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48 Bernard Groth ~1890, 
Pomieczyńska Huta 

Sybir, los 
nieznany 

49 Jan Plichta ~1905, 
Pomieczyńska Huta 

Sybir, wrócił i po 
miesiącu zmarł 

50 Leon Bobkowski 1903, 
Pomieczyńska Huta 

zmarł  
w Grudziądzu 

51 Onufry Szwaba ~1890, 
Pomieczyńska Huta 

wrócił  
z Grudziądza 
 i po dwóch 

miesiącach zmarł 

52 Leon Pakura ~1905, 
Pomieczyńska Huta 

wrócił  
z Grudziądza 

53 Jan Gołąbek ~ 1890, 
Pomieczyńska Huta 

wrócił  
z Grudziądza 

54 Leon Roszkowski Sianowo, policjant 
na Kresach 

zamordowany  
w Miednoje  

w 1939  

55 Anna Roszkowska Sianowo, Kresy 
Wschodnie 

wywieziona  
do Kazachstanu, 

wróciła 

56 Stanisław 
Roszkowski 

Sianowo, Kresy 
Wschodnie 

wywieziony  
do Kazachstanu, 

wrócił 

57 Alojzy Roszkowski Sianowo, Kresy 
Wschodnie 

wywieziony  
do Kazachstanu, 

wrócił 

58 Bronisława 
Pryczkowska 

1919, Stążki 
Postrzelona  

w głowę przez 
Rosjanina, 

 straciła oko 

59 Wacław Miotk Olszowe Błoto Wrócił w 1946 r. 

*** 

Wymienioną w artykule książkę E. Pryczkowskiego pt. Wspomnienia 

kaszubskich Sybiraków można jeszcze nabyć drogą wysyłkową od Autora z dedykacją. 
Proszę pisać na adres: pryczkowski@iq.pl lub telefonować na  numer 601 691 652. 
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POŚWIĘCENIE POMNIKA  

BŁ. KS. WŁADYSŁAWA BUKOWIŃSKIEGO 
 
 
Dnia 21 czerwca 2020 w karagandyjskiej parafii p.w. Maryi Matki Kościoła 

w Kazachstanie, którą prowadzą księża Marianie, miało miejsce szczególne 
wydarzenie, jakim było poświęcenie pomnika bł. ks. Władysława Bukowińskiego. 
Pomnik, który do tej pory znajdował się we wnętrzu świątyni, został umieszczony 
przed budynkiem kościoła na specjalnie przygotowanym miejscu.  

Aktu poświęcenia dokonał ks. bp Adelio Dell’Oro, ordynariusz diecezji 
Karaganda, w obecności proboszcza parafii ks. Grzegorza Burdyńskiego. Jest to 
pierwszy pomnik bł. ks. Władysława Bukowińskiego w Środkowej Azji. 
Uroczystość poświęcenia przypadła w dzień po liturgicznym wspomnieniu 
Apostoła Kazachstanu jak nazwano bł. ks. Władysława Bukowińskiego, które 
przypada 20 czerwca.  

Przy pomniku umieszczono bukiet biało-czerwonych kwiatów, który 
przypominał zgromadzonym polskie pochodzenie bł. ks. Władysława. Sama 
parafia, w której znajduje się pomnik, również ma wyjątkowe znaczenie  
i związek z Błogosławionym, gdyż właśnie w tej części Karagandy po swoim 
przybyciu z łagrów przebywał i prowadził działalność duszpasterską  
ks. Bukowiński, a także właśnie on był założycielem tejże wspólnoty 
parafialnej.  

Po uroczystej Mszy św. i poświęceniu pomnika, zebrani mogli przestawić 
Bogu swoje prośby za przyczyną bł. ks. Władysława oddając jednocześnie 
cześć jego relikwią. Należy dodać, że beatyfikacja ks. Wł. Bukowińskiego 
odbyła się 11 września 2016 roku w Karagandzie.  

