XIX do początku XX wieku”, obronioną na Uniwersytecie Szczecińskim (2004) i uwieńczoną uzyskaniem tytułu doktora nauk
humanistycznych w zakresie historii. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta
w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Z osobistych kontaktów z S. Leończykiem
wiadomo mi, że przygotowuje rozprawą habilitacyjną dotyczącą dziejów dobrowolnego osadnictwa polskiego na Syberii pod koniec XIX i na początku XX
wieku. W opisie tego ze wszech miar interesującego problemu, jak dotychczas
deficytowego w naszej historiografii, uwzględnia on szerokie konteksty polityczne, społeczne i religijne determinujące określone sfery życia tych emigrantów, korzystając ze słabo dotychczas rozpoznanych rosyjskich zasobów archiwalnych pozwalających na przedstawienie tego zagadnienia zarówno w kontekście społeczno-gospodarczym jak i represyjnym przypadającym przede wszystkim na lata trzydzieste XX stulecia.

89

KRONIKA

Laureat odbiera nagrodę z rąk prof. Henryka Samsonowicza

Potwierdzeniem naukowych osiągnięć S. Leończyka jest jego udział
w konferencjach naukowych, autorstwo dwóch książek oraz 85 artykułów naukowych a także działalność publicystyczna i redakcyjna. Nade wszystko jednak najbardziej dostrzegalna i ceniona przeze mnie jest jego działalność animacyjna w sferze polsko-rosyjskiego dialogu naukowego dotyczącego szerokiej
problematyki związków polsko-syberyjskich. Dzięki umiejętności dostrzegania
potrzeby takiego dialogu stale pogłębia się współpraca historyków polskich
i rosyjskich, przede wszystkim z syberyjskiej części Federacji Rosyjskiej (Barnauł, Czyta, Irkuck, Jakuck, Nowosybirsk, Omsk, Tiumeń, Tomsk) dotycząca
Syberii w historii i kulturze narodu polskiego. Znane mi są sytuacje, że to właśnie dzięki inspiracjom S. Leończyka w organizowanych przeze mnie konferencjach międzynarodowych poświęconych kontaktom polsko-syberyjskim brali
w nich udział historycy z Syberii, którzy w referatach bez uprzedzeń mówili
o dziejach polskiej diaspory w Rosji i ZSRR, jej tragicznych nieraz doświadczeniach, ale również o działalności jej przedstawicieli w wielu sferach życia
zauralskiej części Imperium. Ich naukowa inicjatywność w tym zakresie powoduje ubogacenie potrzeb badawczych i jest sposobem tworzenia nowych opracowań nieograniczonych indoktrynalnymi uwarunkowaniami, jakie częstokroć
miały miejsce w historiografii radzieckiej, rzec można poszerza tak potrzebne

90

KRONIKA

dla obu stron pole dialogu między historykami polskimi i rosyjskimi dotyczącego związków polsko-syberyjskich.
Z powyższymi działaniami, ważnymi dla problematyki dziejów Polaków
za Uralem, koresponduje wielowątkowa działalność S. Leończyka oparta z jednej strony na wspomaganiu odradzania się kultury i świadomości etnicznej polskiej diaspory na Syberii, z drugiej zaś na dokumentowaniu jej losów i włączaniu do tych badań historyków rosyjskich. Warto nadmienić, że działania te poświadczone są publikacjami potwierdzającymi zainteresowania laureata tymi
zagadnieniami, za sprawą którego poszerza się też zauralski krąg historyków
podejmujących badania z zakresu związków polsko-syberyjskich
Antoni Kuczyński
• 150 ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO
W styczniu 2013 r. minęło 150 lat od wybuchu powstania styczniowego,
w związku z czym chciałbym zaprosić Państwa do współtworzenia albumu
i wystawy, gdzie polskie tematy syberyjskie dotyczące powstańców styczniowych przybliżą miejsca związane z ich zesłaniem. Dysponuję materiałem pozyskanym na Syberii, w tym dokumentami archiwalnymi, a także zbiorami z prywatnych kolekcji. Jesteśmy w posiadaniu unikalnego zbioru, prawdopodobnie
nieznanego w Polsce, składającego się z portretów 950 powstańców styczniowych z Syberii Wschodniej, których odkrycie idealnie wpisuje się w rocznicę
Powstania.
