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• OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA EDUKACYJNA  
FUNDACJI KRESY-SYBERIA „10 LUTY 1940 –  
PAMI ĘTAJMY O SYBIRAKACH” – EDYCJA 3 

 
Po raz kolejny, śladem dwóch poprzednich lat, Fundacja Kresy-Syberia  

w dniach 01-14.02.2013 r. zrealizowała ogólnopolską kampanię edukacyjną  
„10 luty 1940 – Pamiętajmy o Sybirakach”. W latach 1940-41 w czterech ma-
sowych deportacjach z terenów Kresów Wschodnich II RP zostało wywiezionych 
setki tysięcy polskich rodzin. Pierwsza deportacja, która miała miejsce w nocy  
10 lutego 1940 należała do najtragiczniejszych. Członkowie Fundacji Kresy-
Syberia, jako wnuki i dzieci Kresowian i Sybiraków, stale pamiętają o tych wyda-
rzeniach. Zależy nam przy tym, aby o dacie ważnej dla każdego polskiego Sybi-
raka – niezależnie gdzie rzucił go ostatecznie los: 10 lutego 1940 – „dacie – klu-
czu” pamiętali wszyscy Polacy. 

 
Poprzez kampanię edukacyjną „10 luty 1940 – Pamiętajmy o Sybirakach” 

pragniemy przypomnieć o tej dacie wszystkim Polakom i ludziom na świecie. 
Niech pamięć o Sybirakach trwa w naszych sercach. O tych, którzy wrócili, jak  
i o tych, którzy na zawsze zasnęli na nieludzkiej ziemi. Tegoroczna edycja kam-
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panii pragnęła ukazać jak ogromny wpływ na losy wielu setek tysięcy polskich 
rodzin miały masowe deportacje obywateli polskich do ZSRR. Ich konsekwencje 
trwające do dziś. Ukazać pogmatwane dalsze losy osób represjonowanych, ich 
obecne rozproszenie po świecie. Stąd na stronie kampanii dostępne były i są 
fragmenty relacji Sybiraków nagranych przez Fundację na całym świecie. 

W celu szerokiego rozpropagowania idei kampanii zaktualizowana zosta-
ła strona internetowa poświęcona temu wydarzeniu www.10luty1940.pl, gdzie 
dostępny był jej szczegółowy program, materiały informacyjne. Cieszy nas, że 
po raz kolejny do uczestnictwa w naszej kampanii dołączyły także instytucje  
i organizacje pozarządowe z całej Polski zajmujące się tematem Sybiraków  
w skali krajowej, jak i lokalnej. W tym roku należeli do nich m.in. Instytut Pa-
mięci Narodowej, Muzeum Wojska w Białymstoku, Centrum Dialogu Przełomy 
ze Szczecina, Muzeum II Wojny Światowej, Centrum Dokumentacji Zsyłek, 
Deportacji i Wypędzeń z Krakowa, Centrum Kulturalne w Przemyślu, Małopol-
skie Kuratorium Oświaty, delegatura w Tarnowie, ZHR w Płocku. 

Z ich inicjatywy, a także Fundacji Kresy-Syberia w okolicach 10 lutego 
odbyło się szereg interesujących wydarzeń poświęconych upamiętnieniu losów 
Sybiraków – wystawy, pokazy filmowe, warsztaty edukacyjne, konferencje.  
W Warszawie Fundacja zorganizowała przy wsparciu Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich interesujący pokaz cyklu filmów dokumentalnych „Zbrodnia na 
Kołymie” w reżyserii Józefa Gębskiego w dniu 9.02.2013 r. oraz w rocznicę de-
portacji spotkanie historyczno-artystyczne poświęcone losom Sybiraków, a na-
stępnie także polskich dzieci – uchodźców w Nowej Zelandii. Zostało ono połą-
czone z promocją książki o ks. Wilniewczycu autorstwa ks. Andrzeja Chibow-
skiego. Cieszy nas, że w szeregu organizowanych w ramach kampanii uroczysto-
ści nie zabrakło członków Związku Sybiraków wraz z rodzinami, a także wielu 
osób w różnym wieku którzy pragnęli poznać historię obywateli polskich repre-
sjonowanych w czasie i po II wojnie światowej przez sowietów. Duże wsparcie 
zyskaliśmy dla naszej oddolnej inicjatywy także ze strony różnych środowisk, 
poprzez Internet, rozpowszechnienie materiałów informacyjnych o kampanii. 

