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• WYSTAWA „ZNANI NIEZNANI. POLACY ŚWIATU” 
 
22 października 2018 roku w Pałacu Staszica w Warszawie miało miejsce 

uroczyste otwarcie wystawy „Znani nieznani. Polacy światu”. Autorkami  
pomysłu i koncepcji naukowej wystawy są Hanna Krajewska (APAN) i Iwona 
Kozłowska (MSZ). Ekspozycję na prośbę Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
przygotowała kustosz Archiwum Polskiej Akademii Nauk Joanna Arvanti – zebra-
nie materiałów zdjęciowych i tekstowych, scenariusz – autorką ciekawego pro-
jektu plastycznego jest Ewelina Wajs z firmy Druk Wielkoformatowy Paweł 
Ciepielewski. 

Uroczystość otwarcia wystawy uświetnił swoją obecnością profesor Jerzy 
Duszyński, prezes Polskiej Akademii Nauk oraz Hubert Czerniuk, dyrektor 
Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. W wydarzeniu uczestniczyła także Aurelia Michałowska – ma-
zowiecki kurator oświaty. 

Wystawa „Znani nieznani...” wchodzi w skład cyklu przedsięwzięć  
zatytułowanych „Polacy światu”, realizowanych od kilku lat przez Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych we współpracy z Archiwum Polskiej Akademii Nauk. 
Poprzednie wspólne przedsięwzięcia z tego cyklu to kalendarze ścienne i książ-
kowe pt. Polacy na Syberii, Polacy w Ameryce i Polacy w Azji, do których  
materiały w znacznej mierze pochodzą z zasobu Archiwum PAN lub zostały 
zgromadzone przez pracowników APAN. 

Najbardziej rozpoznawalni Polacy na świecie to papież Jan Paweł II oraz 
współzałożyciel i pierwszy przewodniczący NSZZ „Solidarność”, laureat Poko-
jowej Nagrody Nobla w 1983 roku Lech Wałęsa. Jednak na kartach naszej  
bogatej historii zapisało się złotymi zgłoskami wielu innych wybitnych, choć  
z różnych powodów zapomnianych w ojczyźnie rodaków. Żyli oni i pracowali 
na chwałę ludzkości w dalekich, obcych krajach, najczęściej z powodu zesłania 
lub przymusowej popowstaniowej lub powojennej emigracji. Część z nich,  
mimo niewątpliwych zasług dla świata, znana jest w naszym kraju tylko  
nielicznym zainteresowanym. 

Na wystawie składającej się z 20 różnokolorowych plansz zaprezentowa-
no niezwykłe dokonania 40 wybitnych Polaków, sławnych, docenianych  
i podziwianych na świecie, a zupełnie nieznanych lub prawie zapomnianych  
w Polsce. Część tablic stworzono w oparciu o bogate zbiory Archiwum Polskiej 
Akademii Nauk, pozostałe dzięki życzliwości rodzin przedstawionych postaci  
i różnych placówek naukowych i muzealnych. 

Są wśród bohaterów wystawy polscy badacze Syberii – zesłańcy i do-
browolcy, którym świat zawdzięcza opisy ich przybranej ojczyzny Syberii,  
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jak Jan Czerski czy Aleksander Czekanowski, odkrywcy i wielbiciele morza 
Buriatów Bajkału, niestrudzeni badacze jego fauny i flory, jak Benedykt  
Dybowski czy Wiktor Godlewski, miłośnicy i znawcy języka, obyczajów  
i przyrody Jakucji, jak Edward Piekarski czy Wacław Sieroszewski, dzięki  
którym znamy tradycje ludu Sacha. Badacze ci przyczynili się do obudzenia 
świadomości narodowej Jakutów, bo jak napisał Wacław Sieroszewski:  

Czy warto czytać lub pisać tak grubą książkę o Jakutach, narodzie tak małym 
i dalekim? W drobnej kropli rosy wszechświat się czasami odbija.  

Jest wśród bohaterów ekspozycji odkrywca wielu białych plam na mapach 
Azji, m.in. znawca starożytnej Samarkandy, glacjolog i geolog Leon Barszczewski. 
Zupełnie nieznany w Polsce farmaceuta i florysta Ferdynand Karo zebrał na Sybe-
rii, gdzie w różnych miastach przebywał dobrowolnie kilkanaście lat, 18000  
okazów roślinnych, należących do 400 gatunków. Za swe zielniki otrzymał na róż-
nych wystawach medale, np. w 1892 roku w Moskwie i 1899 w Chabarowsku. 
Zasługi jego zostały upamiętnione kilkoma nazwami botanicznymi, w tym Galium 
karoi; roślinę tę zebrał i opisał Ferdynand Karo w 1865 roku. 

Innym dobrowolcem syberyjskim był lekarz antropolog Julian Talko- 
-Hryncewicz, który zapisał się na kartach historii jako lekarz dla ubogich. Rozkopał 
na Syberii około 500 kurhanów i mogił przedhistorycznych, gromadząc przy tym 
przebogaty materiał antropologiczny. Z kolei zesłaniec postyczniowy malarz  
Roman Szwoynicki, kuzyn Henryka Sienkiewicza, którego oryginalna kartka  
do Szwoynickiego z 2 czerwca 1899 roku przechowała się w zbiorach Archiwum 
PAN (zaproszenie na posiedzenie rady familijnej, którego początek przewidziano 
„o ósmej wieczorem punkt”), w swoich mało znanych rodakom szkicach, rysun-
kach i akwarelach utrwalił wizerunki polskich zesłańców, rdzennych mieszkańców 
Syberii, zwierząt oraz ujmująco piękne w swej monotonii i bezkresności syberyj-
skie krajobrazy. Józef Morozewicz z kolei, który brał udział w wyprawach  
badawczych, w tym na Krym, Ural, Wyspy Komandorskie, odkrył nowe typy skał,  
m.in. kaszynit, beringit i mariupolit, organizował pionierskie badania w zakresie 
syntezy skał i minerałów oraz krystalizacji magm, np. przeprowadził pierwsze  
na świecie udane eksperymenty dotyczące otrzymywania sztucznego bazaltu. Kon-
stantego Wołłosowicza natomiast historia zapamięta jako tego, który odnalazł 
szczątki mamutów i wyjaśnił przyczyny ich wyginięcia. 

Jednym z bohaterów omawianej ekspozycji jest Ludwik Hirszfeld,  
bakteriolog, immunolog, serolog, twórca seroantropologii oraz – wraz z Emilem 
von Dungernem – podstaw nauki o grupach krwi. Wprowadził on oznaczania 
grup krwi przyjęte w 1928 roku na całym świecie. Wyniki badań wykorzystał 
do celów dochodzenia ojcostwa. Oznaczył czynnik Rh i odkrył przyczynę  
konfliktu serologicznego. Ernest Witebsky z Uniwersytetu w Buffalo nomino-
wał go do Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny (1950). W prowadzeniu  
badań naukowych cierpliwie uczestniczyła zakochana w lecznictwie na równi  
z Ludwikiem żona Hanna Hirszfeldowa, której mąż dedykował wierszyk:  

Na kwitnącej, na jabłoni 
Słowik dzwoni 
Tak srebrzyście, tak miłośnie 
O miłości i o wiośnie, 
O młodości, o kochaniu. 
Słyszysz, Haniu? 
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Warto przypomnieć, że Hirszfeldowie, którzy przez całe życie wspólnie 
leczyli, pomagali rodakom, razem przeżywali dramaty wojenne, trudną  
do wyobrażenia żałobę po tragicznie zmarłej jedynej córce Marysi, poznali się  
na lekcji tańca w domu fabrykanta Frenkla w Łodzi jeszcze w czasach szkol-
nych i od tej chwili byli razem do końca życia. 