Materiały źródłowe zawierają m.in. istotne informacje o Polakach, którzy
za udział w powstaniu styczniowym zostali zesłani w głąb Rosji, m.in. były to
osoby skazane na katorgę do budowy drogi bajkalskiej, do pracy
w warsztatach Irkucka i Usola Syberyjskiego, do kopalń w Nerczyńsku, a także
duchowni przebywający na zesłaniu w Tunce we Wschodniej Syberii. Wystawa
stałaby się okazją do zaprezentowania losów powstańców, a także ich potomków, którzy do dnia dzisiejszego zamieszkują na Syberii i noszą w sobie dumę
czynów swoich przodków.
Materiał do wystawy i do albumu będą stanowić przede wszystkim fotografie wykonane podczas wypraw na Syberię w latach 2009-2012, dokumentujące miejsca związane z Polakami i miejscami ich zesłania oraz źródła z archiwów rosyjskich nawiązujące do tematu wystawy, a także pamiątki ze zbiorów
rodzinnych potomków byłych zesłańców osiadłych na Syberii. Wystawa prezentowałaby w ujęciu historycznym (opisy, komentarze, dokumenty) i artystycznym (zdjęcia, pamiątki, wspomnienia) miejsca i świadectwa z terenu Syberii Wschodniej na temat zesłańców postyczniowych.
Wierzę, że niepublikowany do tej pory zbiór artefaktów przyczyni się do
powrotu dyskusji i badań nad tematem represji popowstaniowych i nad losami
zesłańców. Mam nadzieję, że wystawą zainteresują się muzea, biblioteki, stowarzyszenia kulturalne i naukowe, szkoły, Związek Sybiraków oraz inne placówki, którym droga jest pamięć o powstaniu styczniowym i jego niepodległościowym dziedzictwem.
Zainteresowanym podaję adres: e-mail: terranovax@poczt.onet.pl
Krzysztof Hejke
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• KULTYWOWANIE ETOSU SYBIRAKÓW PRZEZ
ZWIĄZEK SYBIRAKÓW W ELBLĄGU
Elbląg to drugie po Olsztynie – stolicy Województwa Warmińsko–
Mazurskiego, największe miasto regionu. Tereny te, to byłe Prusy Wschodnie,
zwane też przez długie lata powojenne Ziemiami Odzyskanymi. Obecnie zamieszkuje je przede wszystkim ludność z Kresów Wschodnich utraconych po
drugiej wojnie światowej na rzecz byłego Związku Radzieckiego. Spora jej
część zanim osiedliła się tutaj doświadczyła zesłańczych losów w ramach czterech masowych deportacji w latach 1940-1941 na Syberię, do Kazachstanu
i w inne rejony ZSRR, a potem, gdy opuściła ów „dom niewoli”, z nakazu
władz przyjechała właśnie tutaj, bo ich rodzinne strony pozostały za granicznym kordonem. Procesowi formowania się składu demograficznego na tych
ziemiach towarzyszyło jeszcze w pierwszych latach powojnia dobrowolne osiedlanie się ludności z innych rejonów Polski, a także zjawisko tzw. Akcji „Wisła”, w ramach, której z terenów ziem południowo-wschodnich pojałtańskiej
Polski, gdzie jeszcze działały zbrojne ugrupowania nacjonalistów ukraińskich
przesiedlono tu Ukraińców i Łemków, wpisanych tym zbiegiem okoliczności
w skład demograficzno-etniczny Warmii i Mazur.
W tym zróżnicowanym środowisku społeczno-demograficznym skutecznie
kontrolowanym przez aparat państwowy tzw. władzy ludowej nie było okoliczności na resentymenty związane z ziemiami utraconymi czy rodzinnym domem,
przeto i dawni zesłańcy nie zwierzali się ze swojego losu jakiego doświadczyli na
Syberii, w Kazachstanie, w Guberni Archangielskiej, w łagrach Workuty, Norylska czy Kołymy. Co więcej bywało najczęściej i tak, że skrzętnie ukrywali swój
syberyjski życiorys co nakazywał im normalny ludzki rozsądek. I tak trwało to
przez lata. I dopiero po przemianach ustrojowych w Polsce w 1989 roku i reaktywowaniu Związku Sybiraków dawni zesłańcy mieszkający w Elblągu, jako
ludzie doświadczeni w sztuce przetrwania, stosunkowo szybko przystąpili do
tworzenia lokalnych struktur tej organizacji. Było nas wówczas ponad 800 osób
skupionych w 10 kołach terenowych w miastach położonych niedaleko Elbląga.
