KRONIKA
• WSPOMNIENIE O ANDRZEJU KUHNIE
Dnia 15 września 2014 roku w Lincolnshire w Wielkiej Brytanii odszedł
od nas Andrzej Kuhn, wielki artysta, mistrz wyobraźni, sybirak – osobowość
wybitna, niedająca się ująć w żadne ramy, ukształtowana trudną życiową drogą,
którą Artysta przeszedł w okresie dorastania. Andrzej Kuhn urodził się 21 lipca
1929 roku we Lwowie w rodzinie inteligenckiej. Jego ojciec, Józef, był prokuratorem w lwowskim sądzie. Matka zajmowała się wychowywaniem dwójki
dzieci, Andrzeja i Jego nieco starszej siostry Janiny. Po 17 września 1939 roku,
Józef Kuhn, jak wielu innych polskich urzędników państwowych, ukrywał się
chcąc uniknąć aresztowania przez sowietów. Jednak pod koniec zimy został
schwytany i umieszczony w łagrze. Jego żonę z dwojgiem dzieci 13 kwietnia
1940 roku wywieziono do północnego Kazachstanu w okolice Siemipałatyńska.
Lękając się surowej syberyjskiej zimy i tego, że nie zdoła ochronić przed nią
siebie ani dzieci, matka podjęła desperacką próbę ucieczki, jednak po tygodniach męczącej podróży w kierunku Lwowa, z powodu denuncjacji, cała trójka
została pojmana przez NKWD. Zachowało się przejmujące wspomnienie
Andrzeja opisujące to wydarzenie, które stanowi jednak tylko tło dla innego
wątku, który zostawił bolesny ślad w duszy dziesięcioletniego chłopca.
Zima w Kazachstanie w 1940 roku przyszła szybko i nastały wielkie mrozy,
które złapały nas w drodze do Lwowa. Ja, siostra, matka i młody chłopak około
dwudziestoletni, chory na gruźlicę, byliśmy w drodze od tygodni. Dotarliśmy
do miejscowości Dzyngistobe, gdzie była stacja kolejowa, ale tam czekało na nas
NKWD. Jeszcze kilka dni ukrywaliśmy się u Kazachów, ale w końcu znaleźliśmy się w miejscowym areszcie. I tam przyprowadzono jeszcze jednego Polaka,
który też uciekł, ale w przeciwnym kierunku. Z Uralu do Kazachstanu! I prawie
że dotarł do celu, bo brakowało mu już tylko czterech kilometrów. Była to
tragiczna postać. Ciężko chory, nie oddychał a charczał, z trudem mówił. Pod
kufajką miał jeszcze mundur polski. Był jeńcem na Uralu, a rodzinę jego
wywieźli ze Lwowa do kołchozu o cztery kilometry stąd. Wiedział, że już długo
nie pociągnie i chciał ponad wszystko jeszcze raz zobaczyć żonę i dzieci. Wcześnie rano następnego dnia, jak było jeszcze całkiem ciemno, powieźli nas otwartą ciężarówką do miejscowości Gieorgiewka, gdzie było większe więzienie.
A droga wiodła przez kołchoz, gdzie była rodzina naszego rodaka. Wkrótce jeszcze w półmroku tam dojechaliśmy. Wszyscy tam chyba jeszcze spali, tylko
w oddali ukazała się jakaś kobieta. I wtedy tego biednego człowieka ogarnęła
rozpacz, która dała mu nowe siły. Potężnym głosem zaczął wołać jestem tutaj,
ja Rudnik ze Lwowa! Dojechałem! Kierowca ciężarówki dodał gazu, konwojent
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się śmiał. A mogli stanąć na chwilę i powiadomić rodzinę, która chyba nigdy nie
dowiedziała się, że mąż i ojciec był tak blisko.
W więzieniu w Gieorgiewce jeszcze raz go zobaczyłem przez okratowane
okno, jak go prowadzono przez podwórze. Był to już tylko cień człowieka –
wkrótce zmarł w łagrze, jak i młody chłopak chory na gruźlicę. Matka przeżyła
łagier. Siostrę i mnie czekał rok dietdomu, gdzie mieliśmy być przemienieni
w sowieckich ludzi. (Z listu A. Kuhna do A. Wołka)

Andrzej Kuhn, Wojownicy.