Wystawa prezentuje nieznane fakty z życia i wybitne osiągnięcia pionie-
rów Ameryki Południowej, budowniczych mostów, linii kolejowych, dróg,  
portów w USA, Kanadzie, Peru czy Ekwadorze, jak np. Kazimierza Gzowskie-
go, współtwórcy centralnego systemu transportowego Kanady, czy Ernesta 
Malinowskiego, którego najdonioślejsze dzieło, zapewniające mu ogólnoświa-
tową sławę – Centralna Kolej Transandyjska, zwana „linią kolejową  
w chmurach” – jest do dziś jednym z największych osiągnięć myśli inżynieryj-
nej; linia ta była do niedawna jednym z najwyżej na świecie przeprowadzonym 
połączeniem kolejowym, wznosi się na wysokość ponad 4000 metrów n.p.m. 
Ernest Malinowski, chociaż w Polsce mało kto o nim słyszał, za obronę podczas 
wojny z Hiszpanią portu Callao w czasie której zastosował wiele nowatorskich  
rozwiązań, otrzymał tytuł narodowego bohatera Peru. 

Na planszach naszej ekspozycji są architekci nadający niezapomniany 
wygląd miastom Ukrainy (Władysław Horodecki), Azerbejdżanu (Józef  
Gosławski), a przede wszystkim Gruzji. Historyk, antropolog kultury Jerzy 
Rohoziński napisał:  

W 1910 roku kolonia polska w Tbilisi liczyła już prawie 8 tysięcy osób. […] 
Spacer po centrum Tbilisi, Kutaisi czy Batumi może nas napawać dumą, bowiem 
wiele znaczących budowli, gmachy publiczne, teatry, urzędy, szkoły, kamienice 
to dzieło polskich architektów. Prym wiedzie tu zdecydowanie Aleksander 
Szymkiewicz. Inni? Choćby Aleksander Rogojski. Warto też czasem wejść  
do środka, by poczuć dumę albo… mocno się zdziwić. Wewnątrz gmachu Naro-
dowej Biblioteki Parlamentu Gruzji (wcześniej Banku Szlacheckiego) możemy 
podziwiać wspaniałe (choć wymagające renowacji) freski Henryka Hryniew-
skiego, współzałożyciela, profesora i prorektora Akademii Sztuki w Tbilisi.  

Z kolei wizjoner, generalny projektant koncepcyjnego planu rozwoju 
Singapuru Krystyn Olszewski był twórcą Marina City — pięknego miasta parku 
w centrum Singapuru. 

Na planszach prezentujemy dokonania prekursora profesjonalnej fotogra-
fii w Skandynawii Ludwika Szacińskiego, w którego atelier fotografowała się 
rodzina królewska, arystokracja, artyści. Szaciński powołał Norweskie  
Towarzystwo Fotograficzne, którego był prezesem, i Związek Zawodowy  
Fotografów, któremu również przewodniczył. Za swoje prace zdobył liczne 
nagrody (Paryż, Wiedeń, Drezno, Filadelfia, Christiania). W 1888 roku został 
mianowany fotografem królewskim. 

Jedną z plansz ekspozycji poświęcono pionierowi przemysłowej produk-
cji zegarków w Szwajcarii Antoniemu Norbertowi Patkowi, który wszedł  
do historii jako genialny przedsiębiorca, a jego zegarki stały się synonimem 
zamożności albo przynajmniej wysokich aspiracji społecznych. „Noszenie na 
ręku patka (pisanego z małej litery) nobilitowało przed stu laty i dodaje prestiżu 
także dzisiaj.” Wśród znanych posiadaczy zegarków firmy Patek Philippe byli 
m.in.: królowa Wiktoria, książę Albert, Zygmunt Krasiński, Piotr Czajkowski, 
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Lew Tołstoj, Maria Skłodowska-Curie, Albert Einstein, Niels Bohr, papież  
Pius XII, Walt Disney. Patek doczekał się nawet swojego muzeum w Genewie. 
Natomiast w Polsce uhonorowano go nadaniem jego zaszczytnego imienia 
Gimnazjum nr 1 w rodzinnych Piaskach niedaleko Lublina, w miejscu 
 urodzenia fenomenalnego zegarmistrza, którego założeniem było tworzenie 
najpiękniejszych i najlepszych zegarków na świecie. Wiele z nich miało polskie  
motywy patriotyczno-niepodległościowe. Tak się złożyło, że Piaski leżą  
również niedaleko rodzinnej miejscowości autorki niniejszego tekstu i znane  
są jej z wakacyjnych wyjazdów w dzieciństwie, niekojarzone jednak były  
dotychczas z tak wybitną osobą. 

Na wystawie przypomnieliśmy postać i dokonania Henryka Bukowskie-
go, polskiego emigranta postyczniowego, najwybitniejszego antykwariusza 
Skandynawii, niezwykle majętnego i poważanego człowieka, który większość 
swoich dochodów przeznaczał na zakupy dla polskich instytucji kulturalnych  
i naukowych. W 1870 roku, po otrzymaniu spadku, założył polski antykwariat 
w Sztokholmie, który odegrał rolę polskiej stacji naukowej w Szwecji. W krót-
kim czasie przedsiębiorstwo stało się nie tylko sklepem, ale także gabinetem 
muzealnym i warsztatem pracy naukowej. Szczególną opieką otoczył Bukowski 
Muzeum Polskie w Raperswilu, gdzie zresztą został pochowany obok hrabiego 
Władysława Platera, założyciela raperswilskiego muzeum. 

Bohaterami wystawy jest m.in.: projektant znaczków i banknotów  
Czesław Słania, któremu jeszcze w szkole przepowiadano: „Albo skończysz  
w więzieniu, albo będziesz wielkim człowiekiem”, a jego dorobek sprawił,  
iż jego nazwisko wpisano do Księgi Rekordów Guinnessa jako twórcy rekor-
dowej liczby znaczków; pierwszą Szwedzką Akademię Sztuki Filatelistycznej, 
powołaną w 1981 roku, nazwano jego imieniem. 

Są na planszach etnografowie: w Słowenii (Emil Korytko), Mongolii  
(Józef Kowalewski), Australii i Oceanii (Bronisław Malinowski) i Macedonii 
(Józef Obrębski). Jest jezuita, lekarz okulista w Chinach Wacław Szuniewicz, 
franciszkanin, misjonarz w Japonii Władysław Żebrowski, którego dokonania 
od 2002 roku upowszechnia Muzeum Brata Zenona w Czarni i jego filia  
w Kadzidle. Jest bogaty przedsiębiorca Henryk Groppler, który był przez matkę 
ciotecznym bratem Jana Matejki. Dom państwa Gropplerów w Konstantynopo-
lu, w dzielnicy Bebek, nazywany był ambasadą Polski; stanowił centrum  
emigracji polskiej w Turcji; gościł on licznych słynnych Polaków, m.in. Adama 
Mickiewicza, Jana Matejkę, Henryka Sienkiewicza. 