Ks. Władysław Bukowiński urodził się 22 grudnia 1904 roku w Ber-
dyczowie. Kształcił się w kijowskim gimnazjum rosyjskim, a później  
w gimnazjum polskim w Płoskirowie. W roku 1920 rodzina Bukowińskich 
wróciła do Polski, a 1921 r. Władysław zdał maturę i rozpoczął studia 
prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiował jednocześnie w Szkole 
Nauk Politycznych. Rozpoznając powołanie kapłańskie studiował na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Seminarium Duchownym  
w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 28 czerwca 1931 roku z rąk 
metropolity krakowskiego księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy.  

Po święceniach, został skierowany do nauczania katechezy w Gimnazjum 
św. Teresy w Rabce, a od roku 1936 posługiwał w Suchej Beskidzkiej jako 
wikariusz i katecheta. W latach 1936-1939 był wykładowcą katechetyki  
i socjologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Łucku.  
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Dnia 17 września 1939 roku ks. biskup Adolf Piotr Szelążek mianował 
go proboszczem parafii katedralnej w Łucku. 22 sierpnia 1940 roku został 
aresztowany przez NKWD i osadzony w łuckim więzieniu. Dopiero 27 czerwca 
1941 został wypuszczony na wolność, jednocześnie nakłaniano go  
do opuszczenia miasta. Ks. Władysław postanowił jednak pozostać pośród 
swoich parafian i podjął obowiązki duszpasterskie. W nocy z 3 na 4 stycznia 
1945 roku został ponownie aresztowany wraz z biskupem Szelążkiem i innymi 
kapłanami. Oskarżono go o zdradę i skazano na dziesięć lat karnego obozu 
pracy. Został zesłany do obozu pracy Bakał w obwodzie czelabińskim. Później 
został przeniesiony do obozu Żezkazgan w Kazachstanie, gdzie pracował  
w kopalni miedzi. Praca trwała tam 12 godzin na dobę. Przez cały czas 
uwięzienia pełnił posługę kapłańską wobec swych współtowarzyszy niedoli. 
Swoją osobowością przyciągał katolików różnych narodowości znajdujących 
się w łagrze. Organizował także spotkania międzyreligijne i sam był zapraszany  
na spotkania organizowane przez inne wspólnoty wierzących. Także dzięki jego 
staraniom, wierzący różnych religii mogli uroczyście obchodzić swoje święta 
mając dzień wolny od pracy. Za nich pracowały wtedy osoby innych wyznań.  
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Troszcząc się o Rodaków, ks. Wł. Bukowiński napisał historię Polski 

(Historia nauczycielką życia – historia Polski pisana w łagrze). 10 sierpnia 
1954 r. został zwolniony z obozu i w trybie administracyjnym i zesłany na trzy 
lata do Karagandy, tam zobowiązany był do podjęcia pracy i comiesięcznego 
meldowania się w komendanturze. Kiedy w czerwcu 1955 roku pojawiła się 
możliwość repatriacji do Polski, postanowił zostać w Kazachstanie wśród 
swoich wiernych. Decyzja ta wiązała się z przyjęciem obywatelstwa 
sowieckiego. Dwa lata później został kolejny raz uwięziony z wyrokiem na trzy 
lata pozbawienia wolności. Po wyjściu na wolność pracował jako stróż nocny. 
Ponownie został aresztowany 3 grudnia 1958 roku za działalność religijną. 
Otrzymał wyrok trzech lat łagru. Wychodząc na wolność wrócił do Karagandy, 
gdzie kontynuował swoją pracę duszpasterską udając się także na wyprawy 
misyjne do sąsiednich miejscowości. Zmarł 3 grudnia 1974. Przeżył 
siedemdziesiąt lat, z czego dwadzieścia w Karagandzie. 

Warto w tym miejscu przypomnieć, jak wyglądała posługa duszpasterska 
ks. Wł. Bukowińskiego w Karagandzie i jej okolicach. Po zwolnieniu z łagru  
ks. Bukowiński został przymusowo osiedlony w 1954 roku w Karagandzie.  
W latach 1955-1957 w mieście tym przebywało kilku kapłanów podobnie jak 
ks. Bukowiński zwolnionych z łagrów. Stało się to przyczynkiem by otwierać 
kościoły. W samej Karagandzie w latach 50 XX w. funkcjonowały trzy 
nielegalne kościoły katolickie. Jeden z nich założył ks. Wł. Bukowiński  
na przedmieściach, by nie rzucał się w oczy władzy. Został on poświęcony 
przez ks. Józefa Kuczyńskiego 29 czerwca 1956 roku. Jednak, kiedy informacja 
o istnieniu kościołów dotarła do organów bezpieczeństwa, zostały one 
pozamykane. Taki sam los spotkał kościół ks. Bukowińskiego, który zamknięto.  

