KRONIKA
• O WYSTAWIE HILAREGO GILEWSKIEGO
W MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W RADOMIU
O życiu i twórczości Hilarego Gilewskiego, malarza i repatrianta
z Kazachstanu, pisałem już w „Zesłańcu” (Hilary Gilewski. W Karagandzie
i Radomiu, nr 43, r. 2010, s. 71-74); teraz piszę raz jeszcze, szerzej, w związku
z wystawą w Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu. Była czynna od
15.12.2013. do 19.01.2014. r. 20 lat po pierwszej prezentacji malarstwa Hilarego Gilewskiego w Muzeum Sztuki Współczesnej (na wystawie „Z Kazachstanu
do Polski”, 1993) Muzeum pokazało jego indywidualną wystawę – 110 obrazów. Przypomniało, że mieszka w Radomiu malarz-repatriant z Kazachstanu,
o niezwykłej biografii i ciekawej – realistycznej! – twórczości. Jego sztukę
ukształtowała inna – niż polskich malarzy – artystyczna tradycja.

Rześki wiatr, 1954, olej, płyta, 29,5 x 45 cm, kolekcja
Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, dar autora.
Fot. Sebastian Fituch
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Przypomnijmy biografię. Pierwszych 30 lat

Urodził się w 1932 r. w miejscowości Burtyn koło Kamieńca Podolskiego, w polskiej rodzinie na ziemiach Ukrainy (które już w okresie międzywojennym należały do Związku Radzieckiego). W 1936 r. rodzina została deportowana na Syberię, tam – jeszcze dziecko – w latach 1939-1945 pracował w łagrze,
który nazywano oficjalnie sowchozem. Od 1946 r. mieszkał w Karagandzie,
gdzie został zesłany ojciec i od 1941 r. pracował w kopalni węgla (nie pozwolono mu wstąpić do armii generała Andersa). W końcu matce udało się zyskać
zgodę na przeniesienie się i połączenie rodziny. Mieszkali – jak inni – najpierw
w ziemiance, później ojciec postawił obok „mazankę”, czyli podobnie prymitywny dom, ale na powierzchni…

Portret Szabanina, 1973, olej, tektura, 99 x 79 cm,
kolekcja Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, dar autora.
Fot. Sebastian Fituch

Karaganda była miejscem niezwykłym; w miejscu, gdzie zaczęto wydobywać węgiel, powstało w stepie miasto; do „Karłagu” (karagandzki łagier)
zsyłano ludzi; wśród nich było wielu ludzi wybitnych ze środowiska inteligencji
moskiewskiej, artystów, naukowców. (Hilary Gilewski opowiada, że do „sow-
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chozu nr 1”, jak w czasach Stalina nazywało się oficjalnie to miejsce, zesłano
np. całą moskiewską akademię rolniczą; naukowcy – pracując w Karagandzie –
zamieniali step w ogród). Zesłańcy budowali nowe miasto, a w nim powstawały
też instytucje kultury. (Zesłańcy-architekci zbudowali teatr, w którym pracowali
i występowali zesłańcy-artyści i – oczywiście – Kazachowie; Gilewski zapamiętał, jak śpiewali i wjeżdżali na scenę na koniach).

Apa. Matka stepu, 1979, olej, płótno, 95,5 x 55,5 cm,
kolekcja Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, dar autora.
Fot. Sebastian Fituch

Hilary Gilewski już w wieku szkolnym poznał wybitnych artystów, którzy uczyli go rysunku i malarstwa. Pierwszym nauczycielem plastyki był
Leonid Hamburger (1889-1984), ojciec szkolnego kolegi, Wiktora, z którym
razem chodzili do teatru, pomagać ojcu Wiktora tworzyć dekoracje. Leonid
Hamburger był wcześniej scenografem Teatru Bolszoj w Moskwie.
To on dostrzegł talent Gilewskiego i skierował go do domu kultury, czyli
„klubu”, gdzie przyszły malarz spotkał swojego najważniejszego nauczyciela
malarstwa, Władimira Eiferta. Eifert (1884-1960), malarz i historyk sztuki,
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przed zesłaniem był dyrektorem Muzeum Puszkina w Moskwie (w latach 19361939), a jeszcze wcześniej, mieszkał w zachodniej Europie (Paryż, Monachium,
Berlin), gdzie jako ekspert antykwaryczny handlował obrazami z radzieckich
zbiorów (państwo radzieckie potrzebowało pieniędzy). W 1941 r. Eifert (jako
Niemiec) został zesłany do sowchozu Puszkina, niedaleko Karagandy. Spotkanie z Eifertem zaważyło na życiu przyszłego artysty.
Gilewski w Karagandzie uczęszczał też do Centrum Lotniczego, a potem,
gdy dostał powołanie do wojska, uczył się w Wyższej Szkole Lotniczej w mieście
Arzamas. Służbę w wojskach lotniczych na Wyspach Kurylskich (był
pilotem odrzutowców) przerwał w 1956 r. wypadek. Na moment utracił świadomość podczas lotu, co groziło katastrofą – Gilewski był oskarżany o sabotaż...
Wrócił do malarstwa. Studiował w Wyższej Szkole Plastycznej w mieście Penza w Rosji (1957-62); w latach 1965-67 kontynuował studia w moskiewskim Instytucie Sztuk Pięknych im. Surikowa u profesorów Siemiona
Czujkowa (1902-1980) i Aleksieja Gricaja (1914-1998).

Wieś Czarna Kościelna, 1995, olej, płótno, 38 x 55 cm,
własność prywatna, fot. archiwum

Przez 30 lat pracował w Karagandzie; malował obrazy, ale wykonywał
też monumentalne malarstwo ścienne, mozaiki – w fabrykach, sowchozach i
domach kultury. W krajowych wystawach uczestniczył od 1963 r. Był artystą
cenionym nie tylko w Karagandzie, pokazywał obrazy na wystawach w Moskwie, uczestniczył w plenerach w innych rejonach Związku Radzieckiego.
Poznał wielkie tereny Azji Środkowej; znał kilka języków, którymi mówią ludzie na tym obszarze. Swobodnie się porozumiewał i zdobywał w ten sposób
zaufanie. Jego emocjonalna natura zdecydowała o wyborze tematu wielu obrazów malowanych dla siebie. Malował starą Karagandę, miejsce zesłania ludzi
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różnych (naliczono osiemdziesiąt dziewięć!) narodowości, portrety ludzi, których spotykał, zesłańców, Kazachów.
W 1982 r. z okazji jubileuszu 50. urodzin i 20-lecia twórczości w Muzeum Sztuki w Karagandzie zorganizowano jego retrospektywną wystawę malarstwa i grafiki. Ukazał się wtedy katalog w języku rosyjskim, opracowany
przez Larisę Wiktorowną Zorienko, z obszernym wstępem poświęconym jego
twórczości, spisem wszystkich prac, także realizacji monumentalnych.
W Karagandzie był znanym artystą w środowisku i mieście. Tam zostało
wiele jego obrazów i tam jego sztuka nadal jest – i będzie – obecna. Obrazy
stały się ważnym dokumentem historii miasta i ludzi. W 1994 r., z okazji jubileuszu 60-lecia wyrosłego w stepie miasta, w Muzeum Sztuki w Karagandzie
odbyła się wystawa, na której pokazano wiele jego obrazów i w gazecie „Piatnica” ukazał się artykuł poświęcony jego twórczości (w związku z wystawą),
którego autorką jest Natalia Iwanina, wówczas dyrektor Muzeum Sztuki w Karagandzie. Gilewski był świadkiem rozrastania się Karagandy; już w latach
1950. zaczął malować stare fragmenty miasta (które z czasem zaczęły znikać
i prawie nic ze starej Karagandy nie zostało).