W samym Elblągu są obecnie dwa koła i Zarząd Oddziału. Niestety nasze szeregi
topnieją i aktualnie Oddział liczy niespełna 500 członków.
Korzystając z przychylności władz samorządowych i prezydenta Elbląga
Grzegorza Nowaczyka oraz dowództwa 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej stacjonującej w naszym mieście Oddział Związku Sybiraków postrzegany jest
jako ważny inicjator utrwalania pamięci o polskich losach na Wschodzie. Wszelkie sybirackie uroczystości rocznicowe odbywają się z udziałem Kompani Honorowej wspomnianej dywizji oraz jej sztandarem, biorą w nich również udział
władze samorządowe Elbląga, przedstawiciele służb mundurowych i miejscowych działaczy społeczno-politycznych. W naszej działalności związkowej stale
przejawia się dbałość o ideowych następców, a od szeregu lat miejscowe Gimnazjum nr 2 nosi imię Sybiraków. Jego kadra nauczycielska wraz z uczniami pielęgnuje i utrwala etos sybiracki, co przyczynia się do uformowania pozytywnych
ocen przejawianych w lokalnym odbiorze społecznym. Szkoła posiada salę tradycji stanowiącą swoiste miejsce patriotycznej edukacji, a jej uczniowie biorą udział
w rocznicowych uroczystościach odbywających się przed Krzyżem Katyńskim
oraz pomnikiem dwóch pokrewnych organizacji Sybiraków i Kresowian, uczest-
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niczą też w tradycyjnych już spotkaniach z Sybirakami. Istotnym elementem
scalającym współpracę naszego Oddziału i innych organizacji są uroczystości
zwane Opłatkiem Pojednania z udziałem biskupa ordynariusza elbląskiego Jego
Eminencją Janem Styrną, księży kapelanów, dowódców służb mundurowych,
dowódcy 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, gen. dyw. Janusza Bronowicza, władz samorządowych i prezydenta Elbląga. To wszystko przekłada się na
scalanie patriotycznych idei wpisanych w program etosu społeczności sybirackiej.
Na marginesie odnotujmy, że niemal od początku ukształtowania się organizacyjnej struktury sybirackiej w Elblągu jej działalność jest pozytywnie postrzegana
w odbiorze społecznym. Daje ona bowiem czytelne świadectwo idei przyświecającej Związkowi Sybiraków, dotyczącej krzewienia prawdy o polskich losach na
Syberii.

Tablica umieszczona na pomniku Sybiraków w Elblągu. Fot. Ryszard Kwiek.

A co się dzieje w samym Elblągu, niemal 130 tysięcznej aglomeracji,
mieście z tradycjami kulturalnymi i przemysłowymi. Poza wspomnianą Szkołą
im. Sybiraków, mamy ulicę Sybiraków, wspólny pomnik Sybiraków i Kresowian, a niebawem być może w pejzażu miasta pojawi się obelisk czczący Matki
Sybiraczki. Elbląg położony jest nad rzeką Elbląg i geograficznie na skraju
Wysoczyzny Elbląskiej. Ta Wysoczyzna to piękny las – park zwany Bażantarnia. Dawna niemiecka nazwa parku to „Ptasi Śpiew” – uwierzcie na słowo, że
miejsce jest piękne i odwiedzane przez mieszkańców. Właśnie od Bażantarni do
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miasta, czyli na trasie spacerowej o profilu rekreacyjnym jest ulica Sybiraków.
Wszystkim to się podoba, a kto z Sybiraków przyjedzie do pięknego Elbląg, do
którego szczerze zapraszam, nich odwiedzi i tę ulicę. A ulica jakby symbolicznie, jest bez domów. Może kiedyś tam będą, ale teraz można podziwiać piękną
nowoczesną trasę oraz przyrodę. A społeczność sybiracka dziękuje władzom
miasta za życzliwość i opiekę.