Wraz z zamknięciem kościoła, zmieniła się forma pracy duszpasterskiej 
ks. Bukowińskiego. Ze względu na zagrożenie ponownym aresztowaniem,  
w swoim mieszkaniu Msze św. sprawował rzadko i to w gronie bardzo 

Uroczystość poświęcenia pomnika bł. ks. Władysława Bukowińskiego  
przez bp Adeilo del Oro i ks. proboszcza Grzegorza Burdyńskiego. 
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zaufanych osób. Zazwyczaj udawał się do mieszkania jakiejś wierzącej rodziny, 
gdzie jeden z pokoi był „przerabiany” na kaplicę. Zawieszano obrazy religijne, 
pomieszczenie ustrajano kwiatami, za ołtarz służył zwykły stół nakryty 
odświętnym obrusem. Ustawiano świeczki w lichtarzu lub w szklankach  
ze solą. Na ołtarzu stawiano pudełko albo dwie grube książki przykryte białą 
serwetką, na nich ustawiano krucyfiks. Spotkanie rozpoczynało się  
od spowiedzi, która trwała po kilka godzin. Bardzo często penitencji nie mieli 
okazji by wyspowiadać się przez 20 a nawet 40 lat. Ks. Bukowiński zachęcał 
ich wtedy do spowiedzi generalnej z całego życia, pomagając im  
w wyspowiadaniu się i jak wspomina nie popędzając ich, ani nie patrząc  
na zegarek. Po spowiedzi odprawiał Mszę św. w intencji domowników, druga 
Msza św. sprawowana była za zmarłych. Jeżeli zostawał w danym domu,  
to wystawiony był Najświętszy Sakrament. Poranna Msza św. sprawowana była 
około godz. 5.00. W Karagandzie w liturgii uczestniczyło od 50 do 100 osób.  

Podstawowa praca duszpasterska ks. Wł. Bukowińskiego polegała  
na udzielaniu sakramentów. Specyfika Związku Sowieckiego polegała między 
innymi na tym, że z braku księży, sakramentu chrztu z wody udzielały starsze 
babcie (babuszki) cieszące się zaufaniem i szacunkiem w danej wspólnocie 
wierzących. Ze względu na brak możliwości ustalenia czy było to wykonane 
zgodnie z wymogami prawa kościelnego, ks. Wł. Bukowiński udzielał chrztu 
warunkowego, by uzupełnić zaistniałe braki. W czasie wizyt kapłana w danym 
domu, przynoszono do chrztu dzieci, ale przychodziły również osoby dorosłe, 
które pragnęły przyjąć chrzest. Kolejnym sakramentem była eucharystia –  
Komunia św. W miejscowości, gdzie mieszkali katolicy niemieccy, najczęściej 
we wspólnotach były katechetki, które przygotowywały dzieci do I Komunii 
św., we wspólnotach polskich, katechetek było bardzo mało, dlatego katechezę 
przygotowująca prowadził sam ksiądz. Nauki obejmowały nie tylko dzieci, ale 
także ich matki. Ks. Bukowiński koncentrował się na następujących tematach: 
Bóg, Jezus Chrystus, Kościół katolicki, żywoty świętych, spowiedź, komunia św.  