Serdecznie dziękujemy Wszystkim za wsparcie dla naszych działaniach  
i już teraz zapraszamy na 4 edycję kampanii „10 luty 1940 – Pamiętajmy o Sy-
birakach” w lutym 2014 r. Jednocześnie zapraszamy do przesyłania wszelkich 
informacji poświęconych organizowanym w Polsce i za granicą wydarzeniom 
poświęconym upamiętnianiu losów Sybiraków, które odbędą się w toku 2013 r. 
Będziemy je publikować na stronie kampanii, aby docierały do jak największej 
liczby zainteresowanych, a edukacja trwała cały rok. 

Aneta Hoffmann 
 
 

• NAGRODA LITERACKA DLA ANATOLA DIACZY ŃSKIEGO 
W STALOWEJ WOLI 
 
„Gałązka Sosny” to miejska nagroda przyznawana w Stalowej Woli od 

1999 roku. Pierwotnie była to nagroda czysto literacka i miała szerszy zakres 
terytorialny, później ograniczony do samego miasta. Utworzona została z inicja-
tywy ówczesnego prezesa Oddziału Rzeszowskiego Związku Literatów Pol-
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skich, Wiesława Zielińskiego. Ówczesne władze miasta poczytywały sobie 
przyznawanie nagrody ludziom pióra za uświetnienie i honor dla lokalnej spo-
łeczności, toteż inicjatywę przyjęto pozytywnie. Zyskało to też gorący aplauz 
tutejszego nadsańskiego Stowarzyszenia Literackiego „Witryna”, założonego 
pod opieką i patronatem Oddziału Rzeszowskiego ZLP, obejmującego dziś 
swym zasięgiem spory obszar, głównie tereny dawnej Ziemi Sandomierskiej po 
wschodniej stronie Wisły. 

* * * 
W tym roku była to już 14 z kolei wręczenie Gałązki, w kategorii literatu-

ra zgłoszono 3 osoby piszące z literackiego kręgu „Witryny”, które wydały 
swoje utwory w poprzedzającym roku 2012. Spośród nich nagrodę otrzymał 
znany nam już z łamów naszego czasopisma Anatol Diaczyński, za całokształt 
twórczości, ze szczególnym uwzględnieniem wydanego w ubiegłym roku utwo-
ru prozatorskiego, zbiorku opowiadań pt. Tętent koni przez wieki, 

Autor, jak może pamiętają szanowni czytelnicy, jest w tutejszym krajo-
brazie literackim nader ciekawą i nieco egzotyczną postacią, jest bowiem repa-
triantem z Kazachstanu, a obecnie mieszkańcem nadsańskiej Stalowej Woli  
w Ziemi Sandomierskiej, długoletnim członkiem tutejszego literackiego Stowa-
rzyszenia „Witryna” oraz, od 15 lat, członkiem Oddziału Rzeszowskiego 
Związku Literatów Polskich. 

Wywodzi się z rodziny polskich przesiedleńców z tzw. Marchlewszczy-
zny na Ukrainie sowieckiej, z której jeszcze przez wojną wypędziły ją, podob-
nie jak mnóstwo tamtejszych Polaków, rozkazy Stalina. Dzieciństwo i młodość 
przeżył więc wraz ze swoją przesiedleńczą (właściwie zesłańczą) rodziną  
w dalekim, sowieckim wówczas Kazachstanie – ogromnym kraju, który budzi 
w Polsce nader egzotyczne skojarzenia. Był świetnym niegdyś jeźdźcem i my-
śliwym, pozostaje dziś dla nas doskonałym znawcą realiów azjatyckiego Środ-
kowego Wschodu. Repatriacja do Polski to owoc jego wieloletnich, zaciekłych  
i upartych starań i od dzieciństwa piastowanych w sercu marzeń o wyśnionej, 
utraconej Ojczyźnie. 

