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Uroczyste obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego rozpoczął ja-

ko pierwszy w kraju Lublin – międzynarodową konferencją oraz wieloma oko-
licznościowymi wystawami, wykładami i koncertami, włączonymi w „Lubel-
skie obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego. Lublin 2013”. Sesję za-
inicjował niżej podpisany, sprawy materialne i organizacyjne podjęły m.in.: 
urząd prezydencki Lublina, oddział lubelski PAN, Muzeum Lubelskie oraz 
lubelskie naukowe środowisko historyków – członkowie Komisji Historycznej 
PAN. Dwudniowa sesja 10 i 11 stycznia (czas wybuchu powstania według ka-
lendarza starego stylu) rozpoczęła się na Zamku Lubelskim, a następnego dnia 
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.  

 
Pierwszego dnia tematem wiodącym był: „Rok 1863. Walka – Kraj –

Lubelszczyzna – Kościół”, drugiego – „Kościół katolicki i jego duchowieństwo 
wobec 1863 roku”. Z wykładami wystąpiło w sumie około 25 naukowców m.in. 
z Lublina, Krakowa, Kielc, Warszawy, z Rosji i Belgii (niektórzy inni nie doje-
chali z powodów pogodowych lub zdrowotnych). Konferencja wzbudziła duże 
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zainteresowanie radia i telewizji oraz różnych środowisk Lublina, pierwszego 
dnia szczególnie młodzieży uniwersyteckiej i szkolnej. Z aplauzem przyjęto 
m.in. wystąpienia: dnia pierwszego prof. Idesbalda Goddeerisa z Katolickiego 
Uniwersytetu w Leuven mówiącego świetnie po polsku na temat reakcji belgij-
skiego środowiska wobec powstania w Polsce, dr. Sergiusza Leończyka z Aba-
kanu o losach potomków polskich zesłańców w Syberii Wschodniej, a dnia 
drugiego – prof. Andrzeja Nowaka z Krakowa o watkach religijnych w publicy-
styce emigracyjnej w latach przed powstaniem, dr Ireny Wodzianowskiej  
z Lublina o represjach gen-gubernatora Murawiowa „Wieszatiela” wobec Ko-
ścioła na Litwie w 1863 oraz dr Elżbiety Orman z Krakowa o biografiach księ-
ży powstańców zamieszczonych w „Polskim Słowniku Biograficznym”. 

 
 
 
 
Wielu uczestników czynnych, a także słuchaczy wyrażało już w trakcie 

trwania konferencji swoje pochlebne opinie o wysokim poziomie referatów  
i doskonałej organizacji. Miłym zaskoczenie dla wielu były znaczki pocztowe 
(tzw. „personalizowane”), jako materiały sesyjne, m.in. z biżuterią patriotyczną 
z lat powstania oraz nieznanym obrazem ostatniego przywódcy powstania  
ks. Stanisława Brzóski (prezentowane w tekście). Najsympatyczniej i najcieplej 
przyjęto na zakończenie konferencji na KUL wystąpienie obecnego biskupa 
irkuckiego księdza Cyryla Klimowicza, mówiącego o Syberii i kulcie św. Rafa-
ła (Józefa Kalinowskiego). Uczestnicy ze wzruszeniem odebrali głos Kapłana, 

Obraz współczesny (olejny) ks. Stanisława Brzóski (1834-1865)  
autorstwa Z. Grabskiej w posiadaniu ks. S. Falkowskiego  

z parafii Nieciecz na Podlasiu. 
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którego rodzina także doznała zesłania, a On sam urodził się na wygnaniu. Dziś 
przewodzi Kościołowi na Syberii, gdzie żyje wielu potomków polskich zesłań-
ców z przeszłych wieków. 

