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BRONISŁAW PIŁSUDSKI – WYSTAWOWE TOURNÉE

Obchodzona w 2016 roku sto pięćdziesiąta rocznica urodzin Bronisława
Piłsudskiego, stała się okazją do zorganizowania wystawy przypominającej
sylwetkę tego wybitnego, w Polsce ciągle mało znanego etnografa i muzeologa,
badacza tubylczych ludów Sachalinu i kultury górali podtatrzańskich.
Przygotowano ją w Muzeum Tatrzańskim im. Dra Tytusa Chałubińskiego
w Zakopanem – instytucji, która tak wiele mu zawdzięcza.
Wystawę „Bronisław Piłsudski – niezwykły brat Marszałka” pokazywano
w okresie od maja do listopada 2016 roku w willi Oksza – filii Muzeum
Tatrzańskiego. Złożyło się na nią kilka wątków tematycznych: dzieciństwo
i młodość Bronisława, dramatyczny okres zesłania na Sachalin, badawcze zainteresowania autochtonicznymi ludami zamieszkującymi wyspę, a wreszcie
powrót do kraju, przyjazd do Zakopanego i praca na polu dokumentowania
kultury Podhala. Prezentację tę omówił dokładnie jej autor, zakopiański
historyk Lesław Dall, w artykule opublikowanym w 20 numerze „Wrocławskich Studiów Wschodnich” z 2016 roku. Organizatorzy wystawy zaakcentowali zakopiański wątek biografii Bronisława Piłsudskiego, a zwłaszcza jego związek z Muzeum Tatrzańskim – instytucją w której dzieje wpisał się tak twórczo.
Bronisław Piłsudski w 1911 roku założył pod Tatrami Sekcję Ludoznawczą – organizację zajmującą się badaniem i dokumentowaniem ginącej kultury
Podhala. Początkowo formalnie związana z Towarzystwem Tatrzańskim,
w praktyce wspierała Muzeum Tatrzańskie i realizowała wspólne z tą placówką
cele. Bronisław Piłsudski, zaangażowany w prace na rzecz rozwoju Muzeum,
szczególną wagę przywiązywał do organizacji działu ludoznawczego, a zwłaszcza do tworzenia jego zbiorów. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu, a także
jego licznym inicjatywom, w latach 1912-1914 zbiory etnograficzne Muzeum
Tatrzańskiego zasiliło 275 eksponatów. Wiele z nich to przedmioty dokumentujące codzienne życie górali podhalańskich. Wśród nabytków znalazły się
również takie, które zapoczątkowały nowe, nieobecne dotąd w zbiorach zakopiańskiej placówki kolekcje np. biżuterii ludowej, malarstwa olejnego czy
drzeworytów. Zasługą Bronisława Piłsudskiego było również rozszerzenie
zainteresowań Muzeum Tatrzańskiego na sąsiadujące z Podhalem regiony – Spisz
i Orawę, co usankcjonował nowy, uchwalony w 1922 roku statut placówki.
Na wystawie w Muzeum Tatrzańskim zakopiańskie lata Bronisława
Piłsudskiego zilustrowano materiałami archiwalnymi oraz fotografiami ludzi,
z którymi współpracował i miejsc, w których przebywał. Istotną częścią wystawy była prezentacja stu pięćdziesięciu artefaktów z terenu Podhala, Spisza
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i Orawy, będących częścią kolekcji zgromadzonej przez Bronisława Piłsudskiego
dla Muzeum Tatrzańskiego. Ekspozycja przygotowana w Muzeum Tatrzańskim
nie była wydarzeniem jednorazowym, lecz miał swe kolejne edycje. Każda
z nich wpisywała się w obchody ważnych rocznic.
W roku 2017 ogłoszonym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej między
innymi rokiem Józefa Piłsudskiego, rozpoczęło się trwające do dziś tournée
wystawy. W terminie od 1 lutego do 28 maja 2017 roku pokazano ją w Muzeum
Historii Miasta Kielce, pod niezmienionym tytułem i w takiej samej, jak
w Zakopanem, formie. Kieleccy muzealnicy przygotowali szereg wydarzeń
towarzyszących tej prezentacji. Wśród nich znalazła się prelekcja dotycząca życia
i działalności Bronisława Piłsudskiego, program edukacyjny koncentrujący się
głównie na przedmiocie jego azjatyckich badań oraz wystawa zatytułowana
„Józef Piłsudski. Brat Bronisława.” Pokazano na niej przedmioty odnoszące się
do postaci Marszałka, zebrane przez miejscowych kolekcjonerów.
Z interesującą propozycją organizacji wystawy na Litwie zgłosił się
do Muzeum Tatrzańskiego Instytut Polski w Wilnie. Do realizacji tego przedsięwzięcia zaproszono również Litewskie Muzeum Sztuki. Efektem współpracy tych
trzech instytucji była ekspozycja zatytułowana „Bronisław Piłsudski, 1866-1918.
Muzealnik i etnograf”, prezentowana w Wilnie w Pałacu Radziwiłłów, w terminie
od 16 listopada do 25 lutego 2018 roku. Potrzebę realizacji projektu tak uzasadniał Marcin Łapczyński – Dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie:
Chcemy przywrócić pamięć o Bronisławie, urodzonemu w Zułowie synu tej
ziemi, do dyskursu historyków, naukowców, ale także przypomnieć o nim nauczycielom, uczniom. Chcemy też, niejako „oswoić” Litwinów z nazwiskiem
Piłsudski, pokazując, że obaj bracia wnieśli ogromny wkład nie tylko w politykę,
ale także w rozwój nauki.