W sierocińcu w Karagandzie gdzie, jak wspominał po latach Andrzej
Kuhn, przebywały dzieci z rodzin przestępców, ten wrażliwy chłopiec, aby
przeżyć musiał zachowywać się tak jak reszta, była to więc dla młodego Artysty
prawdziwa szkoła życia. Paradoksem jest, iż prawdopodobnie dzięki temu,
że się tam z siostrą znaleźli, byli w stanie przeżyć ciężką zimę, gdzie temperatury spadały do ponad 40 stopni poniżej zera. Po wypowiedzeniu wojny Związkowi Radzieckiemu przez Niemcy i związanej z tym faktem amnestii, którą
zostali objęci polscy obywatele, jak również dzięki staraniom stryja matki,
będacego biskupem w Rzymie, rodzinie udało się połączyć i w 1942 roku opuścić nieludzką ziemię wraz z Armią Andersa. Spotkanie z ojcem wywołało
u młodego Artysty niezwykle silne emocje, często o tym wspominał z uczuciem
pewnego zmieszania, że kiedy poznał, jedynie po ruchach, w idącym pieszo
z więzienia wynędzniałym, podobnym do dziada, w kufajce, z menażką w ręku
człowieku swojego ojca – zapłakał po raz pierwszy w życiu.
Dalsza życiowa droga zawiodła Andrzeja przez Iran, Bliski Wschód
(Palestynę, Liban) i Egipt do Wielkiej Brytanii. Jego starania o wyjazd do dalekiej Patagonii nie powiodły się, o czym wspominał zawsze z żalem. Jeśli miał
być poza ojczyzną, wolał już daleką i egzotyczną ziemię od tej bliskiej, na której Polska się przecież zawiodła, nie uzyskując oczekiwanego wsparcia

KRONIKA

77

w decydującym o jej losach momencie. Na Wyspy Brytyjskie przyjechał z matką i siostrą w 1947 roku i początkowo podjął pracę jako marynarz na statku
handlowym. Tam uległ jednak poważnemu wypadkowi, kiedy został przygnieciony przez ciężki ładunek i w szpitalu, w Antwerpii, dochodząc do siebie
zaczął rysować. Odkrył wtedy w sobie pasję, która stała się dla niego ratunkiem,
a także ucieczką od rzeczywistości lub alternatywną rzeczywistością pomagającą iść dalej. Otrzymał stypendium brytyjskiego rządu na trzyletnie studia
w prestiżowej londyńskiej Chelsea School of Art, gdzie w latach 1953-1956
zgłębiał tajniki malarstwa. Tam poznał swoją żonę Dianę, która studiowała
rzeźbę i w 1962 roku zamieszkał wraz z nią i dwoma synami, Josephem i Christopherem nad brzegiem Morza Północnego w hrabstwie Lincoln w niewielkim
domku, który stał się miejscem pracy twórczej obojga artystów. Tam też wkrótce urodził się ich ostatni syn, Florian. Miejsce znane jest pod nazwą Atlantyda –
Pracownia Uwięzionego Żeglarza.

Andrzej Kuhn, Zbieracz gwiazd.

Andrzej Kuhn posiadał naturalny talent i odkąd w wieku 24 lat uświadomił go sobie, pozostał mu wierny aż do śmierci. Trudno jest wskazać szkołę
malarską czy nurt, z którego wyrosła Jego twórczość lub z którym mogłaby być
utożsamiana. Studia artystyczne nie wpłynęły na ukształtowanie Jego stylu,
ale nauczyły technik malarskich oraz zasad kompozycji. Kuhn był malarzem
całkowicie niezależnym od wszelkich nurtów, wielkim indywidualistą, którego
cała twórczość była odzwierciedleniem niezwykle bogatego wewnętrznego
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świata. Nie interesował się wielkimi malarzami, którzy byli przed nim,
ale fascynował Go raczej człowiek i jego codzienne czynności – powtarzające
się na przestrzeni dziejów w różnych kulturach świata. Jego obrazy są wielkiego formatu, dosłownie i w przenośni, choć zdarzają się również urzekające
miniatury. Ważne są w nich kolory, jednocześnie jest to malarstwo ekspresyjne,
tematykę zaś najlepiej opisują słowa samego artysty:
Malowanie dla mnie to wyprawa w nieznany świat. Z pędzlem w dłoni podróżuję w swoim umyśle do zapomnianych krain, zagubionych w najgłębszych zakamarkach pamięci i penetruję nieodkryte jeszcze wyspy emocji.
W tych dalekich krainach spotykam dziwnych ludzi, wytwory wyobraźni.
Są poetami, skrzypkami, włóczęgami. Ich głowy są duże, a ciała nieproporcjonalne. Zapraszam ich, aby poszli ze mną i umieszczam ich na płótnie, gdzie mogą znów żyć, paląc fajki, rozmawiając, zdziwieni tym swoim nowym życiem.
W swoich śmiesznych czapkach, kufajkach, grając na prymitywnych mandolinach czy fletach, czują się równie dobrze w płaskich dwuwymiarowych domach,
jak i pośród stromych gór sięgających nieba i słońca. Dziwne jak oni sami zwierzęta towarzyszą im w ich codziennych, niekończących się nigdy czynnościach.
Czas nie istnieje dopóki płótno trzyma ten ich wszechświat, świat stworzony
farbą, w którym istnieją. Ten świat jest światem całkiem rzeczywistym, tak samo
jak nasz. Musimy tylko zrozumieć inne prawa, którymi się rządzi.
Dla mnie stary góral, odpoczywający na kamieniu w drodze do miasta
ze swoim maleńkim psem na końcu długiej smyczy, jest jak najbardziej rzeczywisty. Czasami wydaje mi się nawet, że zaraz wstanie i wyjdzie z ram. Nigdy
tego nie robi, ale przemawia do mnie ze swojego miejsca na ścianie i pociesza
mnie, kiedy ogarnia mnie smutek. Jest poetą i ma w zanadrzu wiele historii dla
tych, którzy akceptują tę jego dziwną egzystencję stworzoną z kolorów i kształtów. Jestem pewien, że istnieje wiele takich indywidualnych światów ukrytych
w naszych wnętrzach, które czekają na odkrycie przez artystów i poetów.
Być może mogą pomóc nam zrozumieć ten nasz świat, o którym wiemy tak
niewiele... Andrzej Kuhn, (The British Journal of Aesthetics, 1961 r. ).