Poczet sztandarowy towarzyszący odsłonięciu Pomnika Sybiraków w Elblągu.
Stoją od lewej: Maria Rudomina, Bogdan Warejko i Elżbieta Kozłowska.
Fot. Ryszard Kwiek.

Dodam tu jeszcze, że opieka władz miasta ma charakter zorganizowany.
Powołany został pełnomocnik prezydenta ds. stowarzyszeń kombatanckich
w osobie Teresy Urban. Dzięki temu mamy możliwość przedstawiania naszych
problemów władzom samorządowym Elbląga. A problemów jest wiele. Członkowie Związku Sybiraków to ludzie w podeszłym wieku, wielu jest schorowanych. Ważna jest więc opieka zdrowotna, ewentualna pomoc socjalna, ułatwiony
dostępu do placówek opieki medycznej, no i wreszcie propagowanie etosu Sybiraka. I tak prezes Koła nr 1 Michał Wołoszczak wspólnie z autorem tej publikacji
nawiązali współpracę z przedstawicielami Elbląskiej Uczelni EkonomicznoHumanistycznej w celu opracowania monografii losów Sybiraków mieszkających
na tym terenie. Jak wspomniano, nasze szeregi topnieją, a i pamięć też zanika –
dlatego staramy się uchronić od zapomnienia nasze zesłańcze losy. W założeniu
staramy się aby te wspomnienia to nie była tylko martyrologia ale zwyczajne
ludzkie historie, może czasem komiczne albo tragikomiczne. Ale one takie właśnie były! Ludzie zamarzali z mrozu i katorżniczej pracy, głodu, poniżenia, chorób i bestialstwa Sowietów. Ale też w młodości, obecnie dojrzały Sybirak opowiada jak dostał się do koryta prosiąt – nocą przez dach obory i garściami jadł
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jakiś mleczny prosięcy posiłek. A jak to smakowało! Pewnie każdy z Sybiraków
ma oprócz tragicznych również komiczne wspomnienia. To dlaczego tego nie
utrwalić w pamiętnikarskim zapisie?
I jeszcze o pamięci i jej utrwalaniu. Prowadzimy w szkołach pogadanki
o losach Sybiraków z uwzględnieniem zwykłych ludzkich losów na tle tragicznych losów Narodu Polskiego. Dlatego na wszystkie pielgrzymko-wycieczki
typu coroczny Marsz Pamięci Polskiego Sybiru odbywający się w Białymstoku,
pielgrzymka dziękczynna do Częstochowy czy edukacyjno-poznawcza do
Szymbarka, zawsze zapraszamy zaprzyjaźnioną młodzież. A ona chętnie bierze
w tym udział i odwdzięcza się pięknymi inscenizacjami na wspólnych okolicznościowych spotkaniach. Są to patriotyczne inscenizacje nawiązujące do losów
Sybiraków, jasełka na spotkaniach opłatkowych, występy chóru na oficjalnych
rocznicowych świętach. A na tych uroczystościach są mieszkańcy miasta –
młodsi i starsi. Oglądają inscenizacje, poznają losy Sybiraków i je zapamiętują.
A efekt jest taki, że określenie „Sybirak” cieszy się szacunkiem i poważaniem.
Zauważamy to w kontaktach ze służbą zdrowia i przy załatwianiu różnych
spraw urzędowych. I dla kontrastu należy zauważyć, że określenie „kombatant”
to już niższa ranga – po prostu ten tytuł był przyznawany przy obniżonych kryteriach, pochopnie i dość powszechnie. Dlatego Oddział Zarządu Związku Sybiraków w Elblągu oraz prezesi kół terenowych w prowadzonej działalności przykładają dużą wagę do utrwalania etosu Sybiraka w społeczeństwie i wyróżniania członków najbardziej aktywnych w tym względzie. Oczywiście ważna jest
integracja naszych szeregów, ale taka zauważalna przez otoczenie. Wydaje mi
się, że to już osiągnęliśmy.
Ryszard Kwiek

• O ZACNYM JUBILACIE SŁÓW KILKA
W dniu 15 stycznia 2103 roku Zarząd Główny Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych przyznał płk. dr. med.
