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• NA UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM POWSTAŁO  

ARCHIWUM SYBIRAKÓW  
 
21 listopada 2018 r. w siedzibie Wydziału Filozoficzno-Historycznego 

Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się uroczystość podpisania umowy pomiędzy 
Wydziałem a Oddziałem Związku Sybiraków w Łodzi. Porozumienie dotyczy 
przekazania społeczności akademickiej zasobów archiwalnych Komisji Histo-
rycznej Związku Sybiraków. Zostaną one złożone w Bibliotece Instytutu Historii 
UŁ. 1 lutego 2019 r. rozpoczęło zaś funkcjonowanie Archiwum Sybiraków, które 
zostało powołane przez dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ – 
prof. zw. dra. hab. Macieja Kokoszkę. Archiwum Sybiraków jest samodzielną 
jednostką organizacyjną w strukturze Instytutu Historii UŁ.  

Podczas listopadowej uroczystości władze Wydziału reprezentowała  
prodziekan dr hab. Aneta Pawłowska, prof. UŁ, natomiast w imieniu Zarządu 
Oddziału w Łodzi Związku Sybiraków swój podpis pod dokumentem złożył 
pan prezes dr Stanisław Jurkin. W uroczystości wzięli udział licznie zgroma-
dzeni Sybiracy, a także wykładowcy i studenci. 

Opiekę merytoryczną i organizacyjną nad Archiwum Sybiraków objął  
dr Wojciech Marciniak – pracownik Instytutu Historii UŁ, który podczas podpi-
sania porozumienia omówił zawartość sybirackich zbiorów i podkreślił ich  
bezcenną wartość dla środowiska naukowego. Zapowiedział, że materiały  
te będą udostępniane wszystkim osobom zainteresowanym tematyką losów 
Polaków na Wschodzie w XX w. Wśród przekazanych Uniwersytetowi Łódz-
kiemu akt większość stanowią relacje i wspomnienia obywateli polskich  
deportowanych w głąb ZSRR w latach II wojny światowej lub po jej zakończe-
niu. W zasobach tych znajduje się także bogaty zbiór nagrań oraz ikonografia. 
Wszystkie te materiały będą sukcesywnie katalogowane, a następnie digitalizo-
wane i udostępniane w formie tradycyjnej lub cyfrowej. Ponadto publikowane 
one będą w „Zesłańcu”, kwartalniku Rady Naukowej Zarządu Głównego 
Związku Sybiraków. 

Z kolei dr hab. Albin Głowacki, prof. UŁ przybliżył dzieje współpracy 
łódzkiego środowiska historyków z Sybirakami, która trwa od czasu utworzenia 
Związku Sybiraków w Łodzi w 1989 r. Zwrócił uwagę, że uroczystość odbywa 
się w ważnym, jubileuszowym roku: 100-lecia odzyskania przez Polskę niepod-
ległości, 70-lecia istnienia Instytutu Historii UŁ oraz 90-lecia założenia  
Związku Sybiraków i 30-lecia wznowienia jego działalności. Przypomniał także 
znaczącą rolę dr. Marka Budziarka i Jerzego Rossowskiego w rozwijaniu  
kooperacji pomiędzy środowiskiem naukowym a Sybirakami oraz w dokument-



KRONIKA 70 

towaniu wojennych przeżyć członków łódzkiego Związku Sybiraków (obaj stali 
na czele Komisji Historycznej tej organizacji). Prof. Albin Głowacki nawiązał 
także do aktywnej działalności na tym polu uczestników proseminarium i sami-
narium magisterskiego, prowadzonego w Katedrze Historii Europy Wschodniej 
UŁ, którzy przez wiele lat nagrywali i spisywali wspomnienia łódzkich Sybira-
ków. Dla młodych adeptów historii było to niezwykle cenne doświadczenie. 
Kontakt ze świadkami historii i możliwość pracy ze źródłem wywołanym  
stanowiły bowiem znakomitą okazję do doskonalenia swojego warsztatu  
badawczego.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problematyka sybiracka stała się przedmiotem zainteresowania nauko-

wego licznych podopiecznych prof. A. Głowackiego, zarówno uczestników 
jego seminarium magisterskiego, jak i doktorskiego, które to funkcjonowały  
w ramach Katedry Historii Europy Wschodniej. Studenci i pracownicy  
tej Katedry brali udział w różnych przedsięwzięciach środowiska łódzkich Sybi-
raków (konferencje popularnonaukowe, konkursy dla uczniów szkół średnich, 
wykłady w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli historii). Prof.  
A. Głowacki współredagował rocznik „My, Sybiracy” oraz opublikował na jego 
łamach wiele swoich tekstów. 