Andrzej Kuhn był na Wyspach Brytyjskich artystą spełnionym, Jego
malarstwo jest cenione i zdobi wiele prywatnych kolekcji. Świadectwo temu
dają liczne wystawy zarówno w Londynie, jak i bliżej miejsca zamieszkania,
na których prezentowana była Jego twórczość. Pierwsza wystawa miała miejsce
w 1958 roku w Londynie, tuż po ukończeniu szkoły, ostatnia na przełomie 2014
i 2015 roku na Zamku Górków w Szmotułach – niestety Artysta zmarł w czasie
przygotowań do niej. Duża popularność Andrzeja Kuhna w Anglii cieszyła Go,
ale też nieco irytowała. W ostatnich czasach Jego obrazy rozchodziły się już na
wernisażu, ale On sam niechętny był ich sprzedawaniu. Mówił, że w Anglii
łatwo się maluje, bo świat za oknem jest szary, a ludzie chętnie kupują jego
obrazy, aby rozwiać wszechogarniającą melancholię, w której żyją. Cieszył się
kiedy słyszał opinie, że Jego sztuka uzdrawia.
Andrzej Kuhn bardzo tęsknił za Polską. Twierdził nawet, że cała Jego
twórczość artystyczna wzięła się z tej tęsknoty. Mówił, że gdyby nie to, że los
rzucił Go daleko od ojczyzny, prawdopodobnie nie malowałby wcale. Nie miał
jednak kontaktu z Polską, choć w 1978 roku w Opolu trafiło do Polski kilka Jego
obrazów, to później przez długie lata nie przyjeżdżał tu. Dopiero od 2000 roku
zaczął częściej bywać w Polsce – jesienią tego roku w Państwowym Muzeum
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Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu odbyła się pierwsza w Polsca
duża wystawa Jego obrazów, które później w lutym 2001 roku trafiły do prywatnej Galerii VAVA w Mielniku. Jej właściciele, Wiesława i Jacek Brick,
docenili emigracyjnego malarza i przyjęli Jego baśniowe, pędzlem pisane zwykłe-niezwykłe historie pod dach dawnej synagogi, w której urządzili galerię
sztuki współczesnej. Po wystawie w Mielniku pozostały trzy obrazy, które
wzbogaciły kolekcję Galerii VAVA. Ciechanowiec zachwycony malarstwem
Andrzeja Kuhna zakupił kilka obrazów do swojej kolekcji i zaproponował
kolejną wystawę w roku 2010. Zbiory wzbogacone zostały o kolejne obrazy,
które są nielicznymi egzemplarzami malarstwa tego wyjątkowego Artysty znajdującymi się w Polsce i można je dziś podziwiać w Muzeum Rolnictwa
im. Krzysztofa Kluka. Również w Muzeum Sztuki Współczesnej w Pałacu
Opatów w Gdańsku znajdują się cztery obrazy Andrzeja Kuhna.

Andrzej Kuhn, Słońce nad miastem.
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W sierpniu 2011 roku na Zamku Dunajec w Niedzicy miało miejsce
niezwykłe wydarzenie – w Galerii Spiskiej odbył się wernisaż wystawy malarstwa Andrzeja Kuhna, który uświetnił występ góralskiego zespołu Jaśka Kubika
z Krościenka nad Dunajcem. Był to magiczny czas, jakby grajkowie Artysty
zeszli z obrazów i zagrali, jakby te dwie rzeczywistości jedna wyobrażona,
a druga ta realna, połączyły się wreszcie! To była ostatnia wystawa Andrzeja
Kuhna w Polsce, na której Artysta był obecny.

Autorka z Artystą w Studiu „Atlantyda” 13.08.1998 r.