Łąka. Szczebrzeszyn, 1996, olej, płótno, 38,5 x 65 cm,
kolekcja Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, dar autora.
Fot. Sebastian Fituch

W Związku Radzieckim musiał podejmować się trudnych zadań, nawet takich, jak monumentalne realizacje we wnętrzu budynku, czy na zewnątrz, które
wydawały się niewykonalne w tak krótkim, wyznaczonym przez władze terminie,
albo zimą… – ale zyskał pozycję cenionego twórcy. Na przykład jako reprezentant Kazachstanu był w 1984 r. członkiem delegacji radzieckich artystów do
Meksyku. W Polsce znalazł się na wiele lat poza środowiskiem artystycznym.
W Radomiu
W 1992 r. przyjechała do Karagandy wystawa zorganizowana przez dwa
muzea radomskie, Muzeum Wsi i Okręgowe – i dyrektor Muzeum Okręgowe-
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go, Janusz Pulnar, zaproponował zorganizowanie w Radomiu wystawy artystów
Karagandy. Hilary Gilewski po raz pierwszy przyjechał do Radomia w 1992 r.,
a w 1993 po raz drugi; wtedy pokazał obrazy w Muzeum Sztuki Współczesnej
na wspomnianej już wystawie „Z Kazachstanu do Polski. Malarstwo Karagandy”. Od tego momentu związał się z Radomiem, przebywa tu od 1994 r. Mieszkał i pracował w muzeum. Polskie obywatelstwo otrzymał po długich staraniach, w 2002 r. Dopiero wtedy mógł otrzymać mieszkanie.
Niewiele obrazów udało mu się przewieźć z Kazachstanu do Polski;
ogromny dorobek artystyczny, biblioteka i rzeczy osobiste pozostały w Karagandzie. Z obrazów, które znamy, największe zainteresowanie budzą te, które
nie tylko świadczą o dobrym przygotowaniu akademickim; są dokumentem
dalekiej i egzotycznej rzeczywistości. W Polsce maluje przede wszystkim pejzaże, pola i łąki, rzadziej portrety. Pracując dla radomskiego Muzeum, malował
też kopie obrazów, np. Matki Boskiej Częstochowskiej i Ostrobramskiej na
wystawę „Epoka Pana Tadeusza” w 1998 r., a portrety polskich badaczy Syberii
z fotografii namalował na wystawę „Promethidion”, organizowaną w 2001 r.
Miał kilka wystaw indywidualnych, najważniejszą w 2004 r. w Łazienkach Królewskich, czyli w Muzeum I. J. Paderewskiego i Wychodźstwa Polskiego w Warszawie. To była wspólna wystawa z innym repatriantem z Kazachstanu, Alfonsem Kułakowskim. Ale były też inne, w kilku i instytucjach
i miastach, np. w radomskiej Bibliotece Pedagogicznej (2009), czy w Domu
Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (2010).
O wystawie w Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu
Prezentowała 110 obrazów – z trzech kolekcji muzealnych: Muzeum
Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie – a także kilku
kolekcji prywatnych i zbiorów artysty. Były na wystawie prace, które malarz
przywiózł ze sobą z Karagandy (25 obrazów, nie wszystkie z przywiezionych
udało się teraz odnaleźć i pokazać na wystawie, m.in. drugiego portretu ojca) –
jak i te, które namalował już w Polsce.
Wystawę zatytułowaliśmy tak samo, jak kiedyś zatytułowałem artykuł
o artyście, pisany dla „Zesłańca”. W pierwszej sali były obrazy przywiezione
z Kazachstanu. Zestaw widoków Karagandy, Kazachstanu, Azji Środkowej
(Chiwa) i jeden z Rosji (Penza). Szczególne znaczenie mają widoki Karagandy,
które znalazły się w Polsce: „Rześki wiatr” (1954), „Smog w Karagandzie”
(1956), „Górnicze osiedle 8-9” (1960), „Padający śnieg. Stara Karaganda:
(1966), „Kopalnia nr 1” (1967), „Odwilż w Karagandzie” (1969), „Świąteczny
dzień w Karagandzie” (1969), „Hałdy” (1970) i „Nowa Kopalnia” (1966).
Rozpoczynał wystawę portret ojca, dalej wisiały portrety mieszkańców
Karagandy, Kazachów i Rosjan, a właściwie Europejczyków (rodzice lub
dziadkowie należeli do różnych narodowości). Znalazły się na wystawie portrety trzech mężczyzn należących do kolejnego po zesłańcach pokolenia, ludzi
o powikłanych losach, którzy gubili się w tej rzeczywistości (i trafiali do więzienia). Dwa portrety jeszcze młodych, a mroczne; „Młodzieńca z podmiejskiej
ulicy” (1970) malował Hilary Gilewski, gdy przeciw portretowanemu toczyło
się już śledztwo – zarys klap grubego płaszcza przypomina kształtem pętlę (kil-
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ka miesięcy później znalazł się w więzieniu). Decyzję o namalowaniu portretu
często dyktowało współczucie.
Na wystawie wisiały także trzy portrety Kazachów. Gilewski znał kazachski, tatarski, turkmeński, uzbecki, trochę czeczeński, swobodnie rozmawiał,
zdobywał zaufanie, był zapraszany do domów. Spośród wielu malowanych tam
martwych natur na wystawie były dwie. Jedna z tych najprostszych, realistycznych – mały obrazek z 1965 r. pt. „Buty robocze”. I obraz z bukietem suchych
stepowych kwiatów. „Autoportret” z 1983 r., to portret mężczyzny pewnego
siebie, malarza, który odniósł sukces. Obok wisiały plansze z fotografiami
innych prac stworzonych w Kazachstanie, sztalugowych i monumentalnych.
Zwracała uwagę fotografia długiego malowidła „Złota nić”, w dużym zakładzie,
produkującym pończochy – długości 12 m, wykonanego w technologii ikon
(na deskach, gruntem był lewkas).