Wileńska edycja wystawy była bogatsza od poprzednich o prezentację
zdjęć pochodzących z końca XIX i początku XX wieku przedstawiających
Zakopane, Tatry i górali, a także ludowe ubiory i wytwory rękodzieła z Podhala
– regionu, który był dla Piłsudskiego miejscem ludoznawczych eksploracji.
Dodatkowo Muzeum Miejskie w Żorach użyczyło kolekcję kilkunastu
przedmiotów z dziedziny kultury Ajnów, pochodzących z XIX i XXI wieku.
Zwiedzający ekspozycję mogli również obejrzeć film Waldemara Czechowskiego „Bronisław Piłsudski – zesłaniec, etnograf, bohater”, który 8 lutego
2017 roku miał swą premierę w polskiej telewizji. Całe przedsięwzięcie było
objęte honorowym patronatem Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie
Urszuli Doroszewskiej oraz Ambasadora Japonii na Litwie Toyoei Shigeeda.
Wileńska ekspozycja rozpoczęła organizowane przez Instytut Polski
w Wilnie obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przygotowała również grunt pod kolejne ważne wydarzenie jakim była konferencja
naukowa zatytułowana „Bez emocji. Polsko-litewski dialog o Józefie Piłsudskim”. Zorganizowano ją w dniach 5 i 6 grudnia 2017 roku w wileńskim ratuszu.
W setną rocznicę śmierci Bronisława Piłsudskiego, która przypada na rok
bieżący, wystawa zawitała do stolicy Białorusi. I tym razem inicjatorem tego
wydarzenia była placówka podległa polskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych – Instytut Polski w Mińsku. Partnerstwo w tym projekcie przyjęło również
Muzeum Historii Miasta Mińska. To w jego przestrzeniach wystawowych –
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Kuratorzy wystawy – Anna Kozak i Lesław Dall – przed Pałacem Radziwiłłów
w Wilnie, miejscem prezentacji wystawy „Bronisław Piłsudski (1866-1918).
Etnograf i muzealnik”. Fot. Marek Gronkowski.

Wernisaż wystawy w Mińsku –
przemawia Michał Chabros, chargé d’affaires Rzeczpospolitej Polskiej na Białorusi.
Fot. Aleksander Matiuszonok.
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Galerii Michała Sawickiego – przygotowano wystawę, pod tytułem „Bronisław
Piłsudski (1866-1918). Z Sachalinu do Zakopanego. Etnograficzna podróż”, prezentowaną od 15 marca do 13 maja 2018 roku. Wernisaż wystawy odbył się
15 marca 2018 roku, kiedy na Białorusi obchodzono Dzień Konstytucji. Pomimo
licznych imprez organizowanych tego dnia w Mińsku, zgromadził on dużą liczbę
zainteresowanych, w tym zaproszonych przedstawicieli nauki, studentów i miejscową Polonię. Do kwietnia 2018 roku ekspozycję w Mińsku zobaczyło około
1750 osób.
W dniu 17 maja 2018 roku wystawa wróciła do Zakopanego, ale zainteresowanie Bronisławem Piłsudskim nie słabło. Rok bieżący przyniósł jeszcze wiele
interesujących wydarzeń koncentrujących się na jego postaci i dziele,
a kolekcja Bronisława Piłsudskiego ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego ponownie
wyjechała z Zakopanego. Jesienią można ją było oglądać na wystawie zorganizowanej przez Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie.
Wystawę „Bronisław Piłsudski – niezwykły brat Marszałka” oraz jej kolejne edycje przygotowano w Muzeum Tatrzańskim im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ze zbiorów placówki, a także Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego, Muzeum Miejskiego
w Żorach, Biblioteki Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie, Ośrodka Dokumentacji Tatrzańskiej im. Z. i W. H. Paryskich
Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz osób prywatnych.
Anna Kozak
•

