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• „SYBIR: MODLITWA – WIARA – NADZIEJA – PRZETRWANIE”.  
LONDYN – AKADEMIA Z OKAZJI 77. ROCZNICY  
MASOWYCH DEPORTACJI POLAKÓW NA SYBERI Ę 

 
W dniu 10 września 2017 r. w siedzibie Polskiego Ośrodka Społeczno-

Kulturalnego w Londynie odbyła się uroczysta akademia poświęcona losom 
Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r. Okazją do jej zorganizowania 
była przypadająca w 2017 r. 77. rocznica masowych deportacji obywateli  
polskich w głąb ZSRR. Gospodarzem wydarzenia był 93. Krąg Starszoharcerski 
„Nadzieja” im. Jana Pawła II w Londynie, zaś jego inicjatorką i koordynatorką 
była druhna Grażyna Pietrykowska. Honorowy patronat nad Akademią objęła 
Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska.  

W niedzielne popołudnie w Sali Malinowej POSK zgromadziło się prze-
szło 120 słuchaczy – w większości przedstawicieli londyńskiej Polonii. Były 
wśród nich osoby starsze, pamiętające czasy II wojny światowej oraz Sybiracy, 
którzy doświadczyli koszmaru zsyłki i poniewierki po „nieludzkiej ziemi”. 
Przybyli także ludzie młodzi, dla których pamięć o nie tak odległych  
wydarzeniach z dziejów ojczystych stanowi ważny element ich emigracyjnej 
tożsamości. Na sali byli obecni liczni przedstawiciele polskich organizacji 
kombatanckich i społecznych. Warto dodać, że Akademii towarzyszyła zbiórka 
funduszy na budowę pomnika „Matki-Sybiraczki” w Białymstoku, a także  
wystawa ukazująca życie Polaków na współczesnej Syberii.  

Uroczystość otworzyła druhna Grażyna Pietrykowska, która we wzrusza-
jącym przemówieniu podkreśliła potrzebę pamięci o rodakach, którzy z woli 
Stalina zostali pozbawieniu swych domów, „małych ojczyzn” i dotychczasowego, 
spokojnego życia, a następnie przemocą wywiezieni m.in. na Syberię czy do Ka-
zachstanu. Minutą ciszy zebrani uczcili pamięć Polaków poległych, zmarłych  
i zamordowanych na Wschodzie. Następnie obyła się projekcja filmu pt. „Losy 
zesłańców Sybiru” w reżyserii Henryka Okulewicza. W kolejnym punkcie  
programu uroczystości deklamację okolicznościowej i patriotycznej poezji zapre-
zentowali młodzi polscy harcerze. Akompaniował im na fortepianie Andrzej  
Matuszewski. W śpiew pieśni sybirackich włączała się także publiczność.  

Drugą część Akademii wypełniły referaty. Jako pierwszy głos zabrał  
dr Wojciech Marciniak z Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, który 
przedstawił prelekcję na temat przeżyć duchowych i religijnych Polaków-
więźniów łagrów na Kołymie. Wykład był wzbogacony licznymi cytatami  
z sybirackich wspomnień i prezentacją multimedialną. Mówca podkreślał jak 
wielkie spustoszenia w ludzkiej psychice i duchowości czyniła rzeczywistość 
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łagrowa i jak trudno było zachować naszym rodakom w tamtych |okoliczno-
ściach nadzieję na przeżycie i powrót do ojczyzny. Z kolei Grażyna 
Pietrykowska wygłosiła referat poświęcony modlitwie i wierze jako bardzo 
istotnym czynnikom zwiększającym szansę na przetrwanie w ekstremalnych 
warunkach zsyłki. Jej wystąpieniu także towarzyszyła prezentacja interesującej 
ikonografii i fragmentów relacji świadków historii. Akademię wieńczyła 
wspólna deklamacja poezji zesłańczej. Po jej zakończeniu druhna Pietrykowska 
zaprosiła zgromadzonych na poczęstunek.  

Akademia poświęcona pamięci ofiar sowieckich zsyłek i łagrów była 
wielkim sukcesem organizacyjnym. Trudna do przecenienia jest także jej rola  
w kultywowaniu pamięci o tym tragicznym rozdziale polskiej historii i krze-
wieniu patriotyzmu wśród londyńskiej Polonii. Tego typu wydarzenia powinny 
odbywać się częściej, także w innych emigracyjnych ośrodkach polskich.  

Wojciech Marciniak 
 
 

• MI ĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 
„POLSCY ODKRYWCY, BADACZE I EKSPLORATORZY SYBERII  
ORAZ AZJI ŚRODKOWEJ (XIX-POCZ ĄTEK XX WIEKU)”.  
PUŁTUSK 15 -17 LISTOPADA 2017 R. 

Już po raz dziesiąty w gościnnych murach pułtuskiego zamku odbyła się 
konferencja poświęcona polskiej obecności na Syberii. Zarząd Krajowy Stowa-
rzyszenia „Wspólnota Polska” i Ośrodek Badań Wschodnich Katedry Etnologii  
i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego ze środków Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej zorganizowali przedsięwzięcie, które stało się doskonałą 
okazją do konfrontacji badań prowadzonych przez naukowców Polski i Rosji. 
Temat, nad którym pochylili się badacze i działacze polonijni, dotyczył dokonań 
polskich odkrywców i badaczy, którzy swój ślad odcisnęli w wielu miejscach  
i krainach Syberii. Buriaci, Jakuci, Ajnowie to nie jedyne ludy, które opis swojej 
historii i kultury zawdzięczają takim Polakom jak Bronisław Piłsudski, Wacław 
Sieroszewski, Tomasz Augustynowicz czy Marian Dubiecki. 

Trzydniowe obrady podzielono na 7 sesji. Pod przewodnictwem dr. hab. 
Grzegorza Pełczyńskiego reprezentującego Katedrę Etnologii i Antropologii 
Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego badacze pochylili si ę nad tematami 
ilustrującymi szerokie spektrum działalności naukowej, gospodarczej, eksplora-
torskiej i społecznej Polaków zesłanych na Syberię, ale też tych, którzy na nią 
trafili dobrowolnie. Pierwszą sesję poświęcono kontekstowemu zarysowi 
wpływu Polaków na ośrodki, w których się znaleźli. Profesor Iraida Nam  
z Uniwersytetu Państwowego w Tomsku swoje wystąpienie poświęciła  
relacjom polskich organizacji z Rządem Rosyjskim, nazywanym Rządem  
Kołczakowskim lub Omskim, od listopada 1918 po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości do stycznia 1920 roku. 