Jest autorem kilku głośnych książek o życiu polskich zesłańców w Ka-
zachstanie, o historii Środkowej Azji…, i rasowym prozaikiem, z krwi i kości, 
tworzącym jędrne, soczyste „dania literackie”. Wielka szkoda, że poza Podkar-
paciem nie był dotychczas znany na arenie literackiej w większym stopniu, poza 
środowiskami repatriantów i kresowian, jak np. Związek Sybiraków, którego 
jest członkiem. Toteż bieżące informacje o nim i jego twórczości pojawiają się 
w czasopiśmie Związku Sybiraków „Zesłaniec” i w literackim czasopiśmie 
„Lublin”, z którym też współpracuje jako tłumacz rosyjskojęzycznej poezji, 
które widzą w piszących osobach z tego środowiska ważny łącznik z historycz-
nymi realiami naszych wschodnich sąsiadów, także w sferze kultury.  

Największą popularność w latach 90tych przyniosły mu publikacje o pol-
skiej diasporze kazachstańskiej, głównie książka pod wymownym tytułem To 
my jesteśmy, Polsko. Sam autor uważa ją za główną pozycję swojego dorobku 
literackiego i największą zasługę literacką. Wydano ją także u naszych wschod-
nich sąsiadów, w języku rosyjskim i ukraińskim, do tego ostatniego przyłożył 
ręki zmarły w ubiegłym roku pisarz i poeta z Kijowa, Jurij Zawhorodnij, twórca 
przekładu. Oto przegląd jego A. Diaczyńskiego w tej kategorii: Myśmy do ste-



KRONIKA 94 

pów unieśli Ojczyznę, Szczecin 1994; Stepowe legendy. Powieści i opowiada-
nia, Białystok 1997; To my jesteśmy, Polsko!, Stalowa Wola 2000; Po kraju, 
którego już nie ma, Stalowa Wola 2002. Dotyczy to także wspomnieniowej już 
książki wydanej w języku rosyjskim: O tiech, pozabytych, skażitie chot' słowo, 
Stalowa Wola 2006 

Dzieciństwo i młodość spędzone w Kazachstanie uczyniły z Diaczyń-
skiego autora opowiadań nawiązujących do krajobrazu, obyczaju, tradycji  
i folkloru tamtych stron (chociaż inspiracje i tematyka jego twórczości nie 
ograniczają się bynajmniej do tego). Kraj ten, w którym Pisarz przyszedł na 
świat ponad pół wieku temu w przesiedleńczej polskiej rodzinie – mroczne 
czasy stalinizmu uczyniły (wbrew woli samych zainteresowanych) „tyglem 
kultur”, mieszaniną rozmaitych nacji ze Wschodu, Zachodu, a nawet Północy 
byłego sowieckiego imperium. Dodajmy do tego świadectwa ziemi, odkrywane 
przez archeologów – ślady licznych, nieobecnych już tam dzisiaj starożytnych i 
wczesnośredniowiecznych ludów, stepowych szczepów wędrownych różnej 
rasy  
i pochodzenia, o których świat poza historykami dawno już zapomniał. Proza 
Diaczyńskiego wciąż, w wielu jego utworach, oddycha tym środkowoazjatyc-
kim powietrzem, niesie ze sobą rozpalone nad suchym stepem słońce, gorzkawy 
zapach stepowego piołunu..., i przybliża nam tamten krajobraz, który znaliśmy 
dotychczas jedynie z rosyjskiej prozy Morisa Simaszki, np. ze zbiorku opowia-
dań pt. Jemszan (w przekładzie R. Stillera i J. Litwiniuka). 