ŚLADY AJNÓW NA ŚLĄSKU –
WSPOMINAMY BRONISŁAWA PIŁSUDSKIEGO

Muzeum jest miejscem wyjątkowym. Miejscem, w którym bezlitosny
czas zmuszony jest przyznać się do porażki. Przeszłość spotyka się tu z teraźniejszością jednocześnie kształtując przyszłość. Muzeum to miejsce, które
chroniąc od zapomnienia, jednocześnie chroni przed śmiercią, bo przecież
zapomnienie w kategoriach kulturowych równoznaczne jest śmierci. Wielka
zatem odpowiedzialność ciąży na ludziach tworzących muzea, w ich rękach
tkwi bowiem moc utrzymywania przy życiu, a nierzadko – życiu przywracania.
Pytanie, z którym przychodzi im się zmierzyć, brzmi: co z ogromu przeszłości
wybieram, by otoczyć ochroną przed bezwładnym usunięciem się w przepaść
zapomnienia?
Muzeum Miejskie w Żorach – niewielkie, z nazwy samej miejskie tylko
muzeum, którego rola mogłaby się ograniczyć do strzeżenia lokalnej pamięci.
Tak się jednak nie dzieje, w tym miejscu wyruszamy od tego co lokalne, znane,
oswojone, a docieramy do tego co odległe, co mieści się daleko poza horyzontem
nie tylko miasta, ale i kraju. To wszystko za sprawą człowieka napędzanego niegasnącą pasją – Lucjana Buchalika, długoletniego dyrektora muzeum, którego
wzrok od najmłodszych lat wybiegał dalej niż sugerowałyby miejskie mury.
Od początków etnologicznej kariery kusił go odległy świat. Chętnie wyprawiał
się do egzotycznych miejsc, a jego afrykańskie ekspedycje owocowały nie tylko
dokuczliwą malarią, ale mnóstwem naukowych opracowań i pęczniejącymi
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zbiorami unikatowych eksponatów. Nie wystawiać ich, to nie dzielić się
radością nimi, stąd w pierwszej skromnej siedzibie Muzeum Miejskiego ulokowanej na poddaszu żorskiego Domu Kultury powstawały wystawy, z ogromną
realnością i wyczuciem obrazujące życie codzienne na Czarnym Lądzie.
Kiedy muzeum uzyskało nową, większą siedzibę, nie było powodu,
aby ten zachwyt światem i jego bogactwem kulturowym ograniczać jedynie
do jednego kontynentu. Stworzono wystawę obejmującą tematycznie pięć kontynentów, dla której punktem wyjścia stała się osoba badacza. Na postawione
pytanie „co wybieram, by od zapomnienia ocalić?”, oprócz zagrożonych zniknięciem grup etnicznych i ich niepowtarzalnych kultur, wybrano tych Polaków,
którzy poświęcili swą pracę, a czasem życie, by przed zniknięciem te kultury
ochronić. Temat niezwykle inspirujący, bo każdy kontynent daje nam ogromne
bogactwo polskich nazwisk niezwykle zasłużonych w świecie nauki, bywa,
że w naszym kraju często zapomnianych lub w ogóle nieznanych. Misją „Polskiego Poznawania Świata” stało się przybliżenie odbiorcom tych niezwykłych
postaci, poprzez ich dorobek naukowy i często niezwykle skomplikowane koleje losu. Ochrona ich przed zapomnieniem.
Punktem wyjścia jest oczywiście muzealny eksponat, konkretny
przedmiot, który przenosi nas w czasie i przestrzeni, a któremu dajemy głos,
by opowiedział nam historię miejsca, z którego pochodzi, ludzi, którzy go
wykonali i badacza, dzięki któremu do nas trafił. W ten sposób tworzy się wielopoziomowa narracja, obraz rzeczywistości nieoczywisty, oczyszczony
z upraszczających stereotypów. Przy takim oglądzie nasuwa się wiele pytań,
często pytań niewygodnych, część z nich prawdopodobnie pozostanie bez
odpowiedzi na zawsze. To opowieść zmuszająca do refleksji.
Sami badacze też wymykają się klasyfikacjom – ich życiorysy pokrętne,
czyny czasem piękne i wzniosłe, czasem moralnie dwuznaczne – są niezwykle
ludzcy. Dlatego też pojawił się pomysł, wypuszczania ich z muzealnych sal,
by mogli znów ujrzeć światło dzienne. Tak została zainicjowana akcja uwalniana muzealnych postaci poprzez stawianie posągów w zewnętrznej przestrzeni
muzeum. Nie w formie sztywnej, pomnikowej, lecz właśnie swobodnej, nawiązującej do życia i pracy danego badacza, do jego charakteru.
Pierwsza w przestrzeni wokół muzeum pojawiła się Stefanie Zweig –
doskonały przykład skomplikowanej tożsamości, tak częstej przecież u ludzi
stąd, ze Śląska. Stefanie Zweig pochodziła z rodziny niemieckich Żydów przed
II wojną światową mieszkających na Śląsku. Jej dziadek był właścicielem hotelu na żorskim rynku. W związku z nasilającymi się represjami niemieckimi
w stosunku do Żydów rodzina Zweigów wyemigrowała do Kenii. To między
innymi o tym niezwykle trudnym a jednocześnie pięknym doświadczeniu emigracyjnym opowiada napisana po latach książka „Nigdzie w Afryce”. Może
sama Stefanie nie jest idealnym przykładem badacza tradycyjnie pojmowanego,
ale przez tę książkę dla mieszkańców Żor jest postacią bardzo ważną. Książka
spina w przepiękny literacki sposób dwa światy: tutejszy lokalny, śląski z dalekim, afrykańskim. Jest mostem przerzuconym stąd do odległej Kenii, mostem
zbudowanym dzięki literaturze, który pozwala pokonać odległość fizyczną
i mentalną, bo daje nam wgląd do świata całkowicie odmiennego, co więcej,
pozwala ten inny świat lepiej zrozumieć.
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Drugi muzealne wnętrza opuścił Wacław Sieroszewski – uznany pisarz
i etnograf, człowiek wielu talentów. W wyniku swej niepodległościowej działalności znalazł się na wschodnich rubieżach Azji, gdzie w sposób niezwykle
sugestywnie i skrupulatny zarazem uwiecznił na piśmie obrazy orientalnego świata. Dzisiaj dzieła jego są cennym zapisem świata, który już odszedł, dokumentacją stworzoną przez obserwatora obdarzonego nieprzeciętną wrażliwością. Dzięki
swej etnograficznej pracy jest ciągle obecny w pamięci Jakutów i Koreańczyków.
Przy żorskim muzeum posąg Sieroszewskiego znalazł się w 2016 roku. Rozsiadł
się Sieroszewski wygodnie na swojej walizce tuż przy wejściu. Wygląda na to,
że dobrze mu tutaj, bo choć na kolanach trzyma książkę, to z rozmarzeniem spogląda w dal, być może wspomina swoje liczne podróże po Korei lub kraju Jakutów. A może chwile wspólnej etnologicznej pracy z dobrym kolegą po fachu
Bronisławem Piłsudskim? Panowie od niedawna mają okazję odświeżać kontakty, bo posąg Piłsudskiego umieszczono przy żorskim muzeum w niedalekiej
odległości od Sieroszewskiego. Pojawił się w tym roku nieprzypadkowo, mija
bowiem setna rocznica śmierci tego zasłużonego badacza. Aby ją uczcić
Muzeum Miejskie w Żorach zdecydowało, że poświęci Bronisławowi Piłsudskiemu specjalny projekt, a ponieważ rok 2018 jest również setną rocznicą
odzyskania przez Polskę niepodległości, projekt ten zyskał tytuł „Bronisław
i Józef Piłsudscy. Piórem i karabinem ku niepodległości”. Projekt pokazuje
dwie różne drogi dochodzenia do wolności, ze szczególnym podkreśleniem
mniej oczywistej drogi obranej przez starszego z braci, czyli Bronisława. Temat
odzyskania niepodległości przez Polskę był przecież niezwykle bliski jego
sercu, zdawał sobie sprawę, że gdy już ziszczą się marzenia o wolnej
ojczyźnie, będzie ona potrzebowała zaplecza intelektualnego, w postaci ludzi wykształconych, zajmujących się nauką oraz instytucji, które będą dbały o dziedzictwo
tak materialne jak i niematerialne. Bez tego zaplecza niemożliwym jest stworzyć
kraj ludzi wolnych, świadomych swej odrębności dziejowej i kulturowej.
Ten cel przyświecał Bronisławowi i nadawał sens jego pracy. Dochodziła
do tego ogromna wrażliwość, jaką odznaczał się w stosunku do innych ludzi,
a która nie pozwała mu przejść do porządku dziennego nad ludzką niedolą
i prowadziła do czynów szlachetnych polegających na pomocy konkretnej,
wymiernej i tej mniej wymiernej – dokumentacyjnej, ostatecznie ratującej nie
pojedynczego człowieka a cały jego świat. Jego wkład w naukę nadal jest nie
do przecenienia. Dotknięty w bardzo młodym wieku tragedią zsyłki, przekuł
swą niedolę w pozytyw pracy etnograficznej, a tym samym obronił przed
otchłanią zapomnienia kultury ludów dalekowschodnich, z którymi zetknął go
los. W tym względzie wyjątkowo przysłużył się Ajnom, bo dokumentując ich
kulturę, a w szczególności język, dał możliwość przetrwania tej autochtonicznej
mniejszości zagrożonej ekspansją japońską z południa i rosyjską z północy. Nic
dziwnego, że świat nauki uważa go po dziś dzień za czołowego
badacza ajnuskiej kultury, a sami Ajnowie mają go za dobroczyńcę i bohatera,
z którego spuścizny nadal czerpią niczym ze źródła odbudowującego tożsamość etniczną.
Dziwić zatem nie powinno, że znalazło się spore grono ludzi, które
z ogromną radością przywitało wiadomość, że muzeum w Żorach w ramach
swojego projektu stworzyło wystawę poświęconą kulturze Ajnów pt.: „Świat
Ajnów od Bronisława Piłsudskiego do Shigeru Kayano” i zaplanowało
odsłonięcie posągu Bronisława Piłsudskiego. Dlatego też w dniu 22 maja na uroczyste osłonięcie goście stawili się licznie.
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Pomnik Stefanie Zweig. Fot. Archiwum Muzeum Miejskie w Żorach.