Z kolei dr Jolanta Załęczny, reprezentująca Muzeum Niepodległości  
w Warszawie, ze swadą przedstawiła rolę kobiet w kształtowaniu obrazu Sybe-
rii. Udowodniła tezę, że kobiety, do tej pory nieeksponowane w narracji  
naukowej o Syberii, wniosły swój ogromny wkład w „oswajanie Syberii”. To 
one dbały o zesłańców, propagowały polską kulturę, zapewniały namiastkę 
polskiego domu, „celebrując jego pamięć” w oddaleniu od kraju i stawiając tym 
samym tamę rusyfikacji. Taki opis „domowego krzątactwa” wyprowadziła  
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autorka na podstawie zanalizowanych przez siebie wspomnień i pamiętników  
z pobytu na Syberii. W swojej narracji zwróciła szczególną uwagę na sylwetki 
Ewy Felińskiej, Zofii Czaplickiej, Apolonii z Dalewskich Sierakowskiej,  
Katarzyny Niepokolczyckiej czy Elizy Orzeszkowej. Głos Jolanty Załęczny był 
ważną refleksją, apelującą o przywrócenie pamięci roli kobiet polskich na Sybe-
rii w XIX wieku. 

 
 
 
 
 
Środowisko Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 

reprezentowali dr Artiom Czernyszew i dr Sergiusz Leończyk. Tematem  
prezentacji Czernyszewa był los polskich lekarzy w guberni jenisejskiej  
w II połowie XIX i początku wieku XX. Ze względu na brak specjalistów, zsy-
łani, zwłaszcza po powstaniu styczniowym, polscy lekarze pełnili szczególną 
rolę w miejscu swojego zesłania. Do najbardziej znanych lekarzy w guberni 
jenisejskiej należał Antoni Stanisław Piotrowski. Z kolei dr Leończyk, odnosząc 
się do tzw. „Kroniki Kytmanowa”, napisanej pod koniec XIX wieku, wywód 
swój poświęcił wkładowi Polaków w rozwój Jenisejska. Polacy, mimo trudnego 
zesłańczego losu, wykazywali się kreatywnością, przezwyciężali traumę zesłań-
czą i niejednokrotnie stanowili elitę intelektualną w środowisku lokalnym. 
Przykładem takiej niezwykłej biografii są losy Karola Matuszyńskiego, który 
po zesłaniu założył w Jenisejsku sklep „Warszawski”. Już sama nazwa sklepu 
podkreśla rolę, jaką Polacy odgrywali w miejscowości. Do dzisiaj w mieście 
mieszka kilkadziesiąt rodzin o polskich korzeniach, a stowarzyszenie „Polonia 
jenisejska” zrzesza Polaków mających świadomość swoich korzeni. 

Prof. Hanna Krajewska, dyrektor Archiwum Naukowego PAN 
przedstawia wystawę o polskich badaczach Syberii. Fot. A. Czernyszew 
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W dyskusji zamykającej sesję pierwszą podkreślano dwojakość polskich 
losów na Syberii, zwracając uwagę na losy Polaków, którzy na Syberii znaleźli 
się w wyniku zesłania i tych, którzy na Syberię pojechali dobrowolnie, traktując 
ją jako przestrzeń, w której możliwe są: poprawa bytu ekonomicznego i miejsce 
kariery. Temat dobrowolnych przesiedleń podkreślano, przywołując genezę  
takich polskich osad jak Wierszyna i Białystok, choć historia syberyjskiego  
Białegostoku i wpływ na nią tzw. operacji polskiej, w wyniku której prawie 
wszyscy mężczyźni stali się ofiarami czystek stalinowskich, pokazuje, że w nar-
racji syberyjskiej dominuje jednak martyrologiczny wymiar polskich losów. 

Sesja druga poświęcona była tematyce Kościoła katolickiego na Syberii. 
W dwóch wystąpieniach – profesor Tatiany Niedzieluk z Syberyjskiego  
Instytutu Zarządzania Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej i Służby 
Państwowej w Nowosybirsku i dr. Dmitrya Panto z Muzeum Drugiej Wojny 
Światowej w Gdańsku zderzyły się refleksje na temat roli i sytuacji Kościoła 
katolickiego na Syberii. T. Niedzieluk podkreślała, że chociaż zesłanie na Sybir 
odbierano jako ogromną karę, doświadczenie religii i związana z nią moralność 
pozwalały przetrwać i zachować godność. Kościół był niezwykle ważny dla 
polskich społeczności. Do dzisiaj ryt katolicki, rytuały i obyczajowość związana 
z religią katolicką to znaki rozpoznawcze potomków Polaków na Syberii.  
D. Panto z Muzeum Drugiej Wojny Światowej w Gdańsku, przedstawił począt-
ki kształtowania się parafii katolickiej w Omsku – stolicy Syberii Zachodniej, 
poczynając od 1835 roku, kiedy to zapotrzebowanie na zbudowanie wspólnoty 
parafialnej wynikło w dużej mierze z obecności w Omsku katolików ze znajdu-
jących się tam formacji wojskowych, zwłaszcza 24. pułku Piechoty Samodziel-
nego Korpusu Syberyjskiego Syberii Zachodniej, później zaś ze względu na 
rosnącą liczbę zesłańców po powstaniach 1831-1863 roku i dobrowolnych 
osadników. W latach 1835-1860 liturgie odbywały się w kaplicach, a księża 
przyjeżdżali z parafii w Tomsku. Liczba potencjalnych parafian była płynna. 
Wpływały na to nowe zsyłki, ale i amnestie, np. z 1856 roku, kiedy to liczba 
katolików w parafii znacząco spadła. Od momentu założenia w 1893 roku 
rzymskokatolickiej parafii w Omsku i przydzielenia jej duchownego na stałe, 
życie duchowe w mieście zaczęło rozkwitać. Parafia przeżywała dobre chwile, 
kiedy lokalne elity, zwłaszcza mieszkający w Omsku Polacy, wspierały ją  
finansowo. Zazwyczaj jednak parafia w Omsku borykała się z kłopotami finan-
sowymi, kadrowymi, a często i obyczajowymi parafian. Obejmowała swoim 
zasięgiem nie tylko część Syberii Zachodniej, ale też terytorium Azji Środko-
wej, liczyła 1.100 tysięcy kilometrów kwadratowych.  

Dr Siostra Teresa Antonietta Frącek, reprezentująca Archiwum Główne 
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie skoncentrowa-
ła się na przedstawieniu fenomenu postaci arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego 
Felińskiego i jego drogi do świętości. Arcybiskup Feliński, nazwany opiekunem 
zesłańców, przeszedł do historii jako założyciel Zgromadzenia Sióstr Franciszka-
nek Rodziny Maryi, autor „Pamiętników” i syn Ewy Felińskiej, która, jako pierw-
sza Polka została zesłana na Syberię za udział w spisku Szymona Konarskiego  
i pozostawiła po sobie „Wspomnienia z Syberii”, jedną z ciekawszych pozycji 
pamiętnikarskich traktujących o losie zesłańców, pisanej z perspektywy kobiety. 
Zygmunt Feliński odegrał ogromną rolę po powstaniu styczniowym, kiedy  
w wyniku jego interwencji wszyscy aresztowani księża powrócili z zesłania.  
Skazany na wygnanie, spędził w Jarosławiu nad Wołgą 20 lat, gdzie, żyjąc  
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w atmosferze świętości, prowadził działalność dobroczynną obejmującą zwłasz-
cza zesłańców syberyjskich. Za swoją postawę został kanonizowany przez  
Benedykta XVI w roku 2009. Jego postawa i losy pokazują, jak ogromną rolę 
odgrywał polski Kościół katolicki na Syberii i pod zaborami na terenach Polski.  