Obecnie rodzina Artysty zdecydowała o tym, że obrazy Andrzeja Kuhna,
jakie są w jej posiadaniu nie będą już sprzedawane. Miejsce zamieszkania
Artysty pozostanie takim, jakie było kiedy tworzył, zagubioną pośród pól i łąk
Atlantydą, gdzie dzięki niezwykłym malarskim wizjom tego niezwykłego człowieka można przejść do innego wymiaru rzeczywistości.
Ewa Wołk-Sore
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• DWUDZIESTA PIĄTA ROCZNICA
ODDZIAŁU ZWIĄZKU SYBIRAKÓW W PUŁAWACH
Związek Sybiraków został powołany na I Zjeździe Sybiraków w 1928 roku,
w obecności Prezydenta RP. Ignacego Mościckiego. Honorowym członkiem został
wówczas Marszałek Józef Piłsudski. Jemu to jako Naczelnemu Wodzowi oraz
ofiarnym wojskom Rzeczypospolitej w 10-lecie odparcia bolszewickiej nawały,
społeczeństwo Puław poświęciło pamiątkową tablicę na murach pałacu. Okresu
hitlerowskiej okupacji i lat komuny tablica ta jednak nie przetrwała.

Kopia tablicy czczącej pamięć zwycięskiej ofensywy
Puławy i okolice
zapisały się w naszej historii w szczególny sposób, któnajazdowi bolszewickiemu.
ry odbił się też na losachprzeciw
ludzi walczących
o wolność Polski. W pobliżu Puław,
W bitwie pod Maciejowicami w 1794 r. dostał się do niewoli brygadier
Józef Kopeć, osłaniający w czasie bitwy rannego Naczelnika Tadeusza
Kościuszkę. Jako uciekinier z terytoriów włączonych po drugim rozbiorze
do Rosji, został szczególnie surowo potraktowany przez zwycięzców, trafiając
na zesłanie na Kamczatkę.
Po powrocie z niewoli był przez pewien czas rezydentem na dworze puławskim ks. Izabeli Czartoryskiej. Ofiarował jej część pamiątek przywiezionych
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z Syberii. Jej też dedykował, z zamiarem druku w oficynie puławskiej, rękopis
Dziennika, który szczęśliwie ocalał i przetrwał burze dziejowe. Dzięki temu
po parokrotnych skrótowych edycjach w XIX i na początku XX wieku został
w całości ogłoszony drukiem jako: Dziennik Józefa Kopcia brygadiera wojsk
polskich. Z Biblioteki Czartoryskich opracowali i wydali Antoni Kuczyński
i Zbigniew Wójcik, Warszawa – Wrocław 1995. Przedmową poprzedził je
prof. Andrzej Stelmachowski, natomiast przesłania rodzinne do Czytelników
Dziennika skierowali Mieczysław Kopeć oraz Paweł Czartoryski.
W czasie powstania styczniowego znaczna liczba studentów puławskiego
Instytutu Rolnego i Leśnego wzięła udział w walkach zbrojnych. Wielu z nich
zginęło. Inni trafili na syberyjskie zesłanie. Tradycje tych walk zapisały się
w dziejach tego nadwiślańskiego miasta. Nic przeto dziwnego, że w dziesiątą
rocznicę Cudu nad Wisłą, w 1930 roku upamiętniono go tablicą na murach
pałacu puławskiego. Odparcie inwazji bolszewickiej, pamięć tego faktu, stało
się sceną, na jakiej odgrywały się w mieście wszelkie patriotyczne uroczystości
czy imprezy. Stąd tworzenie Oddziału Związku Sybiraków miało miejsce
w tutejszym garnizonie, a wręczenie sztandaru podczas przysięgi wojskowej
młodego rocznika. Każda uroczystość miała związek z tym miejscem przy pałacu przed historyczną tablicą.
Akt erekcyjny kopii tablicy pamiątkowej z 1930 r. ufundowanej w hołdzie Naczelnemu Wodzowi – Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu i Ofiarnym
Wojskom mówi: „Z inicjatywy Rady Załogi „Solidarności” pracowników
IUNG popartej przez Zarząd Oddziału RSZZ „Solidarności” Ziemi Puławskiej
i Miejski Komitet Obywatelski, postanowiono odtworzyć tablicę pamiątkową,
ufundowaną w 1930 r. przez społeczeństwo Puław”.
Tablica ta zdjęta ze ściany pałacu Ks. Czartoryskich podczas okupacji
niemieckiej po latach przechowywania zaginęła w 1960 r.1 Dzieło wykonania
kopii tablicy i uroczystości jej odsłonięcia podjął Komitet Organizacyjny
Obchodu 70-lecia zwycięskiej wojny z najeźdźcą bolszewickim, skupiający
przedstawicieli różnych organizacji, instytucji, wojska, stowarzyszeń kombatanckich oraz regionalnych: Józef Gądor – przewodniczący, Andrzej Flisiuk
v-przewodniczący, Zenon Benicki, Alicja Bobrowska, Paweł Chaciewicz, Ignacy Czeżyk, Michał Godliński, Jacek Grudzień, Edward Jabłonka, Krzysztof
Kisiel, Krystyna Knapik, Teresa Kowalska, Zenon Kozakiewicz, Józef Lenartowicz, Jan Łodyga, Lech Milej, Wincenty Niewiński, Janusz Nowakowski, Jan
Okoń, Renata Siedlaczek, Zbigniew Słomka, Mikołaj Spóz, Emilia Staszak,
Józef Stopka, Edward Ślusarczyk, Adam Wołk, Stanisław Zadura.
Akt ten wmurowano w ścianę pałacu, a następnie zamocowano tablicę
dnia 10 sierpnia 1990 r. Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy przewidziano na 12 sierpnia w 70-tą rocznicę zwycięskiej kontrofensywy Wojsk
1