.

Pomnik Wacława Sieroszewskiego. Fot. Archiwum Muzeum Miejskie w Żorach.
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Nie zabrakło delegacji z dalekiej Japonii – ludzi naukowo zgłębiających
temat ajnuskiej kultury i wkładu Bronisława Piłsudskiego w tę materię, takich jak
Yoshihide Ogata i Koji Yamasaki, a także przedstawicieli społeczności ajnuskiej
w osobie artystki Maki Sekine, która zrobiła projekt posągu, jej męża Kenji Sekine, który pracuje jako kustosz w muzeum Ajnów w Biratori, był też dyrektor
Muzeum Ajnów Kenji Morioka i dyrektor Wydziału do Spraw Edukacji w Biratori Takeshi Shono.
Przybyli przedstawiciele Muzeum Józefa Piłsudskiego i Muzeum
Tatrzańskiego, którym osoba Bronisława Piłsudskiego jest niezwykle bliska.
W szczególności Muzeum zakopiańskie i kultura podhalańska mają ogromy
dług wdzięczności wobec tego charakteryzującego się niezwykle entuzjastyczną
postawą etnografa i działacza. Dyrektor Muzeum Podhalańskiego Anna WendeSurmiak przedstawiła pokrótce koleje losu i naukowe dokonania Bronisława
Piłsudskiego na Dalekim Wschodzie i na bliskim, lecz przecież tajemniczym
dla wielu, Podhalu.

Uroczystość odsłonięcia posągu Bronisława Piłsudskiego (1866-1918).
Przemawia prezydent Żor Waldemar Socha. Fot. Joanna Cyganek.