Postaci Angellusa Kowarza, nazywanego „patriarchą Sachalinu” poświęcił 
swoją uwagę ks. prof. Franciszek Rosiński OFM. Ojcu Kowarzowi  
powierzono w latach 1920-1925 duszpasterstwo na Sachalinie. Pod swoją opieką 
miał około 400 Polaków. Oprócz posługi kapłańskiej, Angellus Kowarz zafascy-
nował się Ajnami. Pozostawił po sobie wiele materiałów opisujących ich kulturę, 
wierzenia i obyczajowość. W pamięci mieszkańców Sachalinu pozostał człowie-
kiem prawdziwej ekumenii, niosącym pomoc wszystkim potrzebującym. 

 
 
 
 
 
Kolejny dzień obrad otworzyła sesja trzecia, poświęcona roli Polaków  

w rozwoju badań naukowych prowadzonych na Syberii. Sesja, bogata w prele-
gentów, pozwoliła pochylić się nad wpływem polskich badaczy w rozwój  
etnografii, archeologii i oświaty na Syberii. Marfa Brovczenko z Katedry  
Politologii RGAU-MSHA im. K.A. Timiriazewa w Moskwie zarysowała dzie-
dzictwo naukowe polskich badaczy na Syberii wschodniej przełomu XIX/XX 
wieku. Odniosła się do spuścizny W. Sieroszewskiego, I. Czerskiego, A. Cze-
kanowskiego, B. Dybowskiego, akcentując ich dokonania w zakresie badania 
fauny, flory, kartografii, geologii oraz kultury syberyjskich etnosów. Ich pio-
nierskie dokonania są aktualne do dziś i stanowią podwaliny pod rozwój  

Profesor Grzegorz Pełczyński zapowiada referat S. Teresy Antonietty Frącek RM 
 o abp. Zygmuncie Szczęsnym Felińskim. Fot. A. Czernyszew 
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współczesnej nauki. Pamięć o dokonaniach polskich zesłańców – badaczy  
Syberii żyje do dziś wśród rdzennych mieszkańców Jakucji, Buriacji czy Chakasji. 

Temat polskich dokonań naukowych na Syberii kontynuowała również  
dr Weronika Beliaeva-Saczuk z Centrum Arktycznych i Syberyjskich Badań  
w Sankt Petersburgu wystąpienie przygotowane z Vladimirem Davydovem  
z Muzeum Antropologii i Etnografii im. Piotra Wielkiego, przedstawiając  
informacje o odkrytych w Kunstkamerze petersburskiej kolekcjach etnograficz-
nych polskich badaczy. W zbiorach Kunstkamery znajduje się ponad 3 tys.  
eksponatów, często nieopisanych jeszcze przez badaczy, zatem nieznanych  
w Polsce i Rosji. Zbiory obejmują duży obszar geograficzny – kolekcje Edwar-
da Piekarskiego, Wacława Sieroszewskiego, Jana Czerskiego czy Bronisława 
Piłsudskiego, zebrane zostały przez nich w Jakucji, na Sachalinie, w Mandżurii, 
Japonii. Wśród przedmiotów znajdują się również zdjęcia dokumentujące 
rdzenne kultury Syberii, ale również polskich badaczy mieszkających wśród 
tubylczych etnosów. Opisanie i zdigitalizowanie kolekcji petersburskiej wnio-
słoby niewątpliwy wkład w rozwój wiedzy na temat działalności naukowej  
Polaków na Syberii w XIX i początku XX wieku, o co gorąco apelowała prele-
gentka. Jej wystąpienie spotkało się z gorącym entuzjazmem zebranych, 
zwłaszcza prawnuczki Wacława Sieroszewskiego, która przysłuchiwała się 
wystąpieniom. 

Wątek wspomnianych powyżej badaczy Syberii był lejtmotywem  
wystąpienia dr. Jewgienija Semenowa, reprezentującego Wschodniosyberyjski 
Państwowy Instytut Kultury w Ułan Ude w Buriacji, który zajął się tematem  
upamiętnienia miejsc związanych z pobytem polskich badaczy w okolicy  
Bajkału. Na początku autor zarysował działalność Polaków w tym rejonie. 
Skoncentrował się na dokonaniach B. Dybowskiego, J. Czerskiego i J. Talko-
Hryncewicza na Zabajkalu i w rejonie południowego Bajkału. Dwaj pierwsi 
byli zesłańcami powstania styczniowego, a Talko-Hryncewicz, jako dobrowolny 
przybysz, prowadził praktykę lekarza w Kiachcie. Tradycja upamiętnienia miejsc 
związanych z tymi badaczami sięga dopiero lat 60. XX wieku. Wiele miejsc  
zyskało wtedy nazwy związane np. z J. Czerskim – kamień Czerskiego, Góra 
Czerskiego, Szczyt Czerskiego, nie eksponują one jednak narodowości badaczy. 
Dziś o podkreślenie polskiego pochodzenia tych uczonych zabiegają organizacje 
polonijne w Buriacji. Dla Polaków tam mieszkających jest to działanie służące 
podtrzymaniu tożsamości potomków polskich zesłańców. Jako przykład dobrych 
praktyk w „muzeifikacji” miejsc związanych z polską działalnością naukowców, 
prelegent podał przykład edukacyjnego projektu „Szlakiem zesłanych Polaków”, 
polegającego na trampingu po miejscach związanych z działalnością wspomnia-
nych badaczy – m.in. Kułtuku czy Szczycie Czerskiego. 

Tematowi rozwoju uczelni wyższych Syberii i Azji Środkowej i obecno-
ści na nich nauczycieli akademickich o polskim rodowodzie swoje refleksje 
poświęcił prof. Zbigniew J. Wójcik. Zarysowując problem badawczy, stwier-
dził, że wiedza na temat liczby Polaków na Uniwersytetach Syberii jest dość 
niepełna i dotyczy jednostkowych ośrodków, takich jak Tomsk, gdzie miejsco-
wi badacze podjęli trud wstępnego rozpoznania liczby naukowców polskiego 
pochodzenia. Nie są to jednak działania powszechne, a byłyby doskonałym 
przyczynkiem do pokazania różnych polskich losów na Syberii, tej XIX-
wiecznej, ale i Syberii współczesnej, gdzie potomkowie zesłanych tam Polaków 
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lub osadników dobrowolnych stanowią dzisiaj dość pokaźną liczbę. Za Uralem 
mieszka dziś bowiem ok. poł miliona osób o polskich korzeniach. Wśród nich 
świadomość polskiej tożsamości nie jest tak oczywista, wielu uważa się za Ro-
sjan, którzy mieli polskich przodków. Ukrywanie polskich korzeni było dość 
powszechną praktyką do 1956 roku. Data ta stanowi wg profesora pewną cezu-
rę, po roku 1956 badacze nie ukrywali już tak często swojej etniczności,  
co więcej, język polski jako język komunikacji przetrwał w przestrzeni  
domowej tak, że wielu współczesnych badaczy rosyjskich zajmujących się  
problematyką polsko-syberyjską włada dość dobrą polszczyzną. Rozwój  
uniwersytetów syberyjskich nastąpił w XIX wieku.  