Po podpisaniu umowy odbyła się ożywiona dyskusja z udziałem student-
tów i pracowników Wydziału, podczas której Sybiracy dzielili się swoimi 
wspomnieniami z okresu zsyłki. Z sali padały pytania o m.in.: życie codzienne 
na wygnaniu, kwestie związane z przetrwaniem tego trudnego okresu czy  

Prof. nadzw. dr hab. Aneta Pawłowska  
(Prodziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ) oraz  

dr Stanisław Jurkin (Prezes Oddziału Związku Sybiraków w Łodzi) podpisują  
porozumienie o przekazaniu materiałów archiwalnych. Fot. Bartosz Kałużny. 
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uczucia towarzyszące turystycznym „powrotom” po latach na miejsce zsyłki. 
Spotkanie z żyjącymi świadkami najnowszych dziejów Polski było dla student-
tów bardzo wartościową lekcją historii. Oficjalna część uroczystości zakończyła 
się konkluzją, że istnieje wyraźna potrzeba częstszych spotkań młodzieży  
akademickiej z łódzkimi Sybirakami. W najbliższym czasie zostaną zatem  
zainicjowane na Uniwersytecie Łódzkim kolejne tego typu wydarzenia.  

Następnie zgromadzeni udali się do sali dydaktycznej Instytutu Historii 
UŁ, w której znajduje się stała wystawa pt. „Polacy na Syberii”. Została ona 
opracowana i zrealizowana dzięki współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych z Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Na wystawie znajdują się biogramy 
dwunastu Polaków – Sybiraków czasów carskich, którzy włożyli swój wkład  
w poznanie i opisanie Syberii. Są to sylwetki m.in.: Aleksandra Czekanowskie-
go, Jana Czerskiego, Benedykta Dybowskiego, Bronisława Piłsudskiego  
i Wacława Sieroszewskiego. Autorką biogramów jest dr hab. Hanna Krajewska 
– dyrektorka Archiwum PAN, natomiast koncepcję wystawy opracowała Iwona  
Kozłowska – zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią  
i Polakami za Granicą MSZ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Archiwum Sybiraków UŁ będzie kontynuowało działalność Komisji Histo-

rycznej Związku Sybiraków w Łodzi. Dzięki powołaniu tej jednostki nazwa  

Archiwum nadal będzie funkcjonowała w publikacjach naukowych, a dotychczas-

sowe sygnatury archiwalne zostaną zachowane. Wspomnienia z zesłania publiko-

wane będą na łamach kwartalnika „Zesłaniec”. Ponadto studenci zainteresowani 

losami Polaków na Wschodzie będą mogli odbywać w nim praktyki. 
Wojciech Marciniak 

Od lewej: Michał Makatun, Edward Golański, Maria Kozłowska,  
Teresa Patrzyczna, Hanna Przybył, Stanisław Jurkin i Wojciech Marciniak  

ze sztandarem Oddziału Związku Sybiraków w Łodzi. Fot. Bartosz Kałużny. 
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• WSPOMNIENIE O REGINIE MADEJ-JANISZEK  
 
W dniu 9 grudnia 2018 roku zmarła niespodziewanie Regina Madej-

Janiszek (8 VII 1951 – 9 XII 2018), długoletni pracownik Muzeum Niepodleg-
łości w Warszawie. Była osobą niezwykle aktywną, działająca na wielu  
polach. Jednym z tematów, którym się zajmowała były losy zesłańców  
do ZSRR w latach 1939-1956.  