Przed samą uroczystością dzieci miały przeprosić mamy i babcie. Samą 
uroczystość Komunii św. starał się ks. Bukowiński przeprowadzać w małych 
grupach, a dziewczęta były ubrane w białe sukienki lub białe bluzki. Bardzo 
często ks. Bukowiński błogosławił małżeństwa wcześniej już zawarte  
bez obecności kapłana, kiedy to młodzi małżonkowie wypowiadali słowa 
przysięgi przed świadkami. W takich sytuacjach ksiądz błogosławił ich powagą 
Kościoła. Zdarzało się również, że do sakramentu małżeństwa przychodzili 
rodzice i ich dorosłe dzieci ze swoimi narzeczonymi prosząc o błogo-
ławieństwo kapłańskie. Jak wspominał ks. Bukowiński, księża nie brali udziału 
w weselach ani w pogrzebach na cmentarzu. Natomiast w domu zmarłego była 
odprawiana uroczysta Msza św. przed którą rodzina przystępowała do spo-
wiedzi i przyjmowała Komunię św. Kiedy ksiądz przyjeżdżał do jakieś 
miejscowości to udawał się na cmentarz i tam błogosławił groby. Sakramentu 
namaszczenia chorych ks. Bukowiński udzielał zawsze, gdy przyjeżdżała  
do niego starsza osobą. Zdawał sobie sprawę, że nie wiadomo czy będzie 
jeszcze możliwość dotarcia z posługą do takiej osoby1

.  

                                                           
1

 Zdjęcia wykonał Maksym Lipin, pochodzą z portalu internetowego: 
КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ В КАЗАХСТАНЕ https://catholic-kazakhstan. org/ 
vsemu-svoe-mesto/ 

 
 
 
 
 
 
GRZEGORZ PEŁCZYŃSKI 
 

SŁAWNI W POLSCE BARDOWIE ROSYJSCY 
 

 

Rosjanin śpiewający swoje własne pieśni, akompaniując sobie na gitarze, 
to fenomen znany także poza granicami Rosji. Również w Polsce szczerze 
podziwia się takich bardów, jak zwykło się nazywać takowych. Nie wszyscy 
jednak w naszym kraju stali się popularni. Mało kto pewnie słyszał  
o Aleksandrze Galiczu czy Juliju Kimie. Sławę zdobył natomiast Aleksander 
Wertyński, Włodzimierz Wysocki oraz Bułat Okudżawa. W Polsce znajdowali 
oni nie tylko dość liczną publiczność, łączyły ich z nią też różne  inne sprawy. 

Ich popularność u polskiej publiczności może czasami zdumiewać. Rosja 
jest wszakże krajem nie darzonym przez nas sympatią, choćby z tego powodu, 
że zmuszał tysiące naszych rodaków do zapoznania się z jego wschodnimi 
obszarami. Lecz Polacy umieli zawsze docenić wielką sztukę rosyjską,  
nie zważając na cierpienia, jakie wyrządziła im Rosja. Sztuka ta, choć wyrastała 
z rosyjskiej gleby, niejednokrotnie miała charakter uniwersalny. Najbardziej 
jaskrawym przykładem jest twórczość Fiodora Dostojewskiego, pisarza 
mającego u nas wręcz fanatycznych wielbicieli, chociaż w jego powieściach 
Polacy to zwykle szubrawcy. Jednakowoż w pieśniach tytułowych bardów, jeśli 
się oni pojawiają, to nie po to, aby ich spostponować, a wręcz przeciwnie. 

Aleksander Wertyński 

Urodził się w Kijowie w 1889 r. Niejednokrotnie twierdził, że jest 
polskiego pochodzenia, ale chyba prawdą to nie było. Na początku pierwszej 
wojny światowej zaczął występować na estradzie, także w filmie. Po rewolucji 
październikowej, jak wielu jego rodaków, wyjechał z Rosji. 

Na scenie występował początkowo w stroju Pierrota, ale nie białym,  
a czarnym. Potem zamienił go na doskonale skrojony frak. Śpiewał stworzone 
przez siebie, pełne melancholii pieśni. Nieszczęśliwa miłość, tęsknota  
za utraconą ojczyzną, samotność stanowiły tematy jego utworów.  
Do najbardziej znanych należy Żółty Anioł, Liliowy Negr, Jamais, Pij moja 
dziewczynko, W stepie mołdawskim, Madame, spadają liście. Wszystkie bardzo 
się podobały i to nie tylko rosyjskiej emigracji, rozrzuconej po całej Europie  
i Ameryce, także osobom nie umiejącym po rosyjsku rzec ani słowa. Potrafił on 
bowiem swoje myśli przekazywać także poprzez intonację gest, milczenie. 
Uwielbiały go zwłaszcza damy. Zdarzało się, że któraś mdlała podczas jego 
koncertu. Po nim zaś niejedna marzyła, aby się znaleźć wśród tych, które 
odjeżdżały z nim autem. 