Olgierdowi Poważyńskiemu Dyplom Uznania z okazji Jubileuszu 85 rocznicy
urodzin! Gdy w roku 1988 reaktywowany został Związek Sybiraków wówczas na
pierwszym Zjeździe jego członków Prezesem Zarządu Głównego wybrany został Ryszard Reiff, natomiast Sekretarzem Generalnym Olgierd Poważyński,
który potem przez w kolejne lata był członkiem władz Zarządu oraz Prezesem
Warszawskiego Oddziału Związku Sybiraków.
Zacny Jubilat jest synem żołnierza Wojska Polskiego. Urodził w Słonimiu na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej, skąd w roku 1940 wraz z pięcioosobową rodziną został deportowany na Syberię. Sześcioletnia zesłańcza
tułaczka zakończyła się szczęśliwym powrotem do kraju w 1946 roku. Zamieszkał w Szczecinie gdzie pracował jako robotnik w Składnicy Węglowej
PKP Szczecin-Turzyn. Służbę wojskowa rozpoczął w 1949 roku i przez kolejnych 41 lat związany był zawodowo z Korpusem Medycznym Wojska Polskiego. Po jej zakończeniu Minister Zdrowia i Opieki Społecznej wyróżnił Go „Honorową Odznaką za wzorowa pracę w służbie zdrowia”.
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Działalność organizacyjna Szanownego Jubilata pozostawiła trwałe ślady
w Związku Sybiraków. Jako jego Sekretarz Generalny był wnioskodawcą „Honorowej Odznaki Sybiraka” oraz pomysłodawcą i skutecznym opiekunem realizacji idei ufundowania Sztandaru Zarządu Głównego Związku Sybiraków
a także współtwórcą pomysłu ustanowienia Odznaki Krzyż Sybiraka, a potem
wnioskodawcą szczególnej odznaki związkowej pod nazwą „Pierścień Golgoty
Wschodu” wraz z ideą, aby pierwszy „Złoty Pierścień Golgoty Wschodu” wręczyć Papieżowi Janowi Pawłowi II.
Redakcja „Zesłańca” składa Szanownemu Jubilatowi życzenia zdrowia
oraz zachowuje we wdzięcznej pamięci Jego wybitne zasługi na niwie działalności społecznej na rzecz Związku Sybiraków oraz popularyzowania i utrwalania pamięci o ludziach a także ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas drugiej wojny światowej oraz po jej zakończeniu. Z subtelnością i wrażliwością wspiera on do dzisiaj Związek Sybiraków i jego działaczy w kultywowaniu pamięci o dziejach Polaków na Syberii a kiedy mógł zawsze wspomagał
„Zesłańca” na trudnym szlaku działalności wydawniczej. Wspomnę tu jeszcze
o jednym działaniu zacnego Jubilata dotyczącym czynnego wspierania pomocy
humanitarnej prowadzonej przez Jego brata, a mojego serdecznego Przyjaciela,
śp. Donata Poważyńskiego, kierowanej do naszych Rodaków na Białorusi. Ale
to już temat do innych refleksji!
Antoni Kuczyński
• STUDENCKIE ROZMOWY O POWSTANIU STYCZNIOWYM
Powstanie styczniowe było jednym z najważniejszych zrywów niepodległościowych w dziejach Polski. Poprzedziła je tajna działalność kółek spiskowych połączona z patriotycznymi manifestacjami organizowanymi już od 1860
roku. Działania zbrojne rozpoczęły się 22 stycznia 1863 r. w Królestwie Polskim oraz 1 lutego na Litwie i trwały do jesieni 1864 r. Mimo, iż powstanie
upadło, zapisało się na kartach historii Polski, jako okres niezwykle bohaterskich czynów, a jego uczestnicy wspominani są z należytym szacunkiem.
W bieżącym roku obchodzimy 150. rocznicę wybuchu powstania. Jubileusz ten stał się powodem do zorganizowania (4 lutego 2013) studenckiej sesji
naukowo-historycznej na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie
Lubelskim (4 lutego 2013). Jej inicjatorem był dr M. Paluch adiunkt z Katedry
Historii i Nauk Politycznych tego wydziału, natomiast organizacyjnie, przedsięwzięcie wsparte zostało przez Związek Piłsudczyków RP Oddział w Tomaszowie Lubelskim oraz uczelniane koło stosunków międzynarodowych. Patronat medialny objęło Katolickie Radio Zamość oraz lokalny tygodnik „Rewizje
Tomaszowskie”.
