
SERGIUSZ LEO�CZYK 

�YCIE RELIGIJNE POLSKICH  
WŁO�CIAN-PRZESIEDLE�CÓW NA SYBERII. 
PRZEŁOM XIX-XX W. 

Jedynym o�rodkiem skupiaj�cym Polaków rozrzuconych na ogromnej 
przestrzeni syberyjskiej był Ko�ciół katolicki, a szczególne znaczenie pełnił on 
w�ród polskiej ludno�ci chłopskiej i robotniczej, najbardziej nara�onej na wyna-
rodowienie. Redakcja „Tygodnika Illustrowanego” w artykule po�wi�conym 
ko�ciołowi na Syberii stwierdziła na podstawie bada� ankietowych, �e: 

W braku rozbudzonego poczucia narodowego jedynie ko�ciół katolicki jest  
w stanie spełnia� misj� kulturaln� w�ród tych warstw, i on tylko jest jedynym 
�wiatełkiem, które rozja�nia ciemno�ci umysłów i serc w�ród zaniedbanych  
w rozwoju tysi�cy wychod�ców1. 

Do pocz�tku przesiedle� wło�cia�skich społeczno�� katolick� na Syberii 
stanowili przede wszystkim Polacy – zesła�cy polityczni i ich potomkowie. 
Generał-gubernator Syberii Zachodniej Aleksander Diugamel nie popierał bu-
dowania nowych ko�ciołów i nie przewidywał zwi�kszenia liczby duchownych 
rzymskokatolickich na podległym mu terenie. Jednak pozwalał na odprawianie 
mszy �w. w tych miejscowo�ciach, gdzie przed II połow� XIX wieku ju� były 
ko�cioły – w Omsku, Kurganie, Tobolsku i Tomsku2. 

Zesła�cy, którzy torowali drog� swym współplemie�com, przewa�nie  
byli lud�mi wykształconymi i poziomem kulturalnym przewy�szali miejscow�
elit�. Chocia� z racji swojego poło�enia nie mieli prawa trudni� si� wieloma 
rodzajami zaj��, to praktycznie zakazy te nie zawsze były przestrzegane. 
Oprócz tego, polskim zesła�com pomagali krewni oraz stowarzyszenia nios�ce 
pomoc wi��niom politycznym, dlatego te� nic dziwnego, �e to wła�nie oni po-
zostawili �lad w historii Syberii3. Przesiedle�cy, którzy przyjechali na Syberi�
w latach pó�niejszych, nie mieli takich mo�liwo�ci, nie byli te� wykształceni, 
dlatego ich wkład w rozwój Syberii był o wiele skromniejszy. Równie� zwykli 
                                                          

1 Ko�ciół, „Tygodnik Illustrowany”, 1906, nr 40, s. 776-777.
2
�. �. 	
�����, ��������	 
	�	�	�	��	  ���	��	���� �������� �������

� ����� 
�����	 XIX . ���
������� ����������� ��������� ���
��������
����, �
�
������� 1997, s. 13-14. 

3
�. ���������, �������	���	 �������	 � �������	 
�	���
����. 

�������	��	 ��� ����, [w:] �������� ������  ������ XIX–XX 	��: 
�	���������	 �	����.  ������!" #�$�����
��
% �
���%��
-&
!'��
% �����
%
�
���������, ��(��' 1998, s. 20-25. 



SERGIUSZ LEO�CZYK20

wło�cianie nie byli tak zamo�ni jak zesła�cy. I je�eli zesła�cy lat 80. XIX wie-
ku swoimi siłami i za swoje fundusze budowali kaplice, plebanie, a dopiero 
potem zapraszali duchownych, o tyle emigranci z lat 90. i pó�niejszych okresów 
zwracali si� do urz�du ds. osadnictwa, a nawet do metropolity z pro�b� o dotacje 
na budow� ko�cioła i utrzymanie ksi�dza. Pro�by swoje motywowali zwykle tym, 
�e s� biedni i utrzymywanie duchownego na ich koszt jest zbyt obci��aj�ce4. 

Przedstawicielom wyzna�, zaliczanych wtedy w Rosji do cudzoziem-
skich, do�� trudno było uzyska� zgod� na budow� nowych �wi�ty�. Zgodnie  
z ustaw� reguluj�c� te sprawy w momencie rozpocz�cia stara� o pozwolenie na 
budow� �wi�tyni, cywilna władza gubernialna powinna była skonsultowa� si�  
z miejscow� hierarchi� prawosławn�, która najcz��ciej, u�ywaj�c ró�nych 
pretekstów, starała si� przeszkadza� we wznoszeniu przez innowierców 
obiektów sakralnych5.  

W zwi�zku z tak trudn� sytuacj� w sprawie budowy nowych ko�ciołów, 
ale przede wszystkim z powodu wzrostu liczby katolików na terenie Syberii,  
a byli to nie tylko Polacy, ale równie� Niemcy, Litwini, Łotysze (Łatgalowie)  
i przedstawiciele innych narodowo�ci, na przełomie stuleci w Rzymie pojawiły 
si� projekty ustanowienia diecezji syberyjskiej z siedzib� w Tomsku. Ju�  
w 1892 roku Stolica Apostolska podpisała z Cesarstwem Rosyjskim porozu-
mienie, które doprowadziło do przywrócenia stosunków dyplomatycznych, 
zerwanych dwadzie�cia sze�� lat wcze�niej po poparciu powstania styczniowe-
go6. W marcu 1892 roku poseł rosyjski przy Stolicy Apostolskiej minister-
rezydent Mikołaj Izwolski informował w swoim raporcie cara Aleksandra III  
o rozmowie z kardynałami. Z kolei sekretarz stanu kardynał Mariano Rampolla 
informował papie�a Leona XIII, �e na około 30 tysi�cy katolików syberyjskich 
jest zaledwie 11 ksi��y i 9 ko�ciołów i kaplic, i to zarz�dzanych z ogromnego 
oddalenia przez metropolit� mohylewskiego, rezyduj�cego od 1869 roku  
w Sankt Petersburgu. Z tego powodu dyscyplina tamtejszych ksi��y jest bardzo 
słaba, wierni Ko�cioła pozostaj� bez konfirmacji i zachodz� nieprawidłowo�ci 
w sprawowaniu sakramentów, które mog� doprowadzi� do nieprawnych aktów 
itp. Ponadto, same obszary parafii obejmuj� tak ogromne przestrzenie, �e obec-
ni tam ksi��a nie s� w stanie nale�ycie zaspokoi� potrzeb wiernych. Kardynał 
informował, �e papie� proponuje utworzenie na Syberii katedry biskupiej 
z prawami Wikariatu Apostolskiego, albo utworzenie przy Katedrze Archidie-
cezji Mohylewskiej specjalnego Koadiutorstwa dla Syberii z miejscem w jednej 
z syberyjskich guberni. Raport posła został przekazany do sekretarza ministra 
spraw wewn�trznych Iwana Durnowo, który z kolei zawiadomił ministra spraw 
zagranicznych, �e car Aleksander III własnor�cznie podkre�lił spraw� biskupstwa 
na Syberii czerwonym ołówkiem, dopisuj�c – „nie my�l�, aby to było po��dane 
i potrzebne”7. Durnowo pisał do ministra spraw zagranicznych Nikołaja Szysz-
kina, i� w Rzymie trzeba podkre�li�, �e sprawa dotyczy kraju, w którym jest 
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dobra gleba dla chrze�cija�skich misjonarzy i z tej wła�nie przyczyny, maj�c  
na uwadze interes rozprzestrzeniania si� prawosławia, rz�d nie mo�e dopu�ci�
do utworzenia nie tylko na Syberii, ale w ogóle na wschodnich kresach – ostoi 
katolicyzmu, jakim niew�tpliwie byłaby katedra biskupia. Uwa�ał, �e dla  
26 tysi�cy katolików, rozrzuconych na setkach kilometrów na Syberii nawet 
obecno�� biskupa niewiele zmieni, a ponadto był zdania, �e poniewa�  

katolicka ludno�� składa si� w wi�kszo�ci z elementu przybyłego do Syberii, 
nieosiadłego, to równie dobrze mo�e otrzyma� konfirmacje od biskupów tych 
miejscowo�ci, z których przybyli na Syberi�8.

Zainteresowanie Stolicy Apostolskiej sytuacj� katolików w Cesarstwie 
Rosyjskim w takim stopniu zaniepokoiło władze, �e ju� w 1893 roku uzupeł-
niono Ustaw� o sprawach duchownych wyzna� obcych zapisem, mówi�cym  
o niedopuszczeniu do bezpo�rednich kontaktów katolików Cesarstwa Rosyj-
skiego z Kuri� Rzymsk�, i �e ani bulle, ani listy papieskie nie maj� �adnej mocy 
bez pozwolenia Ministerstwa Spraw Wewn�trznych i specjalnego przy nim 
Departamentu Spraw Duchownych Obcych Wyzna�9. 