Są na tablicach wystawowych wędrowcy, jak badacz nieznanych, trudno 
dostępnych obszarów Antarktyki Henryk Arctowski i Afryki Kazimierz Nowak, 
wynalazca i konstruktor Stefan Drzewiecki, astronom Bohdan Paczyński, 
współodkrywca planety OGLE-2005-BLG-390Lb, inżynier Władysław Turo-
wicz, generał Pakistańskich Sił Powietrznych i ich współtwórca. O jednym  
z bohaterów naszej ekspozycji Michale Jankowskim, pionierze rosyjskiego 
Dalekiego Wschodu, napisano:  

Jankowscy nigdy nie wyparli się swojego pochodzenia, płacąc za to ogromną 
cenę; utraciwszy język ojczysty, nie utracili jednak cząstki polskiego ducha  
wolności, przeciwstawiając przeciwnościom losu i ciężkim próbom życiowym 
niezwykły hart ducha, poświęcenie, upór i pracowitość, pośrednio zawsze będąc 
ambasadorami Polski, która od dawna już, niestety, spisała ich na straty. 
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Te słowa można z powodzeniem odnieść do wszystkich zaprezentowa-
nych na tablicach postaci. Oni nigdy nie zapomnieli, że są Polakami. Planuje się 
przetłumaczenie tekstów wystawowych na różne języki i zaprezentowanie  
ekspozycji w krajach, w których mieszkali i tworzyli jej bohaterowie. 

Trudno znaleźć taką dziedzinę aktywności człowieka na świecie, w której 
nie ma śladów działalności Polaków. Celem omawianej ekspozycji jest przybli-
żenie dokonań naszych wielkich rodaków, którzy zasłużyli sobie przecież  
na miejsce w naszej pamięci i sercach. 

Podczas uroczystości otwarcia wystawy odbyła się prezentacja znaczka 
pocztowego dedykowanego Wacławowi Sieroszewskiemu w ramach najnow-
szej emisji Poczty Polskiej „Polacy na Syberii” z udziałem prawnuczki bohatera 
badacza Jakucji Zuzanny Sieroszewskiej-Rolewicz. 

Na zakończenie imprezy wysłuchano koncertu młodzieżowego zespołu 
akordeonowego Arti-Sentemo z Radzynia Podlaskiego. 

Joanna Arvaniti 
 

 
• NAJMŁODSZY KAWALER ORDERU VIRTUTI MILITARI! 

 
Antoni Petrykiewicz jest najmłodszym kawalerem orderu Virtuti Militari. 

Był uczestnikiem walk w obronie Lwowa z roku 1918. Umarł, mając zaledwie 
13 lat z powodu ran odniesionych w walce. Jest przykładem wielkiego męstwa  
i patriotyzmu. W pamięci następnych pokoleń pozostanie prawdziwym,  
choć do niedawna mało znanym narodowym bohaterem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urodził się w 1905 roku. Pochodził z wielodzietniej rodziny. Miał trzy 

siostry i czterech braci. Jego ojcem był wójt jednej z dzielnic Lwowa. Antoś był 
uczniem II klasy V Gimnazjum Lwowskiego, kiedy to Polska poderwała się  
w listopadzie 1918 roku do walki o niepodległość. Austriacy pozostawili miasto 
w rękach Ukraińców. Gdy polska ludność zobaczyła na Ratuszu i innych  
budynkach flagi ukraińskie, ruszyła do odbicia władzy. Rozpoczęły się walki  

Na jego nagrobku widnieje napis:  
„szer. Petrykiewicz Antoni, lat 13,  

uczeń II klasy gimnazjum V, 
z odcinka III Góra Stracenia,  

ranny23 XII na Persenkówce.+16. I. 1919 r.  
1.kawaler Virtuti, 3 krzyż walecz. odznaką 

rycerzy śmierci, odz. IIIodc. Orlęta” 
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o Lwów. Ponieważ w mieście nie było polskiego wojska, ludność cywilna 
chwyciła za broń. Dla Antosia i wielu rówieśników był to moment wielkiej 
próby. Miasta zaczęła bronić młodzież i dzieci, by zachować je dla odradzającej 
się Polski. „Lwowskie Orlęta” poświęcały swoje młode życie dla Ojczyzny. 

Mając 13 lat Antoś wstąpił do oddziału „Straceńców” porucznika Roma-
na Abrahama, późniejszego generała Wojska Polskiego. Od początku listopada 
1918 roku brał udział w walkach o Lwów. Przeciwnikiem Polaków były elitar-
ne oddziały Strzelców Siczowych, które poprzez pozycje polskich żołnierzy 
chciały się wedrzeć do Lwowa. Najbardziej zacięte walki trwały w nocy z 28  
na 29 grudnia. Noc tą nazwano szatańską. Polacy obronili swoje pozycje kosz-
tem wielkich strat. Po bitwie po stronie polskiej doliczono się tylko 3 oficerów  
i 25 szeregowców z przeszło 100-150 żołnierzy broniących dworku, będącego 
bastionem walczących, a zwanego redutą śmierci. Na zbiórce nie stawił się 
również Antoś, który został ranny pod Persenkówką 23 grudnia 1918 roku.  
Jak mówił major Czesław Mączyński – dowódca obrony Lwowa – obrońcy 
Persenkówki spełnili rozkaz walki do ostatniej kropli krwi.  A generał  
Abraham tak pisał o najmłodszym obrońcy Lwowa:  

…ś.p. Antoni Petrykiewicz, w wieku lat trzynastu w walce był nieustępliwy. 
Ciężko ranny, zmarł w wyniku odniesionych podczas boju ran 16 stycznia 1919 
roku w szpitalu na Politechnice.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bohaterski chłopiec pochowany został na Cmentarzu Orląt Lwowskich  

w katakumbach. Za osobistą odwagę został odznaczony Srebrnym Krzyżem 
Virtuti Militari. Był to (i jest do dziś) najmłodszy w całej armii kawaler tego 

Cmentarz Orląt Lwowskich. 
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najwyższego odznaczenia wojennego, uroczyście nadanego poległemu  
22 stycznia 1920 roku w rocznicę Powstania Styczniowego. Uhonorowano go 
również pośmiertnie Krzyżem Walecznych.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwłoki młodocianego bohatera złożono na Cmentarzu Obrońców Lwowa  

w katakumbach. Były otoczone należną czcią i opieką polskiej ludności aż do koń-
ca drugiej wojny światowej. Sprofanowali je dopiero Sowieci. Za ich sprawą  
katakumby wymieciono z prochów pochowanych tutaj bohaterów, a pomieszczenia 
zaaranżowano na zakład kamieniarski. Dopiero po 1989 r. rozpoczęto odbudowę 
katakumb i samego cmentarza, który uroczyście otwarto w 2005 roku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postać 13-letniego chłopca ze Lwowa może być wzorem dla kolejnych 
pokoleń. Skąd w tak młodym Polaku wzięła się taka ofiarna potrzeba służenia 
Ojczyźnie? Na to pytanie odpowiedź jest jedna. Rodzina Petrykiewiczów  
odznaczała się gorącym patriotyzmem. Wszyscy bliscy Antosia (ojciec, trzy 

Katakumby na Cmentarzu Orląt Lwowskich 

Antoś Petrykiewicz pośmiertnie odznaczony 
został m.in. Krzyżem Virtuti Milirari. 
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siostry, czterech braci oraz stryj) brali udział w obronie Lwowa. Czterech z tej 
rodziny poświęciło na ołtarzu Ojczyzny życie. Spoczęli na Cmentarzu Orląt 
(prócz Antoniego, jego ojciec Kasper, stryj Michał i brat Zygmunt). Przy życiu 
pozostali Maria, Janina, Julia, Józef i Roman oraz Tadeusz. Julia działała  
w Straży Mogił Polskich Bohaterów aż do wybuchu II wojny światowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W Obronie Lwowa walczyło pięciu ochotników niesłyszących, m.in. 