Ten piękny majowy dzień obfitował w wybitnych gości, a także
we wzruszające chwile, oczywiście samo odsłonięcie było tym momentem,
na który każdy z przybyłych czekał z największą niecierpliwością. Odsłonięcia
dokonali wspólnie Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha i Chargé d’ affaires
Ambasady Japonii Satoru Takahashi.
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Maki Sekine ajnuska artystka, autorka projektu pomnika wraz z mężem
Kenji Sekine. Poniżej treść napisu na pomniku. Fot. Joanna Cyganek.
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Po ściągnięciu białego płótna oczom zebranych ukazała się scena niezwykła – Bronisław Piłsudski siedzi na ziemi w towarzystwie ajnuskiej kobiety,
sprawia wrażenie jakby był niezwykle zaaferowany przeprowadzaniem z nią
wywiadu i nagrywaniem przy użyciu fonografu tradycyjnych ajnuskich pieśni –
nic sobie nie robi z obecności eleganckich gapiów. Chyba byłby zadowolony,
że uwieczniony został właśnie tak – przy pracy.
Marietta Kalinowska-Bujak
• UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA W AULI GŁÓWNEJ
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ TABLICY
UPAMIĘTNIAJĄCEJ 90. ROCZNICĘ POWSTANIA
ZWIĄZKU SYBIRAKÓW – 29 CZERWCA 2018 ROKU
Rok 2018 to szczególna data w historii Polski. To przede wszystkim jubileusz setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po 123-letniej
niewoli pod zaborami obcych państw. Jest to także rok obchodów 90. rocznicy
powstania Związku Sybiraków, a więc tych, którzy za swoją działalność
patriotyczną, w tym za udział w zrywach powstańczych przeciw zaborcom zsyłani byli przez cara Rosji na wieloletnią katorgę lub osiedlenie w dalekiej
i mroźnej zimą Syberii. Zjazd Założycielski Związku Sybiraków odbył się
w 10 lat po odzyskaniu niepodległości – 29-30 czerwca 1928 r. w Dużej Auli
Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej przy udziale żyjących jeszcze
wtedy zesłańców Sybiru i żołnierzy 5 Dywizji Syberyjskiej utworzonej m.in.
również z zesłańców. Głównym celem powołanej organizacji było zintegrowanie
środowiska zesłańców, upamiętnianie historii zesłań, a także pomoc Sybirakom
w życiu codziennym. Wybuch II wojny światowej przerwał działalność Związku
Sybiraków, nie wznowiono jej również w okresie PRL-u, a reaktywacja nastąpiła dopiero w grudniu 1988 r. W bieżącym roku będziemy zatem obchodzić
także trzydziestolecie wznowienia działalności Związku Sybiraków. Inicjatywa
uroczystych obchodów jubileuszu powstania i reaktywacji Związku zrodziła się
już w 2014 r. Zarząd Główny ZS wystosował w grudniu tego roku pismo do
Rektora Politechniki Warszawskiej JM prof. dr hab. inż. Jana Szmidta z prośbą
o wyrażenie zgody na umieszczenie w auli uczelni tablicy upamiętniającej
powołanie Związku Sybiraków.
W kolejnym piśmie do Rektora PW z maja 2017 r. zaproponowano jako
termin odsłonięcia tablicy pamiątkowej dzień 10 lutego 2016 r., a więc w rocznicę I masowej deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR1. Ostatecznie Senat
Politechniki Warszawskiej podjął w dniu 21 lutego 2018 r. uchwałę nr
182/XLIX/2018 wyrażającą zgodę na umieszczenie w Dużej Auli w Gmachu
Głównym Politechniki Warszawskiej tablicy upamiętniającej powołanie w tym
miejscu 29 czerwca 1928 r. Związku Sybiraków2. Dokładnie w 90. rocznicę
1

„ZS ZG Komunikat”, nr 2/132, Warszawa, lipiec 2017, s. 3.
Uchwała nr 182/XLIX/2018 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 lutego
2018 r. Zob.: https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-SenatuPW/Uchwaly-Senatu-PW/2018-XLIX/Uchwala-nr-182-XLIX-2018-z-dnia-21-02-2018
(dostęp: 30.06.2018 r.)
2
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tego wydarzenia, tj. 29 czerwca 2018 r. na Politechnikę Warszawską przybyli,
tak jak przed laty Sybiracy – ofiary XX-wiecznych deportacji ludności polskiej
na Syberię i do Kazachstanu oraz więźniowie łagrów sowieckich, a także
przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, służb mundurowych
i duchowieństwa, weterani i kombatanci, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickich.
Uroczystość odbyła się pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudy, a jej współorganizatorem był Urząd ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych. Przy tablicy pamiątkowej wartę honorową pełnili
żołnierze Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Uroczystość rozpoczęło
wprowadzenie przez Mieczysława Martusewicza sztandaru Zarządu Głównego
Związku Sybiraków z pocztem sztandarowymw składzie: Mieczysław Wirszyc
(Oddział ZS w Gorzowie Wielkopolskim), Henryk Pasierski – chorąży (Oddział
ZS w Białymstoku) i Aleksander Hreczecha (Oddział ZS w Jeleniej Górze).
Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej odśpiewał Hymn Państwowy,
po czym prowadząca powitała przybyłych i poprosiła o zabranie głosu przedstawicieli środowisk zaproszonych na tę uroczystość. Sekretarz Kancelarii
Prezydenta RP Andrzej Dera odczytał list prezydenta, w którym Andrzej Duda
podziękował Sybirakom za to, że są „godnymi depozytariuszami bohaterskiej
tradycji i etosu sybirackiego”. Złożył też gratulacje z okazji przypadającej
w grudniu tego roku 30. rocznicy reaktywowania Związku po półwiecznej przerwie, gdy działalność jego była zakazana. Na koniec wyraził przekonanie, że:
Właśnie w imię pamięci o tych, którzy za swój patriotyzm i wierność zapłacili ogromną, często najwyższą cenę, musimy razem, dzień za dniem, skutecznie
budować silną, niepodległą Rzeczpospolitą. I wierzę, że my, współcześni,
sprostamy temu zadaniu. 3