Jednak w zwi�zku z budow� kolei transsyberyjskiej i napływem ludno�ci 
z Rosji europejskiej na Syberi� i Daleki Wschód w latach 1892–1904 wzrosło 
zapotrzebowanie na opiek� religijn�. Przesiedle�cy wyznania prawosławnego 
niemal od razu otrzymywali swego kapłana i wraz z budow� własnych domów 
budowali cerkiew lub kaplic�. Katolicy natomiast, pomimo wielokrotnych 
pró�b kierowanych do wszelkich władz, musieli czeka� na pozwolenie zbudo-
wania ko�ciółka lub kaplicy i przysłanie ksi��a10.  

W maju 1900 roku Ministerstwo Spraw Wewn�trznych opracowało ra-
port pt. „O katolikach w Syberii”, który został przekazany do Rzymu. Podano w 
nim nast�puj�ce dane statystyczne: na terenie Syberii działa 7 parafii,  
13 ko�ciołów i kaplic, 12 ksi��y, a liczb� parafian szacowano na 47 tysi�cy11. 
Na wst�pie raportu potwierdzono, �e w azjatyckiej cz��ci Rosji: 

wzrasta liczba katolickich ko�ciołów, parafii i proboszczów. Oprócz tego nasz 
rz�d do tej pory nie tylko wydawał zgody na budow� ko�ciołów, ale i pomagał 
im �rodkami na ich utrzymanie. Je�eli w obecnym czasie liczba katolików  
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wzrasta, to nie w takim rozmiarze, �eby si� tym martwi�. Najlepszym dowodem 
jest brak jakich b�d� poda� i pró�b. Nie ulega w�tpliwo�ci, �e syberyjskie  
przestrzenie utrudniaj� ludno�ci katolickiej zaspokajanie religijnych potrzeb.  
To samo dotyczy ruskich kolonii i prawosławnych w Syberii, a rz�d jednakowo 
wszystkim pomaga12. 

W raporcie władze podkre�liły, �e na utrzymanie duchownych katolic-
kich gubernatorzy asygnuj� do 8 tysi�cy rubli rocznie, nie licz�c �rodków  
na jednorazowe zapomogi dla ksi��y i na utrzymanie ko�ciołów. Taka sama 
kwota miała przypada� na prawosławne parafie13. 

Jednak w rzeczywisto�ci ko�cioły rzymskokatolickie na wsiach powsta-
wały dzi�ki inicjatywom mieszka�ców i nierzadko po kilkuletnich walkach  
z rosyjsk� biurokracj�. Ciekawym przykładem jest historia ko�cioła we wsi 
Spasskoje, w powiecie kai�skim, której mieszkaniec i starosta miejscowego 
rzymskokatolickiego domu modlitwy Franciszek Milinis, w imieniu wszystkich 
parafian – dobrowolnie mieszkaj�cych na Syberii chłopów z guberni witebskiej 
i kowie�skiej – zwrócił si� 5 lipca 1895 r. do ministra spraw wewn�trznych 
Cesarstwa Rosyjskiego z pro�b�  

o przyznanie ze �rodków skarbu pa�stwa nadziału dla ksi�dza [...] tak jak miało 
to miejsce w 1887 roku w Fi�skiej Kolonii w gminie syropiackiej koło Omska, 
gdzie miejscowy pastor otrzymał ze skarbu pa�stwa działk� ziemi wielko�ci  
120 dziesi�cin14. 

Wspominaj�c, �e we wsi Spasskoje ju� postawiono siłami parafian dom 
modlitwy z kamienia, starosta kładł akcent na to, �e przesiedle�cy s� lud�mi 
biednymi „i utrzymanie przez nich duchownego jest dla nich bardzo obci��aj�-
ce”. Gdyby za� ksi�dz, podobnie jak wszyscy mieszka�cy wsi, miał swoj�
działk� ziemi, wówczas „od parafian niczego by nie ��dał”15. Parafianie ze wsi 
Spasskoje uzyskali wsparcie od tomskiego duchownego, ks. Waleriana  
Gromadzkiego, który zwrócił si� z kolei z podobn� pro�b� do ministra rolnictwa  
i maj�tków pa�stwowych Aleksieja Siergiejewicza Jermołowa. W swoim rapor-
cie Gromadzki zauwa�ył, �e w ostatnich latach Syberia zacz�ła przyci�ga�
szczególn� uwag� rz�du, który podejmuj�c wiele przedsi�wzi�� stara si� o�ywi�
kulturalnie ten bogato obdarzony darami przyrody, ale jak dotychczas zapo-
mniany region. Poprowadzenie wielkiej linii kolejowej – pisał duchowny – 
poprawa bytu przesiedle�ców i wprowadzenie nowych s�dów, to najwa�niejsze 
przedsi�wzi�cia, z których ka�de samo w sobie mogłoby stanowi� cał� epok�
 w �yciu Syberii16. Wysoko oceniaj�c przeobra�enia ekonomiczne, wprowadza-
ne na Syberii przez rosyjski rz�d, Gromadzki zauwa�ył, �e: 

rz�d w swoich rozległych przedsi�wzi�ciach poszedł jeszcze dalej. U�wia-
domił sobie, �e aby region osi�gn�ł pełny sukces, nie wystarcz� tylko  
zewn�trzne �rodki maj�ce na celu rozwój gospodarczy i popraw� porz�dku 
prawnego. Dlatego te� rz�d troszczy si� jednocze�nie o rozwój moralny  
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i religijny ludno�ci Syberii, buduj�c cerkwie, szkoły i zapewniaj�c byt  
duchowie�stwu17.  

Ksi�dz Walerian Gromadzki18 pisał, �e sytuacja materialna duchownych 
wiejskiego ko�cioła jest znacznie gorsza od sytuacji materialnej duchowie�stwa 
miejskiego. Powoływał si� on równie� na to, �e duchowie�stwo katolickie  
w Tomsku od lat 20. XIX wieku ma działk� ziemi o powierzchni 300 dziesi�cin 
oraz 100 dziesi�cin lasu. Gromadzki uwa�ał, �e duchowni s� lud�mi wykształ-
conymi i umiej�cymi stosowa� w praktyce osi�gni�cia agrotechniki, w zwi�zku 
z czym przyznanie działki dla parafii w Spasskoje „byłoby po�yteczne równie�
ze wzgl�du na upowszechnienie w�ród ludno�ci wiedzy rolniczej”. W pi�mie 
skierowanym do Jermołowa wskazywał na konkretn� działk� o wielko�ci około 
150 dziesi�cin, „le��c� w odległo�ci siedmiu wiorst od wsi, zupełnie oddzielnie, 
woln� i przez nikogo nie wykorzystywan�, nale��c� do le�nictwa Spasskoje”.  

Dwuletnia korespondencja zako�czyła si� tym, �e wicedyrektor Depar-
tamentu Le�nego Ministerstwa Rolnictwa i Maj�tków Pa�stwowych zwrócił si�
do Departamentu Spraw Duchownych Obcych Wyzna� z pro�b� o zaopiniowa-
nie, „czy starania petenta zasługuj� na uwag� i w jakim trybie mogłyby zosta�
spełnione” 19 . Sprawa ta jednocze�nie została skierowana do Synodu, który  
w listopadzie 1897 roku wydał opini� negatywn�, powołuj�c si� na liter� prawa: 
powstaj�cej parafii nale�y zapewni� działk� wielko�ci 33 dziesi�cin, je�li za� nie 
ma ziemi lub jest jej za mało, to nale�y zapewni� zaopatrzenie w �ywno�� lub 
pieni�dze od parafian;  

je�li natomiast w parafii otwiera si� drugi ko�ciół (dom modlitwy, kaplic�, fili�
ko�cioła), to nie trzeba mu niczego zapewnia�, poniewa� nie powołuje si� spe-
cjalnej słu�by ko�cielnej20.  

Poniewa� ko�ciół we wsi Spasskoje miał status domu modlitwy, wi�c  
w opinii Synodu nie nale�ała mu si� �adna działka ziemi. Ale ju� 8 stycznia 
1898 r. dyrektor Departamentu Spraw Duchownych Obcych Wyzna� Symon 
Mosołow wysłał do Departamentu Le�nego pismo, w którym stwierdził, �e: 

Spasski filialny ko�ciół rzymskokatolicki w okr�gu kai�skim jest znacznie 
oddalony od Tomska i ma swojego duchownego, co nadaje mu rang� ko�cioła 
parafialnego. Z tego powodu byłoby mo�liwe przyznanie temu ko�ciołowi dział-
ki ziemi o obszarze 300 dziesi�cin, tym bardziej, �e ze wzgl�du na niezamo�no��
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ludno�ci i jej rozproszenie parafianie nie s� w stanie zapewni� duchownym  
odpowiedniego poziomu materialnego21.  