 
 

 

Pierwszy uniwersytet utworzono w Tomsku w 1880 roku. Rozpoczął on 
nauczanie 8 lat później. Od początku wśród kadry naukowej pojawiali się Pola-
cy. Rekrutowali się z zesłańców, często również zasilali szeregi, migrując  
dobrowolnie z europejskiej części kontynentu. Potem, mimo różnych sytuacji 
polityczno-społecznych, decydowali się na pozostanie na Syberii. Na przełomie 
XIX i XX wieku kryterium narodowościowe w doborze kadry naukowej na 
uniwersytetach nie odgrywało znaczącej roli. Dopiero w czasach stalinowskich 
narodowość stała się przyczyną czystek. Dziś coraz więcej nauczycieli akade-
mickich podkreśla swoje pochodzenie. Wasyl Chaniewicz, na którego badania 
powołuje się prof. Z. Wójcik, stwierdza, że coraz większa liczba pracowników 
naukowych w Tomsku angażuje się w działania organizacji polonijnych,  
w swoich korzeniach widząc atut a nie przeszkodę. 

Profesor Maria M. Blombergowa przedstawiła referat  
o badaniach archeologicznych Polaków na Syberii. Fot. A. Czernyszew 
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Polski charakter badań archeologicznych prowadzonych w XIX i pocz. 
XX wieku podkreśla również prof. Maria Magdalena Blombergowa z Łodzi. 
Przywołując liczne sylwetki badaczy – archeologów, pokazała, jak rozbudowa-
ną siecią wykopalisk pokryli polscy badacze tereny Syberii i Azji Środkowej, 
trafiając tam jako zesłańcy, bądź dobrowolni przesiedleńcy docierający na Sy-
berię za pracą. W poczcie nazwisk wybitnych archeologów lub archeologów – 
amatorów znajdują się Jan Czerski i Mikołaj Witkowski, gromadzący zbiory 
archeologiczne, geologiczne i minerałów. Za swoje zasługi zostali m. in. człon-
kami Moskiewskiego Towarzystwa Archeologicznego. Z kolei przywołany 
przez prof. M. Blombergową Gotfryd Ossowski, nie mogąc prowadzić badań 
archeologicznych na Ukrainie, prowadził badania archeologiczne w okolicy 
Tomska, co przyniosło odkrycie starożytnych cmentarzy kurhanowych.  
Dodatkowo badania hydro-geologiczne miały wymiar czysto pragmatyczny  
i pomogły wyposażyć mieszkańców Tomska w wodę. Na Zabajkalu badania 
antropologiczne prowadził J. Talko-Hryncewicz, porównując pochówki szkiele-
towe tubylczej ludności. Władysław Kotwicz podejmował wyprawy do Mongolii, 
Kazimierz Grochowski badał ruiny tzw. miasta Czyngis-chana, prowadził też 
wykopaliska w okolicy Harbinu, Leon Barszczewski, działający w okolicy  
Samarkandy, zasłynął jako badacz Buchary, Pamiru, gór Tien-Szanu. Odkrył też  
i zbadał starożytne przedmongolskie miasto Afrasiabu, poprzednika Samarkandy. 
Referaty wygłoszone w sesji poświęconej naukowemu życiu Polaków  
na Syberii pokazują, jak wiele aktywności przejawiali nasi rodacy na Syberii 
XIX-wiecznej, która dla wielu była miejscem katorgi, ale ich determinacja  
i wola działania pobyt na Syberii przekuła na drogę do osiągnięcia sukcesu  
i mistrzostwa w przedsiębranych dyscyplinach. 

Apel o krytyczne opracowanie antologii zawierającej polskie relacje  
etnograficzne o Buriatach wybrzmiewa z referatu przygotowanego przez  
profesora Antoniego Kuczyńskiego, nestora badań syberyjskich oraz organizatora 
krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych dotyczących Syberii  
w historii i kulturze narodu polskiego. Profesor w roku 1989 wydał książkę pt. 
Ludy dalekie a bliskie. Antologia polskich relacji o ludach Syberii. Była to publi-
kacja porządkująca obraz działalności polskich zesłańców na Syberii dotyczący 
etnografii ludów syberyjskich. Dziś z perspektywy prowadzonych badań  
o Buriatach, ich liczby i rozpiętości tematycznej wyłania się potrzeba stworzenia 
osobnej antologii. Pierwsze polskie opisy Buriatów zaczynają się od tekstów  
o charakterze wspomnieniowym, literackim. Profesor przywołuje Dzienniki Józe-
fa Kopcia brygadiera wojsk polskich oraz pamiętnik ks. Faustyna Ciecierskiego 
Znaczniejszych przypadków pewnego z Syberii powrotnego Polaka w 1801 roku  
z najobszerniejszej kopii rękopiśmiennej. Wspomina relacje polskich misjonarzy  
z pocz. XIX wieku – ks. Ignatowicza, T. Maszewskiego a także wspomnienia 
Józefa Kobyłeckiego, Ludwika Niemojewskiego, Ludwika Żychlińskiego, Bene-
dykta Dybowskiego, ks. Mikołaja Kulaszyńskiego. Podkreśla ich szczególną 
wartość poznawczą, ale i sugeruje potrzebę krytycznego spojrzenia na subiek-
tywne, wspomnieniowe dokonania. Wiek XIX przyniósł również teksty  
o charakterze typowo badawczym – prof. Kuczyński zwraca uwagę na dokonania 
badawcze Juliana Talko-Hryncewicza oraz Józefa Kowalewskiego, pracującego 
nad słownikiem tatarskim i językiem buriackim. 

Wiek XX to prawdziwy „wysyp” naukowców zajmujących się kulturą 
Buriatów. Wśród nich znajdują się Weronika Beliaeva-Saczuk, Ewa Nowicka, 
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Robert Wyszyński, Bartosz Jastrzębski, Andrzej Szyjewski, Jerzy Sławomir 
Wasilewski. Profesor Antoni Kuczyński zwraca też uwagę na badania polskiego 
dziedzictwa naukowego i gospodarczego w Buriacji, prowadzone przez  
Eugeniusza Siemionowa i Olgę Polańską. W świetle powyższego zestawienia, 
wielości tekstów i różnorodności badań na temat Buriatów dostrzega się potrze-
bę rzetelnej i kompleksowej publikacji. Byłaby to książka oczekiwana przez 
środowisko badaczy zajmujących się Syberią. 