Podczas niemieckiej okupacji w Puławach przed wizytacją jakiegoś dostojnika
tablica została zdjęta. Była przechowywana w bibliotece do końca wojny, a następnie
administracja Instytutu przeniosła ją do pałacu Marynki, gdzie była ukryta w piwnicy.
Administrator Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w 1962 r. kazał wywieźć
ją do swego prywatnego domu i tam po niej słuch zaginął. Ogłoszony apel o jej poszukiwaniu w 1981 r. nie dał efektów i podjęto starania nad jej rekonstrukcją, która została
zakończona z efektem w 1991 r. (Adam Wołk)
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Polskich przeciw wojskom bolszewickim. Ma to miejsce, gdy w Puławach władzę sprawuje demokratycznie wybrana Rada Miasta z Przewodniczącym Januszem Nowakowskim, a prezydentem Miasta jest Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska.
Dokument ten w imieniu Komitetu Organizacyjnego podpisali:
Józef Gądor, Andrzej Flisiuk, Adam Wołk.

***
Sztandary Związku Sybiraków brały udział w międzywojennych uroczystościach państwowych na równi ze sztandarami bojowymi okrytymi niedawną
chwałą zwycięstwa w odzyskaniu Niepodległości. Po 60-ciu latach historia się
powtórzyła – trzeba było reaktywować rozwiązany Związek Sybiraków i przyjąć niespotykaną do tej pory w naszej historii rzeszę Członków, którzy w latach
1939-1944, a także w pierwszych latach po zakończeniu wojny byli zesłani na
Syberię. Miało to miejsce u schyłku 1988 r. w wyniku przemian ustrojowych
w naszym kraju.
Rejonowy Oddział Związku Sybiraków w Puławach jest jednym z pierwszych powstałych po reaktywacji tego Związku. Pierwotnie Koło Związku
Sybiraków powstało dzięki grupie założycielskiej w składzie: Wiktor Bucior,
Edward Jabłonka, Maria Niedbalska, Ewa Rasiewicz, Jerzy Różański, Czesław
Sankowski, Tadeusz Sobolewski, Adam Wołk, Halina Wołochowicz, Czesław
Woś, Stanisław Zadura i Antoni Zwolak. Zarząd Główny Związku Sybiraków
uchwałą z dnia 5 maja 1989 r. nadał członkostwo grupie założycielskiej i zobowiązał do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia. Odbyło się ono w dniu
28 czerwca 1989 r. i uczestniczyło w nim 16 członków oraz 8 kandydatów
do Związku. Wyłoniono wówczas zarząd i wybrano pierwszego prezesa, którym został Edward Jabłonka. Powołano też komisje: socjalno-bytową, rentowoemerytalną, historyczną, ochrony zdrowia oraz prawno-organizacyjną.
W sytuacji braku odpowiednich struktur wojewódzkich w czasie powoływania w Puławach Związku Sybiraków, Koło podporządkowane bezpośrednio Zarządowi Głównemu podniesiono do rangi Oddziału Terenowego. Wynikało to również z bliskości Warszawy gdzie nasz prezes Edward Jabłonka, jako
członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków, przejawiał wielką aktywność
w załatwianiu uprawnień dla Sybiraków w różnych instytucjach centralnych.
Był też pomysłodawcą, inicjatorem, kwestarzem, organizatorem i wykonawcą, zarówno samego ufundowania sztandaru jak i uroczystości jego wręczenia. Wręczenie zaś odbyło się podczas przysięgi na placu apelowym w puławskiej jednostce wojskowej (obecnie są tam 4 wielkie supermarkety). Dowódca
garnizonu ppłk. dypl. inż. Andrzej Flisiuk dowodził tą patriotyczną uroczystością, zaś Minister ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Zdzisław Zieliński wręczył sztandar prezesowi Edwardowi Jabłonce, który przekazał go pocztowi sztandarowemu.
Jeszcze w tym samym 1991 r. sztandar odbył pielgrzymkę do Rzymu
na kanonizację bł. Rafała Kalinowskiego i oddał honory Kolegom Sybirakom,
poległym w drodze do Ojczyzny, pochowanym na cmentarzu pod Monte Cassino. Był pierwszym sybirackim sztandarem jaki tam dotarł. Pielgrzymka z Polski
miała wówczas tylko ten jeden sztandar (Zarząd Główny jeszcze wówczas
nie posiadał sztandaru), a przywieziony z Opola dopiero miał być poświęcony
przez Papieża.
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***
Funkcję prezesa kolejno, po Edwardzie Jabłonce, piastowali: Ryszard
Glijer, Krzysztof Kwiatkowski, Czesław Kłosowski. Obecnie tę funkcję pełni
Henryk Skirgajło. Delegacje Oddziału ze sztandarem uczestniczą we wszystkich uroczystościach na terenie miasta, kraju i w ostatniej drodze Sybiraków
odchodzących na „wieczną wartę”. Nie sposób w pełni przedstawić działania
Oddziału. Niektóre ważniejsze wydarzenia to: uczestnictwo w ogólnopolskich
pielgrzymkach Sybiraków na Jasną Górę w Częstochowie, spotkania z Papieżem Janem Pawłem II pod pomnikiem Sybiraków w Warszawie, odsłonięcie
pomnika Zesłańców Sybiru we Wrocławiu, Marsz Golgoty Wschodu we Wrocławiu, pielgrzymki Sybiraków w Licheniu, udział we wszystkich Marszach
Żywej Pamięci Sybiru w Białymstoku, nadanie nazwy ulicy Sybiraków
w Puławach, współudział w wmurowaniu urn z ziemią przywiezioną z miejsc
kaźni zesłańców oraz poświęceniu obelisku organizacji kombatanckich i zesłańców Sybiru, nadanie szkole podstawowej w Puławach im. Kapituły Pamięci
(uczniowie tej szkoły opiekują się miejscami pamięci).
Współpraca z Zespołem Szkół Średnich w Janowcu koło Puław owocuje
uświetnianiem uroczystości organizowanych przez Oddział Związku Sybiraków.
Do działań tych należą także prelekcje prowadzone w ramach wychowania
patriotycznego w szkołach i w Ochotniczym Hufcu Pracy, udział związkowej
delegacji ze sztandarem w uroczystościach poświęcenia tablicy 2. Pułku Saperów Kaniowskich w Puławach. Z okazji 75 rocznicy Związku Sybiraków
wystawa w Domu Kultury w Puławach została poświęcona problematyce
zesłańczej Polaków na Syberię do Kazachstanu i w inne rejony byłego Związku
Sowieckiego. Często staraniem Związku organizowane są sympozja historyczne
i uroczystości patriotyczno-religijne z udziałem harcerzy i społeczeństwa,
w tym licznej młodzieży szkolnej. W okresie letnim organizuje się obozy dla
wnuków Sybiraków i młodzieży szkół puławskich. Ponadto wydano szereg
publikacji wspomnieniowych opublikowanych przez wydawnictwa lokalne,
a także ukazały się liczne artykuły w prasie lokalnej („Gazeta Janowiecka”)
oraz w periodykach związkowych „Zesłaniec” i „My Sybiracy”.
Adam Wołk
• V EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNEGO
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
O! nieszczęśliwa! o! uciemiężona!
Ojczyzno moja – raz jeszcze ku tobie
Otworzę moje krzyżowe ramiona,
Wszakże spokojny, bo wiem, że masz w sobie
Słońce żywota.
Juliusz Słowacki