Celem sesji było przede wszystkim uczczenie wydarzeń 1863 roku, ale
także pobudzenie aktywności i działalności edukacyjnej studentów. Obrady
otworzył dr Marcin Paluch, który przedstawił tematykę konferencji mówiąc
o przyczynach wybuchu powstania, jego przebiegu i skutkach, wskazując podobieństwa i różnice z innymi wielkimi zrywami niepodległościowymi – powsta-
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nie kościuszkowskie i powstanie listopadowe. Kolejne referaty uwidoczniły
złożoność i wieloaspektowość tego ze wszech miar ważnego narodowego wydarzenia z drugiej połowy wieku XIX w.
Zwycięskie starcia powstańcze na Lubelszczyźnie były przedmiotem
pierwszego wystąpienia autorstwa Przemysława Mazura. Przedstawił on krótko
ogólne cechy potyczek w województwie lubelskim, ukazał utrudnienia w walce
ujawniające się już w pierwszych dniach powstania, w dalszej zaś części skupił
się na ważniejszych bitwach oraz walkach o Tomaszów Lubelski rozgrywających
się na początku lutego 1863 r. Scharakteryzował również stan wojsk powstańczych i wroga, straty po obydwu stronach, a także wnioski płynące z organizacji
walki. Zainteresowanie zebranych wzbudziły informacje o bitwie pod Ciosmami
(21 marca), boju pod Borowymi Młynami oraz walkach pod Kobylanką.
Kolejne wystąpienie autorstwa Edyty Kaczmarczyk dotyczyło zesłań powstańców na Syberię, uciążliwej drogi za Ural, życia na obcej ziemi oraz powrotu
części z nich do kraju po carskich amnestiach. Wielokrotnie przytaczane fragmenty z zesłańczych pamiętników uwiarygodniały, nierzadko szokujące fakty
z syberyjskiej katorgi. Autorka wspomniała także o tych zesłańcach, którzy jakoby na przekór zniewoleniu wpisali się w dokonania cywilizacyjne i naukowe na
Syberii, przypominając osiągnięcia Benedykta Dybowskiego z zakresu badań
flory i fauny Jeziora Bajkał, badań geograficznych i geologicznych Jana Czerskiego i Aleksandra Czekanowskiego), którym zesłańcza Syberia dała nowe możliwości do naukowej kariery, a pamięć o nich utrwalają do dzisiaj nazwy pasm
górskich na terenie północnej Jakucji, Góra Czerskiego w okolicach Bajkału oraz
Góra Dybowskiego na Wyspach Komandorskich! Celem ułatwienia pełniejszej
percepcji rozważań zawartych w referacie, autorka posłużyła się też prezentacją
multimedialną zawierającą mapy, zdjęcia oraz ryciny i obrazy A. Grottgera,
J. Malczewskiego i A. Sochaczewskiego.
Wielokontekstowość tematyki powstańczej podkreślał referat „Polska biżuteria patriotyczna” wygłoszony przez Patrycję Wójcik, którego w ujmujący
sposób opowiedziała o atmosferze moralnej i duchowej panującej wśród Polaków podczas i po powstaniu oraz ukazała wpływ nastrojów żałobnych na specyfikę ubierania się i przyozdabiania biżuterią. Wyrażenie postawy obywatelskiej
i uczuć narodowych w drugiej połowie XIX wieku było bardzo istotne i pozwalało trwać ciągle w nadziei. Tworzono więc biżuterię z emblematami narodowymi jak orły w koronie, połączone herby Polski i Litwy, a także z kotwicami,
sercami i krzyżami. Dziedzictwo pamięci o powstaniu i niewoli szło więc także
drogą symboli i romantycznego ducha tkwiącego w Polakach oraz ich dążenia
do odrodzenia narodowego. Interesujący przekaz werbalny o tym rodzaju patriotycznej biżuterii ubogacony został materiałem ilustracyjnym, którego wytworzył emocjonalny stosunek uczestników konferencji do tamtych czasów
z okresu „narodowej żałoby”.
Przedostatnia prezentacja autorstwa Justyna Deca dotyczyła pamięci powstania styczniowego w czasach II Rzeczypospolitej, PRL-u oraz współcześnie.