W podobnym tonie utrzymana została sesja kolejna, czwarta, poświęcona 
działalności gospodarczej Polaków na Syberii. Profesor Władysław Masiarz  
z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie genezę polskiej aktywności  
gospodarczej na Syberii wywodzi z pojawienia się licznej grupy Polaków,  
którzy, zaangażowani w XIX-wieczną działalność polityczną, trafili na Syberię 
jako zesłańcy, zaś po zakończeniu wyroku zajęli się działalnością zarobkowo-
gospodarczą ze względu na chęć ułożenia sobie życia poza krajem lub  
niemożność powrotu do ojczyzny. Kolejna fala Polaków szukających nowych  
możliwości życiowych pojawiła się na Syberii wraz z wybudowaniem kolei. 
Przybywający zasilili szeregi polskiej inteligencji jako absolwenci rosyjskich 
szkół technicznych, wojskowych i uniwersytetów. Na Syberię trafiali też liczni 
handlowcy, przedsiębiorcy i robotnicy, głównie pracujący przy kolei transsybe-
ryjskiej. Wiek XIX notuje też sporą grupę dobrowolnych osiedleńców chłopskich, 
którzy w poszukiwaniu lepszego bytu i własnej ziemi, decydowali się na wyjazd  
z terenu Królestwa i zakładali nieraz całe polskie wioski (Wierszyna, Białystok). 
Autorowi udało się ustalić ponad 200 biogramów i ok. 200 nazwisk Polaków 
zajmujących się działalnością gospodarczą, porównywalny polski sektor stanowi-
ła grupa inteligencji pracującej w oświacie, nauce, administracji oraz jako kadra 
zarządzająca. Na Syberii określenie „Polak” do dziś kojarzy się z solidnością 
działania i rozwojem cywilizacyjnym. Taka kategoryzacja ma przyczynę  
w solidnej polskiej działalności gospodarczej. 

Przykład takiej legendarnej polskiej biografii przedstawiła Tatiana  
Mosunowa ze Swierdłowskiego Obwodowego Muzeum Krajoznawczego. Jan  
Poklewski-Koziełł ukończył Szkołę Podchorążych w Petersburgu, po ukończe-
niu której studiował na Akademii Inżynierów Wojskowych. Tam zetknął się  
z radykalnymi działaczami kółek oficerskich: Jarosławem Dąbrowskim i Zyg-
muntem Sierakowskim. Zaowocowało to jego zaangażowaniem politycznym. 
Wziął udział w powstaniu styczniowym w stopniu pułkownika, był dowódcą  
III Korpusu wojsk powstańczych oraz komendantem Warszawy. Po klęsce  
powstania wyjechał do Paryża, wrócił w 1872 r. do Królestwa Polskiego, został 
aresztowany przez Rosjan i zesłany do Ałma-Aty. Tam spotkał gubernatora 
Kołpakowskiego, który zaproponował mu działalność inżynieryjną. Poklewski 
zajął się budową mostów, między innymi na rzece Czu, był autorem projektu 
pierwszego parostatku na rzece Ili i jeziorze Bałchasz. Był też autorem ambit-
nego projektu zapory Sułtan – Sandżara, ale w 1890 roku część budowanej  
tamy uległa zniszczeniu. Projekt skończył się więc fiaskiem. Wiele projektów 
Jana Poklewskiego wyprzedzało swoją epokę, w późniejszym czasie znalazły 
kontynuację. Poklewskiego można uznać za pioniera wprowadzania europej-
skiej myśli technicznej na wschodnich terenach rosyjskiego imperium. 

Profesor Irina Nikulina z Atłajskiego Uniwersytetu Technicznego  
im. I. I. Połzunowa w swoim wystąpieniu zajęła się gospodarczą działalnością 
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zesłańców polskich w drugiej połowie XIX wieku na Ałtaju. Wywód swój  
oparła na dokumentach znajdujących się w rosyjskich archiwach, Państwowym  
Archiwum Kraju Ałtajskiego, archiwach z rejonu omskiego, wspomnieniach  
i literaturze. Polacy uprawiali ziemię, byli rzemieślnikami, zajmowali się  
handlem. Jako że w wielu przypadkach byli grupą wykształconą, stanowili 
trzon inteligencji miejscowej. Polscy zesłańcy pozostawili po sobie trwałe  
dokonania i przyczynili się do rozwoju rejonu ałtajskiego. 

Ostatnia sesja z 16 listopada 2017 roku zatytułowana została „Polacy  
na Syberii w wizualnych ujęciach”. Znalazły się w niej wystąpienia eksponują-
ce artystyczny wymiar działalności Polaków na Syberii, jak również te  
nawiązujące do współczesnych interpretacji artystycznych i medialnych  
tematyki syberyjskiej. Elżbieta Kamińska z Muzeum Warszawy omówiła foto-
graficzne dokonania Jana Stróżeckiego, który z wielką pasją dokumentował 
Jakucję. Wywód swój wsparła pokazem pocztówek z widokami Jakucji,  
sygnowanych: „Pfoto J. Stozecky” z nadrukami w języku francuskim. Zostały 
one wykonane przez zesłańca Jana Stróżeckiego, który aresztowany w 1894 
roku, został skazany na 8 lat zesłania do Wschodniej Syberii. Ten przyjaciel 
Stefana Żeromskiego i współpracownik J. Piłsudskiego pozostawił po sobie 
niezwykłe fotografie, na których uwiecznił syberyjskie krajobrazy i przejawy 
codziennego życia mieszkańców. Wykonał prawdopodobnie 500 fotografii, 
choć na Syberię pojechał jako amator – fotografik. Grupa fotografii robionych 
w Jakucji na Kołymie zachowała się w Archiwum Akt Nowych. Oprócz tego  
po Stróżeckim pozostały dzienniki i korespondencja. 

Z wypowiedzią Elżbiety Kamińskiej korespondowało wystąpienie Anny  
i Rolanda Młyników, którzy przedstawili rysunki Stanisława Katerli, mało  
znanego w Polsce artysty, zesłańca powstania styczniowego. Zesłany w okolice 
Irkucka, dokumentował w postaci rysunku życie syberyjskiego Usola –  
miejscowości słynącej z solanek i wydobycia soli. To właśnie w warzelniach soli 
pracowali zesłańcy i oni stali się też obiektem artystycznych dokonań Katerli. 