Zaistniała sytuacja wprowadziła władze gubernialne w kłopoty, bowiem 
nie wiadomo było jak prawnie rozwi�za� spraw� przyznania ziemi cerkwi inne-
go wyznania. W aktach Ministerstwa Spraw Wewn�trznych i Ministerstwa 
Dóbr Pa�stwowych nie było �adnych uchwał w tej sprawie, wi�c postanowiono, 
�e „ko�ciołowi mo�na przyzna� ziemi� na takich samych zasadach co cerkwiom”. 
Parafianie wsi Spasskoje otrzymali cerkiewn� ziemi� i stworzyli precedens dla 
katolików Syberii. W tym samych 1898 roku przydzielono tak�e działk� o po-
wierzchni 99 dziesi�cin ko�ciołowi omskiemu, a w 1905 roku ko�ciołowi  
w Tobolsku przydzielono 100 dziesi�cin22. 

Opisana sytuacja z ko�ciołem i nadziałem ziemi dla potrzeb ko�cioła  
we wsi Spasskoje pokazywała, �e w zachodnio-syberyjskich guberniach, a szcze-
gólnie w guberni tomskiej i tobolskiej władze były przychylne do przesiedle�-
ców katolików. Co ciekawie w 1915 roku z podobn� pro�b� o nadziały ziemi 
zwrócili si� mieszka�cy wsi Wizemskiej w powiecie mariinskim tomskiej gu-
berni. Wło�cianie powoływali si� wła�nie na ten przypadek we wsi Spasskoje,  
ale Główny Urz�d do spraw nadziału gruntów przy urz�dzie gubernialnym  
w Tomsku odmówił, tłumacz�c, �e prawo nadziału ziemi dotyczy wył�cznie 
Cerkwi prawosławnej i nie obejmuje innych wyzna�. Rz�d udziela pomocy  
w budowie ko�ciołów, plebani i zakupie inwentarza23.  

We Wschodniej Syberii zarówno władze gubernialne, jak i cerkiewne  
wrogo odnosiły si� do pró�b przesiedle�ców-katolików o pomoc w budowie  
ko�ciołów. Jednym z takich przykładów jest historia katolików z osady Ałgasztyk 
w gminie sałbi�skiej okr�gu minusi�skiego w guberni jenisejskiej. Poniewa�
ponad czterystu kilometrowa odległo�� od Krasnojarska umo�liwiała wizyty 
ksi�dza tylko jeden lub dwa razy w roku, wobec czego osadnicy, przewa�nie  
z guberni woły�skiej, po dwóch latach od przyjazdu 5 czerwca 1899 r. zdecy-
dowali si� napisa� do irkuckiego generał-gubernatora podanie:  

Nigdzie w pobli�u nie mamy ko�cioła, ani duchowie�stwa naszego wyzna-
nia. Pozbawieni jeste�my wykonywania obrz�dów. Cz�sto umieramy bez pokuty 
i chowamy zmarłe niemowl�ta bez sakramentu chrztu. W zwi�zku z tym, zmu-
szeni jeste�my prosi� Wasz� Wysok� Osob�, aby przyjrzała si� naszej ci��kiej 
sytuacji i poleciła ze swojej strony niezb�dne rozporz�dzenie w sprawie budowy 
na terenie naszej Ałgasztykskiej osady ko�cioła rzymskokatolickiego. Przy czym 
dodajemy, �e bez wiary wiele z nas mo�e popa�� w grzechy wobec morale  
i religii. Chocia� jeste�my lud�mi biednymi, jeste�my gotowi oferowa� ostatnie 
swoje zasoby i wspomóc skarb, i pó�niej wypłaca� rozchody na budow�, je�eli 
to jest potrzebne24.  

Pomimo pró�b przesiedle�ców i argumentów, pozytywnie rekomenduj�-
cych ich pro�by do miejscowych władz, jenisejski konsystorz prawosławny, nie 
chc�c dopu�ci� do budowy ko�cioła rzymskokatolickiego, polecił gubernatoro-
wi odmówi� prosz�cym, u�ywaj�c prostej wymówki:  
                                                          

21 Ibidem, �. 20. 
22
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�,  . 19. !�. 1. ". 24. �. 180. 

23 
�#$%,  . 391. !�. 3. ". 1319. �. 55, 57, 59. 
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ko�cioły rzymskokatolickie buduj� w pa�stwie rosyjskim w miastach, gdzie ilo��
mieszka�ców-katolików liczy si� w tysi�cach i gdzie jest wiele cerkwi.  
W guberni jenisejskiej mało jest cerkwi prawosławnych, w zwi�zku z czym, 
konsystorz uwa�a budow� ko�cioła za przedwczesn�25. 

Walka z biurokracj� i wymiana listów ci�gn�ła si� ponad pi�� lat,  
a� w 1904 roku Ałgasztyk nale�ał ju� do nowej gminy w okr�gu minusi�skim – 
karabiełykskiej 26 . Z wieloma pro�bami do generał-gubernatora zwracał si�  
równie� proboszcz z Krasnojarska ks. Leon �wiatopełk-Mirski27, który w li�cie 
z 7 pa�dziernika 1904 r. do generał-majora Nikołaja Aleksiewicza Augustowa, 
gubernatora jenisejskiego podkre�lił:  

W zwi�zku z tym, �e liczba katolików, zamieszkałych w uczastku Ałgasz-
tykskim oraz ich gospodarstw nie tylko ju� osi�gn�ła normy zatwierdzone  
prawem do zało�enia katolickiej parafii, ale równie� i w zwi�zku z tym,  
�e w gminie karabiełykskoj buduje si� dwie �wi�tynie prawosławne, wi�c nie 
b�d� ju� upokorzone i lekcewa�one interesy prawosławnych mieszka�ców tej 
gminy28. 

Nie znajduj�c pomocy u władz miejscowych, przesiedle�cy zwrócili si�
do rzymskokatolickich diecezji w zachodnich guberniach Rosji. W wyniku tak 
długich i uporczywych stara� ko�ciół został zbudowany, ale nie w Ałgasztyku, 
a w osadzie Tiulgi�skiej – Kresławce. Po uzyskaniu pozwolenia na budow�  
18 kwietnia 1906 r. parafianie opodatkowali si� po 40 kopiejek na osob� z prze-
znaczeniem na zakup i transport materiałów, natomiast robocizna została  
opłacona z funduszy rz�dowych29. W 1908 roku ks. �wiatopełk-Mirski po�wi�-
cił drewniany ko�ciół p.w. �w. Antoniego, według projektu architekta W. Mat-
kowskiego, postawiony na murowanym fundamencie30. Przy ko�ciele zało�ono 
parafi�, a prałat archidiecezji mohylewskiej skierował do Kresławki na stałe 
jako proboszcza, dotychczasowego wikarego krasnojarskiego ko�cioła, ksi�dza 
Ksawerego Marcyniana 31 . Wcze�niejsza próba ustanowienia w Kresławce  
w 1905 roku filii sko�czyła si� niepowodzeniem ze wzgl�du na skrajne ubóstwo 
parafian i brak mo�liwo�ci utrzymania ksi�dza. Wydelegowany z guberni  

                                                          
25 Ibidem, 	.12. 
26 Ibidem, 	. 15. 
27  Leon �wiatopełk-Mirski (1871-1925) – pochodził ze szlachty z guberni 

mi�skiej. Po uko�czeniu Seminarium Petersburskiego wy�wi�cony w 1896 r. 
Posługiwał w guberni witebskiej, od 1918 r. poza archidiecezj�: wikariusz w Tobolsku 
(1897-1903), kurat w Krasnojarsku (1903-1913), dziekan w Irkucku (1913-1914). Zob. 
A. Majdowski, Ko�ciół katolicki w Cesarstwie rosyjskim. Syberia. Daleki Wschód. Azja 
�rodkowa, Warszawa 2001, s. 309. 

28 
������������� ����� ������������� ���� (dalej – 
���), �. 595.  
� . 8. !. 4765. 	. 11. 

29 "
#�, �. 821. � . 125. !. 866. 	. 1-3.  
30 "
#�, �. 826. � . 1. !. 1868. 	. 1-3; �. 826. � . 3. !. 44. 	. 67. 
31  Marcinian Ksawery (1878-1918) – pochodzenia chłopskiego, z guberni 

wile�skiej. Uko�czył Seminarium Petersburskie i został wy�wi�cony w 1903 r. 
Wikariusz w Krasnojarsku (1904-1904), filialista w Kresławce (1905). Od 1906 r. 
duszpasterz w guberni witebskiej. Zamordowany przez bolszewików. Zob. A. Maj-
dowski, Ko�ciół katolicki..., s. 303. Zob. 
���, �. 595. � . 8. !. 5844. 	. 38. 
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witebskiej ks. Jakub Kindzul szybko wyjechał z powrotem, a ks. Wincenty  
Czapli�ski uzyskał przeniesienie na wikariat w Samarze. Najdłu�ej, w latach 
1909-1923, przebywał w Kresławce ks. Piotr Ulicki, który po wydostaniu si�  
z Rosji w okresie mi�dzywojennym był kapłanem archidiecezji wile�skiej32. 