*** 
Bp. Cyryl Klimowicz (Irkuck, Rosja) 

Kościół katolicki na Syberii i kult św. Rafała –  
historia, pamięć i duszpasterstwo dziś 

Szanowni Uczestnicy Konferencji 

W trakcie niniejszej sesji wiele zostało już powiedziane o Polakach, 
uczestnikach Powstania Styczniowego, o ich losach na Syberii i w całej Rosji. 
Kilka słów, jakimi pragnę się z Państwem podzielić, proszę przyjąć jako słowa 
Polaka, którego losy bardzo mocno związały się ze Wschodem. 

Wszystko rozpoczęło się w Kazachstanie, dokąd moja rodzina została ze-
słana wiele lat po wojnie i gdzie przyszedłem na świat niedaleko miasteczka 
Almageldy w listopadzie 1952 roku. Nawet moje imię świadczy, że Polakom na 
wygnaniu nie było łatwo. Rodzice ochrzcili mnie z wody, dając imię Karol. 
Jednakże, gdy moja mama przyszła do urzędu stanu cywilnego, by zapisać mnie 
w księgach, usłyszała, że żadnych „koroliej” – czyli królów – już nie ma. Stąd 
w urzędzie „nadano” mi imię Kiriłł – po polsku Cyryl. 

 
 
 

Bp. Cyryl Klimowicz z Irkucka. Rysunek Pauliny Kopestyńskiej 
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Wkrótce wraz z mamą i starszymi braćmi wyjechaliśmy na Białoruś, na 
tereny do 1939 roku przynależące do Polski. Mieszkaliśmy tam do 1965. Kiedy 
pojawiła się możliwość powrotu do Ojczyzny, skorzystaliśmy z niej i za-
mieszkaliśmy na Warmi. W Polsce otrzymałem wykształcenie i zakończyłem 
Wyższe Seminarium Duchowne „Hosianum” w Olsztynie. Po kilku latach pracy 
w diecezji warmińskiej, z własnej woli, ponownie wyjechałem na Wschód, aby 
wesprzeć Kościół, który cierpiał z powodu braku kapłanów. Początkowo była 
Białoruś, gdzie pełniłem posługę jako ksiądz, a potem biskup pomocniczy  
w Mińsku. A od 2003 roku miejscem mojej posługi jest Irkuck i największa pod 
względem terytorium diecezja na świecie – diecezja św. Józefa. 

Tereny tamte i ich mieszkańcy sprzed lat i obecnie mocno różnią się od 
siebie. Zewnętrznie Syberia nie przypomina tej, o której mówiono: „ziemia prze-
klęta”. Taką znali nasi zesłańcy z XIX wieku, żyjący niekiedy w warunkach urą-
gających ludzkiej godności. Ale są świadectwa mówiące o tym, że wielu starało 
się stworzyć w miarę normalne warunki życia. Zależało to od prawnej kategorii 
zesłania, od miejscowych warunków, od zwyczajnych ludzkich relacji. Dla części 
wygnanych na Syberię ta ziemia stawała się z czasem miejscem, w którym można 
było żyć. Niektórzy zostali tam na stałe. To mimo wszystko były inne czasy  
i warunki, aniżeli w XX wieku czasy łagrów. Czasy przerażające. 

 
 
Dziś postrzegamy Syberię jako perspektywiczny region. Pomimo suro-

wego klimatu z pewnością nie jest ona „lodową pustynią”. Poziom życia wzra-
sta i zwłaszcza w dużych miastach nie tak bardzo różni się od europejskiego. 
Obecnie Syberia jest regionem dynamicznego rozwoju. To świat komputerów, 

Patron Sybiraków i odradzającego się Kościoła na Wschodzie  
św. Rafał Kalinowski 
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nowoczesnych samochodów, elektroniki. Jest to kraj młodzieży, wielu uniwer-
sytetów. Władze tworzą przeróżne programy, by zachęcić mieszkańców do an-
gażowania się w rozwój tego terenu. Oczywiście jest także świat biedy, braku 
perspektyw, pracy – zwłaszcza na prowincji. 

Od czasów pierestrojki dokonuje się także głęboka przemiana duchowa  
w ludziach. Wraca wiara w Boga; odradza się Cerkiew, Kościół katolicki. Jed-
nakże po dziesiątkach lat prześladowań i zniszczeń ludzie wciąż znajdują się na 
początko drogi wiary, wielu w stadium poszukiwania. 