Polski czytelnik zna to wszystko w bardzo niewielkim stopniu, więc 
utwory Diaczyńskiego mają też do odegrania wielką rolę popularyzacyjną, 
przybliżają bowiem czytelnikowi niezwykle bogatą historię tego terytorium  
i, poza przesiedleńcami, sam autochtoniczny na tym obszarze naród Kazachów 
– jego genezę, transformacje i trudną współczesność. Pojawia się w nich lite-
racko przetworzony motyw wykopalisk archeologicznych, w których autor nie-
gdyś uczestniczył (Kolczuga ze zbiorku Legendy stepowe), albo też stanowią 
one punkt wyjścia do snucia opowieści sprzed tysięcy lat, dobrze historycznie 
udokumentowanych, ale mieszczących się na pograniczu literatury fantastycz-
nej, i taką właśnie opowieść odnajdujemy w jego ostatnim zbiorku Tętent koni 
przez wieki (2012 r.) 

Zapowiedzią tej tematyki był już wcześniejszy zbiorek Legendy stepowe,  
w konwencji fantazji, styku współczesności i egzotycznego dla nas świata środko-
woazjatyckiej, owianej legendą historii. Pewne analogie można odnaleźć w twór-
czości prozaika wojennego pokolenia, Ksawerego Pruszyńskiego, – tam także po-
jawiała się senna fantazja zderzająca się z realnością, a także konfrontacje z kultu-
rami Azji Środkowej. Można powiedzieć, że Diaczyński podjął się podążania tym 
tropem, niegdyś popularnym w naszej literaturze, potem nieco zagubionym. 

Na przestrzeni lat 2005-2008 zobaczyliśmy także nieco innego Diaczyń-
skiego. Wydał on bowiem dwa tomy opowiadań, które uderzają odmiennością od 
jego poprzedniego pisarskiego dorobku. Nadchodzi wieczór, więc pożartujemy, 
Stalowa Wola 2005 oraz Nadchodzi wieczór 2, Stalowa Wola 2008. W tych swo-
ich „wieczorach” zmienił on na naszych oczach, chociaż na pewno nie na zawsze, 
swoje pisarskie emploi, objawiając się jako rubaszny humorysta i satyryk.  
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Obecny tomik, za który został nagrodzony Gałązką Sosny – Tętent koni 
przez wieki – to powrót do tematyki kazachstańskiej, do zainteresowań histo-
rycznych i do motywów historical fantasy. Ale pojawiają się tu także humor  
i satyra, które czytelnik już poznał z cyklu zbiorków Nadchodzi wieczór… 

Sam autor już kiedyś, dużo dawniej (10 lat temu) kandydował do Gałązki 
Sosny, ale zrezygnował, gdy przyszło mu stawać w szranki z etnografem i re-
gionalistą księdzem Wilhelmem Gajem-Piotrowskim. W tamtym roku zgłasza-
ny był za wspomnianą wyżej książkę To My jesteśmy, Polsko, którą nadal uwa-
ża za donioślejszą pozycję swojego literackiego dorobku. Stąd obecnie, odbiera-
jąc nagrodę, zabrał głos i wspomniał o niej. Podsumował też miniony okres  
i stwierdził, że dzisiaj literat stoi w obliczu przeszkody, która wcześniej nie była 
tak dotkliwa: brakiem sponsoringu i mecenatu społecznego. A literaci z prowin-
cji to z reguły ludzie, którym się nie przelewa. 

Diaczyński często wspomina dzieciństwo, kiedy to jako młody kołcho-
zowy odmieniec zarażony bakcylem literatury spędzał każdą wolną chwilę  
w niewielkiej kołchozowej bibliotece. Ani jednego dnia bez książki – mówi 
parafrazując powiedzonko pewnego starożytnego greckiego artysty.  