Nadzieje na zmian� sytuacji katolików na Syberii wzbudził Ukaz toleran-
cyjny cara Mikołaja II z 17 (28) kwietnia 1905 r.33, wydany po pierwszej fali 
wydarze� rewolucyjnych. Ukaz wprowadził tolerancj� religijn�, znosz�c kary 
za przej�cie z prawosławia na inne wyznanie, a nieuznawanym dot�d  
społecze�stwom religijnym pozwolił na sprawowanie publicznego kultu, na 
posiadanie maj�tku, w tym własnych domów modlitwy i cmentarzy. Ponadto 
duchownych innych wyzna� zrównano w prawach z duchowie�stwem oficjal-
nej Cerkwi prawosławnej, a zarazem zwolniono ich ze słu�by wojskowej. 
Otrzymali równie� mo�liwo�� prowadzenia rejestrów narodzin, �lubów oraz 
zgonów. 

Ukaz ten przyczynił si� do powrotu unitów do swojej wiary. W 1910  
roku „Przegl�d Katolicki” pisał, �e w okolicach Czelabi�ska znajduje si� orygi-
nalna kolonia polska, składaj�ca si� z unitów, deportowanych z guberni  
siedleckiej. Zachowali oni doskonale j�zyk i wiar�, zajmuj� si� rolnictwem  
„i powodzi si� im dobrze, bo ziemia jest �yzna; sprowadzali nawet krewnych  
i wzro�li liczebnie”34. Niestety, nie wszystkie zało�enia Ukazu tolerancyjnego 
zostały spełnione. Władze, zwłaszcza lokalne, nie zawsze były skore przestrze-
ga� nowych praw, a po kilku latach próbowały je nawet całkowicie zlikwido-
wa�, co si� zreszt� cz��ciowo udało. Sprawa rzymskokatolickiej diecezji  
syberyjskiej została ponownie poruszona na gruncie dyplomatycznym w 1908 
roku, jednak warunki strony rosyjskiej były nie do przyj�cia przez władzy  
ko�cielne35. Tymczasem wło�cianie katolicy d��yli do tego, �eby tworzy� swoje 
wiejskie wspólnoty zgodnie z ich wyznaniem, a zamieszkanie w wioskach  
rosyjskich traktowali jako niezr�czne wobec własnego wyznania, tym bardziej 
gdy spotykali si� z szykanami. Nierzadko wło�cianie polscy po kilku  
miesi�cach, a nawet latach zamieszkania na nowym miejscu prosili władze  
o mo�liwo�� przemieszczenia si� do wsi, gdzie mieszkali rodacy. W swoich 
pro�bach pisali: „Doznajemy prze�ladowa� za wiar�, »drwin« wi�kszo�ci nad 
religi� mniejszo�ci, szyderstw podczas przyjazdu ksi�dza na nabo�e�stwa”36. 
Gubernator tobolski Dmitrij von Gagman w jednym ze swoich listów z 24 pa	-
dziernika 1910 r. do Urz�du Przesiedle�czego zaznaczył, �e: 

                                                          
32 A. Majdowski, Ko�ciół katolicki..., s. 66. 
33 ��', 2���%�" �" 17 ��")��) 1905 $. «3� ����%�4%��"������

$������"�%���$� ���)��». ������% "�%"(%, ���., 1905. #. 25. 3"�% %��%
�%���%. 5 26803. 

34 „Przegl�d Katolicki”, 1910, nr 28, 9 lipca, s. 2. Zob. równie�: Zanim wróciła 
Polska. Martyrologium ludno�ci unickiej na Podlasiu w latach 1866-1905 w �wietle 
wspomnie�. Wybór i oprac. T. Krawczak, Unici podlascy, t. V, Warszawa 1994. W tym 
zbiorze ciekawa relacja Marii Tymickiej i Ludwiki Iwanowskiej de domo Tymickiej 
„Wspomnienia”, s. 61-140. Listy unitów zesłanych do orenburskiej guberni zawiera 
seria wydana przez ks. W. Chotkowskiego, Z m�cze�skich dziejów Unii, Pozna� 1890, 
cz. 1-3, Kraków 1893. 

35 !*6
, 7. 821. 3�. 128. 8. 736 (1908 $.). 9. 36; 8. 159 (1911 $.). 9. 3. 
36 Ibidem, 7. 391. 3�. 4. 8. 1. 9. 15. 
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normalny rozwój osady hamowany jest z powodu ró�norodnej religijnej, gospo-
darczej i duchowej kultury ludno�ci; przy czym ilo�ciowo mniejsza strona jest 
uciskana w swoich poczynaniach kulturalno-gospodarczych. Zatem uznaje si�  
za konieczne, aby osadza� przesiedle�ców narodowo�ci nierosyjskiej  
i nieprawosławnych w wi�kszych grupach oddzielnie od rosyjskiej ludno�ci 
prawosławnej37.  

Co ciekawe, gubernator uwa�ał, �e polskich przesiedle�ców mo�na  
dosiedla� do wiosek rosyjskich, ale tylko wtedy, kiedy liczba Polaków nie  
wynosi wi�cej ni� 10%38. Nie wiadomo czy gubernator skorzystał z zalecenia 
dotycz�cego zesła�ców popowstaniowych z 1863 roku, ale wtedy zalecenia 
dotyczyły tego, by liczba Polaków nie przekraczała 10%, natomiast, gdy  
przekraczała, to władze szukały dla nich innych wsi. W przypadku przesiedle�-
ców gubernator tobolski widział mo�liwo�� zało�enia oddzielnych wsi. 

W swoim sprawozdaniu na łamach „Przegl�du Katolickiego” ks. Fryde-
ryk Jozafat �yskar opisał pozytywny przykład tworzenia grupy osad wło�cia�-
skich o charakterze katolickim na południu guberni jenisejskiej w okolicach 
Minusi�ska: 

Dobrze jest, gdy tworz� wioski jednolite, jakby przenosz�c na obczyzn�  
swoje stosunki, zwyczaje i obyczaje. Chłopek nasz prawie nie odczuwa wówczas 
wpływów obczyzny39. 

Przesiedle�cy z guberni Kraju Północno-Zachodniego zawsze brali pod 
uwag�, kto b�dzie mieszkał obok: katolik czy prawosławny, i starali si� otrzy-
ma� działk� w pobli�u współwyznawców, a władze miejscowe temu nie  
przeszkadzały. W ten sposób, w ko�cu XIX i na pocz�tku XX wieku na terenie 
obecnego obwodu tomskiego powstało kilka osiedli łatgalskich, polskich  
i niemieckich, zamieszkanych przez katolików. Na terenie gminy mołczanowskiej 
oraz nowoutworzonej – ze wzgl�du na przesiedle�ców – gminy nowoaleksan-
drowskiej w powiecie tomskim w latach 1898-1910 zatwierdzono  
łotewsko-łatgalskie wioski Maliczewka i Malinowska, oraz polskie wsie  
Biełostok i Połozowo. Oprócz tych wiosek „narodowych” były osady: Woznie-
sie�ska, Pietrowka, Kijowka i inne, w których mieszkali katolicy, Polacy  
i Łatgalowie40.  

Pocz�tkowo przesiedle�cy, pragn�c zaspokoi� swoje potrzeby religijne, 
odbywali długie podró�e na odległo�� 100-200 wiorst do gubernialnego miasta 
Tomska i zapraszali do siebie wikarego z Tomska, ks. Pawła Kaziunasa, co dla 
niego było równie uci��liwe. Jedynym wyj�ciem dla przesiedle�ców stawała si�
konieczno�� budowy własnej �wi�tyni i w tym celu mieszka�cy zwrócili si�  
z pro�bami do administratora ko�cioła tomskiego i do władz gubernialnych. 
                                                          

37 Ibidem, �. 16. 
38 Ibidem, �. 387 	
. 
39 J. �yskar, Obrazki z Syberii. Krasnojarsk-Borokowka, „Przegl�d Katolicki”, 

20 I 1912, nr 3, r. 50, s. 34. 
40 Łatgalowie cz�sto razem z Polakami przesiedlali si� na przełomie XIX-XX w. 

z guberni witebskiej do guberni tobolskiej, tomskiej i jenisejskiej. Zało�yli około  
125 wsi, przed I wojn� �wiatow� na terenie Zachodniej i Wschodniej Syberii ich liczba 
wyniosła około 20 tysi�cy. Zob. �.�. 	�	����, ���������	
 ���
�
�� � �	�	�	, 
������-�����-�����
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Według wspomnie� starych mieszka�ców, pierwsze próby podj�li mieszka�cy 
Biełostoku w 1902 roku. Brak dokumentów archiwalnych nie pozwala  
na szczegółowe prze�ledzenie pocz�tkowego okresu historii �wi�tyni, zatem nie 
wiadomo, kto i kiedy podj�ł decyzj� o jej budowie, kto był autorem projektu. 
Pozostały tylko wspomnienia, �e pieni�dze na ten cel zebrano powszechnie, 
obło�ywszy ka�d� dusz� pi�ciorublowym podatkiem, co było w tym czasie sum�
niemał�41. 