Nad Radomką, 2001, olej, płótno, 53,5 x 67 cm,
kolekcja Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, depozyt autora,
fot. Sebastian Fituch

W kolejnych wnętrzach – obrazy malowane w Polsce. Większość to pejzaże z różnych stron kraju, ale także portrety. Dwa reprezentacyjne:„Portret
senatora Ryszarda Sławińskiego”, perfekcyjnie iluzyjny w przedstawieniu materii tkanin, futra i „Portret Borysa Woźnickiego”, wieloletniego dyrektora
Lwowskiej Galerii Obrazów – głębszy psychologicznie. Także portrety pracowników radomskiego muzeum, malowane bardziej swobodnie. Również
dekoracyjne martwe natury, najczęściej z bukietami kwiatów.
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Od przeszło 10 lat pracuje malarz nad symbolicznym obrazem, dużego
formatu, pt. „Modlitwa”, z grupą osób (dorośli, dzieci) zgromadzonych pod
przydrożnym krzyżem. Ekspresyjnie namalowany, ukrzyżowany Chrystus
oderwał ręce od krzyża, prawą rękę kieruje do góry, ku Bogu, lewą wskazuje
ludzi zgromadzonych pod krzyżem. Pierwotna wersja obrazu (jak szkic) zatytułowana jest „Nabożeństwo majowe w Lipcach Reymontowskich” (z 2001 r.,
tu wszyscy w strojach ludowych).
Miejsce tej twórczości w Muzeum Sztuki Współczesnej
w Radomiu i w polskiej kulturze
Jego sztuka jest teraz w Polsce zjawiskiem odrębnym, zaskakującym.
Obrazy przywiezione z Karagandy przedstawiają egzotyczny dla nas świat,
a i stylistyka jest nam obca... Dziwią też te malowane w różnych zakątkach Polski
(przez pierwsze lata malarz dużo wyjeżdżał w plener i pracował w wielu miejscach, na Podlasiu i w górach, w okolicach Radomia i na Mazowszu). W Polsce
takie malarstwo pejzażowe powstawało sto lat temu i wydaje się już anachroniczne. Najczęściej malują tak amatorzy. I gdyby nie to, że odczuwamy zapisane
w obrazach silne emocje i dostrzegamy świetny warsztat (w wielu, ale są też
słabsze) – trudno byłoby zaakceptować tę twórczość. Patrzy teraz na polskie
pejzaże ktoś, kto przybył z daleka, gdzie są inne krajobrazy, kto widział wielkie
przestrzenie – i te pejzaże stają się dla niego symbolami polskości.
Radomskie Muzeum Sztuki Współczesnej pokazuje jego obrazy na różnych wystawach tematycznych, najczęściej portretów – zwykle dwa. Najwspanialszy z przywiezionych do Polski obrazów i zdeponowany w Muzeum, zatytułowany „Dombrysta Kakie-Żan” z 1966 r. – przedstawia muzyka grającego na
narodowym, kazachskim instrumencie strunowym. Równie ważny jest podarowany do zbiorów obraz pt. „Mój ojciec” z 1964 r. Portret ojca, zesłańca, górnika, a także pejzaż górniczej Karagandy, zatytułowany „Hałdy” z 1970 r., pokazane zostały w 2010 r. w Częstochowie, na wielkiej wystawie z cyklu „Dom
w sztuce współczesnej” – zatytułowanej „Dom zredukowany, bezdomność”.
W programie intelektualnym radomskiego Muzeum Sztuki Współczesnej jednym z wyznaczonych celów jest gromadzenie dzieł dokumentujących osobiste
doświadczenia uczestników historycznych wydarzeń.
Jego obrazy z lat 1960. mogą nam w Polsce służyć jako przykłady sztuki realistycznej. Malując ojca, zesłańca, wiedział, że przedstawienie realistyczne będzie
miało największą siłę. Postawa realisty, tak widoczna w jego sztuce z lat 60., zadanie, jakie stawiał przed sobą: – utrwalać w malarstwie obraz rzeczywistości, służyć
swoją twórczością prawdzie (w obrazach malowanych z własnego wyboru, bo nie
mógł uniknąć prac propagandowych) – na pewno zostaną kiedyś opisane.
Obrazy przywiezione z Kazachstanu do Polski: „Mój ojciec” (i drugi „Portret ojca”, którego miejsce przechowywania jest mi nieznane), portrety Kazachów
i innych mieszkańców miasta, widoki Karagandy z lat 50., 60. i 70. – to dzieła, w
których wysoko oceniamy prostotę, realizm. Ilustrują losy tysięcy Polaków, wywiezionych na Sybir i do Kazachstanu. Obraz „Mój ojciec” – umieszczony na
zaproszeniu na wystawę – swoją prostotą, prawdą, odrębnością zwrócił uwagę
kilku adresatów. Wydał im się manifestem realizmu. W wielu późniejszych obrazach Hilary Gilewski odstępował od realistycznych wzorców, stylizując albo
upraszczając formy, deformując przestrzeń. W obrazach malowanych w Polsce –
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w pejzażach, a szczególnie w kilku scenach symbolicznych – zapisał emocje i
wizję repatrianta, który przyjechał do kraju przodków i patrzy na Polaków.
Biografia Hilarego Gilewskiego, jego wykształcenie (w artystycznych
uczelniach radzieckich uczono i wymagano dobrego rzemiosła), talent i osobowość – sprawiły, paradoksalnie, że pojawił się w polskiej kulturze twórca
odrębny, niezwykły. Warto jednak pamiętać o znaczeniu jego malarstwa jako
dokumentu z historii Karagandy (miasta liczącego teraz blisko pół miliona
mieszkańców), a więc dla kultury Kazachstanu. W 2014 r. Karaganda będzie
obchodzić kolejną rocznicę uzyskania praw miejskich – i zapewne znów obrazy
Hilarego Gilewskiego znajdą się na jubileuszowej wystawie.
Mieczysław Szewczuk
• MOJE WSPOMNIENIA Z KARAGANDY
Kiedy oglądałam wystawę obrazów Hilarego Gilewskiego w Muzeum
Sztuki Współczesnej w Radomiu, szczególną uwagę zwróciłam na obrazy
z Karagandy. Wróciły do mnie wspomnienia a właściwie migawki pamięci
wywołane oglądanymi obrazami.
W Karagandzie byłam w 1992 roku. Wyjazd był zorganizowany przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Uczestniczyli w nim głównie muzealnicy
z radomskich muzeów: obecnego Muzeum im. Jacka Malczewskiego i Muzeum
Wsi Radomskiej, z którym byłam wtedy związana. Celem wyjazdu było rozpoznanie środowiska artystów polskiego pochodzenia oraz zorganizowanie wystawy etnograficznej o polskich świętach i zwyczajach dorocznych, której byłam
autorką. Wystawa była adresowana głównie do środowisk polonijnych. Wieźliśmy też polskie książki. Wtedy poznałam Pana Hilarego Gilewskiego, ale wspomnienia te nie dotyczyły autora obrazów a miasta i ziemi, na której powstały.
Pejzaże i ludzie przedstawieni na obrazach przywołały takie oto skojarzenia: Stara Karaganda – niskie, odrapane domy, szary, pusty, ponury pejzaż.
Dalej, wielkie, zaniedbane blokowiska, gdzie wchodząc do klatki schodowej,
należało uważać na oberwane kable elektryczne, żeby nie zahaczyć i nie zostać
porażonym prądem. Ludzie mówili, że gdy kopano doły pod ich budowę, to
znajdowano mnóstwo kości – ludzkich szczątków. Było ich tyle, że nikt ich nie
zbierał, nie przenosił. Po prostu na tych kościach budowano bloki. Zresztą na
całej tej ziemi nie było miejsca, gdzie by tych kości nie było.
Idąc chodnikiem należało patrzeć pod nogi, żeby nie wpaść do studzienki
kanalizacyjnej, bo klapy poginęły – pokradli. Wizyta w Instytucie Archeologii,
żeby zobaczyć ostatnie znaleziska. Podobno rewelacyjne, bo jedne z najstarszych na świecie. Problem polegał tylko na tym, że świat nie miał się jak o nich
dowiedzieć, bo publikować na zachód pozwalano tylko wybranym, a Emma –
archeolożka do nich nie należała. Sam Instytut okazały, w stylu socpałacu, ale
w środku wilgoć i pleśń, bo była awaria wody a od dłuższego czasu nie miał się
kto tym zająć.
Wyjazd do Karkaralińska – miejsca, przez które przebiegał Jedwabny
Szlak – przez step, na którym się zatrzymaliśmy. Mój szok i myśl, że zaraz
zwariuję. Płaska jak stół, spalona na popiół ziemia, nad nią monotonnie błękitne
niebo i na nim, na środku żółte, świecące jak żarówka słońce. Żadnego źdźbła
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trawy, chmurki, podmuchu wiatru, najmniejszego nawet żyjątka, odgłosu. Nic
na czym można by skupić wzrok lub słuch, tylko bezkresna, spalona ziemia ,
błękit, prażąca kula słońca i cisza.