Roman Petrykiewicz (niesłyszący ur.1901 – zm.1986), starszy brat Antosia, 
późniejszy Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych, aktywny 
działacz społeczny z dużą charyzmą.  

Jestem zafascynowana szlachetnością i ofiarnością rodziny Antosia  
Petrykiewicza i postawą 13- letniego bojownika o wolność ukochanego miasta. 
Chociaż daleko mieszkam od Polski, ale czuję wielką dumę, że należę do  
narodu, który wychował takich wspaniałych Synów, jak generał Haller, a także 
jak Antoś. Będę starała się tutaj, w Kanadzie, propagować wiedzę na ich temat  
i uświadamiać młodą Polonię, do jakiego niezwykłego narodu należy. 

Ewa Elżbieta Deoniziak 
 
 

• JUBILEUSZ 25-LECIA NARODOWO-KULTURALNEJ  
AUTONOMII POLAKÓW „NADZIEJA”  
W STOLICY BURIACJI UŁAN UDE NA SYBERII  

 
Buriacja jest republiką autonomiczną wchodzącą w skład Federacji  

Rosyjskiej na obszarze Syberii Wschodniej (Zabajkale), a jej powierzchnia jest 
większa niż terytorium Polski i wynosi 332 tys. km2. Od zachodu graniczy  
z obwodem irkuckim, od południa z Mongolią, a od wschodu z Krajem Zabaj-
kalskim. Zamieszkuje ją niespełna 1 mln. ludności i są to przede wszystkim 
Rosjanie (67,8% wg spisu z 2004 roku), Buriaci (27,8%, będący rdzenną ludno-
ścią), pozostali to Ukraińcy, Tatarzy, Białorusini, Ewenkowie oraz Polacy.  
W spisie ludności sporządzonym w 1989 roku narodowość polską zadeklarowa-
ło 425 osób, a w 2010 roku już tylko 170. Według Stowarzyszenia Polaków 

Roman Petrykiewicz, brat Antosia. 
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„Nadzieja” w Buriacji mieszka ok. 10 tys. osób polskiego pochodzenia urodzo-
nych w mieszanych małżeństwach, a z zachowanych źródeł wynika, że pierwsi 
Polacy znaleźli się na tym obszarze ponad 300 lat temu. 

Stolicą Buriacji jest trzecie co do wielkości miasto wschodniej Syberii ‒ 
Ułan Ude (nazwa obowiązuje od 1934 roku i znaczy: czerwony bohater) i liczy-
ło w 2012 roku ponad 411 tys. mieszańców, a oddalone jest od Wrocławia  
ponad 7200 km. Położenie geograficzne wpłynęło na jego znaczenie tak poli-
tyczne, jak i gospodarcze, stając się szybko centrum handlowym między Rosją, 
Chinami i Mongolią, przez które wędrowały karawany z cennymi skórami, suk-
nem, a przede wszystkim chińską herbatą. Zalążek miasta stanowiło założone 
przez Kozaków w 1666 roku zimowisko Udińsk będące już od 1689 roku 
twierdzą Wierchnieudińsk, ważnym ośrodkiem wojskowym oraz administracyj-
nym. Miasto położone jest w kotlinie między górami w miejscu, gdzie rzeka 
Uda wpada do Selengi, która płynąc dalej, uchodzi do jeziora Bajkał nazywane-
go błękitnym okiem Syberii. Buriacja włączona została do Cesarstwa Rosyj-
skiego za czasów panowania Piotra I na początku XVIII wieku. 

Przez Ułan Ude przebiega trasa Kolei Transsyberyjskiej, jest to stacja 
węzłowa, skąd w kierunku południowym Koleją Transmongolską dojedziemy 
do stolicy Mongolii Ułan Bator i dalej do Pekinu w Chinach, na wchód do Czy-
ty i Władywostoku a na zachód do Irkucka i Nowosybirska. Budowa Kolei 
Transsyberyjskiej rozpoczęła się z dwóch stron, od Czelabińska oraz Władywo-
stoku, gdzie w 1891 roku następca tronu (późniejszy Mikołaj II) uczestniczył w 
uroczystym położeniu kamienia węgielnego pod budowę tej najdłużej linii kole-
jowej na świecie, liczącej obecnie 9288,8 km (na odcinku Moskwa ‒ Władywo-
stok) i przekraczającej osiem stref czasowych. Budowa prowadzona była w 
latach 1891‒1916, a pierwszy pociąg do Ułan Ude wjechał w sierpniu 1899 
roku. W 2002 roku ukończono jej elektryfikację, obecnie 30% całego eksportu 
Rosji korzysta z tej linii. Jednym z najtrudniejszych odcinków budowy magi-
strali transsyberyjskiej była tzw. Kolej Okołobajkalska. Tu na odcinku liczącym  
230 km wybudowano 485 wiaduktów, mostów i przepustów oraz 39 tuneli. 
Zanim ukończono budowę tego odcinka, jezioro Bajkał pokonywano zimą, 
układając na lodzie tory (wagony ciągnięte były przez konie), a w okresie let-
nim przewożono wagony przy użyciu promów. Odcinek ten do eksploatacji 
oddano w 1905 roku. Jak na całej trasie Kolei Transsyberyjskiej, tak również 
przy budowie odcinka Okołbajkalskiego pracowali polscy inżynierowie i byli 
to: Władysław Jakubowski, Bronisław Królikiewicz, Mieczysław Kruziewicz, 
Aleksander Psrokoński oraz Julian Eberhardt. Na rzekach Zabajkala montowane 
były mosty kratowe wykonywane przez warszawską firmę K. Rudzki i S-ka, 
która wybudowała w latach 1928-1929 pierwszy spawany most drogowy  
na świecie w Maurzycach w powiecie łowickim. Wzdłuż linii kolejowej  
na Zabajkalu Polacy założyli liczne kolonie, w tym w Tanhoju, Wydrinie,  
Mysowsku, Chiłku i Pietrowskim Zawodzie. Z Koleją Transsyberyjską ściśle 
związane są losy 5. Dywizji Syberyjskiej dowodzonej przez płk. Kazimierza 
Rumszę (1886-1970), organizacyjnie podległej Błękitnej Armii gen. Józefa 
Hallera (1873-1960). W szeregi dywizji trafiali Polacy będący wcześniej  
jeńcami z armii niemieckiej i austro-węgierskiej oraz zesłańcy polityczni,  
jak również ich potomkowie. W wielu miastach Syberii powstały polskie biura 
werbunkowe, w tym m.in. w Krasnojarsku, Wierchnieudińsku (obecnie Ułan 
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Ude), Czycie oraz Chabarowsku. Dywizja walczyła z oddziałami bolszewickimi 
od 1918 roku do 1920, wspierając rosyjskie wojska Aleksandra Kołczaka. 
Głównym zadaniem dywizji było kontrolowanie na odcinku 1000 km Kolei 
Transsyberyjskiej, między miejscowościami Nowonikołajewsk (obecnie Nowo-
sybirsk) do stacji Klukwiennaja położonej 120 km na wschód od Krasnojarska. 
W szczytowym okresie jednostka liczyła 16 500 żołnierzy, a do ich dyspozycji 
były m.in. cztery zdobyte na bolszewikach pociągi pancerne o nazwach:  
Warszawa, Kraków, Poznań i Poznań II. Od jesieni 1919 roku dywizja stanowi-
ła tylną straż cofających się na wschód białych wojsk. Żołnierze Dywizji  
Syberyjskiej prowadzili ciężkie walki z Armią Czerwoną w okolicach stacji 
Tutalskaja, Litwinowo oraz pod miastem Tajga. 10 stycznia 1920 roku Dywizja 
Syberyjska zmuszona została do kapitulacji koło stacji Klukwiennaja,  
większość żołnierzy trafiła do niewoli i skierowano ich do katorżniczej pracy 
skutek czego wielu z nich zmarło, część żołnierzy z Batalionu Szturmowego 
została rozstrzelana. Blisko 1000 żołnierzy podzieliwszy się na małe oddziały 
przebiło się do Irkucka i dalej na wybrzeże Morza Japońskiego, skąd pierwsza 
grupa dotarła drogą morską do Gdańska 1 lipca 1920 roku. W kraju z byłych 
żołnierzy Dywizji Syberyjskiej sformowano Brygadę Syberyjską, która wzięła 
udział w sierpniu 1920 roku w zwycięskiej Bitwie Warszawskiej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trasa Kolei Transsyberyjskiej ulegała z różnych powodów korekcie.  