Pod �wi�tyni� wybrano najbardziej eksponowany punkt w okolicy:  
na wzgórzu, otoczonym z trzech stron parowami, w pobli�u płyn�cej opodal 
rzeczki Browka. Drewno na �wi�tyni� przygotowywano na miejscu budowy, 
wybieraj�c rosłe i krzepkie sosny, cedry, modrzewie. Budow� ko�cioła powie-
rzono specjalnej grupie cie�li, dobrze obeznanych ze swym rzemiosłem.  
Ze strony gminy budow� kierowali miejscowi rolnicy Franciszek Czyblis  
i Stanisław Jocz. Oprócz �wi�tyni wybudowano w pobli�u do dyspozycji  
ksi�dza siedmiopokojowy dom z pomieszczeniami gospodarczymi. Budow�
zako�czono i 13 czerwca 1908 r. odbyło si� uroczyste po�wi�cenie ko�cioła pod 
wezwaniem �w. Antoniego Padewskiego. �wi�tynia zbudowana na planie 
krzy�a katolickiego górowała nad okolic�. W wysokiej dzwonnicy, wyrastaj�cej 
ponad wej�cie do ko�cioła, zawieszono dwa dzwony, a wie�czył j� wielki 
drewniany krzy� katolicki. Wn�trze ko�cioła, według słów najstarszych miesz-
ka�ców, w swym pełnym wystroju było wspaniałe: wysokie �ciany, w�skie 
a�urowe okna, nad wej�ciem wybudowane chóry, na które wiodły w�skie kr�te 
schody, wspaniały ołtarz. Wn�trze ozdabiało 15 du�ych obrazów, z obrazem 
�w. Antoniego Padewskiego w centrum. Ile było mniejszych obrazów, teraz ju�
nikt nie pami�ta. Pod wysokim pułapem wisiał pi�kny („niby kryształowy”) 
�yrandol. W nawie było kilka prostych ławek42. Wzbogaceniem ko�cioła była 
fisharmonia, któr� zakupił mecenas ko�cioła Aleksander Daszczuk – pó�niej 
starosta wspólnoty religijnej, a grał na fisharmonii syn miejscowego chłopa 
Stanisław Bach43. 

W oddalonym o 20 wiorst od Biełostoku, łatgalskim osiedlu Maliczewka, 
w 1909 roku wierni zbudowali własny ko�ciół, który został po�wi�cony w 1913 
roku jako druga �wi�tynia katolicka w tym rejonie. Wierni mogli zatem bra�
udział w mszach i nabo�e�stwach dzi�ki temu, �e do posługi regularnie  
przyje�d�ali ksi��a wikariusze z Tomska44.  

W guberni jenisejskiej, drugim co do znaczenia ko�ciołem po �wi�tyni  
w Krasnojarsku, został nowo wybudowany ko�ciół pod wezwaniem Naj�wi�t-
szego Serca Jezusa w mie�cie Bogotoł. Miasto le�y w malowniczej dolinie 
wzdłu� rzeki Czułym. Nazw� przej�ło od wioski, z której si� rozwin�ło.  
Starost� wioski Bogotoł na przełomie XIX i XX wieku był Józef Giedroy� (syn 
Kazimierza) – Polak, katolik, wojskowy, szlachcic, zesłany na Syberi� za udział 

                                                          
41 W. Chaniewicz, Wiejska �wi�tynia. Z historii budowy, zniszczenia i odbudowy 

ko�cioła we wsi Białystok na Syberii, [w:] Ko�ciół katolicki na Syberii. Historia- 
Współczesno��- Przyszło��, pod red. nauk. A. Kuczy�skiego, Wrocław 2002, s. 355-356. 

42 	. 
�����, ������������ �	��� ��. !" ����	�� ����#� � �������  
� $���	�, ����� 1993. 

43 W. Haniewicz, Tragedia syberyjskiego Białegostoku, Pelpin 2008, s. 25-26. 
44 W. Chaniewicz, Wiejska �wi�tynia..., s. 357. 
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w ruchu niepodległo�ciowym w Królestwie Polskim. W połowie XIX wieku  
w wiosce �yło wielu katolików, mieszkali oni w okolicznych wioskach:  
w Cz�stochowce mieszkali Polacy, Łatgalowie, Litwini, Esto�czycy; w Tiuch-
tecie – Niemcy i zachodni Ukrai�cy, katolicy mieszkali tak�e w wioskach  
Borokowka, Dwinka, Baim, Wołynka i innych.  

Na pocz�tku XX wieku na kolei zacz�to rozwija� budow� warsztatów 
pomocniczych, co przyczyniło si� to do budowy �wi�ty�. Wzniesiono m.in. 
dwie prawosławne cerkwie, synagog� i ko�ciół protestancki. W Bogotole,  
według projektu architekta Wincentego Orzeszko, za pieni�dze ofiarowane 
przez Józefa Giedroycia został zbudowany w 1911 roku drewniany ko�ciół  
katolicki, zaopatrzony w dzwony i organy. Obok ko�cioła zbudowano dom,  
w którym zamieszkał ksi�dz. Budynek ko�cioła w 1976 roku rozebrano,  
ale plebania zachowała si� do dzi�. W tym samym czasie zbudowano katolickie 
kaplice w Tiuchtecie, Aczy�sku i Borokowce, jednak ko�ciół pw. Naj�wi�tszego 
Serca Jezusa w Bogotole uwa�any był za główny45, tym bardziej, �e w 1915 roku 
przybył do niego na stałe wikary z ko�cioła w Tomsku, ks. Ignacy Janulis46. 

W guberni irkuckiej do 1915 roku zbudowano katolickie kaplice w miej-
scowo�ciach: Innokientijewski, Wierszyna, Sludianka, Usole, Zima,  
Ni�nieudi�sk i Wierchnieudi�sk. W osadzie Innokientijewskiej, zanim zbudo-
wano dom modlitw, nabo�e�stwa odbywały si� w domu mieszkalnym przy  
ul. Drugiej nr 20, wydzier�awionym przez miejscowych katolików od Antonie-
go i Karoliny Stankiewiczów. Zgodnie z postanowieniem nr 46 zebrania  
pełnomocnych przedstawicieli mieszka�ców osady Innokientijewskiej i kolonii 
Nowoinnokientijewskiej w powiecie irkuckim z 8 czerwca 1907 r. wydzielono 
na drugim placu bazarowym w osadzie Innokientijewskiej działk� ziemi  
o powierzchni 900 s��ni kwadratowych na budow� rzymskokatolickiego domu 
modlitwy. Ale zacz�ły si� problemy: działka przeznaczona na budow� okazała 
si� jednak za mała, a miejsce wydawało si� by� niestosowne dla domu modli-
twy. Kolejne zebranie pełnomocnych przedstawicieli mieszka�ców, które  
odbyło si� 6 czerwca 1912 r., decyzj� nr 24 wyznaczyło na budow� rzymskoka-
tolickiego domu modlitwy w osadzie Innokientijewskiej działk� ziemi  
o powierzchni 2400 s��ni kwadratowych przy ulicy Dziesi�tej i Bazarowym  
Zaułku. Nowe miejsce było bardziej wygodne i odpowiednie, jednak w 1912 roku 
do budowy domu modlitwy nie przyst�piono. Zmiana koncepcji nast�piła 2 lute-
go 1913 r., kiedy katolicy z osady Innokientijewskiej i Nowoinnokientijewskiej, 
zebrani na modlitwie w miejscowej szkole, postanowili na wyznaczonej działce 
zbudowa� rzymskokatolick� plebani�. �rodki na jej budow� postanowiono zebra�
z dobrowolnych datków miejscowych parafian. Powołano o�mioosobowy komitet 
budowy do prowadzenia spraw zwi�zanych z t� inwestycj�, którego przewodni-
cz�cym został Wincenty Lisowski. Niedługo potem rozpocz�ła si� budowa47. 

                                                          
45 %� ��#������ ������, „�	
������� ����	���”, 1995, nr 5, s. 7. 
46  Ignacy Janulis (1885-1931) – absolwent Seminarium Petersburskiego, 

wy�wi�cony w 1912 r. Rozpocz�ł karier� duchownego na Litwie, pó�niej wikariusz  
w Tomsku (1912-1915), kurat w Bogotole (1915-1922), w Krasnojarsku (1922-1923). 
Zob. A. Majdowski, Ko�ciół katolicki..., s. 300. 