Ciekawym doświadczeniem poznawczym okazało się wystąpienie  
Pauliny Kopestyńskiej – artystki urodzonej w Jakucji, która zaprezentowała 
uczestnikom konferencji cykl 14 portretów poświęconych polskim badaczom 
Syberii. Na jej obrazach widnieją portrety B. Piłsudskiego, A. Czekanowskiego, 
J. Czerskiego, B. Nałęcz-Dybowskiego, Ewy Felińskiej, W. Godlewskiego,  
S. Jastrzębskiego, J. Kalinowskiego (późniejszego św. brata Rafała), J. Kowa-
lewskiego, E. Piekarskiego, W. Sieroszewskiego, J. Talko-Hryncewicza,  
M. Witaszewskiego i L. Barszczewskiego. Paulina Kopestyńska dokonała  
swoistej interpretacji dokonań badaczy, bowiem w tło portretu wpisała stosowny 
dla ich badań krajobraz, ludzi z epoki i symboliczne dla nich przedmioty. Te swo-
iste portrety dokonane z perspektywy czasu pokazują, że portret może być czyta-
ny wielopoziomowo a wnikliwe oko odbiorcy wyłuskać może ogromną wiedzę 
na temat realiów, w których dana osoba się poruszała. Dwujęzyczna polsko-
rosyjska wersja wystawy funkcjonuje w obiegu artystycznym już od 2008 roku. 
Eksponowana była na Syberii – można ją było obejrzeć m. in. w Ułan Ude, 
Tomsku, Nowosybirsku, Jakucku, Irkucku, Jenisiejsku, Krasnojarsku. Znajduje 
się również jako ekspozycja stała w Muzeum Etnograficznym im. J.M.  
Jarosławskiego w Jakucku. Jak wspomina Paulina Kopestyńska, to właśnie  



KRONIKA 79 

w Jakucku w 1999 roku podczas konferencji naukowej poświęconej m.in.  
Wacławowi Sieroszewskiemu i Edwardowi Piekarskiemu, w której uczestniczy-
ła artystka, zrodził się pomysł namalowania portretów badaczy. Paulinę zainspi-
rował niewątpliwie profesor Antoni Kuczyński. Dziś oryginały portretów  
polskich badaczy Syberii (14 obrazów) znajdują się w kolekcji Muzeum Pamię-
ci Sybiru w Białymstoku. W roku 2018 białostoczanie zobaczą całą ekspozycję, 
która zostanie udostępniona podczas Nocy Muzeów. Wystąpienie Pauliny Kope-
styńskiej dopełniła oryginalna biżuteria jakucka, którą prezentowała na sobie 
artystka oraz muzyka Jakutów. 

Paulina Kopestyńska jest honorowym członkiem Związku Artystów  
Jakucji, członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, Włoskiego Stowa-
rzyszenia Akwarelistów, Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury.  
Jest laureatką wielu prestiżowych nagród, zwłaszcza we Włoszech. Prowadzi 
autorskie warsztaty malarskie w Polsce i za granicą. W roku 2000 wyjechała  
do Włoch, gdzie mieszkała przez parę lat malując, prowadząc warsztaty dla 
dzieci i dorosłych. Szczególnie interesuje ją, jak sama mówi, portret psycholo-
giczny. W swoich portretach (a dominują one w jej twórczości) stara się  
pokazać duszę portretowanej osoby, jej świat wewnętrzny. W roku 2017 przy-
gotowała serię portretów polskich noblistów, jednak to portrety polskich  
badaczy Syberii fascynują najbardziej osoby, w zainteresowaniu których leży 
tematyka syberyjska. 

W zwizualizowaną przestrzeń Syberii przenieśli się uczestnicy konferencji 
za sprawą dr. hab. Grzegorza Pełczyńskiego z Ośrodka Badań Wschodnich Kate-
dry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego i jego 
refleksji o cyklu filmów dokumentalnych Jadwigi Nowakowskiej „Polacy na 
Syberii”, których konsultantem merytorycznym był A. Kuczyński. Prelegent 
podkreślał walory cyklu, zwracając uwagę na jego antropologiczny wymiar. 
Dokumentalistka, niczym badacz zapuszczający się w nieznane rewiry, tropiła 
ślady po Polakach, którzy na Syberię trafili jako dobrowolni osiedleńcy albo 
zesłańcy. Ich codzienność, okrutne piękno syberyjskiej zimy, mocne charaktery 
ludzi, którzy muszą przeżyć – to wszystko buduje wartość dokumentu  
i materiału edukacyjnego. 

Referat Anny Kietlińskiej z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku  
prezentował ideę oraz zakres działalności najmłodszej placówki kultury  
w województwie podlaskim, Muzeum Pamięci Sybiru, które ze względu  
na specyfikę prezentowanych treści i koncepcję programową ma charakter  
ogólnopolski i europejski. Muzeum Pamięci Sybiru to miejsce spotkania osób 
geograficznie często bardzo oddalonych, ale bliskich poprzez doświadczenie  
zesłania – własnego bądź krewnych. Miejsce Muzeum nie jest przypadkowe. 
Podczas czterech wielkich deportacji przeprowadzonych w latach 40. XX wieku, 
na Syberię i do Kazachstanu wywieziono kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców  
Białegostoku i jego okolic. Praktycznie co piąty białostoczanin „znikł” ze swego 
mieszkania, kamienicy, podwórka, ulicy, skweru. Referująca na tle rozważań  
o misji, filozofii i koncepcji placówki zarysowała, jakie miejsce w koncepcji  
wystawy stałej i edukacji w Muzeum Pamięci Sybiru ma tematyka XIX-
wiecznych zesłań na Syberię i Azję Środkową polskich badaczy i eksploratorów 
Syberii. 

Dopełnieniem sesji piątej, swoistym antraktem plastycznym, okazała się 
wypowiedź Marii Iwanowej, która przez 11 lat kierowała organizacją  



KRONIKA  80 

polonijną w Ułan Ude – Narodowo-Kulturalną Autonomią Polaków „Nadzieja”. 
Zaprezentowała ona grafiki Leopolda Niemirowskiego, będące ilustracją jego 
ekspedycji na Kamczatkę w 1844 roku, w której brał udział. Były one częścią 
albumu wydanego w Irkucku w 2010 roku staraniem Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego i Konsulatu Generalnego RP w Irkucku. Maria Iwa-
nowa zaprezentowała 24 plansze, których oryginały są eksponowane  
w Muzeum Narodowym w Warszawie i Muzeum Puszkina w Rosji. Prelegenci 
mogli obejrzeć ryciny pokazujące tereny Syberii Wschodniej i Dalekiego 
Wschodu, zamieszkane przez Czukczów, Jakutów i Koriaków. 