Kościół na Syberii dziś ma za zadanie wyjść do tych, którzy nie znają Bo-
ga, ale też pomóc powrócić do swych korzeni. Nasza posługa to praca u podstaw. 
Ludzie często nie znają chrześcijańskich tradycji, czasami te tradycje mieszają się 
z innymi, tworząc swoisty synkretyzm różnych religii, a czasem także zabobonów 
i przesądów. Rozpoczynamy bardzo prosto, czasami od podstawowych modlitw  
i znaku Krzyża. Z jednej strony posługa Kościoła na Syberii jest bardzo tradycyj-
na – tworzymy tradycyjne parafie i staramy się katechizować naszych parafian, 
zarówno dzieci, jak i dorosłych. Z drugiej jednak trzeba dostrzec i specyfikę sybe-
ryjskiego Kościoła. W pewien sposób jest to Kościół misyjny. 

 
 
 
 
Diecezja irkucka zajmuje przeogromny obszar – ponad 10 milionów 

km2, to 30 razy więcej niż obszar Polski. Na tak rozległym terenie pracuje zale-
dwie 37 kapłanów, 3 braci i 62 siostry zakonne. Stąd i specyfika naszej posługi. 
Tam gdzie są kapłani na stałe, duszpasterstwo można nazwać regularnym i tra-
dycyjnym. Jednakże do niektórych miejsc kapłan dociera sporadycznie. Wów-
czas i możliwość wychowania człowieka w wierze jest znacznie mniejsza.  

Kościół w Wierszynie zbudowany na początku XX w. Fot. E. Niebelski 
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Wspólnoty zazwyczaj są niewielkie, liczące po kilkadziesiąt, rzadziej kil-
kuset parafian. Ludzi przyznających się do wiary katolickiej jest znacznie wię-
cej, ale często jest to formalna przynależność. Bywa, że ktoś przyznaje się do 
wiary na podstawie chrztu, ale zdarza się, że nazywa siebie katolikiem, ponie-
waż katolikami byli rodzice, a on sam jest człowiekiem nieochrzczonym. 

Nasza posługa odbywa się przeważnie w języku rosyjskim, jest to język 
liturgii i katechizacji. Niegdyś w Rosji panowało przeświadczenie, że katolik to 
Polak. Obecnie nie można już tak powiedzieć. Nasi parafianie to obywatele 
Rosji z bardzo zróżnicowanym pochodzeniem. Niewielu jest wśród nich czys-
tych etnicznie Polaków, większość nie zna języka polskiego. Obecnie Kościół  
w Rosji, to nie Kościół polski. Musi być i pozostaje Kościołem uniwersalnym,  
a takim w rzeczywistości jest Kościół katolicki. 

Wyjątkiem jest wioska leżąca 130 km od Irkucka – Wierszyna, gdzie Li-
turgia sprawowana jest po polsku. Nazywana jest „polską wioską”. Założyli j ą 
Polacy, którzy w 1910 roku osiedlili się na Syberii, poszukując lepszego życia. 
Mieszkańcy Wierszyny do dziś zachowali język polski (specyficzny dialekt 
będący połączeniem języka polskiego – starodawnej wiejskiej gwary – z rosyj-
skim). Jednakże już katechizacja wymaga używania języka rosyjskiego, aby 
wykładane treści były zrozumiałe dla słuchaczy. 

Mówiąc o Kościele w Rosji, należy podkreślić wielką rolę Polaków  
w zachowaniu i rozwoju wiary katolickiej. To oni w swoich rodzinach przekazy-
wali język, tradycje narodowe i rodzinne, wśród których wiara zajmowała szcze-
gólne miejsce. W wielu parafiach to właśnie ludzie z polskimi korzeniami mocno 
zaangażowali się w odrodzenie wspólnoty. Tak było w Irkucku, Władywostoku, 
Krasnojarsku i jeszcze w wielu innych miastach naszej ogromnej diecezji. 