47 ����, �. 297. ��. 1. �. 194. �. 5, 13. 
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Kiedy katolicy polskiej wsi Wierszyna postanowili na zebraniu 29 listo-
pada 1911 r. zbudowa� ko�ciół, to ju� na kolejnym spotkaniu 23 grudnia tego 
roku uło�yli pro�b� mieszka�ców wioski do Zarz�du Przesiedle�czego przy 
irkuckim gubernatorze o bezzwrotn� zapomog� w wysoko�ci 3 tysi�cy rubli  
na budow� rzymskokatolickiego ko�cioła-kaplicy. W pi�mie zwrócili uwag�,  
�e wie� liczy 70 gospodarstw, w których mieszka 359 osób, w tym 197 m��-
czyzn i 162 kobiety. Pismo podpisało 55 osiedle�ców-katolików. Zapomog�  
na budow� otrzymano i kaplica została zbudowana w 1912 roku. Za pozwolenie 
na budow� i wspomo�enie bezzwrotn� zapomog� naczelnik Urz�du Przesie-
dle�czego w Sankt Petersburgu Grigorij W. Glinka48 otrzymał podzi�kowanie 
od zwierzchnika archidiecezji mohylewskiej Ko�cioła rzymskokatolickiego  
w Cesarstwie Rosyjskim arcybiskupa Wincentego Kluczy�skiego. Kaplica  
w Wierszynie nale�ała do ko�cioła parafialnego w Irkucku, sk�d dwa razy  
w roku, a niekiedy cz��ciej, przyje�d�ał ksi�dz z posług� duszpastersk�49. 

W 1910 roku nowy arcybiskup Wincenty Kluczy�ski, metropolita mohy-
lewski 50 , utworzył na Syberii trzy dekanaty – irkucki, tomski oraz omski,  
z pomini�ciem Dalekiego Wschodu i Azji �rodkowej. Wyst�pił on równie�  
do Rzymu z propozycj� o wydzielenie z archidiecezji biskupstw: białoruskiego, 
łotewskiego oraz syberyjskiego albo ustanowienie sufraganii w Mi�sku, Rydze i 
Tomsku51. Wszystkim tym propozycjom był przeciwny premier rz�du rosyjskie-
go Piotr Stołypin, który uwa�ał stworzenie biskupstw za „niewskazane  
z powodu nacjonalistycznych nastrojów w społecze�stwie”52. W podobnym 
tonie przygotowana została odpowied� Ministerstwa Spraw Wewn�trznych,  
w której przyznawano, �e w ostatnim czasie nast�piło wzmo�one przesiedlenie 
do Syberii znacznej liczby katolików oraz zwrócono uwag� na płyn�ce st�d 
zagro�enia: 

                                                           
48 Grigorij Wiaczesławowicz Glinka (1862-1934) – hrabia, rosyjski działacz pa�-

stwowy, senator. 17 kwietnia1905 r. otrzymał rang� rzeczywistego radcy stanu,  
we wrze�niu został naczelnikiem Urz�du Przesiedle�czego przy Ministerstwie Spraw 
Wewn�trznych i sprawował ten urz�d do 29 wrze�nia1915 r.; zajmował si� zaopatrze-
niem wojska rosyjskiego, od 1916 r. senator. Podczas wojny domowej zajmował ró�ne 
stanowiska w Rz�dzie Południa Rosji oraz w wojsku barona generała Piotra Wrangla. 
Od 1921 r. przewodnicz�cy rosyjskiego Czerwonego Krzy�a. Po zako�czeniu wojny 
domowej przebywał na emigracji we Francji, gdzie zmarł i został pochowany na cmen-
tarzu rosyjskim w Sainte-Geneviève-des-Bois. Zob. ��������� �	
���. 	������	� 
���������: ����	�	
� 1917-1997. 	 6 

. �. 2. �, ������ 1999, s. 119. 

49  	. ������, �	������ ������� �������, „������ � ������. ������-
�� ��!�"����#$ �%��&
&�' ��!���
����(� ��)&�
�&���-������(� "&�
��”, 
*���
�� 1995, nr 3, s. 35-36.  

50 Wincenty Kluczy�ski (1847-1917) − polski duchowny katolicki, arcybiskup 
mohylewski. W 1889 r. zainicjował powołanie bezhabitowego Zgromadzenia Sióstr  
od Aniołów w Wilnie. Nominowany na arcybiskupa mohylewskiego w 1910 r. 
Archidiecezj� rz�dził w latach 1910-1914. Papie� Benedykt XV przyj�ł jego rezygnacj�  
w 1914 r. Otrzymał tytularne arcybiskupstwo Philippopolis w Tracji. Nast�pnie do 
�mierci przebywał głównie na Krymie. Został pochowany w katedrze wile�skiej dopie-
ro w 1929 r. Szczegółowo zob. http://www.siostryodaniolow.pl/?q=wincentykluczynski  
[dost�p 30.12. 2016] 

51 +�*,, -. 821. ./. 128. 0. 736 (1912 (.). 1. 26-26 ��.  
52  	.,. 2��&���, ���	���� � �������� (XVII-XX ��.)(	���� ���	���, 

��������� � �	�������), 3&!&���� 2009, s. 94. 
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Wobec ogólnej tendencji katolicyzmu jako cerkwi wojuj�cej, prowadz�cej  
w Rosji, w szczególno�ci idee polsko-nacjonalistyczne, tudzie� separatystyczne 
w sensie izolowania ludno�ci wyznania rzymskokatolickiego od pozostałej  
ludno�ci, nale�y si� odnosi� z wielk� ostro�no�ci� przed wszelkiego rodzaju 
wzmocnieniem organizacji katolicyzmu w Rosji53. 

Przedstawiciele miejscowych władz zwracali uwag� władzom central-
nym, �e przypadki reemigracji Polaków do ojczyzny zwi�zane były przede 
wszystkim z brakiem ko�cioła. Urz�dnik Zaczułymskiego podrejonu w swoim 
raporcie do Urz�du Przesiedle�czego podkre�lał, �e powracaj�cy do ojczyzny 
katoliccy przesiedle�cy na pytanie o przyczyny swojej decyzji o powrocie  
najpierw zazwyczaj odpowiadali: „bo nie ma ko�cioła, a dopiero na drugim 
miejscu: ziemia nieurodzajna, zasiłki niedostateczne”54. Podobnymi kryteriami 
kierowano si� przy przesiedleniach. Wasyl Chaniewicz przywołuje dwa  
przykłady, kiedy rodziny polskie przed rozpocz�ciem pierwszej wojny �wiato-
wej wybierały wyjazd do wsi Biełostok ze wzgl�du na istniej�cy tam ko�ciół.  
W 1911 roku z guberni wile�skiej przybył Sierko, głowa rodziny, który zim�
sp�dził we wsi, a wiosn� wrócił do ojczyzny, aby zabra� stamt�d matk�  
z ojcem, brata i siostr�. Pó	niej jeszcze raz wyjechał do guberni wile�skiej, 
gdzie o�enił si� i wrócił na Syberi� ju� z �on�. Jak tłumaczył, wybrał Biełostok 
głównie z powodu jego �wi�tyni. W 1914 roku do wsi przyjechał na stałe spod 
Białej Podlaskiej Benedykt Michnia z sze�cioma synami i dwiema córkami oraz 
ich rodzinami. Dla nich te� głównym powodem przy wyborze miejsca stałego 
zamieszkania był istniej�cy ko�ciół55.  

Szczególnie ci��kim był los syberyjskich ksi��y. Ich praca duszpasterska 
polegała na ci�głych rozjazdach. W zale�no�ci od panuj�cych na miejscu warun-
ków wyjazdy takie odbywały si� zim� lub latem, bowiem w tych porach roku był 
w ogóle mo�liwy transport. Zim� podró� odbywała si� konno lub na saniach  
ci�gni�tych przez psy, ale równie� i na piechot�. Zamarzni�te rzeki i jeziora zim�
mo�na było stosunkowo łatwo pokona�. Problemem były niskie temperatury, 
jednak szczególnie niebezpieczne warunki panowały zwykle w czasie roztopów, 
gdy próbowano przejecha� przez rozmarzaj�ce ju� rzeki i jeziora. W takich sytu-
acjach podró� wi�zała si� ze �miertelnym niebezpiecze�stwem56.

Ks. W. Gromadzki z Tomska radził ksi��om wyje�d�aj�cym na Syberi�, 
aby mieli przeno�ny ołtarz, gdy� wsz�dzie mo�na było spotka� wiernych,  
którzy wymagali posługi.  

Podczas kilkudniowego pobytu, kapłan obowi�zany załatwi� wszelk� posłu-
g� ko�cieln� parafianom swoim – i wkrótce odje�d�a� w inn� stron� w tym  
samym celu – zadaj�c zgromadzonym dzieciom ledwie kilka pyta� z pacierza i 
katechizmu – z upomnieniem, aby pami�tały o Bogu i duszy swojej57. 