W ramach obowiązków służbowych opracowywała ikonografię (zdjęcia) 
znajdującą się w zasobach „Kolekcji Sybirackiej” Muzeum Niepodległości. 
Interesowały Ją rozległe tereny Rosji i państw powstałych po upadku ZSRR. 
Odbyła kilka podróży śladami zesłańców na terenie Kazachstanu, Syberii 
Wschodniej – Irkuck, Republiki Komi – Workuta, Syktywkar oraz Wysp  
Sołowieckich na Morzu Białym. Podczas tych podróży nawiązywała kontakty 
ze stowarzyszeniami polonijnymi na tamtejszym terenie oraz z działaczami 
„Memoriału”, rosyjskiego stowarzyszenia upamiętniającego ofiary terroru 
stalinowskiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jako współautorka cyklu prelekcji (wespół z dr Anną Milewską-Młynik) 

pt. „Przez tundrę, tajgę i stepy” prezentowała obraz współczesny terenów  
zesłańczych oraz sposoby upamiętniania losów zesłanych tam Polaków.  
W cyklu „Polskie groby i nekropolie na Obczyźnie” przedstawiła miejsca  
pochówku Polaków w Kazachstanie i różnych częściach Rosji, a także w Iranie 
(Persji) i Afryce, gdzie dotarli Polacy po opuszczenie ZSRR, wraz z Armią  
gen. Władysława Andersa, w 1942 roku. Wspomniane wyżej prelekcje cieszyły 
się dużym zainteresowaniem publiczności, co wynikało nie tylko z ich tematy-
ki, ale także z powodu interesującej formy przekazu. W tym miejscu należy 

Regina Madej-Janiszek (8 VII 1951 – 9 XII 2018) 
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nadmienić, że Regina Madej-Janiszek była doświadczonym warszawskim prze-
wodnikiem PTTK, co pozwalało na wartki tok narracji podczas prelekcji. 
Utrzymywała kontakty ze Związkiem Sybiraków oraz środowiskiem „Dzieci 
Tułaczy”, to jest sierot, które opuściły teren ZSRR w 1942 r. i przebywały  
następnie w Persji, Indiach i w Afryce Wschodniej (Kenia). Była zapraszana na 
spotkania świąteczne tych środowisk, co wskazuje, że uznawano Ją za osobę 
godną zaufania i angażującą się w akcję zachowania w pamięci dla potomnych, 
ich tragicznych losów.  

Zainteresowana tematyką kresową zaangażowała się w opracowanie 
zbiorów ikonograficznych „Kolekcji Krzemienieckiej” i utrzymywała kontakt 
ze środowiskiem „Koła Krzemieńczan”. Uczestniczyła w Krzemieńcu w konfe-
rencji „Dialog dwóch kultur”, które zapoczątkował dr Mariusz Olbromski  
ówczesny dyrektor Muzeum Narodowego w Przemyślu, gdzie zaprezentowała 
dane o zasobach ikonograficznych w Muzeum Niepodległości dotyczących 
Krzemieńca i słynnego Liceum Krzemienieckiego. 

Uczestniczyła w międzynarodowej konferencji na Wyspach Kołowiec-
kich poświęconej m.in. męczeństwu duchowieństwa, gdzie przedstawiła referat 
o polskich księżach, więźniach tamtejszego łagru (2015) oraz w międzynaro-
dowej konferencji organizowanej przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu 
„Oświata i nauka na kresach wschodnich w XIX i XX w.”, prezentując referat 
pt. „Państwowa szkoła techniczna im. Józefa Piłsudskiego w zbiorach Muzeum 
Niepodległości w Warszawie” (2016). 

Podczas sesji, która towarzyszyła wystawie malarstwa repatrianta  
z Kazachstanu Feliksa Mostowicza w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej „In-
spiracje malarskie Feliksa Mostowicza” (X. 2015 – I. 2016 r.) wygłosiła referat 
„Cmentarze w stepie kazachskim. Wizja zapisana w malarstwie Feliksa Mosto-
wicza oraz we wspomnieniach zesłańców osiedlanych w Kazachstanie.” 

Autorka licznych publikacji w periodyku Muzeum Niepodległości  
„Niepodległość i Pamięć”, kwartalniku Rady Naukowej Zarządu Głównego 
Związku Sybiraków„Zesłaniec” oraz roczniku „Wrocławskie Studia Wschod-
nie”. Dotyczyły one zbiorów muzealnych i kolekcji, informacji z życia środo-
wisk zesłańczych i kresowych, jak też recenzji książek historycznych. Była 
animatorką działalności edukacyjno-popularyzatorskiej z zakresu tematyki  
zesłańczej i kresowej. 

Cześć Jej Pamięci!  

Dr Irena Kępa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