Ostatni dzień konferencji poświęcony został interdyscyplinarnej refleksji 
na temat sylwetek poszczególnych badaczy syberyjskich. Sesję szóstą otworzy-
ła Zuzanna Sieroszewska-Rolewicz, prawnuczka Wacława Sieroszewskiego, 
odnosząc się do podróży, którą odbyła do Jakucji śladami swego przodka.  
Zuzanna Sieroszewska w Jakucji była po raz pierwszy, swoją wyprawę nazwała 
podróżą życia, bowiem nie przeżywała jej w kategoriach turystycznych –  
została zaproszona przez władze Jakucji, które w ten sposób chciały oddać  
swoisty hołd pamięci jej pradziadka. Wacław Sieroszewski jako badacz Jaku-
tów pamiętany jest dziś w Jakucji ze szczególną estymą. Jego dzieło Jakuty. 
Opyt etnograficzeskogo issledowanija, t. 1, S.- Petersburg 1896 traktowane jest 
przez mieszkańców tego kraju jako dzieło narodowe. Sieroszewski rozbudził 
tożsamość Jakutów, przywrócił ich oraz ich język światu i historii. Zuzanna 
Sieroszewska-Rolewicz odczuwała ten entuzjazm okazywany pamięci  
pradziadka na każdym kroku, przemierzyła szlaki, którymi przemieszczał się po 
Jakucji Sieroszewski, była w miejscach, w których jej przodek przebywał, 
wreszcie uczestniczyła w rytuałach jakuckich, które z takim zaangażowaniem 
opisywał. W jej refleksji odbyta podróż okazała się prawdziwym memento dla 
samych potomków Sieroszewskiego, ale i dla Jakutów, dla których dopełnie-
niem historii pobytu Wacława Sieroszewskiego w ich kraju byłoby wydanie  
II tomu Jakutów, czego nie dokonano jeszcze do dnia dzisiejszego. 

Historia Wacława Sieroszewskiego i jego ocena Jakucji wybrzmiała  
na konferencji raz jeszcze za sprawą dr hab. Grażyny Legutko z Uniwersytetu 
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, która, sięgając do Pamiętników  
Wacława Sieroszewskiego, przeniosła zebranych uczestników konferencji  
w przestrzeń XIX-wiecznego Kraju Sacha. Wacław Sieroszewski spisał swoje 
wspomnienia w wieku 80 lat, jako człowiek wolny, spełniony rodzinnie i poli-
tycznie. Ta perspektywa spowodowała, że Pamiętniki prezentują zupełnie inny 
obraz Jakucji, niż ten utrwalony we wspomnianym już powyżej dziele Jakuty...,  
czy powieściach beletrystycznych badacza takich jak Na kresach lasu.  
Sieroszewski świadomie kreuje legendę miejsca, wspierając ją dodatkowo tech-
nikami dokumentu osobistego, jakim niewątpliwie jest jego Pamiętnik. 

Kolejne wystąpienie poświęcono mniej znanym sylwetkom polskich  
zesłańców-badaczy. Emil Noiński z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 
sięgnął po biografię Mariana Dubieckiego, zesłanego dwukrotnie na Syberię – po 
raz pierwszy za udział w manifestacji w Horodle w 1861r., po raz drugi w 1864 
roku za udział w powstaniu styczniowym (kara śmierci zamieniona została  
na zesłanie do Siwakowej koło Czyty). Mimo trudnych warunków zesłańczych 
zajął się działalnością literacką i historyczną. Pozostawił po sobie wspomnienia 
pt. Z przeszłości 1861-1862. Na kresach i za kresami oraz artykuły publikowane  
w „Tygodniku Ilustrowanym” i „Przeglądzie Powszechnym”, poświęcone  
zwyczajom rdzennej ludności Syberii oraz losowi katorżników. 
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Paulina Kopestyńska 
(olej) 

Wacław Sieroszewski 
(1858-1945) 

Paulina Kopestyńska 
(olej) 
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Z kolei dr hab. Tomasz Skrzyński reprezentujący Uniwersytet Pedago-
giczny w Krakowie wygłosił referat na temat Gotfryda Ossowskiego – geologa, 
paleontologa, prowadzącego badania archeologiczne jaskiń w Małopolsce  
oraz na Ukrainie. Kiedy wykopaliska pochłonęły cały jego majątek i pozostał 
bez środków do życia, ujął się za nim przyjaciel Julian Talko-Hryncewicz  
i pomógł w otrzymaniu posady w guberni tomskiej na Syberii. Ossowski i tam 
realizował swoje pasje, tam też zmarł. Dziś można go uznać za jednego  
z duchowych ojców Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Przypomnienie 
jego sylwetki w kontekście działań badaczy – zesłańców syberyjskich uznane 
zostało przez uczestników konferencji za cenną inicjatywę. 

Renata Chrzan z Instytutu Naukowo-Badawczego we Wrocławiu swój tekst 
poświęciła postaci Tomasza Augustynowicza – XIX-wiecznego etnografa i przy-
rodnika Syberii. Jako pierwszy Polak dotarł na Sachalin, gdzie zetknął się z kulturą 
i obyczajowością Oroków, Gilaków i Ajnów. Swoje badania opublikował w 1874 
roku. W latach 1874-1876 przebywał w Jakucji, na Półwyspie Czukockim i nad 
rzeką Kołymą, zgromadził tam ogromny materiał o charakterze poznawczym  
m.in. na temat Czukczów, Jakutów, Lamutów. Prace badacza mają dziś ogromne 
znaczenie historyczne. 

Prelegentkami w sesji siódmej były dwie badaczki – Agnieszka  
Kaniewska doktorantka z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr hab. Małgorzata 
Król wykładająca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. A. Kaniewska, 
prowadząca od czterech lat badania w rejonie Tomska, dokumentująca losy 
mieszkańców syberyjskiego Białegostoku i inicjatorka akcji „Syberyjski Biały-
stok – zmartwychwstanie”, wspierającej odbudowę spalonego w roku 2017 
białostockiego kościoła, zaprezentowała swoje ustalenia na temat obrazu 
polskiej społeczności na Syberii w świetle XIX-wiecznych tomskich gazet. Jej 
punktem wyjścia było przekonanie, że obraz Polaków wyłaniający się z kart 
gazet, traktowanych jako teksty codzienne, użytkowe, pozwoli ustalić, jaki real-
ny wpływ na życie lokalnej społeczności mogli mieć mieszkający wśród nich 
Polacy i w jakim stopniu stanowili z lokalną społecznością zwarty organizm. 
Według Kaniewskiej gazety są bezcennym źródłem informacji, uzupełniającym 
archiwalia z danej epoki. 

Równie cennym przedmiotem badań może stać się korespondencja  
z epoki. Uczestników konferencji utwierdziła w tym przekonaniu M. Król, przed-
stawiając korespondencję Gustawa Zielińskiego i Ignacego Orpiszewskiego oraz 
ich rozważania na temat zesłańczej egzystencji. Tekstem przygotowanym na kon-
ferencję była również praca Michała Głuszkowskiego z Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu poświęcona przełączaniu kodów w ramach dwujęzyczności 
mieszkańców Wierszyny k/Irkucka. Badacz skoncentrował się na języku miesz-
kańców Wierszyny, którzy jako dobrowolni osiedleńcy z Zagłębia Dąbrowskiego 
założyli w 1910 roku osadę. Nie zrezygnowali ze swojego języka, ale na skutek 
oddziaływania języka rosyjskiego, kolejne pokolenia emigrantów stały się dwuję-
zyczne. Badacza interesuje bilingwizm wierszynian i związane z nim przełączanie 
kodów, czyli zmiana języka w trakcie wypowiedzi, jak również uwarunkowanie 
tego zjawiska. 