Następnie w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy sekretarz stanu Andrzej
Dera wręczył odznaczenia zasłużonym Sybirakom: Jolancie Hryniewickiej,
która uhonorowana została Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz
Tadeuszowi Sitnikowi uhonorowanemu Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W dalszej części doradca marszałka Sejmu RP Sławomir Siwek
odczytał list Marka Kuchcińskiego, w którym marszałek wyraził uznanie dla
idei upamiętnienia rocznicy powstania Związku Sybiraków i podziękował
zesłańcom za ich trud i determinację w podejmowaniu działań, by prawda
o wywózkach przetrwała mimo niesprzyjających okoliczności politycznych.
Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk
oddał hołd generacjom Polaków deportowanych w głąb Związku Radzieckiego
i więzionych w łagrach, którzy doświadczyli tam cierpienia, głodu i katorżniczej pracy, tracąc zdrowie, a nie rzadko również życie. Zapewnił o wdzięczności za złożoną ofiarę ze strony współczesnego pokolenia: „Powróciliście
do Ojczyzny niepokonani, niezłamani, nieugięci. Każdy z nas współczesnych
nosi w sobie ogromną wdzięczność i szacunek do Waszego Pokolenia.”
W swoim wystąpieniu odwołał się do III części „Dziadów” Adama Mickiewicza :
3

Zob.: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/inne/art,
724,prezydent-polska-ma-godnych-depozytariuszy-etosu-sybirackiego-html (dostęp: 1.
VII. 2018 r.)
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Jedną z najbardziej poruszających scen w naszym narodowym dramacie
„Dziady”, w części III jest opowieść, którą snuje w celi Konrada jeden z oskarżonych w procesie filomatów i filaretów. Opisuje on scenę, kiedy kibitka carska
nieopodal Ostrej Bramy wywozi polskiego patriotę, który za chwilę zostanie
wywieziony w głąb Rosji i tam odbędzie katorgę. Opowiadający te słowa swoim
towarzyszom więziennym mówi, że jedna rzecz utkwiła mu w pamięci – kiedy
wprowadzano go okutego w łańcuchy do kibitki więziennej, on w ostatnim odruchu żegnając się z Wilnem i ojczystą ziemią wstał i głos natężył i trzykroć
krzyknął „Jeszcze Polska nie zginęła!”. Tę opowieść kończy bohater dramatu
Adama Mickiewicza słowami: „Jeżeli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie zapomnij o mnie”. To są słowa, które moje pokolenie i następne muszą odnosić
w stosunku do Państwa. Nigdy nie zapomnimy Waszego męczeństwa, nigdy nie
zapomnimy, że wchodząc do sowieckich kibitek mieliście na ustach ten święty
dla Polaków okrzyk i przetrwaliście dzięki temu, że Polska była w Waszych
sercach. Dziękujemy Wam za to.4

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – gospodarz obiektu, który był świadkiem powstania Związku Sybiraków, a co za tym
idzie również gospodarz trwającej uroczystości, w swoim wystąpieniu zwrócił
uwagę na znaczenie odsłanianej w tym dniu tablicy pamiątkowej. Wyraził
nadzieję, że będzie ona przypominać obecnym i przyszłym elitom o historycznych wydarzeniach, jakie miały miejsce w gmachu uczelni, a pracownikom
naukowym o konieczności kształcenia ludzi oddanych ojczyźnie i działających
na jej rzecz, podobnie jak czynili to zesłańcy. Warto przy tej okazji przypomnieć, że Duża Aula Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej od dawna
pełni funkcje miejsca pamięci narodowej. W jej kuluarach znajduje się bowiem
Muzeum uczelni z nową wystawą zrealizowaną w ramach obchodów stulecia
odzyskania niepodległości, której wernisaż odbył się tydzień przed uroczystością sybiracką, tj. 22 czerwca 2018 r. Na ścianach auli znajduje się wiele tablic
pamiątkowych poświęconych studentom i wykładowcom, którzy oddali życie
w obronie Ojczyzny (m.in. Harcmistrzowi Tadeuszowi Zawadzkiemu ps. „Zośka” żołnierzowi Szarych Szeregów i Gen. Dyw. Stefanowi Roweckiemu
ps. „Grot” – Komendantowi Związku Walki Zbrojnej). Prezes Zarządu
Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko przypomniał ideę Zjazdu
Założycielskiego i wybitne postacie, które znalazły się wśród XIX-wiecznych
zesłańców, jak marszałek Józef Piłsudski – Honorowy Członek z legitymacją
Związku numer 1, Rafał Kalinowski – karmelita bosy, święty Kościoła
rzymskokatolickiego, czy też wielu zasłużonych dla badania Syberii naukowców i odkrywców, np. Benedykt Tadeusz Dybowski. Zwrócił też uwagę
na aktualność celów stowarzyszenia, czyli integrację środowiska zesłańców,
upamiętnianie historii zesłań, a także pomoc Sybirakom w ich życiu
codziennym. Przypomniał też, że Sybiracy są jedyną grupą obywateli polskich
poszkodowanych w czasie wojny, która nie otrzymała żadnej rekompensaty,
a nie może się spodziewać odszkodowania ze strony rosyjskiej. VIII Krajowy
Zjazd Delegatów Związku Sybiraków obradujący w dniach 27-28 czerwca 2018 r.
w Warszawie-Rembertowie podjął w tej sprawie stosowną uchwałę. Na koniec
Prezes ZS podziękował prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie za objęcie
uroczystości patronatem, a szefowi Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjo4

Zob.: http://kombatanci.gov.pl/pl/aktualności/1299-na-politechnice-warszawskiejodsłonięto-tablicę-związku-sybiraków.html (dostęp: 1.VII. 2018 r.)
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nowanych oraz rektorowi Politechniki Warszawskiej prof. Janowi Szmidtowi
i prorektorowi ds. studenckich prof. Januszowi Walo za pomoc w organizacji
uroczystości.