Ukazywała zmiany, jakie zachodziły w tej kwestii na przestrzeni ponad stu lat
wyrażające się w różnych nośnikach pamięci mających np. charakter pocztówek, banknotów, monet itp. Ponadto podkreślała współczesną pamięć, mówiącą
nie tylko o jej instytucjonalnych formach centralnych – wystawy, konferencje,
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okazjonalne wydawnictwa i przekazy medialne, ale także o inicjatywach lokalnych, zwłaszcza w miejscowościach gdzie przed 150 laty rozegrały się powstańcze bitwy bitwy, potyczki, zwycięstwa i klęski. Na zakończenie autor
referatu ustosunkował się do wyników badań sondażu przeprowadzonego połowie stycznia 2013 r. przez jeden z ośrodków badania społecznej, który stwierdził, że pamięć zrywu sprzed 150 lat jest dziś zatarta. Sesję zakończył referat
Stanisława Kopera zatytułowany „Józef Piłsudski wobec Powstania Styczniowego” przybliżający postać Marszałka, jego walkę o niepodległość Ojczyzny
oraz szacunek do powstania i jego bohaterów, wobec których zawsze żywił
głęboki szacunek!
Kończąc należy podkreślić fakt, że sesja naukowo-historyczna zorganizowana na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim została pozytywnie odebrana przez słuchaczy – studentów,
władze wydziału, jak i prasę lokalną. Choć nie miała ona charakteru ściśle naukowego, wystąpienia referentów prezentowały wysoki poziom merytoryczny
oraz pogłębiły wiedzę zebranych o różnych aspektach powstania styczniowego!
Edyta Justyna Kaczmarczyk
• NOWE INFORMACJE O GEN. JÓZEFIE KOPCIU
W ostatnim czasie uzyskałem interesujące materiały (z archiwów polskich
i litewskich) dotyczące osoby mojego praprapradziadka generała (brygadiera)
Józefa Kopcia uczestnika powstania kościuszkowskiego (1794), zesłanego na
Kamczatkę, autora interesującego pamiętnika z okresu insurekcji oraz pobytu na
Syberii. Wśród materiałów tych znajdują się: 1. Rękopis (brudnopis) testamentu
generała napisany i podpisany własnoręcznie w 1833 r.; 2. Metryka ślubu generała z akt stanu cywilnego parafii rzymsko-katolickiej św. Krzyża w Warszawie;
3. Informacje o jego pobycie i okresowym zamieszkaniu w Warszawie.
Wszystkie dotychczasowe publikacje dotyczące brygadiera J. Kopcia,
podają, że zmarł on w 1827 roku. Nie może to być prawdą, ponieważ ślub brał
w roku 1829-tym, a testament nosi datę roku 1833-go. Z odnalezionych dokumentów wynika, że od 1814 roku, do daty wstąpienia w związek małżeński
(1829) przebywał w Warszawie odwiedzając tylko sporadycznie swój majątek
Luszniewo w terenie dzisiejszej Białorusi. Wśród tych dokumentów znajduje
się m.in. zaproszenie na bal municypalny, zaproszenie do odwiedzin podpisane
przez ks. Adama Czartoryskiego, zaproszenie na rewię wojskową w Warszawie,
listy od znajomych ówcześnie przebywających w Warszawie z zaproszeniami w
odwiedziny, m.in. od córki ks. Izabeli Czartoryskiej i inne dokumenty.
W chwili ślubu (1829) narzeczona generała była wdową po śp. Walentym
Stadnickim, który zginął w 1812 r. podczas bitwy pod Berezyną (lub pod Smoleńskiem – sprzeczne ze sobą dane w metrykach). Przed zawarciem powtórnego
małżeństwa musiała ona spełnić dwa warunki: 1. Przedstawić świadków zgonu
męża, jak wiadomo zginął on na polu bitwy i nie było jego pogrzebu. 2. Musiał
też upłynąć pewien okres czasu aby można było zawrzeć powtórne małżeństwo.