Takie były początki. Książki były oczywiście w języku rosyjskim i takież 
były początki literackie Diaczyńskiego, trudna repolonizacja językowa twórczo-
ści nastąpiła dopiero później. Pisał wtedy także niezłe wiersze (po rosyjsku i po 
polsku), jego wzorem był Lermontow i perski poeta, znany w całej Środkowej 
Azji Omar Chajjam. Dokonuje obecnie także przekładów poetyckich z rosyj-
skiego, kilka z nich pojawiło się we wspomnianym już czasopiśmie „Lublin”. 

W prozie rosyjskiej takim wzorcem stał się M. Gogol, szczególny wpływ 
wywarły jego gawędziarskie Wieczory na chutorze w pobliżu Dikańki. Ze środ-
kowoazjatyckiej twórczości literackiej fascynował się kazachskim wieszczem 
Abajem Kunanbajewem, później kirgiskim Czingizem Ajtmatowem i gruziń-
skikm Nodarem Dumbadze, a także rosyjskojęzycznym miłośnikiem Azji Środ-
kowej Morisem Simaszko, autorem powieści i odpowiadań historycznych.  
O wyborze prozatorskiej drogi literackiej zadecydowało rozczytywanie się mło-
dzieńca w powieściach XIX-wiecznego mistrza powieści historycznej Waltera 
Scotta i wirtuoza krótkiej formy nowelistycznej, Guya de Maupassanta, do któ-
rych wkrótce doszedł amerykński mistrz prozy satyrycznej, Mark Twain. Zain-
teresowanie prozą fantastyczną rozbudziło w nim po raz pierwszy opowiadanie 
Przygoda w niebie rumuńskiego pisarza Mircei Eliadego… a potem także rosyj-
ska nowelistyka fantastyczna, najpierw z opowiadań niesamowitych, tak popu-
larnych w literaturze wieku XIX (jak np. słynna Dama pikowa A. Puszkina; 
ponadto poza wspomnianym już Gogolem należy wymienić Aleksego Tołstoja. 
Następnie poprzez prozę M. Bułhakowa (Mistrz i Małgorzata) do literatury sf. 
wieku XX-tego, z Kiryłem Bułyczowem i braćmi Strugackimi na czele. 

Odkrywanie polskiej literatury rozpoczęło się od Trylogii Sienkiewicza, 
wielokrotnie czytanej „od deski do deski”, potem także Krzyżaków oraz jego 
opowiadań i bajek. Głód polskiej literatury doprowadził do Mickiewicza i ro-
mantyków, ale także do fantastycznej powieści „szkatułkowej”. Rękopis znale-
ziony w Saragossie Jana Potockiego, której wpływ na młodego Diaczyńskiego 
trudno przecenić. Doszły do tego później opowiadania środkowoazjatyckie 
wspomnianego już Ksawerego Pruszyńskiego, oraz opowieści fantastyczne  
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z Dalekiego Wschodu znakomitego pióra Wojciecha Żukrowskiego (np. zbiorek 
Nieśmiały narzeczony). Z satyryków polskich najwięcej ma do zawdzięczenia 
popularnemu niegdyś Sławomirowi Mrożkowi.  

Takie były podstawy, które ukształtowały jeszcze w Kazachstanie syl-
wetkę literacką Diaczyńskiego. Z westchnieniem mówi teraz o niewesołym 
fakcie, że pewnie tamtym było łatwiej, bo obecnie główną troską na głowie 
współczesnego polskiego literata jest poszukiwanie sponsorów. Los literata  
w jego odzyskanej, wyśnionej Ojczyźnie nie jest pod tym względem usłany 
różami. – Mówi się „trudno” i kocha się dalej – dodaje na koniec z nieco smut-
nym uśmiechem zmęczonego człowieka.  