Tak było z odcinkiem między miejscowością Sludianka a Irkuckiem. Tu stara 
linia kolejowa przebiegała od wspomnianej Sludianki, przez miejscowość Port 
Bajkał do Irkucka. Na skutek budowy zapory wodnej w Irkucku odcinek  
między Bajkałem a Irkuckiem, przebiegający na lewym brzegu jedynej rzeki 
wypływającej z jeziora Bajkał ‒ Angary został w 1956 roku zalany. Pozostała 

Dworzec na trasie Kolei Transsyberyjskiej w Sludiance nad Bajkałem. 
Fot. Ryszard Sławczyński. 
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po nim część tej linii licząca 74 km, stanowi dziś zabytkową część linii Kolei 
Transsyberyjskiej i zarazem atrakcję turystyczną, a w Sludiance znajduje się 
niewielkie muzeum kolei. Jadąc od Sludianki do Ułan Ude, na długości ponad 
200 km linia kolejowa przebiega wzdłuż malowniczego brzegu jeziora Bajkał  
i jest to jeden z ciekawszych odcinków Kolei Transsyberyjskiej, ponieważ 
wzdłuż brzegu jeziora przebiega stare pasmo gór Chamar-Daban, które w poło-
wie września były ośnieżone. W zachodniej jej części, w okolicach stacji  
Sludianka znajduje się szczyt nazwany imieniem polskiego Powstańca Stycz-
niowego (1863-1864), zesłańca i geologa Jana Czerskiego (1845-1892). W tej 
samej części gór znajduje się jeszcze jeden szczyt nazwany imieniem innego 
polskiego zesłańca i geologa Aleksandra Czekanowskiego (1833-1876). Nie 
sposób nie przywołać kolejnego uczestnika Powstania Styczniowego, przyrod-
nika, lekarza Benedykta Dybowskiego (1833-1930), który wraz z innym zesłań-
cem, ornitologiem Wiktorem Godlewskim (1831-1900), mieszkał we wsi Kuł-
tuk, gdzie prowadzili badania fauny jeziora Bajkał. Dybowski opisał 116 no-
wych gatunków skorupiaków i 6 nowych gatunków ryb. W Kułtuku latem 1866 
roku wybuchło Powstanie Zabajkalskie, którego uczestnikami byli zesłani  
na Syberię Powstańcy Styczniowi, którzy zostali skierowani w ten rejon  
do budowy drogi łączącej Irkuck z Wierchnieudińskiem (obecnie Ułan Ude). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wywołując powstanie, próbowali wywalczyć wolność, przedostając się 

do granicznej Kiachty i dalej do Chin (wówczas Mongolia zależna była  
od państwa chińskiego). Niewiele ponad 100 km jadąc z Kułtuku w stronę  
granicy mongolskiej, znajduje się wioska Tunka, gdzie przebywało na zsyłce 
ponad 150 księży katolickich aresztowanych za udział w Powstaniu Stycznio-
wym. Tunka to również miejsce zsyłki późniejszego Marszałka Polski Józefa 

Tunka. Symboliczna kwatera na cmentarzu upamiętniająca polskich zesłańców. 
Fot. Ryszard Sławczyński. 
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Piłsudskiego (1867-1935), który po przeniesieniu z Kireńska nad rzeką Leną 
trafił tu w 1890 roku. W Tunce przebywał Bronisław Szwarce (1834-1904), 
działacz niepodległościowy, tłumacz literatury rosyjskiej, poezji Michaiła  
Lermontowa i Aleksandra Puszkina. Aresztowany przez władze carskie (jako 
obywatel francuski) tuż przed wybuchem Powstania Styczniowego. Więzień 
Cytadeli warszawskiej, twierdzy Szlisselburg (gdzie poznał Walerego Łukasińs- 
kiego), jako zesłaniec przebywał w Turkiestanie oraz na Syberii w Tomsku, 
Irkucku i Tunce. Po 27 latach uwięzienia w Rosji trafił do Galicji (zabór  
austro-węgierski), najpierw zamieszkał w Krakowie, a następnie we Lwowie. 
Pochowany został na górce Powstańców Styczniowych znajdującej się na tere-
nie Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. Na tej samej kwaterze znajduje się 
mogiła Benedykta Dybowskiego. 

Na starym cmentarzu w Tunce położonym nad nieopodal przepływającą 
rzeką Irkut znajduje się wydzielona kwatera poświęcona pamięci zmarłych  
w Tunce zesłańców. Ksiądz Jozafat Fryderyk Żyskar w książce pt. Tunka. Opo-
wiadanie o wsi Tunka, gdzie było na wygnaniu przeszło 150 księży oparte  
na wspomnieniach naocznych świadków i odnośnych dokumentach, Poznań 1914 
wymienia nazwiska 15 księży pochowanych na tutejszym cmentarzu oraz czte-
rech księży, którzy więzieni byli w Tunce, ale zmarli w Irkucku. Wśród nazwisk 
znalazły się również dwa zmarłych w drodze powrotnej z ciężkich robót w Ner-
czyńsku. Do powstania kwatery upamiętniającej zesłańców w Tunce przyczyniło 
się Stowarzyszenie Narodowo-Kulturalnej Autonomii Polaków „Nadzieja”. 