Po odsłonięciu tablicy pamiątkowej z okazji 90. rocznicy powstania
Związku Sybiraków. Od prawej: sekretarz stanu Andrzej Dera,
szef UdsKiOR Jan Józef Kasprzyk, prezes Zarządu Głównego ZS Kordian Borejko
i rektor PW prof. Jan Szmidt.

Po wystąpieniach przedstawicieli różnych środowisk Panowie Andrzej
Dera – sekretarz stanu, Jan Józef Kasprzyk – szef Urzędu ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych, Jan Szmidt – rektor PW oraz Kordian Borejko –
prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków dokonali odsłonięcia tablicy
upamiętniającej 90. rocznicę powstania Związku Sybiraków, a duszpasterz
środowisk kombatanckich ks. kmdr Janusz Bąk poświęcił ją w imieniu biskupa
polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka.
Tablica zaprojektowana została przez nieżyjącego już prof. Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie Bogusława Smyrskiego, autora m.in. projektu
techniczno – roboczego pomnika upamiętniającego więźniów Workuty, zrealizowanego we współpracy warszawskiej ASP z rosyjskim stowarzyszeniem
„Memoriał”. Tablica Związku Sybiraków wykonana jest z białego marmuru,
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na którym widnieje Godło Związku Sybiraków (orzeł z koroną i rozerwanymi
łańcuchami – symbol rozerwania i spętania Polski, która w latach 1795-1918
była wymazana z mapy Europy), a poniżej wykuty tekst:
W tej auli w dniach 29 i 30 czerwca 1928 roku z inicjatywy zesłańców na
Sybir i żołnierzy V Dywizji Syberyjskiej odbył się założycielski zjazd Związku
Sybiraków, w którym uczestniczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy
Mościcki, a Marszałek Polski Józef Piłsudski, jako zesłaniec syberyjski, został
członkiem honorowym z legitymacją nr 1.
W dziewięćdziesiąta rocznicę Zjazdu Sybiracy 29 czerwca 2018 roku.

Po ceremonii odsłonięcia złożono pod tablicą wieńce i wiązanki kwiatów
od Związku Sybiraków, Kancelarii Prezydenta, Sejmu RP, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Policji, Służby Kontrwywiadu Wojskowego
oraz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Związek
Sybiraków reprezentowali: prezes Kordian Borejko, Mieczysław Pogodziński
i Jolanta Hryniewicka. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem przez Chór
Akademicki Politechniki Warszawskiej Hymnu Sybiraków, a następnie uroczystym wyprowadzeniem sztandaru Zarządu Głównego Związku Sybiraków.
Po oficjalnej uroczystości zebrani wysłuchali koncertu Chóru Akademickiego, podczas którego wykonane zostały pieśni patriotyczne, m.in.: „Czerwone
maki na Monte Cassino”, „Rota” i „Pieśń obozowa” oraz uczestniczyli w przygotowanym z tej okazji poczęstunku.
Wszyscy zaproszeni otrzymali medal pamiątkowy wybity z okazji
obchodów 90. rocznicy powstania Związku Sybiraków oraz wydaną z tej
okazji publikację autorstwa profesora Władysława Masiarza przedstawiającą
historię przedwojennego Związku Sybiraków.
Regina Madej-Janiszek
•

ANIA MILEWSKA-MŁYNIK NIE ŻYJE

Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Anny MilewskiejMłynik, etnologa i historyka, wielce zasłużonej badaczki Syberii w historii
i kulturze narodu polskiego, autorki licznych publikacji z tego zakresu oraz
członka zespołu redakcyjnego kwartalnika „Zesłaniec”. A jeszcze cztery dni
przed Jej niespodziewanym „odejściem” rozmawialiśmy o monotematycznym
numerze naszego pisma poświęconego pamięci Bronisława Piłsudskiego
w setną rocznicę jego śmierci (1918) w nurtach Sekwany.
Kreśląc jej curriculum vitae wspomnę, że urodziła się w Ciechanowie
3 stycznia 1950 roku w rodzinie nauczycielskiej, zmarła 31 lipca 2018 r.
w Warszawie. Wychowywała się w Otwocku gdzie pobierała naukę w szkole
podstawowej oraz średniej. Tam upłynęło jej dzieciństwo oraz młodość i nie
zapominała swoich „mazowieckich” korzeni.
Studia w zakresie etnografii ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim,
uwieńczone tytułem magistra (1973) na podstawie pracy zatytułowanej
Świadomość grupy społecznej a upodobania estetyczne (na przykładzie analizy
wnętrza domów mieszkalnych we wsi Rościszewo). Przyglądając się tej
rzeczywistości dostrzegła w niej wiele elementów odnoszących się do dbałości
o estetykę wnętrza domu, a także spraw licujących się z jego kultowym charakterem odnoszących się do różnych sytuacji rodzinnych – święta, urodziny,
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chrzciny, pierwsza komunia św., ślub itp. Istotnym elementem tego studium
były badania terenowe, których wyniki zadecydowały w znacznej mierze o jego
poznawczej wartości. Były one ważnym narzędziem poznania i miały wpływ na
doskonalenie warsztatu badawczego. Rozprawa ta w zmienionej nieco treści
została opublikowana w czasopiśmie „Polska Sztuka Ludowa” (1974, nr 1).
Dodajmy, że ten rodzaj badań terenowych „zadomowił” się na długie lata
w Jej pracy zawodowej w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym „Cepelia”,
związanej z tradycyjną sztuką ludową, żywą jeszcze wówczas w różnych
rejonach Polski – Mazowsze, Podlasie, Kaszuby, Kurpie, Podhale.