Mirosław Grudzień 
 
 

• MI ĘDZYNARODOWA SZKOŁA MUZEOLOGII  
„ROSJA – XX WIEK: DIALOG POKOLE Ń”, PERM-36,  
FEDERACJA ROSYJSKA 
 
W dniach 24 czerwca-3 lipca 2013 r. w okolicach Uralu, w małej wsi Ku-

czino, oddalonej 120 km od Permu, odbywała się Letnia Szkoła Muzeologii. Jej 
organizatorem było Memorialne Centrum Represji Politycznych PERM-36. 
Miejsce nie zostało wybrane przypadkowo. Tu bowiem, przez wiele lat istniał 
obóz przymusowej pracy Perm-36 (ros. Пермь-36). Początkowo zsyłano tu 
więźniów, głównie żołnierzy Armii Czerwonej z niemieckich obozów jeniec-
kich, osoby które próbowały przedostać się na Zachód lub uznane za wrogów 
ZSRS. Trafiali tu również księża i zakonnicy. Po śmierci Stalina, w łagrze zna-
lazły się osoby „odpowiedzialne” za „okresy błędów i wypaczeń”. W latach 70. 
i 80. zamknięci tu byli dysydenci i opozycja polityczna. Pierwsi więźniowie 
polityczni trafili do obozu w lipcu 1972 roku. Ostatni opuścili go w 1987 roku 
na podstawie ułaskawienia. W obozie odsiadywał wyrok m.in. znany rosyjski 
działacz na rzecz praw człowieka Siergiej Kowalow oraz urodzony na Suwalsz-
czyźnie litewski dysydent Balys Gajauskas. W Perm-36, w niewyjaśnionych 
okolicznościach, w trakcie głodówki, w 1985 roku zmarł ukraiński poeta Wasyl 
Stus. Po 1988 roku część budynków zaadaptowano na szpital dla psychicznie 
chorych. W latach 90. na terenie byłego łagru powstało muzeum, mające na 
celu upamiętnienie represji politycznych z czasów ZSRS. To jedyne w Federa-
cji Rosyjskiej muzeum zorganizowane na terenie byłego łagru. Teren podzielo-
ny był na dwie części: mieszkalną i pracowniczą. Oprócz budynków admini-
stracyjnych, zachował się jeden z czterech baraków mieszkalnych. Dziś jest  
w nim pokazywana ekspozycja stała: plansze wystawiennicze przedstawiające 
historię obozu, pamiątki związane z życiem i pracą więźniów. W czasach funk-
cjonowania obozu przetrzymywano tam ok. tysiąca zeków, w każdym baraku 
mieszkało 250 osób. Wszyscy pracowali przy wyrębie lasu. 

W piątej już edycji szkoły, udział wzięli nie tylko muzealnicy rosyjscy, 
ale również dwoje pracowników Muzeum Wojska w Białymstoku. Osobą, dzię-
ki której się tam znaleźliśmy był członek „Memoriału”, kierownik Muzeum 
Historii Represji Politycznych NKWD w Tomsku – Wasilij Chaniewicz, a pry-
watnie potomek Polaków, dobrowolnych osiedleńców z Polski, którzy osiedli  
w Rosji i założyli tam wieś Biełostok. Tematem przewodnim tegorocznej szko-
ły była pamięć. W trakcie 10-dniowych zajęć odbywały się wykłady i dyskusje 