Siedziba Autonomii znajduje się w centrum Ułan Ude przy ulicy Gagarina 
6a/7 i liczy 80 członków. Stowarzyszenie zostało założone w 1993 roku, a pierw-
szym prezesem został Wacław Sokołowski, który kierował organizacją do 2005 
roku. W latach 2005-2006 funkcje prezesa sprawował Jewgienij Siemionow. 
Następnie z dużym powodzeniem przewodziła stowarzyszeniu Maria Iwanowa,  
a od listopada 2016 roku funkcję prezesa pełni Olga Gołowina. Podstawowym 
celem działalności stowarzyszenia jest „zachowanie narodowej tożsamości oby-
wateli rosyjskich polskiego pochodzenia; zachowanie i rozwój języka polskiego, 
polskich tradycji narodowych i kultury polskiej”. W rok po rejestracji swoją  
działalność przy Stowarzyszeniu „Nadzieja” rozpoczęła kierowana przez Inę 
Aleksandrową Społeczna Szkoła Języka i Kultury Polskiej. Zajęcia prowadzone 
są przez nauczycieli z Polski, wśród których jako pierwsi byli Maciej Krasucki 
(przyjechał w 1997 roku), Joanna Szeligowska, Artur Zdanio, pomysłodawczyni 
działań popularyzujących kulturę polską Barbara Kaczmarczyk (pracowała  
w latach 2005-2007), Magdalena Kalinowska, Karolina Tomaszewska (przyje-
chała w 2008 roku), Elżbieta Kraśnicka-Zbrzeżna, Joanna Panasiuk, Andrzej  
Malinowski. Obecnie zajęcia w szkole prowadzi również nauczyciel z Polski 
Krystian Furmanowicz, który rozpoczął pracę w 2015 roku. Wśród uczniów  
niedzielnej szkoły znalazło się 18, którzy podjęli studia na polskich uczelniach, 
dwoje z nich po ukończeniu edukacji powróciło do Buriacji. 

Pierwszy prezes Stowarzyszenia „Nadzieja”, Wacław Sokołowski,  
urodził się w 1925 roku w Irkucku, a jego rodzice posiadali polskie zesłańcze 
korzenie. Ojciec matki ‒ Natali Ignatiewnej Górskiej ‒ za działalność w organi-
zacjach lewicowych trafił na początku XX wieku na Syberię, zesłańcze i polskie 
korzenie miał również dziadek od strony ojca. Wkrótce po narodzinach  
Wacława ojciec opuścił terytorium Rosji Sowieckiej i trafił do Harbinu na tere-
nie Chin. Kontakt między rodzicami Wacława zerwany został z początkiem lat 
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30. W zaistniałej sytuacji matka ponownie wyszła za mąż, a Wacławowi urodzi-
ła się dwójka przyrodniego rodzeństwa. Rodzina mieszkała w obwodzie  
Czycińskim. W 1939 roku ojczym Wacława Sokołowskiego, Michaił Szastin, 
został aresztowany i oskarżony o działalność antysowiecką, za co trafił  
do łagrów na Kołymie. Wówczas 14-letni Wacław jako najstarszy z rodzeństwa 
pomagał matce. Pracował w Jakucji, a w 1943 roku otrzymał wezwanie  
do Armii Czerwonej. Służył na Dalekim Wschodzie, zaś po wypowiedzeniu 
wojny przez Rosję Sowiecką Japonii 9 sierpnia 1945 roku uczestniczył w dzia-
łaniach bojowych na obszarze Chin. Po zakończeniu II wojny światowej  
W. Sokołowski rozpoczął studia w Moskiewskim Instytucie Samochodowo-
Drogowym, po jego ukończeniu skierowany został do pracy na Dalekim 
Wschodzie, pracując do 1957 roku w chabarowskim zarządzie dróg. W 1961 
roku zamieszkał w Ułan Ude, gdzie w 2017 roku zmarł.  

W 2006 roku prezesem Stowarzyszenia „Nadzieja” została urodzona  
w 1954 roku w polskiej rodzinie na Kresach, we wsi Wierobiejki koło Grodna 
na Białorusi, Maria Iwanowa z domu Michalczenia. Ukończyła zawodową 
Szkołę Kultury w Grodnie, po czym podjęła pracę w Brzeskim Instytucie Inży-
nierii Budowlanej, gdzie prowadziła klub studencki. Po kilku latach pracy  
zawodowej postanowiła kształć się dalej i podjęła studia w Wyższej Związko-
wej Szkole Kultury WCSPS w Leningradzie (obecnie Petersburg). W trakcie 
studiów poznała Giennadija Iwanowa, który został jej mężem. Po ukończeniu 
studiów przyjechała za mężem do Ułan Ude i rozpoczęła pracę w Pałacu Kultu-
ry należącym do Zakładu Naprawczego Lokomotyw i Wagonów, zostając  
po kilku latach jego dyrektorem. Następnie podjęła pracę w Urzędzie Miasta 
Ułan Ude jako kierownik Wydziału Kultury. Ze Stowarzyszeniem „Nadzieja” 
związała się w 1998 roku. Maria Iwanowa od grudnia 2016 roku mieszka wraz 
z mężem Giennadijem w Warszawie, który z pochodzenia jest Buriatem, które-
go babcia była Polką. W Warszawie mieszkają również dwie córki państwa 
Iwanowów a jedna z nich ukończyła studia w Polsce. 

Jednym ze sztandarowych projektów stowarzyszenia jest Letnia Szkoła 
Języka i Kultury Polskiej „Bliżej Ojczyzny”. Pomysłodawczynią i organizator-
ką przedsięwzięcia jest Maria Iwanowa, wyróżniona za swoją wieloletnią  
działalność społeczną Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej 
Polskiej. Projekt realizowany jest nad jeziorem Bajkał, uczestniczy w nim  
młodzież nie tylko z Ułan Ude, ale również z Tomska, Krasnojarska, Czyty, 
Irkucka i Abakanu. W dwóch edycjach (2011 i 2016) przyjechała do Buriacji 
również młodzież z Suchej Beskidzkiej. W realizacji projektu uczestniczą  
nauczyciele wolontariusze z Polski, a dotychczas odbyło się dziewięć edycji,  
w tym jedna w Polsce. Stowarzyszenie „Nadzieja” w ramach Międzynarodowe-
go Salonu Książki organizuje, co dwa lata począwszy od 2006 roku Festiwal 
Współczesnego Kina Polskiego. Czwarta edycja festiwalu została poświęcona 
twórczości Krzysztofa Zanussiego, który przyjechał do Ułan Ude i uczestniczył  
w spotkaniach autorskich. Festiwal cieszy się dużym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców Buriacji. 

Stowarzyszenie „Nadzieja” wydaje od 2000 roku własne czasopismo 
„Pierwsze Kroki”, którego redaktorem naczelnym nieprzerwanie jest pisarka 
Anna Winogradowa, autorka książek dla dzieci i młodzieży współpracująca  
od szeregu lat z redakcją czasopisma „Rodacy”. Kwartalnik drukowany  
w nakładzie 300 egz., w kolorze, z tekstami pisanymi w języku polskim i rosyj-
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skim, zawiera 12 stron w formacie A4, w czerwcu 2018 roku ukazał się numer 
2(71). „Pierwsze Kroki” są współfinansowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska” ze środków kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu  
Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą. W siedzibie stowa-
rzyszenia znajduje się biblioteka, jej księgozbiór liczy ponad 1500 woluminów  
w języku polskim, wśród których znajdują się podręczniki szkolne, akademickie  
i literatura piękna. Księgozbiór powstał dzięki pomocy Fundacji „Semper Polo-
nia”, Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska”, Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Fundacji 
„Oświata Polska za Granicą”. Cenną inicjatywą stowarzyszenia jest druk w bib- 
liofilskim nakładzie almanachu pt. Polacy w Buriacji, którego pierwszy tom  
ukazał się w 1996 roku, a do 2012 roku ukazało się ich siedem. W publikacji 
zamieszczono setki biogramów Polaków żyjących w Buriacji. Stowarzyszenie  
to w trakcie wieloletniej działalności zorganizowało wraz z uczelniami wyższymi 
w Ułan Ude kilka konferencji naukowych, w tym w 2006 roku Międzynarodową 
Konferencję Naukową „Polonijne lektury – 2006”. Konferencję poświęcono  
140. rocznicy Powstania Zabajkalskiego w 1866 roku. 