Edukacyjna rola historii jest nie do przecenienia i niezwykle ważna dla
budowania oraz wzmacniania naszej narodowej tożsamości. Niestety, aspekt ten
nie jest w nauczaniu szkolnym właściwie doceniany. Programy nauczania
historii Polski w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych są powszechnie
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krytykowane. Historia współczesna, szczególnie dotycząca XX w., chociażby
losów Sybiraków, jest nauczana w sposób niewystarczający. Wiele znaczących
problemów jest przemilczanych.
Stąd przed 5 laty zrodziła się idea zorganizowania konkursu, który,
chociaż w pewnym stopniu, uzupełniłby te braki. Jego inicjatorem było
Niepubliczne Centrum Edukacji Kubajak (NCE Kubajak), funkcjonujące
w ramach Wydawnictwa Kubajak. NCE Kubajak organizuje konkurs wspólnie
z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” (RODN
„WOM”) w Katowicach przy wsparciu Związku Sybiraków w Katowicach,
czasopisma „Zesłaniec”, audycji radiowej „Lwowska Fala”. Personalnie
głównymi organizatorami konkursu są: Anna Kubajak, Paweł Matyszkiewicz,
Przemysław Kubajak, Tomasz Bańka. Konkurs corocznie obejmowany jest
patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty.
Pierwszy konkurs odbył się w roku szkolnym 2010/2011. Obecny,
w roku szkolnym 2014/2015, to już piąta jego edycja. Konkurs przez wszystkie
lata funkcjonuje pod stałym, przewodnim tytułem: „Wypędzenia i wywózki,
martyrologia i zwycięstwa Polaków.”
Natomiast w poszczególnych latach jest uszczegóławiany przez
podtytuły. W kolejnych latach były to:
1) 2010/2011 – „Lata 1936–1956”
2) 2011/2012 – „Kształtowanie się Polski niepodległej, wielkie zwycięstwa i osiągnięcia Polaków”
3) 2012/2013 – „Nowy ład etniczny w Europie planowany przez Niemcy
i ZSRS w okresie II wojny światowej a sytuacja Polski. Ks. Jan A. Ficek –
wielka postać Śląska.”
4) 2013/2014 – „Zryw niepodległościowy, lata 1914–1956. Wywózki
Górnoślązaków, Kaszubów, AK-owców w 1945 r. do ZSRS. Prymas Tysiąclecia – kardynał Stefan Wyszyński”.
5) 2014/2015 – „Rok 1945. Koniec wojny i trudny pokój?”
Materiały potrzebne do przygotowania się uczniów do konkursu są udostępniane w całości w Internecie. Są to na ogół artykuły napisane dla celów
konkursowych, artykuły z „Biuletynu IPN” (a także „Pamięć.pl”), „Zesłańca”,
fragmenty z książek wydawanych przez Wydawnictwo Kubajak itd. Przed
poszczególnymi konkursami (poza rokiem szkolnym 2014/2015) odbywały się
konferencje tematyczne, na których przez zapraszanych wykładowców (najczęściej z IPN) prezentowane były zagadnienia odpowiadające tematyce konkursu
w danym roku.
I konkurs (2010/2011)
Staramy się, by zgodnie z tytułem głównym była szeroko reprezentowana
tematyka zarówno martyrologii, jak i zwycięstw w długim przedziale czasowym.
W I edycji konkursu (2010/2011) były to lata 1936-1956. Jest to okres wielkich
wywózek, wypędzeń różnych grup Polaków, które były wówczas mordowane lub
szły na zesłanie. Dotyczy to zesłań w latach 1936, 1937 Polaków, którzy po traktacie ryskim pozostali na terenie ZSRS i wbrew swej woli stali się jego obywatelami. Oni pierwsi znaleźli się na zesłaniu. W czasie II wojny światowej – w latach
1940-1941 – wywózki na Sybir objęły obywateli II RP.
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Natomiast już po wojnie, w 1945 r., wydawałoby się w czasach pokoju,
dotknęło to Górnoślązaków, Kaszubów, żołnierzy AK. Powroty tych z nich,
którzy przeżyli, trwały aż do 1956-1957 r. Wywózki w 1945 r. to fakt, który był
znacznie dłużej przemilczany niż zsyłki członków Związku Sybiraków i nieznany większości Polaków. Można sobie wyobrazić szok Ślązaków, Kaszubów,