Muzeum w Karagandzie. Fragment wystawy „Polski Rok Obrzędowy”.

Jak na obrazach, tak i w mojej pamięci – miejsca i ludzie: Polacy, Rosjanie, Niemcy, Kazachowie, Mongołowie. Połączeni tym, że żaden z nich nie
znalazł się tam z własnej woli. Zesłańcy lub ich potomkowie. Ci, którzy sami
przeżyli transporty, głód, choroby, ziemianki, zimno, ponadludzką pracę w kopalniach, śmierć z głodu i wycieńczenia osób im najbliższych i ci, którzy znali
to z opowieści i traum rodzinnych. Wszyscy jednak wspaniali, dumni, gościnni.
Pamiętam dwie siostry – Polki, które zaprosiły nas do domu, ale pod warunkiem,
że nie będziemy pytać ich ojca o przeszłość, bo każde takie wspomnienie kończyło się wzywaniem karetki pogotowia i pobytem w szpitalu psychiatrycznym.
Otwarcie wystawy – tłum ludzi, ich wzruszenie a nawet łzy. Przypomnienie opowieści, jak się w domu obchodziło Wigilię, Wielkanoc i inne święta.
Sami tego nie znali, bo nie wolno im było tak świętować. Za polskie tradycje, za
religię można było iść do łagru. Opowiadali mi, że dzieci chrzczono w największej konspiracji. Raz na kilka lat przyjeżdżał ksiądz. Zbierano się nocą w jakimś
pewnym, bezpiecznym domu i tam po cichu, skromnie odbywały się chrzciny.
Żal do rządu polskiego, że nie robi nic, aby ułatwić im powrót do Polski,
do domu i obawy, czy znowu w tym domu nie będą obcy. Zazdrościli Niemcom,
że jak tylko zaczęła się pierjestrojka , rząd niemiecki natychmiast podjął działania umożliwiające powrót swoim dawnym obywatelom. Wielu Niemców już
wyjechało, a wielu miało wyjechać wkrótce.
Obraz przedstawiający Kazacha grającego na instrumencie muzycznym
(dombra)– wspomnienie poznanych tam Kazachów, rdzennych mieszkańców tej
ziemi. Oni również przeżyli tragedię. Od wieków byli nomadami. Przemierzali
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stepy ze stadami zwierząt: owiec, kóz, koni, wielbłądów. To one ich żywiły,
ubierały, zapewniały byt i kształtowały kulturę.

Karaganda. W pracowni Hilarego Gilewskiego (pierwszy z lewej).