W 2009 roku w Kiachcie został utworzony za sprawą Stowarzyszenia  
Polaków „Nadzieja” jego oddział, a stanowisko przewodniczącej objęła Galina 
Nikołajewna Mostowszczikowa z rodziny Matwiejewskich. Jednym z Polaków 
zamieszkałych w Kiachcie (wcześniej Troickosawsk) był Aleksander Despot-
Zenowicz (1825 lub 1829-1897). Za działalność niepodległościową zesłany został 
na Syberię. Od 1852 roku był zatrudniony w charakterze urzędnika w oddziałach 
jednostek pogranicza w Kiachcie, a w latach 1859-1862 pełnił funkcję naczelnika 
tego miasta. W lutym 2011 roku odsłonięto na budynku urzędu miasta tablicę 
upamiętniającą osobę Despota-Zenowicza. W Kiachcie w latach 1892-1908 
mieszkał polski lekarz i antropolog Julian Talko-Hryncewicz (1850-1936) gdzie 
założył muzeum, bibliotekę oraz czasopismo o zasięgu regionalnym, w którym 
publikował również własne artykuły z opisami życia społecznego i religijnego 
oraz historii Buriatów, Ewenków i Chałchasów. On też prowadził na Zabajkalu 
pierwsze na świecie badania archeologiczne huńskich grobowców. 

Uroczystości jubileuszu 25-lecia Stowarzyszenia Autonomii Polaków 
„Nadzieja” w Ułan Ude miały miejsce 14 września 2018 roku. Uczestniczący  
w nich goście przyjechali dzień wcześniej z Irkucka, Minusińska, Krasnojarska 
oraz Kiachty i zakwaterowani zostali w hotelu „Profsoyuznaya”. Po śniadaniu 
udaliśmy się na zwiedzanie miasta, które rozpoczęło się od obecności w daca-
nie, czyli buddyjskiej uczelni-klasztorze, położonym w rejonie Łysej Góry  
w Ułan Ude, skąd rozpościera się przepiękny widok na panoramę miasta.  
Budowa świątyni Rinpocze Bagsza ruszyła w 2000 roku, słowo rinpocze  
po tybetańsku znaczy: drogocenny, a bagsza po buriacku: nauczyciel. 

W Ułan Ude przy głównym placu znajduje się okazały gmach Buriackiego 
Państwowego Akademickiego Teatru Opery i Baletu oraz Muzeum Geologiczne. 
Po południu w Muzeum Historii Miasta Ułan Ude odbył się wernisaż wystawy 
prac (reprodukcje przekazane przez polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego) Powstańca Listopadowego, zesłańca i malarza Leopolda Niemi-
rowskiego (1810-1883). O losach Niemirowskiego, jak też jego twórczości 
artystycznej opowiadał kurator wystawy, wiceprezes Stowarzyszenia „Nadzie-
ja” Eugeniusz Siemionow. Jako więzień polityczny z wyrokiem 20 lat katorgi 
L. Niemirowski w 1844 roku uczestniczył w wyprawie Rosyjskiego Towarzy-
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stwa Geograficznego badającej Kamczatkę oraz obszary zamieszkałe przez 
Jakutów, Czukczów i Koriaków. Jego prace ukazują nie tylko piękno przyrody 
syberyjskiej, ale co dzisiaj, okazuje się, jest bezcenne, to przedstawicieli rdzen-
nej ludności Syberii, ich ubiory oraz sprzęty, którymi posługiwali się w tamtym 
czasie. W 2010 roku w dwusetną rocznicę urodzin Niemirowskiego ukazał się 
w Irkucku album prezentujący jego postać i dorobek artystyczny.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolejnym punktem uroczystości jubileuszowych był koncert w Domu 

Przyjaźni Narodów znajdującym się naprzeciw Soboru Ikony Matki Bożej Ho-
digitria. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz Republiki Buria-
cji, władz miasta Ułan Ude oraz prezesi stowarzyszeń: litewskiego, niemieckie-
go, Ewenków, Kazachów, Azerów, Koreańczyków oraz Tatarów. W części 
artystycznej wystąpiły zespoły narodowe: buriacki oraz rosyjski. Wykonawcy 
ubrani w stroje ludowe przedstawili tańce oraz pieśni w swoich językach. Na 
scenie pojawiły się wszystkie grupy wiekowe począwszy od dzieci, poprzez 
młodzież, po dorosłych. Wystąpił też polski chór „Nadzieja” oraz jego zespół 
wokalny, który zaśpiewał utwór pt. „Polsko moja”, a Wiktoria Muchariewa 
wykonała solo utwór „Czarna Madonno”. Na koniec uroczystości odśpiewano 
hymn stowarzyszenia, którego fragment brzmi:  

Lecz pamiętamy czas terroru, 
Gdy pradziadowie nasi szli 
Bronić wolności i honoru 

a w innym miejscu usłyszeliśmy: 

Dziś kraj nasz wolny, wolna Polska. 
Ojczystej mowy dźwięki brzmią. 
Zachować ją to nasza troska; 
My, zawsze wierni, będziemy z nią 

Ułan Ude. Uczestnicy Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 
Fot. Ryszard Sławczyński. 
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Końcowym akordem jednodniowych uroczystości była kolacja w restau-
racji „Panorama” znajdującej się w hotelu „Sagaan Morin”. 

W dniach 6-12 września 2018 roku w Ułan Ude, w ramach realizacji  
drugiej edycji cennego projektu edukacyjnego pn. „Wspólna ławka. Śladami 
polskich zesłańców syberyjskich Warszawa – Ułan Ude”, przebywała grupa 
dziewięciorga dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 203 im. ks. Ignacego Skorupki 
w Warszawie. Wraz z dziećmi przyjechała dyrektor szkoły Anna Oskroba,  
nauczycielka Karolina Złotkowska, wizytator Mazowieckiego Kuratorium 
Oświaty Joanna Jałosińska. Ponadto zastępca dyrektora Departamentu Współ-
pracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych  
Iwona Kozłowska, przedstawicielki Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”: 
Małgorzata Aleksandrowicz, Natalia Worobiowa oraz Maria Iwanowa, która 
znacząco przyczyniła się do realizacji projektu. Patronat nad przedsięwzięciem 
objął Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Irkucku Krzysztof Świde-
rek. Dzieci w trakcie kilkudniowego pobytu w Ułan Ude odwiedziły Szkołę 
Średnią nr 32, gdzie uczestniczyły we wspólnych zajęciach lekcyjnych, warsz-
tatach tanecznych oraz wysłuchały koncertu chóru szkolnego. Wartościowym  
doświadczeniem był dzień spędzony w rodzinie buriackiej. W programie był 
wyjazd do Miszychy, gdzie pod pomnikiem upamiętniającym Powstanie  
Zabajkalskie oddano hołd poległym i złożono kwiaty. Na postumencie pomnika 
jest tablica z tekstem: 

Pamięci zesłańców Polskich uczestników Powstania nad Bajkałem  
poległych w walce z żołnierzami carskiej Rosji 12 lipca 1866 r.  