                                                          
53 !*6
, 7. 821. 3�. 128. 8. 159. 9. 3. 
54 *������"�%��0� 
�1�� #������ 3� �"�, 7. 3. 3�. 77. 8. 100. 9. 66. 
55 W. Haniewicz, Tragedia …, s. 26. 
56 J. Burzy�ski, Korespondencja z Ustsysolska, „Przegl�d Katolicki”, 12 I 1865, nr 2, 

r. 3, s. 28. Ks. W. Gromadzki w czasie swojej wieloletniej pracy trzy razy ton�ł, dwa razy 
zamarzał i raz został przywieziony ze stepu niemal całkowicie zamarzni�ty. Zob. Z podró�y 
ksi�dza Sapiehy po Syberii, „Przegl�d Katolicki”, 27 II 1896, nr 9, r. 34, s. 135. 

57 W. Gromadzki, Z Tomska, „Przegl�d Katolicki”, 17 V 1894, nr 20, r. 32, s. 313. 
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Atmosfer� takich odwiedzin w 1902 roku doskonale oddaje autorelacja 
jednego z ksi��y: 

Poinformowani o przyje�dzie parafianie urz�dzaj� kaplic� w jednej z chat,  
w której równie� mieszka kapłan. Wszyscy wylegaj�, aby go powita�. 
Nabo�e�stwo odbywa si� skromnie, lecz wzruszaj�co. Płacz� czasem �wie�o 
przybyli przesiedle�cy, ale i staro�yły, którzy pami�taj� jeszcze nabo�e�stwa w 
kraju. Oboj�tne s� tylko dzieci, urodzone i wychowane na Syberii. Niezno�ne 
jest powietrze w przepełnionych domach modlitewnych, gdy gasn� �wiece.  
W takiej atmosferze ksi�dz spowiada od rana do wieczora, a �eby zachowa� ta-
jemnic� spowiedzi, przez cały czas �piewane s� nabo�ne pie�ni, cz�sto bardzo 
nieumiej�tnie58. 

Ks. prałat Antoni Około-Kułak pisał, �e praca duszpasterska ksi��y na 
Syberii była odbierana przez ksi��y polskich za posług� bohatersk�, podobnie 
jak i sami wierni, „którzy nie poszli do pobliskich prawosławnych cerkwi, g�sto 
pobudowanych po całej Rosji”59.  

O problemach finansowych ksi��y na Syberii metropolita mohylewski 
niejednokrotnie informował naczelnika Urz�du Przesiedle�czego Grigorija 
Glink�. W 1911 roku kilku ksi��y zwróciło si� do metropolity z pro�b� o prze-
niesienie ich z parafii syberyjskich do parafii w europejskiej Rosji, tłumacz�c to 
przede wszystkim tym, �e przesiedle�cy-katolicy nie s� bogaci i nie maj� mo�-
liwo�ci z własnych �rodków finansowych utrzyma� ko�ciół, ksi�dza i słu�b�. 
Metropolita musiał pozytywnie rozpatrzy� te pro�by i bez ksi��y zostały  
ko�cioły w miastach Barnaule, Werchnieudi�sku oraz wsiach Maliczewce  
i Biełostoku. Grigorij Glinka niejednokrotnie, poczynaj�c od 1911 roku,  
próbował przekona� premiera Piotra Stołypina, a pó�niej po tragicznym zama-
chu na premiera, Dum� Pa�stwow� do niezwłocznego rozwi�zania tego  
problemu. Opieraj�c si� na danych metropolity mohylewskiego, Glinka pisał,  
�e przesiedle�cy w wi�kszo�ci z własnych �rodków zbudowali 83 �wi�tynie  
i kaplice w swoich wioskach, ale problem polega na tym, �e te obiekty stoj�
puste, bo wierni nie maj� �adnych �rodków na utrzymanie duchownych.  
W li�cie do dyrektora Departamentu Spraw Duchownych Obcych Wyzna�  
Ministerstwa Spraw Wewn�trznych Glinka przekonywał do poparcia pro�by 
metropolity w sprawie pomocy ksi��om syberyjskim, argumentuj�c w nast�pu-
j�cy sposób: 

nasz� polityk� nie zach�cimy katolików do Cerkwi prawosławnej, lecz tylko 
spychamy ich na drog� totalnej niewiary, przest�pnego dla pa�stwa sekciarstwa  
i zezwierz�cenia. W szczególno�ci to ci��ko odbije si� dla nas na kresach  
dalekowschodnich, gdzie ka�da odmowa w podtrzymaniu mieszka�ców rosyj-
skich – chocia�by i katolików – słu�y� b�dzie tylko na korzy�� innoplemie�ców 
rasy �ółtej60. 

Niestety, na pro�by naczelnika Glinki przychodziły odpowiedzi odmow-
ne. Premier Stołypin uporczywie tłumaczył, �e priorytetem pa�stwowym jest 
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59 Ant. Około-Kułak. Prałat Kapituły Metropolitarnej Mohylewskiej w Peters-
burgu, Szkice misyjno-wschodnie, Warszawa 1929, s. 37. 
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wspieranie pa�stwowej Cerkwi prawosławnej, a jedynie dopuszczalne jest  
dofinansowanie duchowie�stwa rzymskokatolickiego na Syberii z niewykorzy-
stanych kwot skierowanych na dofinansowanie duchowie�stwa prawosławnego61.  

W�ród trudów �ycia i posługi na Syberii jedynym udogodnieniem dla 
ksi��y okazało si� wybudowanie kolei transsyberyjskiej. Jeszcze pod koniec 
XIX wieku wizyty duszpasterskie odbywały si� zazwyczaj wył�cznie konno,  
a po wybudowaniu na pocz�tku XX wieku linii zachodnio-syberyjskiej kolei 
�elaznej władze gubernialne zacz�ły wydawa� ksi��om bezpłatne bilety kole-
jowe drugiej klasy w celu wykonania posług duszpasterskich. Rozwi�zanie  
to ułatwiło ksi��om, na stałe pracuj�cym w miejskich ko�ciołach w Omsku, 
Krasnojarsku, Tobolsku i Tomsku, wykonywanie posługi duszpasterskiej  
w wiejskich wspólnotach katolickich. Oczywi�cie, nie obyło si� bez biurokracji: 
kuraci ko�ciołów musieli przedstawi� zapotrzebowanie, czyli imienn� list� osób 
prosz�cych o przyjazd ksi�dza, które zazwyczaj sporz�dzali wójtowie polskich 
wsi. Pierwsze takie bezpłatne bilety wydano w 1904 roku z wa�no�ci� do ko�ca 
roku. Jak informował 25 lutego 1904 r. ksi�dza Skrynd�, kurata ko�cioła 
omskiego sam naczelnik Syberyjskiej Kolei �elaznej:  

na bie��cy rok na imi� proboszcza omskiego ko�cioła Szpiganowicza został  
wydany roczny bilet słu�bowy dla rozjazdów od Omska do Kai�ska i Czelabi�ska.  

Oprócz tego, na ��danie tomskiego kurata, w 1904 roku wydane zostały 
roczne bilety trzem ksi��om ko�cioła w Tomsku, którzy wyje�d�ali do wier-
nych zamieszkałych na trasie od Tomska do stacji Tatarskaja 62 . Jednak  
ostatecznie te udogodnienia i pomoc ze strony władz gubernialnych nie wywar-
ły pozytywnego wpływu na sytuacj� polskich wsi w katolickich parafiach,  
poniewa� wi�kszo�� miejscowo�ci poło�ona była daleko od stacji kolejowych,  
a odległo�ci wynosiły nawet do 200 km.  