Stalin postanowił jednak zrobić z nich rolników uprawiających tę jałową
ziemię. Nie wiedzieli, jak to robić, bo nikt ich nie nauczył, nie dał narzędzi.
Zamknięci w kołchozach masowo umierali z głodu i od nieznanych im dotąd
chorób. Podobnie jak zamknięci w rezerwatach Indianie z Ameryki Północnej.
Jako etnografa interesowały mnie ich stroje i biżuteria, ale nie zostało im już nic.
Wszystko, co było, ich rodzice wymienili na chleb – żeby przeżyć.
Ogólne wspomnienie, to tragizm tej ziemi i żyjących na niej ludzi, który
odczuwaliśmy tam i teraz kiedy to wszystko wspominam.
Małgorzata Jurecka
• WIECZÓR KAZACHSTAŃSKI Z ADOLFEM JANUSZKIEWICZEM
Pod koniec 2013 roku Polskie Towarzystwo Ludoznawcze wydało
w serii „Biblioteka Zesłańca” kolejne wspomnienia, a raczej relacje
w formie listów do najbliższych z zesłania carskiego w głąb Rosji. Są to
Listy ze stepów kirgiskich i dziennik podróży Adolfa Januszkiewicza. Autor
listów –poeta, po kądzieli wnuk Tadeusza Kościuszki, przyjaciel Adama Mickiewicza, prototyp postaci Adolfa, występującej w III części Dziadów, uczestnik powstania listopadowego, zesłaniec, który 24 lata (1832-1956) spędził w różnych miejscach Syberii i Kazachstanu. Od stycznia 1842 roku pracował w kancelarii Pogranicznego Naczelnika Sybirskich Kirgizów, był sekretarzem komitetu
do projektu praw kirgiskich. W 1846 roku odbył podróż w stepy Kazachstanu,
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gdzie w ramach zlecenia władz carskich uczestniczył w spisie ludności zamieszkującej te tereny. Wrażenia z tej podróży opisywał w formie listów do
najbliższych: matki Tekli z Sokołowskich, brata Januarego, przyjaciela Gustawa
Zielińskiego, prowadził też dokładny dziennik. Ułaskawiony w 1856 roku powrócił do kraju i na krótko przed śmiercią osiadł w majątku w Dziahylnie
(woj. mińskie), na terenie dzisiejszej Białorusi, tam też został pochowany.
10 marca 2014 roku w Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyła się
promocja nowego wydawnictwa. Wstępny referat Król iluzji – Adolf Januszkiewicz wygłosiła dr Anna Milewska-Młynik z Muzeum Niepodległości.
Przedstawiła w nim autora listów i dziennika podróży, który opisywał
przemierzane tereny Syberii i Kazachstanu, żyjących tam ludzi, ich obyczaje
i prawa zwyczajowe z punktu widzenia romantyka. Próbowała wytyczyć
cienką granicę, jaka istniała pomiędzy romantycznym postrzeganiem autora,
a ówczesną rzeczywistością. Honorowym gośćmi byli: Hanna Geber –
autorka opracowania listów oraz prof. Janusz Odrowąż-Pieniążek – autor wstępu do omawianego wydania. Oboje od wielu już lat pracują nad listami
i dziennikiem podróży Adolfa Januszkiewicza oraz ich pierwszymi opracowaniami. W 2003 roku „Czytelnik” wydał Listy z Syberii, nad którym pracował ten sam zespół naukowców. Niestety, na spotkanie nie mogli przybyć
z Poznania prof. Jerzy Fiećko – znawca epoki romantyzmu, autor posłowia
do ostatniej edycji listów oraz z Wrocławia prof. Antoni Kuczyński, inicjator tej edycji i reaktor naukowy dzieła. W prezentowanym wydawnictwie
znalazły się też fragmenty nieznanej dotychczas poezji miłosnej Januszkiewicza. Twórczość ta ujrzała światło dzienne dzięki przesłanym do redakcji
czasopisma popularnonaukowego „Spotkania z zabytkami” przez Janusza
Gdowskiego – kolekcjonera z Jawora kserokopiom rękopisów Januszkiewicza. Jest to pięć kartek, zawierających poetyckie listy miłosne do byłej narzeczonej Stefanii Ginowskiej (Nelusi) oraz poemat „Pokutnica”. Jednym
z zaproszonych do Muzeum gości był redaktor naczelny Spotkań z zabytkami
Wojciech Przybyszewski. Razem z Hanną Geber opowiedzieli o podejmowanych przez białoruską polonię działaniach mających na celu przywrócenie
pamięci o Adolfie Januszkiewiczu. Wśród Polaków mieszkających są matka
i córka: Hanna Matusewicz i Weronika Ściepulonak z Dzierżyńska (dawne
Kajdanowo), położonego zaledwie 3 km od Dziahylni – miejscowości, w której
znajdują się pozostałości majątku Januszkiewiczów. W latach 2006-2007 przy
współpracy z Fundacją Dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego podjęły
wraz z archeologiem Mikołajem Krywalcewiczem prace badawcze i porządkowe na terenie pozostałego cmentarza w Dziahylnie, na którym znaleziono
szczątki grobów: matki – Tekli z Sokołowskich Januszkiewiczowej, Maryli z Bułharynów Januszkiewiczowej, żony Januarego oraz ich syna Michała.
Zachowane płyty odrestaurowano i ponownie umieszczono na mogiłach.
Niestety po grobie Adolfa Januszkiewicza pozostał jedynie ślad, dlatego
ustawiono tam nowy kamień z plakietką, na której rzeźbiarz Walerian Januszkiewicz umieścił popiersie Adolfa, herb Januszkiewiczów oraz tekst A. E.
Odyńca znajdujący się na starym nagrobku. 9 czerwca 2013 roku
w 210 rocznicę urodzin Adolfa Januszkiewicza odbyły się w Dziahylnie uroczystości, podczas których odsłonięto wyremontowane i zrekonstruowane nagrobki.
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Głaz poświęcony Adolfowi Januszkiewiczowi na cmentarzu w Dziahylnie

Ufundowano też tablicę pamiątkową, którą umieszczono na ścianie
dawnego spichlerza, jedynego budynku zachowanego z majątku Januszkiewiczów i uroczyście odsłonięto 2 października 2013 roku. Niestety, z powodu
trudności administracyjnych, Fundacja otrzymała nakaz zdjęcia jej z obiektu.
Pani Hanna Matusewicz przetłumaczyła na język litewski książkę Żywot Adolfa Januszkiewicza i jego Listy ze stepów kirgiskich (z wydań 1861, 1875) i
wzbogaciła jej treść o informacje dotyczące działań związanych z upamiętnieniem postaci Adolfa Januszkiewicza.
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Tablica upamiętniająca 210. rocznicę urodzin Adolfa Junuszkiewicza

Podczas dyskusji okazało się, że na sali jest osoba, której mąż pochodzi
z rodziny Januszkiewiczów, a jego pradziad nosił imię Michał. Czy mógłby to
być synowiec Adolfa, syn Januarego? Obecny na spotkaniu Wiesław Osuchowski – Konsul Generalny RP w Ałmaty w latach 2009-20013, zwrócił
uwagę na zmniejszającą się wśród mieszkańców Kazachstanu wiedzę o Po-
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lakach zasłużonych dla badań historii, obyczajów i prawa kazachskiego.
Jeszcze w 2. połowie XX wieku wielu mieszkańców Ałmaty doskonale
wiedziało kim był patron ulicy nazwanej imieniem Adolfa Januszkiewicza w
tym mieście, dziś wiedzą to tylko nieliczni. Konieczne jest zatem podjęcie
starań w kierunku popularyzacji wiedzy w tym zakresie. Promowane na spotkaniu wydawnictwo, może być pomocne w takich działaniach.
Regina Madej-Janiszek
• PAMIĘĆ NIE ZNA GRANIC
Kontakty – od wirtualnych do osobistych
Mieszkańcy Jareńska, miejscowości o długiej historii znajdującej się na
krańcu obwodu archangielskiego, na długo zapamiętają wrzesień 2013 roku. Po
raz pierwszy w jej długiej swej historii gościli zagraniczną delegację – przyjechali tu bowiem uczniowie z Bystrzycy Kłodzkiej, miasta na południu Polski.
Obie miejscowości łączy już od kilku lat przyjaźń, są też praktycznie rówieśnikami: Jareńsk, wzmiankowany jest w czternastowiecznych kronikach, młodszy
jest od Bystrzycy Kłodzkiej tylko o sto lat.
Jednak łączy je nie tylko historia dawnych wieków. Na początku lat 40.
XX wieku w rejonie lenskim (którego siedzibą jest Jareńsk) przebywało ponad
dwa tysiące obywateli polskich, deportowanych tu z polskich Kresów Wschodnich po zajęciu ich przez Związek Radziecki po 17 września 1939 roku. Oprócz
nich więziono tu tysiąc żołnierzy Wojska Polskiego, którzy dostali się wówczas
do niewoli i zostali wywiezieni w głąb ZSRR gdzie pracowali przy budowie
Peczorskiej (Północnej) Linii Kolejowej Kotłas-Workuta.
Tym trudnym zagadnieniom naszej historii poświęca się dużo uwagi zarówno w Jareńsku, jak i w Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie dla zachowania pamięci
o tych latach niewoli aktywnie działa Koło Związku Sybiraków publikujące
wspomnienia zesłańców. Z kolei zaś w Jareńsku wydano książkę pt. Ból pamięci, poświęconą polskim zesłańcom przebywających w rejonie lenskim. W mieście tym znajduje się Pomnik Ofiar Represji Politycznych, upamiętniający wydarzenia i czasy represji stalinowskich, natomiast w sierpniu 2012 roku uroczyście odsłonięto tam czczący pamięć nazwiska Polaków1, którzy zmarli w trakcie budowy wspomnianej już linii kolejowej. W uroczystości odsłonięcia pomnika uczestniczył Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sankt
Petersburgu Piotr Marciniak.
Umacniają się także kontakty kulturalne w relacji Jareńsk – Bystrzycka
Kłodzka, których pokłosiem była wystawa fotografii autora tego tekstu, nosząca
nazwę „Zima. Nadmiar bieli”, prezentowana w Polsce, natomiast dwugodzinna
1
Na pomniku widnieje 12 nazwisk, natomiast w książce autorstwa
W. Flisińskiego zatytułowanej Od łagrów Komi do winnic Italii, Lublin 1992) znajduje
się informacja o 14 ofiarach. Przed wzniesieniem pomnika pełna lista ofiar tej budowy
była przekazana Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie jak
i wykonawcom tego monumentu Na pomniku nie wspomniano też o współwięźniach
innych narodowości budujących razem z Polakami tę linię kolejową, którzy także tam
umierali. (Przyp. tłum.)
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wideokonferencja pomiędzy Bystrzycą Kłodzką a Jareńskiem towarzyszyła
otwarciu wystawy fotografii Barbary Pawłowskiej i Janusza Kobrynia zatytułowanej „Bystrzyca Kłodzka – miasto średniowiecza”.
Naturalne więc okazało się, że od tych kontaktów wirtualnych trzeba było
przejść do spotkań osobistych utrwalających pamięć o tamtych latach pogardy.
Wiosną 2013 roku Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej uzyskało grant Centrum PolskoRosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie na zorganizowanie polskorosyjskiej wymiany młodzieżowej.