Spijcie spokojnie Bohaterowie, pamiętamy o Was. 

Natomiast poeta Walenty Litwinow z Ułan Ude w wierszu poświęconym 
„Powstańcom Zabajkalskim” napisał:  

Na tym odłamku Rzeczypospolitej  
Wśród martwej ciszy osikowy liść 
Modlitwy szepcze trawie złotolitej 
I ukazuje dokąd trzeba iść. 

Dzieci z Polski wspólnie z rówieśnikami z Ułan Ude złożyły również 
kwiaty pod pomnikiem Ofiar Represji Komunistycznych znajdującym się  
w stolicy Buriacji. W mieście zlokalizowana została m.in. centrala obozu Jużłag, 
wchodzącego w skład systemu obozów koncentracyjnych na terenie Rosji  
Sowieckiej nazywanych Gułagami lub łagrami. Obozy takie na terenie całego 
państwa założono dekretem już w 1918 roku. Przez Ułan Ude przejeżdżały liczne 
transporty kolejowe z więźniami do obozów znajdujących się na Kołymie gdzie 
kierowano „szczególnie niebezpiecznych”. Zatrudnieni byli tam głównie  
w górnictwie. Obozy na terenie Kołymy charakteryzowała wyjątkowa wysoka 
śmiertelność ze względu na trudne warunki pracy, którą przerywano dopiero przy 
minus 54 C. Więźniem Kołymy był Ryszard Kaczorowski (1919-2010), ostatni 
prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na Uchodźstwie.  

Uczestnicy projektu „Wspólna ławka” odwiedzili również w Ułan Ude 
świątynię buddyjską oraz uczestniczyli we Mszy świętej w kościele 
rzymskokatolickim pw. Najświętszego Serca Jezusa znajdującym się w diecezji 
św. Józefa w Irkucku w dekanacie Irkuckim. Parafię reaktywowano w sierpniu 
1999 roku, zajmuje ona obszar większy od Polski, a jej proboszczem jest 
gościnny  
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ks. Adam Romaniuk, któremu w pracy duszpasterskiej pomagają siostry domi-
nikanki z Polski.  

Ksiądz Adam jest kapłanem pochodzącym z diecezji drohiczyńskiej  
w Polsce i przyjechał do Ułan Ude w 2000 roku, rozpoczynając intensywne 
starania na rzecz budowy kościoła, która ruszyła w 2004 roku przy  
prospekcie Stroitielej 3. Konsekracja świątyni odbyła się w czerwcu 2005 roku, 
konsekrował biskup Cyryl Klimowicz z Irkucka. Parafia liczy aktualnie ponad 
400 wiernych, a niektórzy parafianie mieszkają ponad 700 km od Ułan Ude. 
Pierwszy kościół katolicki na terenie Buriacji wzniesiony został w Ułan-Ude 
już ponad 100 lat temu, w lipcu 1909 roku miało miejsce jego poświęcenie, 
pierwszym proboszczem został ksiądz Seweryn Turosieński, a następnie ksiądz 
Antoni Gilewski. Początki budowy tej świątyni sięgają 1906 roku, kiedy  
to grupa Polaków pod przewodnictwem zesłańca styczniowego Włodzimierza 
Zalewskiego wyszła z inicjatywą budowy kościoła w Wierchnieudińsku,  
bowiem taką nazwę nosiło wówczas Ułan Ude. Zgoda na budowę świątyni  
została wydana przez władze w 1907 roku, a na taką decyzję wpływ miał ukaz 
cara Mikołaja II z kwietnia 1905 roku wprowadzający tolerancję religijną.  
Po tym ukazie zaistniały większe możliwości tworzenia nowych parafii i budo-
wy kościołów na obszarze całej Rosji, co w praktyce przekładało się na budowę 
nowych świątyń rzymskokatolickich na obszarze Kresów Wschodnich (tzw. 
Ziemie Zabrane) w tym w Miorach, Trabach czy Starych Wasiliszkach (obecnie 
Białoruś). Sam dekret wynikał ze słabości caratu w tamtym okresie, co brało się 
z porażek odnoszonych przez Imperium Rosyjskie w wojnie z Japonią oraz 
wybuchu rewolucji rosyjskiej 1905 roku.  

Wraz z przejęciem władzy w Rosji przez bolszewików w 1917 roku  
nastąpiła laicyzacja państwa. Zamykano i burzono świątynie wszystkich  
wyznań, więziono i rozstrzeliwano kapłanów, religia traktowana była przez 
komunistów jako: „opium dla ludu”. Nie inaczej sytuacja wyglądała w Ułan 
Ude i na obszarze całej Buriacji, gdzie w okresie międzywojnia uległy likwida-
cji buddyjskie dacany, cerkwie prawosławne, moleny staroobrzędowców,  
synagogi i meczety. Świątynie zamieniano na magazyny, sale gimnastyczne, 
filharmonie, kluby, pływalnie lub wysadzano w powietrze. Po wielkim terrorze 
w Rosji Sowieckiej (1934-1939) spośród 397 księży katolickich 186 zamordo-
wano, pozostałych uwięziono z wyjątkiem 30 kapłanów, którzy zostali depor-
towani za granicę. Zachowano dwa otwarte kościoły katolickie w Moskwie  
i Leningradzie (obecnie Petersburg). Kościół rzymskokatolicki w Ułan Ude 
zlikwidowany został w 1930 roku. 

Najważniejszym punktem pobytu uczestników projektu „Wspólna ławka” 
w Ułan Ude były uroczystości poświęcone 100-leciu odzyskania przez Polskę 
niepodległości, które odbyły się w Bajkalskim Koledżu Turystyki i Usług  
w Ułan Ude. Dzieci z Polski oraz uczniowie Społecznej Szkoły Języka i Kultu-
ry Polskiej wspólnie przedstawiły program patriotyczny składający się  
z wierszy oraz piosenek. Nie zabrakło akcentu dotyczącego roli polskich  
zesłańców w walce o niepodległość Polski. Na uroczystości był obecny Konsul 
Generalny RP w Irkucku Krzysztof Świderek, który w swoim przemówieniu 
podkreślił znaczenie daty 11 listopada 1918 roku. Dzieci w drodze powrotnej 
(samolotem) do Polski zaproszone zostały do ambasady polskiej w Moskwie,  
a w stolicy Rosji zwiedziły Plac Czerwony. 
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Jubileusz 25-lecia Stowarzyszenia „Nadzieja” jest dobrą okazją do pod-
sumowania zarówno dokonanych działań, jak i wytyczenia nowych celów. 
Obecnym władzom stowarzyszenia jak też jej członkom gratuluję dotychcza-
sowej działalności i życzę przynajmniej takich samych osiągnięć w następnych 
dziesięcioleciach. 

Ryszard Sławczyński (Ułan Ude – Wrocław)  

* 
Autor przebywał w Buriacji i obwodzie irkuckim w dniach 7-19 września 2018 
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