Dr Anna Milewska-Młynik (1950-2018).

Ten rodzaj pracy zawodowej był jednym z ważnych nurtów doskonalenia
warsztatu badawczego, który dr A. Milewska-Młynik przeniosła do pracy
w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Na etatową ścieżkę muzealną weszła
w l993 roku i podążała po niej do niespodziewanego „rozstania się z życiem”.
Pracę tę łączyła z organizacją wystaw, dokumentacją zbiorów oraz ich
pozyskiwaniem. Na kolekcje tę składały się relacje, dokumenty, fotografie
i przedmioty związane z dziejami Polaków na Syberii. Drugą formą dokumentacji tematyki wschodniej była kolekcja krzemieniecka ze szczególnym
uwzględnieniem dziejów oświatowych i kulturalnych Krzemieńca, kresowego
miasta, które rzec można, było jej miłością.
Znaczącym przejawem Jej działalności naukowej oraz popularyzatorskiej
były interesujące wystawy, jak i teksty katalogów oraz informatorów. Dodajmy,
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że w roku 2002 obroniła w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN pracę
doktorską pt. Polscy zesłańcy polityczni o Kazachach i ludach sąsiednich. Uwarunkowania postaw i opinii, w której utrwaliła dla nauki kwestie polskiego
dziedzictwa dotyczącego kultury ludów pochodzenia mongolsko-tureckiego
od lat 20. XIX wieku do pierwszej połowy XX wieku. Jej dorobek naukowy
obejmuje 3 książki, 80 artykułów i 50 recenzji. Tytułem dopełnienia Jej
działalności muzealnej wspomnieć należy, że obejmowała ona ekspozycje historyczno-etnograficznne: „Polacy w Gruzji”, „Stulecie Polskiego Towarzystwa
Ludoznawczego”, „Kresy II Rzeczypospolitej” oraz projekt muzealny dotyczący
Krzemieńca obejmujący różne związane z tym kody historyczno-kulturowe.
Z pewnością ostaną się też w Jej biografii interesujące cykle muzealnych
spotkań „Prawdy jawne i ukryte, czyli o czym świadczą sybirackie pamiątki”,
„Gwiazdy na Syberii” przypominające polskich artystów przebywających
na Syberii, czy też „Przez tundrę, tajgę i stepy – śladami polskich zesłańców”
przygotowywane i prowadzone z Reginą Madej-Janiszek, na których prezentowano fotografie dokumentalne oraz współcześnie wykonane podczas wspólnie
odbytych kilku podróży nad Bajkał do Irkucka, Wierszyny i Usola, do Władywostoku, Workuty, na Wyspy Sołowieckie, czy do Kazachstanu. W prezentacjach
tych starała się zachować obiektywizm rzeczowy wolny od emocjonalnych
zakłóceń oraz zwracać uwagę na różnorodność skojarzeń związanych z Syberią,
przywołując fakty, które łączyły się z „domem niewoli” oraz „więzieniem bez
krat”. Podróże po Rosji i Kazachstanie wzbogaciły te wykłady o nową faktografię
stanowiącą dopełnienie do zesłańczego bytowania oraz wkładu Polaków
w działalność gospodarczą, naukową i cywilizacyjną za Uralem i w Kazachstanie.
Jeszcze jednym niezaprzeczalnym walorem dorobku naukowego,
organizacyjnego i redakcyjnego w biografii Zmarłej pozostanie jej udział
w konferencjach naukowych oraz fakt publikacji w wydawnictwach pokonferencyjnych a także uczestnictwo w innych formach życia naukowego. Był nią udział
w pracach Komisji nad Historią Syberii Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN
oraz członkostwo w komitecie redakcyjnym kwartalnika „Zesłaniec” Rady
Naukowej Zarządu Głównego Związku Sybiraków. To wszystko pozostaje określić
mianem profesjonalności zawodowej, dostrzeżonej przez Związek Sybiraków,
który przyznał Jej „Krzyż Sybiracki”, a za osiągnięcia „w służbie Narodowi
i Państwu Polskiemu otrzymała order „Polonia Mater Nostra Est”.
Wspomnieniem tym żegnam Annę Milewską-Młynik, niezwykle zasłużoną
badaczkę związków polsko-syberyjskich, naszych rodaków w Kazachstanie oraz
na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, osobę życzliwą i otwartą dla innych.
Jej odejście jest stratą dla historii Polaków na Syberii, w Kazachstanie i innych
rozległych rejonach Imperium Rosyjskiego.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie.
Rodzinie i Bliskim składam serdeczne wyrazy współczucia
Antoni Kuczyński