Od momentu utworzenia dekanatów syberyjskich w 1910 roku wyra�nie 
wida� ró�nic� w podej�ciu do sprawy „polskiej” i „katolickiej” na Syberii 
w�ród ró�nych organów władzy rosyjskiej. Urz�d Przesiedle�czy z naczelni-
kiem G. Glink� popierał polityk� przesiedlenia katolików na Syberi�, natomiast 
Ministerstwo Spraw Wewn�trznych i osobi�cie premier Piotr Stołypin sprzeci-
wiał si� temu. Ciekaw� konkluzj� zako�czyła si� narada, zwołana 17 maja 1910 
r. z inicjatywy głównego zarz�dcy Urz�du Przesiedle�czego Aleksandra Kriwo-
szeina, która miała na celu omówi� kwesti� mo�liwo�ci dodatkowego wsparcia 
przesiedle�ców wyznania katolickiego. Uczestnicy narady wnioskowali o celo-
wo�ci rozwoju polskiej kolonizacji Syberii i byli przekonani, �e kolonizacja ta, 
sprowadzaj�c Polaków z guberni zachodnich i miejscowo�ci Królestwa  
Polskiego zmniejszy polskie wpływy na tych terenach. Uczestnicy narady 
podkre�lali: „kolonizacja polska nie przedstawia niebezpiecze�stwa dla Syberii 
z jej wi�kszo�ci� niepolskiej ludno�ci”63. 
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Aktywne działania naczelnika Urz�du Przesiedle�czego Grigorija  
Glinki 64  doprowadziły w latach 1913-1914 do znacznej poprawy sytuacji  
w wioskach zasiedlonych przez katolików. W broszurze przesiedle�czej,  
wydanej w 1914 roku w j�zyku polskim, do rozdziału Pomoc Rz�du udzielana 
przesiedle�com podczas urz�dzania si� na nowym gospodarstwie zostało  
wpisane uzupełnienie, którego nie było w poprzednim wydaniu rosyjskim,  
a mianowicie:  

Oprócz pomocy finansowej udzielanej przesiedle�com (po�yczki na budow�
szkół i �wi�ty�), skarb traci corocznie setki tysi�cy, wznosz�c w najbiedniejszych 
osadach ko�cioły oraz �wi�tynie innych wyzna� chrze�cija�skich, a tak�e szkoły  
i utrzymuj�c duchowie�stwo przyje�d�aj�ce z jednej osady do drugiej65. 

Tym samym Urz�d Przesiedle�czy próbował przeciwstawia� si� niepoko-
j�cym tendencjom zwi�zanym ze zmniejszeniem po 1911 roku ruchu  
przesiedle�czego chłopów polskich na Syberi�, zarówno z Królestwa Polskiego, 
jak i z guberni zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego. Gubernator wile�ski w pi�mie 
do naczelnika Glinki pisał, �e zgadza si� z poprawkami wprowadzonymi do tek-
stu polskiego „w odniesieniu do rdzennych guberni polskich”66.

Wa�n� poprawk� do tre�ci broszury było na pewno wprowadzenie  
informacji o rzekomej trosce rz�du rosyjskiego wobec osób wyznania rzymskoka-
tolickiego, poniewa� brak ko�ciołów, problemy z ich budow� i brak ksi��y – 
wszystko to hamowało ruch przesiedle�czy z guberni zasiedlonych przez  
Polaków. Nie mo�e zatem dziwi� pismo naczelnika Urz�du Przesiedle�czego 
Grigorija Glinki do arcybiskupa Wincentego Kluczy�skiego, metropolity mohy-
lewskiego, z 25 marca 1914 r., w którym pisał on, �e przesiedleni do Azji Polacy 
z guberni polskich i białoruskich  

wkrótce przywykn� do miejscowych warunków mimo trudno�ci i ogólnych  
warunków �ycia i dzi�ki pracowito�ci, miło�ci do ziemi bardzo szybko stan� si�
dobrymi gospodarzami.  

Glinka zaznaczył przy tym, �e chocia� wielu z nich nie miało w ojczy�nie 
ziemi, to jednak tam na Syberii szukaj� oni polepszenia swojego bytu. Zapew-
niał te� metropolit�, �e jego urz�d troszczy si� o gospodarcze urz�dzenie  
osiedle�ców, zarówno prawosławnych, jak i katolików, a tak�e o ich potrzeby 
religijne – daje zapomogi pieni��ne na budow� domów i �wi�ty� katolickich. 
Glinka zwracał si� do metropolity z propozycj� wł�czenia do tej akcji ducho-
wie�stwa, które opiekuje si� przesiedle�cami, w tym tak�e duchowie�stwa 
rzymskokatolickiego Królestwa Polskiego67. Wynika st�d, �e Urz�d Przesie-
dle�czy liczył na pomoc duchowie�stwa rzymskokatolickiego zarówno  
w guberniach Królestwa Polskiego, jak i w guberniach zachodnich. Jednak  
gubernator wile�ski, chocia� zgadzał si� z Urz�dem Przesiedle�czym  

                                                          
64 O postaci naczelnika Urz�du Przesiedle�czego hrabiego Grigorija Glinki i jego 

stosunku do Polaków, w tym na słu�bie Urz�du Przesiedle�czego, mo�na dowiedzie�
si� ze wspomnie�: �.�.	
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66 Ibidem, �. 229. 
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co do potrzeby rozpowszechnienia broszury w�ród duchowie�stwa rzymskoka-
tolickiego, jednak nie był tak optymistycznie nastawiony co do pozytywnego  
odbioru tej broszury przez ksi��y68.  

Warto nadmieni�, �e w samym Królestwie Polskim na pocz�tku XX wie-
ku, z powodu wzrostu demograficznego i jednocze�nie z praktykowanym  
w tych latach ograniczeniem w przyjmowaniu do seminariów rzymskokatolic-
kich, odczuwalny stawał si� brak duchownych i ko�ciołów parafialnych. Ksi�dz 
Marceli Ciemniewski w „Przegl�dzie Katolickim” zwracał na to uwag�: 

Parafie w ludno�� stale wzrastaj�, a nawet w niektórych z nich od niedawna 
liczba parafian nieomal si� podwoiła, a tymczasem ilo�� „robotników pa�skich”, 
zamiast w odpowiednim stosunku si� zwi�ksza�, najwidoczniej coraz wi�cej si�
zmniejsza69.  

�wiadcz� o tym równie� i pó�niejsze relacje, porównuj�ce sytuacj�  
duszpasterstwa emigracyjnego, zwłaszcza liczb� ksi��y i �wi�ty� w Brazylii  
i Królestwie Polskim, wskazuj�c na niekorzy�� ostatniego70.  

W marcu 1914 roku naczelnik Urz�du Przesiedle�czego Grigorij Glinka 
zwrócił si� do metropolity mohylewskiego, arcybiskupa Wincentego Kluczy�-
skiego, zwierzchnika Ko�cioła rzymskokatolickiego w Cesarstwie Rosyjskim,  
z pro�b� o rozpowszechnienie w�ród duchowie�stwa rzymskokatolickiego  
nowej broszury o przesiedleniu, wydanej w j�zyku polskim, argumentuj�c: 

Uwa�am, �e tak wa�na sprawa jak przesiedlenie, dotycz�ca interesów  
gospodarczych nie mo�e uj�� uwadze miejscowego duchowie�stwa rzymskoka-
tolickiego. Pewny tego, zwracam si� z pro�b� o to, �eby duchowie�stwo  
rzymskokatolickie mogło – wykorzystuj�c swój autorytet – wyja�ni� swoim  
parafianom tre�� ksi��ki. W zwi�zku z tym prosiłbym o wytyczne dla ducho-
wie�stwa rzymskokatolickiego w Kraju Przywi�la�skim71. 

W odpowiedzi administrator archidiecezji mohylewskiej biskup Jan  
Cieplak zaznaczył:  

duchowie�stwo rzymskokatolickie Królestwa Polskiego nie podlega arcybisku-
powi mohylewskiemu, a wchodzi w skład diecezji warszawskiej i sze�ciu  
innych. Przy tym pragn� podkre�li�, �e dla katolików, którzy chc� si� przesie-
dli�, podstawowe znaczenie ma utwierdzenie ich w tym, �e wszystkie ich religij-
ne i o�wiatowe zapotrzebowania b�d� całkowicie zaspokojone. Dlatego koniecz-
ne jest, aby w miejscowo�ciach zasiedlanych przez przesiedle�ców  
katolików – ludzi bardzo wierz�cych – były budowane ze �rodków Skarbu  
Pa�stwa ko�cioły rzymskokatolickie. Ze Skarbu Pa�stwa równie� musi by�
utrzymywane duchowie�stwo i jego wyjazdy do wiernych mieszkaj�cych na 
przestrzeni obejmuj�cej setki wiorst72.  

                                                          
68 Ibidem, 	. 232-225. 
69  M. Ciemniewski, Jakich kapłanów Ko�ciołowi potrzeba?, „Przegl�d 
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Sufragan mohylewski doł�czył do swojego pisma adresy diecezji  
w Królestwie Polskim, jednak pro�ba do duchowie�stwa rzymskokatolickiego 
w tych guberniach nie została rozesłana z powodu wybuchu pierwszej wojny 
�wiatowej73. 

Poczynania Urz�du Przesiedle�czego z cał� pewno�ci� doprowadziłyby 
do zwi�kszenia liczby ko�ciołów i ksi��y katolickich na Syberii, jednak  
pierwsza wojna �wiatowa i rewolucje 1917 roku, w wyniku których zacz�ło si�
prze�ladowanie kleru i wiernych w czasach radzieckich, zako�czyło na długi 
okres dzieje Ko�cioła rzymskokatolickiego na Syberii. Dopiero zmiany  
demokratyczne lat 80. XX wieku odnowiły działalno�� Ko�cioła na bezkresach 
syberyjskich. 

                                                          
73 Adnotacja ołówkiem obok tych adresów. Ibidem, �. 241.  