Młodzież z Polski i Rosji ustawia znak pamięci w miejscu pochówku zesłańców.
Osada Witiunino, rejon lenski, obwód archangielski.
Archiwum Stowarzyszenia Absolwentów ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej.

Partnerem po stronie rosyjskiej zostały Biblioteka Rejonowa i Centrum
Edukacyjna w Jareńsku. Duże wsparcie dla tego przedsięwzięcia okazał Piotr
Marciniak, Konsul Generalny RP w Sankt Petersburgu, natomiast pomoc merytoryczną udzieliło Centrum Naukowo-Informacyjne „Memoriał” w Sankt Petersburgu, zaś program młodzieżowego spotkania opracowały i realizowały Irina
Flige, Tatiana Morgacziowa i Tatiana Pritykina. We wrześniu 2013 roku dwunastu uczniów z Bystrzycy Kłodzkiej oraz troje towarzyszących im nauczycieli
przebywało w Jareńsku.
„Wsio super!...”
Program spotkania przewidywał, że dla zacieśnienia kontaktów między
uczestnikami wymiany (a także w celu zmniejszenia jej kosztów) uczniowie
mieszkać będą nie w hotelach lecz w domach swoich rówieśników. Ich rodziny
bardzo się starały i zadały sobie wiele trudu, aby godnie przyjąć gości.
I oto w przepełnionej czytelni jareńskiej biblioteki spotkali się uczestnicy
tej wymiany. Przybrała ona charakter wzajemnej prezentacji polegająca na tym,
że osoba z Polski przedstawiała się i mówiła kilka słów o sobie. Wówczas po tej
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krótkiej prezentacji któryś z jareńskich uczniów (na spotkanie przyszli wszyscy
z rodzicami)i mówił np. „Ewa, ja mam na imię Karina. Zapraszamy Cię, abyś
przez ten tydzień zamieszkała w naszej rodzinie...”.
Po tym krótkim spotkaniu w bibliotece wszyscy pośpiesznie rozeszli się do
domów – kontynuować znajomość w rodzinnym kręgu. I jednocześnie uczyć się
polskiego i rosyjskiego.
– Co słychać? – tym pytaniem rosyjscy i polscy opiekunowie witali rankiem następnego dnia pary uczestników.
– Wsio super! – brzmiała odpowiedź.

Młodzież z Polski i Rosji zwiedziła także Muzeum obozu w Gross Rosen
na Dolnym Śląsku. Archiwum Stowarzyszenia Absolwentów ZSO
w Bystrzycy Kłodzkiej.