KRONIKA 97 

poświęcone socjologii, polityce i kulturze pamięci oraz pamięci o traumie. Nas 
szczególnie zainteresowały kwestie socjologiczne, czyli np. problem badania 
audytorium/zwiedzających, tak, aby poznać potrzeby i preferencje widzów  
i zgodnie z tymi oczekiwaniami budować instytucję. W czasie warsztatów  
i pracy w grupach mogliśmy wymienić się doświadczeniami z pracy muzealni-
czej, poznać zasady funkcjonowania muzealnictwa rosyjskiego. Pracownik 
Muzeum Wojska – Bogusław Kosel zaprezentował uczestnikom projekt oraz 
koncepcję budowanego w Białymstoku Muzeum Pamięci Sybiru. Program zajęć 
był bardzo intensywny, gdyż rozpoczynały się one o 10 rano, zaś kończyły  
około 21-22 wieczorem. W trakcie szkoły została zorganizowana wycieczka do 
Permu. Zwiedziliśmy miasto i obejrzeliśmy zbiory kilku muzeów. Zwieńcze-
niem programu było przygotowanie projektu muzealnego: wystawowego, bądź 
edukacyjnego. Przygotowaliśmy – razem z Wasilijem Chaniewiczem – m.in. 
koncepcję przedsięwzięcia Białystok-Biełostok, w której planujemy realizację 
dwóch ekspozycji. Pierwsza, w Polsce, stałaby się częścią Muzeum Pamięci 
Sybiru, poświęconą dobrowolnemu osadnictwu na Syberii. Wykorzystanie arte-
faktów pozyskanych na Syberii, oryginalnych pamiątek, narzędzi uatrakcyjniło-
by przekaz muzealny. W zamian pomoglibyśmy naszym rosyjskim przyjacio-
łom w przygotowaniu multimedialnej wystawy pokazującej historię osady, jej 
korzenie oraz dzisiejszą, polską diasporę. Taka współpraca, bez wątpienia nio-
słaby za sobą korzyści dla obu stron.  

Podkreślić należy, iż zainteresowanie udziałem w tych warsztatach jest  
w Rosji dość duże, gdyż tylko w tym roku ilość zgłoszeń dwukrotnie przekro-
czyła liczbę miejsc. Certyfikat ukończenia szkoły otrzymały 22 osoby. Plonem 
wyjazdu było nawiązanie kontaktów z pracownikami muzeów rozlokowanych 
wokół Uralu, szczególnie, iż kilkoro z nich wspominało, iż w swoich zbiorach 
muzealnych natrafiali na polonica. W perspektywie planujemy podpisać poro-
zumienie o współpracy z Memorialnym Centrum Perm-36, co zapoczątkuje 
prezentacja rosyjskiej wystawy o Polakach w Permie. 

Muzeum odwiedza rocznie około 40 tysięcy osób, czyli biorąc pod uwa-
gę, że najbliższe większe miasto położone jest 120 km dalej oraz to, że zimą ta 
okolica jest praktycznie niedostępna, to naprawdę dużo. Mówi się, iż PERM-36 
to jedyny obóz pracy na świecie, do którego idzie się dobrowolnie. W pełni 
należy zgodzić się z tym stwierdzeniem! 

Sylwia Trzeciakowska 
 
 

• WRĘCZONO NAGRODY „PRZEGL ĄDU WSCHODNIEGO” 2012 
 
Już po raz dwudziesty wręczono prestiżowe nagrody kwartalnika „Prze-

gląd Wschodni”. Ceremonia edycji jubileuszowej odbyła się tradycyjnie w Sali 
Balowej Pałacu Potockich na Uniwersytecie Warszawskim w wyjątkowo mroź-
ny, jak na początek kalendarzowej wiosny, dzień 23 marca 2013 roku. 

Za najlepszą publikację naukową poświęconą problematyce wschodniej 
wydaną w 2012 roku, mocą postanowienia jury, nagrodę w kategorii „Dzieła 
Krajowe” otrzymała dr Anna Engelking z Warszawy za książkę Kołchoźnicy. 
Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku, 
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opublikowaną przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Jest to, będące wynikiem ponad 10-letnich badań terenowych, ob-
szerne, społeczne, historyczne i antropologiczne studium, będące kluczem do 
zrozumienia współczesnej Białorusi. 

 
 
 Okładka książki dr Swietłany Muliny z Omska nagrodzonej 

przez „Przegląd Wschodni” w kategorii „Dzieła Zagraniczne” 
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W kategorii „Dzieła Zagraniczne” nagrodzeni zostali ex aequo: dr Swie-

tłana Mulina z Omska za pracę Migranty poniewole: adaptacija ssylnych ucza-
stnikow polskowo wosstanija 1863 goda w Zapadnoj Sibiri  [Migranci przymu-
sowi: adaptacja zesłańców – uczestników polskiego powstania 1863 roku  