którzy po ciężkiej okupacji niemieckiej spodziewali się po zakończonej wojnie
pokoju, a tymczasem czekały ich wywózki do sowieckich łagrów. Porywano
ich często prosto z zakładów pracy, bez wiedzy rodziny.
Zestawienie takie pokazuje uczniom niejako panoramicznie tragizm
losów całych grup Polaków. Po wojnie ci, którzy byli zesłani w latach 19361937, jako obywatele ZSRS musieli pozostać na zesłaniu, np. w Kazachstanie,
i wielu z nich pozostaje tam do tej pory. Prawie wszyscy chcieliby wrócić
do Polski, ale kolejne polskie rządy nie chcą ich sprowadzić do rodzinnego
kraju. Późniejszy zesłańcy z okresu 1940-1941 jako obywatele polscy w większości powracali z ZSRS, ale nie do swych domów na Kresach (które po wojnie
znalazły się w ZSRS), a do „nowej” Polski.
Również już po wojnie, w czasach tzw. pokoju, kolejne grupy Polaków,
zwanych obecnie Kresowiakami, z terenów odebranych Polsce, czyli z ziem
zza Buga, były wypędzane przez Rosjan ze swych domów, musiały je opuścić
i w niezwykle trudnych warunkach ewakuować się do „nowej” Polski, i tam
szukać swojego miejsca na ziemi.
W konkursie podkreślamy, że nie tylko okupant rosyjski wywoził, wypędzał Polaków. Robili to również Niemcy. Te wywózki, wypędzenia są mniej
znane. Pokazane zostały np. wypędzenia mieszkańców Żywiecczyzny ze swych
domów, które jeszcze w tym samym dniu zasiedlali przywiezieni tu Niemcy.
Polaków zsyłano też do obozów koncentracyjnych, na roboty do Niemiec.
W konkursie zwrócono uwagę na męczeństwo polskich duchownych w obozach
koncentracyjnych, ich bohaterstwo, poświęcenie się dla innych. Papież Jan
Paweł II beatyfikował 108 męczenników, kanonizował ojca Maksymiliana
M. Kolbe, który zginął w obozie w Oświęcimiu.
Niemcy planowali nowy ład etniczny w Europie. Przewidywał on wypędzenie prawie wszystkich Polaków z Polski (o dziwo również na Syberię, którą
Niemcy planowali zająć), a terytorium Polski miało stać się niemieckie i zasiedlone przez Niemców. Niezwykle tragiczne dla wielu rodzin były zbrodnie
kradzieży przez Niemców polskich dzieci i zniemczanie ich.
Po jednej z konferencji przedkonkursowych jedna z „Sybiraczek” stwierdziła, że nie tylko uczniowie, ale i ona nauczyła się trochę historii. Była bowiem
przekonana, że tylko oni „Sybiracy” byli na zsyłce. Nie zdawała sobie sprawy
z tego, że to samo dotknęło Polaków z zachodniej Polski z rąk Niemców.
Ważnym tematem była też problematyka rzezi wołyńskiej – niezwykle
okrutne mordowanie całych rodzin polskich przez Ukraińców tylko dlatego,
że byli Polakami. Przedstawiona też została konieczność przeprowadzenia akcji
„Wisła”. Była to bowiem jedyna skuteczna ochrona ludności polskiej, ale też
tych Ukraińców, którzy nie chcieli podporządkować się banderowcom.
Kolejne edycje konkursu
Zgodnie z przewodnim tytułem konkursu jego tematyka nie koncentruje
się tylko na XX-wiecznych tragicznych wydarzeniach, ale obejmuje też wielkie,
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wspaniałe zwycięstwa Polaków. Takim zwycięstwem było w XX wieku odzyskanie w 1918 r. przez Polskę niepodległości. Pokazana została niezwykle
skuteczna działalność na arenie międzynarodowej na rzecz niepodległości
Polski wielkich ludzi tamtych czasów, jak Ignacy Paderewski, Roman Dmowski
i inni. Niezwykle sprawna była organizacja państwa – jeszcze granice tworzącej
się Polski stały w ogniu, a już powstał sejm, konstytucja, wojsko, dźwigała się
gospodarka. W 1920 r. polska armia odniosła decydujące zwycięstwo nad
Armią Czerwoną, ratując rodzącą się Polskę przed zagładą, a Europę Zachodnią
przed komunizmem.