Czerwone goździki na zapomnianych grobach
Następnego dnia polscy i rosyjscy uczniowie pojechali do miejscowości,
w których ponad 70. lat temu mieszkali polscy zesłańcy „specpieresieleńcy”.
W każdej z nich zaplanowano bowiem ustawienie tablic pamięci (w języku rosyjskim i polskim) utrwalających ten trudny okres pobytu na zesłaniu. Wieziono
z sobą sadzonki cedrów, kwiaty – czerwone goździki i sprzęt do wkopania
w ziemię wspomnianych tablic, posadzenia drzew i kwiatów.
Początek – najbardziej odległa osada w rejonie lenskim miejscowość
Witiunino. Starsi mieszkańcy pamiętają, że na jej skraju, jeszcze w latach 50.
XX wieku, znajdował się polski cmentarz. Z biegiem lat mogiły zrównały się
z ziemią, jeszcze później w pobliżu zbudowano dom. Jego właściciele wspominali, że podczas prac budowlanych na niewielkiej głębokości natknęli się na
ludzkie szczątki. I właśnie w tym miejscu, przy ogrodzeniu otaczającym dom,
uczniowie ustawili znak pamięci w formie tablicy memorialnej, posadzili dwa
cedry i złożyli kwiaty. Towarzyszyła temu niewielka uroczystość z udziałem
mieszkańców osady, którzy zaprosili nas do miejscowego klubu, gdzie czekał stół
zastawiony ciastem i gorącą herbatą.
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Równie ciepło przyjmowano polsko-rosyjską delegację w Niandzie,
gdzie kadeci szkoły w Urdomie zaciągnęli wartę honorową przy pomniku Polaków – jeńców wojennych, którzy zginęli tu w podczas budowy linii kolejowej
ponad 70. lat temu. Ciepło i serdecznie przyjmowano nas również w osadzie
Słobodczikowo i w Jarendze.
Dziękujemy wam – zwracał się do mieszkańców jeden z opiekunów polskiej grupy Janusz Kobryń – za zachowanie pamięci o naszych rodakach. Jesteśmy wdzięczni waszym matkom, za to że w tak trudnych czasach ratowały tych,
którzy znaleźli się tu na zesłaniu. Ratowały ich czy to kawałkiem chleba, czy to
dzieląc się kartoflem, czy też pomagając dobrą radą. Wielu z tych, którzy byli
na zesłaniu, serdecznym słowem wspomina tutejszych mieszkańców.
Program tygodniowej wizyty naszych gości był bardzo intensywny
i obejmował: wyjazd do Syktywkaru, uroczystość przy Pomniku Ofiar Represji
Politycznych na cmentarzu w Jareńsku, wycieczkę po starym Jareńsku, biwak
nad Jeziorem Siebientij, wieczorne spotkanie w Centrum Edukacyjnym.
Jeden dzień poświęcony był na pobyt w szkole. Goście z Bystrzycy Kłodzkiej uczestniczyli w lekcjach, wzięli również udział w konferencji prasowej. Zdążyli też wytańczyć się na szkolnej dyskotece i zawrzeć tam nowe znajomości.
Reportaż z Warszawy
Natalia Griebniewa we wrześniu została mamą pięciorga dzieci (do jej
własnej trójki doszły jeszcze dwie polskie uczestniczki) i wszyscy zmieścili się
w maleńkim jareńskim domku. Mimo pewnego ścisku nikt nie poczuł się urażony
i wdzięczni rodzice Agaty Kowalczewskiej zaprosili na przyjacielską kolację
„rosyjską mamę swojej córki”. A jednocześnie i nas – opiekunów obu grup.
Przy stole rozmawialiśmy o swoich wrażeniach z pobytu w Polsce, o tym
co przeżywali rodzice, którzy we wrześniu wyprawiali swoje dzieci w podróż
do Rosji. Rozmawialiśmy o szkolnych sprawach – rodzice Agaty są nauczycielami. A na ekranie telewizora widać było rozgorączkowany tłum wymachujący
pałkami, przez plac przebiegały oddziały policji w kaskach.
– To pewnie jakaś stara kronika? – zapytałem cichutko naszego polskiego
koordynatora, Janusza Kobrynia.
– Nie – odpowiada, tak samo cicho – to transmisja na żywo. Z Warszawy.
Tato Agaty obejrzał się i wyłączył telewizor. Przeszkadza w rozmowie.
Nie odczuwaliśmy nie tylko strachu, ale nawet niepokoju, mimo iż przed
odjazdem nie raz próbowano nas ostrzec. Przypominano o zeszłorocznych
(2012) mistrzostwach piłkarskich, w trakcie których w centrum Warszawy doszło do starć kibiców. Mówiono o napięciu politycznym, jakie panuje między
naszymi państwami.
Mieliśmy swoje doświadczenia w kontaktach, choćby i poprzez internet.
Ale to zawsze były kontakty przyjacielskie. I na telefony zaniepokojonych
rodziców odpowiadaliśmy ciągle tak samo: u nas wszystko w porządku.
Wieniec z Gieorgijewskimi Lentoczkami2
Ogromny Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej we Wrocławiu zaskoczył nas – jest bardzo zadbany. Cały teren uporządkowany bardzo starannie, co
2
Gieorgijewskaja Lentoczka – wstążka nawiązująca do wstęgi Orderu św. Jerzego. Od roku 2005 noszona jest w Rosji i innych państwach, dla uczczenia Dnia Zwycięstwa 9 maja 1945 roku, w okresie od 24 kwietnia do 12 maja. (Przypis tłumacza).
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u nas w Rosji spotyka się niezbyt często. Płyty nagrobne, na których wyryto
nazwiska, otoczone są starannie przyciętym żywopłotem, trawa wykoszona, na
niektórych grobach stały znicze. Przy znajdującym się w centrum cmentarza
pomniku też były kwiaty i znicze.
Zebraliśmy się pod pomnikiem, by uczcić pamięć poległych. Dwoje
uczniów złożyło wieniec, do którego pozostali uczestnicy przywiązywali wstążki,
przekazane nam w Jareńsku przez weteranów. Ogłaszamy minutę milczenia.
Idziemy w stronę autobusu, którym jechaliśmy tu dwie godziny. Beata Kobryń gestem dłoni zatrzymuje nas! Nie spieszcie się. Mamy czas. Skoro przebyliście te trzy tysiące kilometrów, żeby móc być tutaj, nie trzeba się spieszyć.
Na płytach rosyjskie nazwiska. Daty urodzenia są różne, ale daty śmierci
prawie nie do odróżnienia: wiosna 1945 roku. Breslau (taką nazwę nosił Wrocław do czasu konferencji poczdamskiej, kiedy wszedł w skład Polski), był
jednym z nielicznych miast, które wiosną 1945 roku uporczywie się broniły
przed nacierającymi oddziałami Armii Czerwonej. Kapitulacja Breslau została
ogłoszona dopiero szóstego maja, w czasie walk zginęło tu około dziewięciu
tysięcy naszych rodaków.
Dziękuję, Polsko!
W czasie wymiany powstała nowa tradycja: wszystkim, którzy pomagali
nam w podróżach po Rosji i po Polsce dziękowaliśmy: najpierw po polsku:
„dziękujemy!”, a następnie po rosyjsku: „spasiba!”.
Często brzmiały te słowa wdzięczności w dwóch różnych językach. Nasi
polscy organizatorzy przygotowali na każdy dzień wspaniały program: po zapierającej dech wycieczce do Jaskini Niedźwiedziej udaliśmy się w góry. Zwiedzaliśmy jeszcze wrocławską starówkę z pięknymi kościołami, których wieże kończą
się gdzieś tam – na wysokości wywołującej zawrót głowy; kręte i wąskie uliczki
Bystrzycy Kłodzkiej, drewniany Kościół Pokoju w Świdnicy, umieszczony na
liście światowego dziedzictwa UNESCO. Mieliśmy także spotkania w szkołach
Bystrzycy Kłodzkiej i nieodległym Kłodzku. Byliśmy także w Muzeum GrossRosen w Rogoźnicy, a wizyta ta wywarła ogromne wrażenie na uczniach, którzy
po raz pierwszy zobaczyli dawny nazistowski obóz koncentracyjny.
Nadeszła pora pożegnania. Były i łzy, i słowa smutku, wypowiadane już
przez zamknięte drzwi autobusu, który odwoził nas na lotnisko: „Dziękuję Polsko!”
Wymiana międzynarodowa skończyła się, ale nasza wspólna praca trwa.
W rejonie lenskim (którego siedzibą jest Jareńsk) jest ponad dziesięć miejsc,
w których w połowie lat 40. XX wieku znajdowali się obywatele polscy – osiedleńcy specjalni i jeńcy wojenni. Większość tych miejsc położonych jest daleko
w tajdze. Począwszy od tego roku jareńscy uczniowie będą brać udział w ekspedycjach badawczych połączonych z ustawieniem znaków pamięci3.
Oleg Ugriumow
Garść szczegółów
Zorganizowanie opisanej wyżej wymiany stało się możliwe dzięki dofinansowaniu otrzymanym z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w
Warszawie oraz z Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej
w Sankt Petersburgu. Wymianę prowadziło Stowarzyszenie Absolwentów
i Przyjaciół Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej oraz Cen3