Słownik biograficzny o Polakach w Tomsku autorstwa W. Chaniewicza 
nagrodzony w kategorii „Dzieła Zagraniczne” 
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w Zachodniej Syberii], wydaną przez Wydawnictwo „Aleteja” w Sankt Peters-
burgu oraz Wasyl Chaniewicz z Tomska za pracę Poliaki w Tomskie (XIX-XX 
ww.). Biografii [Polacy w Tomsku (XIX-XX w.). Biografie], opublikowaną przez 
Tomski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny. Pierwsza z nagrodzonych ksią-
żek jest znakomitą monografią poświęconą polskim zesłańcom, a dotyczącą 
obszaru dotychczas w sposób niewystarczający opracowanego, w oparciu  
o nową kwerendę źródłową. Natomiast W. Chaniewicz, urodzony w syberyj-
skiej wsi Białystok, badacz dziejów tamtejszej Polonii, a zarazem działacz Me-
moriału, zebrał wyjątkowy materiał biograficzny, dotyczący różnorakich losów 
Polaków związanych z jednym miastem rosyjskim, Tomskiem. 

Nagrodą w kategorii „Dzieje Polaków na Wschodzie” uhonorowano dr He-
lenę Krasowską z Warszawy za książkę Mniejszość polska na południowo-
wschodniej Ukrainie, wydaną przez Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. 
Autorka, zajmując się obszarem dotychczas niebadanym, na podstawie rozległych 
badań terenowych, opracowała wnikliwe studium historyczne, społeczne i kultu-
rowe mniejszości polskiej zamieszkującej obwody doniecki i zaporoski, mające 
walor nowatorski zarówno pod względem naukowym, jak i praktycznym. 

Nagrodę w kategorii „Popularyzacja tematyki wschodniej” otrzymała 
dr Agnieszka Biedrzycka za Kalendarium Lwowa 1918-1939, Wydawnictwa 
„Universitas”. Na podstawie bogatej bazy źródłowej, w tym rozproszonych mate-
riałów prasowych, autorka opracowała ogromne informatorium, bez którego od-
tąd nie będzie możliwa naukowa refleksja nad międzywojennym Lwowem. 

Jubileuszową nagrodę Specjalną „Przeglądu Wschodniego” 2012 za ca-
łokształt badań, edycji i twórczości naukowej otrzymali dwaj badacze o impo-
nującym dorobku naukowym: prof. Stanisław Alexandrowicz z Torunia, histo-
ryk specjalizujący się w dziejach Wielkiego Księstwa Litewskiego i kartografii 
oraz prof. Jerzy Kowalczyk z Warszawy, historyk sztuki, którego jednym z 
ważniejszych kierunków badań jest architektura późnobarokowa w Rzeczypo-
spolitej ze szczególnym uwzględnieniem sztuki na dawnych Kresach Rzeczypo-
spolitej. Obaj, dzięki kilkudziesięcioletnim rozległym pracom naukowym, 
wnieśli ogromny wkład w rozwój polskich badań wschodnich. 

Nagrody „Przeglądu Wschodniego” za rok 2012 wspomogli: Rada 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialo-
gu i Porozumienia. Patronat medialny sprawowało Polskie Radio dla Zagranicy 
– Radio Polonia. 

Uroczystość poprzedziła koncelebrowana msza święta w intencji zmar-
łych Laureatów Nagrody „Przeglądu Wschodniego” odprawiona w kościele  
ss. Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu. Jubileusz zwieńczył koncert utwo-
rów Stanisława Moniuszki, Karola Mikuli i Stanisława Niewiadomskiego. 

Nagroda ustanowiona została w 1993 roku, wkrótce po powołaniu do ży-
cia „Przeglądu Wschodniego”, czasopisma poświęconego historii Europy 
Wschodniej od średniowiecza po czasy współczesne, będącego kontynuacją 
podziemnego „Obozu”. Dotychczas nagrodę tę, we wszystkich kategoriach, 
otrzymało 112 osób. 

Ewa Ziółkowska 
 
 
 