Uczniowie piszący II etap konkursu

Uczniowie, studiując czasy II wojny światowej, mogli zapoznać się
z ogromnym wkładem Polski w ostateczne zwycięstwo aliantów. Stanowiły go
m.in.: niezwykle skuteczny polski wywiad działający na rzecz aliantów (np.
Enigma, V-2), działania Armii Krajowej, funkcjonujące pod okupacją niemiecką Polskie Państwo Podziemne, akcja „Burza”. Pokazano postacie polskich
„żołnierzy niezłomnych”, jak np. Witold Pilecki, gen. August Emil Fieldorf,
Danuta Siedzikówna „Inka”, również wielkich prymasów Augusta Hlonda
i Stefana Wyszyńskiego.
W niektórych konkursach były zamieszczone wiersze Mariana Jonkajtysa, pozwalające uczniom zapoznać się z wielkim poetą sybirackim, który
w sposób niezwykle przejmujący i obrazowy pokazuje losy zesłańców.
Uczestnicy konkursu
W konkursie startują dobrowolnie gimnazjaliści, licealiści, ale również
uczniowie techników, a nawet uczniowie z kilku zasadniczych szkół zawodowych. Jest to młodzież, która chce szerzej poznać historię Polski. Docenić
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tu trzeba zaangażowanie nauczycieli, którzy wiele czasu poświęcają, by pomóc
uczniom w odpowiednim przygotowaniu się do konkursu.
Wspomnieć tu trzeba o bardzo dużej pomocy ze strony IPN, czy to przez
wygłoszenie wykładów na konferencjach, które odbywają się na ogół przed
każdym z konkursów, czy przez możliwość wykorzystania artykułów zamieszczonych w „Biuletynach IPN” (a także „Pamięć.pl”).
Sprawy organizacyjne
Podziękować również chciałam sponsorom nagród książkowych dla
laureatów konkursów, a szczególnie IPN Katowice, Zarządowi Głównemu
Związku Sybiraków, Zarządowi Sybiraków w Krakowie. Część nagród funduje
też Wydawnictwo Kubajak.
RODN „WOM” Katowice udostępnia bezpłatnie salę na konferencje oraz
na II (wojewódzki) etap konkursu, a potem na finał konkursu i uroczyste
wręczenie nagród laureatom.
Konkurs organizowany jest w całości społecznie. Dla organizatorów jest
to praca bardzo wymagająca i obciążająca. Warto jednak ją wykonywać dla
zaangażowanej, patriotycznej młodzieży, która dodatkowo chce nauczyć się
naszej historii w szerszym zakresie, i częstokroć z innym naświetleniem wielu
problemów, niż jest to zawarte w szkolnych programach nauczania.
Opracowując program konkursu na każdy rok, staramy się, by pokazać
wielkość naszej historii – martyrologię, której nie szczędził nam los, ale też
wspaniałe zwycięstwa odnoszone przez Polaków – bohaterów, którzy z oddaniem walczyli o wolną, niepodległą, sprawiedliwą Polskę. Ich przesłanie jest
drogowskazem dla nas wszystkich i naszym obowiązkiem (każdego w swoim
zakresie) jest przekazywać go kolejnym pokoleniom Polaków.
Anna Kubajak