Tłumaczył Janusz Kobryń.
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trum Edukacyjnego w Jareńsku w partnerstwie z petersburskim „Memoriałem”
i Kołem Związku Sybiraków w Bystrzycy Kłodzkiej. Duże wsparcie zapewniły
nam także władze Jareńska, Urdomy, Gmina Bystrzyca Kłodzka i Powiat
w Kłodzku jako jednostki samorządu terytorialnego. Osobne słowa podziękowania należą się tym, bez których projekt ten nie byłby możliwy – rodzicom
uczniów. Zgodzili się na przyjęcie uczestników w swoich domach, traktując ich
jak członków rodziny. Nasi uczniowie często mówią „moja rosyjska mama”.
Temat wiodący wymiany „Małe Ojczyzny. Lokalni bohaterowie. Z kogo
jesteśmy dumni” pozwolił na podjęcie dialogu. Jest to temat ważny i trudny.
Młodzież w Jareńsku odkrywała tamtejszych bohaterów: zesłańców z lat 30tych – rozkułaczanych chłopów, żołnierzy biorących udział w II wojnie światowej, ich dzieci i wnuki. Młodzież rosyjska podczas swojego pobytu w Bystrzycy Kłodzkiej (listopad 2013) poznała osoby ważne w naszej lokalnej społeczności: Sybiraków, więźniów obozów koncentracyjnych, deportowanych do
pracy w III Rzeszy.
W oparciu o Indeks Represjonowanych stworzony przez Ośrodek
KARTA udało się ustalić nazwiska 36 pochowanych tam osób różnych narodowości, w tym Polaków (zmarłych do jesieni 1941 roku). We wszystkich tych
miejscach młodzież z Polski i Rosji wspólnie posadziła drzewa pamięci – cedry
syberyjskie, które dożywają do 800 lat. Planowaliśmy umieszczenie pamiątkowej tablicy w nieistniejącej już osadzie Pantyj, niestety droga okazała się nieprzejezdna. Naszym przyjaciołom zostawiliśmy tablicę, która przy najbliższej
sposobności zostanie tam ustawiona. Ustawione przez nas tablice są dwujęzyczne, z napisem o treści:
В ПАМЯТЬ О ПОЛЬСКИХ СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦАХ,
НАСИЛЬСТВЕННО ВЫСЛАННЫХ В НАЧАЛЕ 1940-Х ГОДОВ
В СЕЛО СЛОБОДЧИКОВО И ПЕРЕЖИВШИХ ЗДЕСЬ
ВЕСЬ УЖАС ПОЛИТИЧЕСКОЙ ССЫЛКИ
МОЛОДЕЖЬ ПОЛЬШИ И РОССИИ.
СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА
PAMIĘCI POLAKÓW – OSIEDLEŃCÓW SPECJALNYCH
DEPORTOWANYCH W LATACH 40. XX WIEKU
DO OSADY SŁOBODCZIKOWO,
KTÓRZY DOŚWIADCZYLI TU OKRUCIEŃSTW
ZESŁANIA POLITYCZNEGO
MŁODZIEŻ Z POLSKI I ROSJI.
WRZESIEŃ 2013 ROKU

Napis na tablicy na dawnym cmentarzu w Witiunino:
ПАМЯТИ БЕЗВИННЫХ: ПОЛЯКОВ, РУСCКИХ, БЕЛОРУСОВ,
УКРАИНЦЕВ, ЕВРЕЕВ И ЛЮДЕЙ ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ –
ЖЕРТВ РАСКУЛАЧИВАНИЯ И ДЕПОРТАЦИЙ
30-Х И 40-Х ГГ. XX ВЕКА,
КОТОРЫЕ ПОКОЯТСЯ НА ЭТОМ КЛАДБИЩЕ
МОЛОДЕЖЬ ПОЛЬШИ И РОССИИ.
СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА
PAMIĘCI NIEWINNYCH: POLAKÓW, ROSJAN, BIAŁORUSINÓW,
UKRAINCÓW, ŻYDÓW I LUDZI INNYCH NARODOWOŚCI –
OFIAR ROZKUŁACZANIA I DEPORTACJI LAT 30. I 40.XX WIEKU,
SPOCZYWAJĄCYCH NA TYM CMENTARZU
MŁODZIEŻ Z POLSKI I ROSJI,
WRZESIEŃ 2013 ROKU
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Nasze wspólne działania dotyczyły także ustawienia znaków pamięci
w dawnych osiedlach specjalnych rejonu lenskiego. Były to Nianda (obecnie
w obrębie Urdomy), Słobodczikowo, Jarenga. W miejscowości Witiunino ustawiliśmy tablicę upamiętniającą osiedleńców specjalnych pochowanych na tamtejszym cmentarzu. Nie zachował się on do chwili obecnej. Jednak dzięki
mieszkańcom możliwe było dokładne zlokalizowanie tego miejsca.
W trakcie pobytu w dawnych osiedlach specjalnych uczniowie wypełniali
kwestionariusze opracowane przez Centrum Naukowo-Informacyjne „Memoriał” w Sankt Petersburgu. Zebrana w ten sposób dokumentacja dostępna jest na
stronach Wirtualnego Muzeum Gułagu: www.gulagmuseum.org oraz na stronie
Koła Związku Sybiraków w Bystrzycy Kłodzkiej: www.sybiracy.bystrzyca.pl
Udało się nam dotrzeć do kilku wspomnień osób zesłanych do rejonu
lenskiego, ich relacje zesłańcze nie wyjaśniają jednak wszystkich wątpliwości
np. co do lokalizacji i ilości miejsc pochówków na odcinkach leśnych (tzw.
uczastkach). Jest to ważne, gdyż planujemy kilka ekspedycji do nieistniejących
już osad, w których przebywali osiedleńcy specjalni, w tym także Polacy.4 Prosimy zatem Czytelników „Zesłańca”, którzy dysponują informacjami na ten
temat o kontakt: tel. 606-205-489, e-mail: sybiracy@interia.pl
Oleg Ugriumow, Janusz Kobryń

4

Oleg Ugriumow, dziennikarz, działacz społeczny, koordynator wymiany
ze strony rosyjskiej. Autor książek i publikacji dotyczących historii regionu. W roku
2013 za zasługi dla dokumentowania historii represji Polaków przez totalitaryzm
sowiecki otrzymał z rąk Piotra Marciniaka, Konsula Generalnego Rzeczypospolitej
Polskiej w Sankt Petersburgu Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Janusz
Kobryń, koordynator wymiany ze strony polskiej, działacz społeczny, współredaktor
„Wspomnień Sybiraków” serii wydawanej przez Koło Związku Sybiraków w Bystrzycy
Kłodzkiej.