Trzydniowa konferencja w Pułtusku zgromadziła różne środowiska  
naukowe i badaczy z Polski i Rosji. Wszystkich łączyło zainteresowanie polską 
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obecnością na Syberii zesłańców-badaczy różnych dyscyplin. Prezentowane 
materiały pokazywały, że ogromnym walorem tego spotkania była możliwość 
konfrontacji wiedzy i źródeł, do których docierali badacze. Badacze z Rosji, 
mający na co dzień dostęp do archiwów lokalnych, zaprezentowali nowe  
materiały, które pozwoliły spojrzeć z nieco innej perspektywy na ustalenia pol-
skie. Możliwość dyskusji i wymiany myśli okazała się również wartością tej 
konferencji. To w atmosferze dialogu budują się nauka i nowe relacje społecz-
ne. Za możliwość dyskusji, owocne spotkanie i intelektualne doświadczenie  
dziękuję wszystkim organizatorom i uczestnikom konferencji. 

Anna Małgorzata Kietlińska 
 
 

• SPOTKANIE WIGILIJNE SYBIRAKÓW 
 
12 grudnia 2017 r. Sybiracy zasiedli do wspólnej wigilii. Śniegu, mrozu  

i słońca, co prawda nie było, ale i tak przybyłym udzieliła się świąteczna  
atmosfera. Już od progu dolnej auli gmachu „Bellony” dobiegał radosny gwar 
przybyłych ludzi, bo przecież takie uroczyste spotkania odbywają się niezbyt 
często. Na zaproszonych czekał suto zastawiony stół z wigilijnymi potrawami, 
chór Domu Kultury „Zacisze” i niewidziani nieraz bardzo długo przyjaciele,  
z którymi dzielili trudny los na zesłaniu . 

 
 
 
Gospodarzem przyjęcia był prezes Oddziału Warszawskiego Związku 

Sybiraków Mieczysław Pogodziński, który powitał gości – księdza Roberta 
Berdychowskiego, proboszcza parafii Świętego Krzyża, przybyłych Sybiraków, 
prezesów kół, dyrektorów szkół noszących imię „Szarych Szeregów” i „Zesłań-
ców Syberyjskich”, przedstawicieli Muzeów – Katyńskiego i Niepodległości 

Przy wigilijnym stole. Fot. Taida Załuska 
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oraz zasłużonego dla wielu podejmowanych inicjatyw prof. Bogusława  
Smyrskiego. Na szczególne wyróżnienie zasłużył kierujący szkołą podstawową 
w Kalinowie, dyrektor Adam Jabłonka. Od szeregu lat wyjaśnia młodemu  
pokoleniu, czym była Syberia dla Polaków i krzewi ideały, którymi oni się  
kierowali w czasach próby. Zadanie, jakie przed sobą postawił, wydaje się dziś 
bardzo ważne. 

Ponadto prezes M. Pogodziński wymienił Sybiraków, szczególnie zaan-
gażowanych w działalność Związku. W gronie tym znaleźli się państwo Wanda 
i Kazimierz Posiewka oraz prowadząca od wielu lat pracę społeczną seniorka 
Janina Szostakowska. Następnie miało miejsce wręczanie Sybirakom i osobom, 
które przyczyniły się do realizacji zadań Związku ważnych odznaczeń. Były to: 
Złote Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków, przyznane kilku 
osobom. Tym razem uhonorowani zostali: dr Ewa Kowalska z Muzeum Katyń-
skieg, Bożena Dydek i Taida Załuska z Domu Kultury „Zacisze” oraz twórca  
i dyrygent zespołu „Zaciszańska Nuta” Jan Czerwiński. Ceremonię poprowadzili 
prezes M. Pogodziński i wiceprezes Maria Stankiewicz. W imieniu odznaczonych 
głos zabrała dr Ewa Kowalska z Muzeum Katyńskiego, która mówiła o planach 
reprezentowanej przez nią placówki i o roli Sybiraków w jej przyszłych działa-
niach. Wobec licznie zebranych Sybiraków, w uzasadnieniu uhonorowania  
wymieniła długoletnią pracę nad przekazem pamięci o losach rodzin Ofiar zbrod-
ni katyńskiej deportowanych na „nieludzką ziemię”. Wymieniła wiele publikacji, 
zwłaszcza pozycje książkowe „Przeżyć, aby wrócić” oraz „Spis rodzin wojsko-
wych wywiezionych do ZSRR”. Zwróciła również uwagę na działalność  
wystawienniczo-edukacyjną Muzeum Katyńskiego. Uhonorowana dziękując za 
wielkie wyróżnienie podkreśliła, iż deportowane córki, żony, matki, to „ciche 
Bohaterki”. Przebywając na zesłaniu walczyły o przeżycie nie tylko swoje, ale też 
bliskich. Później ksiądz Robert Berdychowski przypomniał zgromadzonym 
|fragment Ewangelii o narodzinach Jezusa, po czym nastąpiło dzielenie się 
opłatkiem. Ten wzruszający moment, który czynił wszystkich Sybiraków jedną 
rodziną obfitował w życzenia zdrowia, jakże wszystkim potrzebnego. Ostatnią 
częścią uroczystości był piękny koncert kolęd. Wykonał go chór przy 
akompaniamencie akordeonu. Jedną z pieśni, gdzie słowa do rosyjskiej melodii 
ułożyła polska Sybiraczka, odśpiewał Jan Czerwiński, repatriant z Kazachstanu. 
Za ten wzruszający utwór zebrał gromkie brawa.  

Trzeba przyznać, że Sybiracy z wielką sympatią odnieśli się do debiutu-
jącego na ich uroczystości zespołu, choć od lat występowali tu uczniowie.  
Młodzieńczą werwę zastąpiło doświadczenie i profesjonalizm, gdyż zespół ma 
na swoim koncie wiele nagród. Koncentrował już na Ukrainie, Litwie, Łotwie  
i Białorusi, teraz sprawił prawdziwą ucztę duchową Sybirakom. Na zakończenie 
zabrało głos kilkoro uczestników spotkania, którzy obok prezentacji własnych 
wierszy, życzyli zebranym, aby mimo pogarszającego się zdrowia, mogli  
spotkać się znów za rok. Oby przyszłe święta były równie pogodne i upłynęły  
w miłym gronie, tak jak obecne. My też dołączamy się do tych życzeń.  

Anna Milewska-Młynik 
 
 
 