W testamencie generała jest mowa o tym, że majątek Luszniewo odzyskał on od władz rosyjskich, decyzją cara Aleksandra na zasadzie dzierżawy na
lat 50. Z chwilą jego przejęcia był on w złym stanie, więc brygadier Kopeć musiał wspomóc poddanych (było ich ok.75 dusz) budując im domy i fundując
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inwentarz. Pieniądze na ten cel uzyskał od żony Anieli, której, jak również jedynemu synowi Józefowi Albertowi zapisał w testamencie „wszystko co posiada”. Po śmierci generała (której data nie jest do dzisiaj znana) w majątku
mieszkali dalej żona i syn, którzy musieli go opuścić po 50 latach od chwili
uzyskania dzierżawy. Przenieśli się oni na początku do miasteczka Dryświaty,
a potem ich drogi nikną w mgle biograficznvch losów. Zapewne genealodzy
szlacheckich rodów trafią kiedyś na dokumenty, które dopełnią wiadomości
o życiowych lukach dotyczących losów generała i jego rodziny
Generał (brygadier) został pochowany w kaplicy grobowej Kopciów
w Luszniewie, więc może ten fakt wskaże drogę do ustalenia daty jego śmierci?
W czasach współczesnych (2007 r.) miejscowi Polacy na Białorusi dokonali
renowacji nagrobka, który został poświęcony przez miejscowego proboszcza w
obecności młodzieży polskiej z sąsiedniej szkoły i jej nauczycielki p. Eulalii
Pietkiewicz oraz przedstawicieli społeczności białoruskiej. Ponieważ generał
uznawany jest również za bohatera narodowego Białorusi – lokalne władze
administracyjne przedstawiły wówczas propozycję, że uroczystość może mieć
charakter urzędowy (udział przedstawicieli władz administracyjnych, prasy itd.)
pod warunkiem, że napis na nagrobku będzie w dwóch językach (polski i białoruski). Polacy jednak nie zgodzili się na to zatem uroczystość miała charakter
nieoficjalny, nie odnotowany nawet przez lokalną prasę. W Muzeum Historyczno-Krajoznawczym w Brasławiu jest specjalna gablota poświęcona J. Kopciowi, w której eksponowane są materiały związane z jego osobą. Tutaj dodam
jeszcze, że naczelnik Tadeusz Kościuszko odznaczył brygadiera za Jego waleczność i zdolności dowódcze złotą obrączką z napisem „Ojczyzna Obrońcy
Swemu”, co „wyszperał” przed laty zajmujący się postacią J. Kopcia, wrocławski etnolog i historyk nauki Antoni Kuczyński, który ustalił, że obrączka ta
znajduje się w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Ponadto
w Muzeum Czartoryskich w Krakowie znajduje się szabla generała, który przebywał przez pewien czas jako rezydent u Izabeli Czartoryskiej w Puławach,
której dedykował rękopis swego pamiętnika pisząc: „Kreśląc rzeczywistą prawdę okazaną w prostocie, nie dla współczesnych, dla później może potomności,
dla własnej ulgi, opisałem życia mojego wszelkie zdarzenia. Może kiedyś prawy Polak czytając te karty, odda mi sprawiedliwość, nad moim losem łzę wyleje, a szlachetne uczucia wzniecając w swym sercu, pozna jak jest święta miłość
kochanej Ojczyzny, jak dla niej wszystko poświęcić należy. Niechaj nie gaśnie
ten boski płomień w najpóźniejszych wnukach naszych, niech ta iskra z serc
ojców do dzieci przechodzi, a będziemy wiecznie Polakami, wiernymi królom,
przywiązani do kraju. Takim byli, są i będą Czartoryscy; im w osobie Waszej
Książęcej Mości wynurza powinną wdzięczność, szacunek i uszanowanie, najniższy sługa Józef Kopeć, Generał Wojsk Polskich.”
Rodzeństwo generała to: dwie siostry Antonina za Zakrzewskim i Katarzyna oraz bracia Michał, kapitan wojsk polskich, Antoni, inwalida wojskowy, rezydent klasztoru w Horodyszczu (zachował się list do przeora) oraz ksiądz IgnacyHermenegild (pochodzący z pierwszego małżeństwa ojca z Klarą Ramułt). I jeszcze jedna ważna informacja biograficzna. Jak wynika z dokumentów zarówno
generał i jego ojciec Stanisław używali podwójnego nazwiska: KopećKołodziński. Matką zaś generała była Anna z domu Goławska h. Jastrzębiec.
Mieczysław Kopeć