Życie religijne koncentruje się zazwyczaj wokół parafii. Jednakże nie 
oznacza to, że jej centrum zawsze jest świątynia. Po prostu prawdziwych kościo-
łów mamy niewiele. Często ludzie gromadzą się w kaplicach. Dla potrzeb dusz-
pasterskich na kaplice zamieniane są oddzielne domy bądź nawet mieszkania  
w blokach. Często miejscem spotkań modlitewnych są domy naszych parafian. 

W posłudze Kościoła na Syberii ważną rolę odgrywają świeccy. Przy tak 
znikomej liczbie duszpasterzy potrzeba ludzi odpowiedzialnych za wspólnotę. 
W jakimś zakresie ma to również uwarunkowania historyczne. Na Syberii od 
dawna ważne miejsce w zachowaniu wiary katolickiej odgrywali gorliwi para-
fianie. W trudnym okresie prześladowań, gdy zupełnie nie było kapłanów, wiarę 
przekazywano w rodzinach. Funkcje religijne obejmowali najbardziej „do-
świadczeni” w dziedzinie wiary ludzie. To oni udzielali chrztu „z wody”, modli-
li się przy zmarłych. 

Tak w wielkim skrócie przedstawia się obecna sytuacja Kościoła na Sy-
berii. Powróćmy jednak do głównego tematu obecnej sesji naukowej, do tematu 
Powstania Styczniowego i losów jego uczestników. Irkuck bardzo mocno jest 
związany z tamtymi czasami. Do Irkucka i w jego okolice trafiło wielu zesłań-
ców, by tutaj odbywać karę. Szczególne miejsce wśród nich zajmuje Józef Ka-
linowski, dziś wyniesiony na ołtarze i czczony jako św. Rafał. 

Urodził się w Wilnie 1 września 1835 roku i otrzymał na chrzcie imię Jó-
zef. Kształcił się w Instytucie Szlacheckim, 2 lata w Szkole Agronomicznej,  
a następnie w Akademii inżynierii wojskowej w Petersburgu, uzyskując tytuł 
inżyniera i stopień porucznika. W roku 1859 współpracował w projektowaniu 
linii kolejowej Kursk-Kijów-Odessa. 
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Po wybuchu w Polsce Powstania Styczniowego zwolnił się z wojska rosyj-

skiego i przyjął obowiązek w podziemiu – został Ministrem Wojny w rejonie 
Wilna. Aresztowany 24 marca 1864 roku został skazany na karę śmierci, którą 
zamieniono mu na przymusowe prace na Syberii przez 10 lat. Przebywał na robo-
tach w Usolu, potem zamieszkał w Irkucku. Cechował się mocą ducha, cierpliwo-
ścią i miłością towarzyszy wygnania, potrafił wlać w nich ducha modlitwy, po-

Kościół katolicki pw. Wniebowzięcia Matki Bożej w Irkucku, 
którego poświęcenie odbyło się 8 grudnia 1884 roku. Fot. E. Niebelski 



EUGENIUSZ NIEBELSKI 76 

magać materialnie, dobrym słowem budzić nadzieję i pokój. Po zwolnieniu  
z wygnania w 1874, przebywał w Paryżu, a roku 1877 wstąpił do Zakonu Karme-
litów Bosych w Austrii i przyjął imię zakonne: brat Rafał od św. Józefa. Oddał 
ducha Bogu dnia 15 listopada 1907 roku w klasztorze w Wadowicach, który zało-
żył i był jego przeorem. Za życia i po śmierci cieszył się wielką sławą świętości. 

Jego związek z Syberią sprawił, że jest dziś czczony również w diecezji 
św. Józefa. W oddalonym o niemal 100 km od Irkucka Usolu-Syberyjskim, 
gdzie odbywał swą karę zesłania, duszpasterzują obecnie ojcowie karmelici, do 
których zakonu św. Rafał należał. W 2002 roku przybyły tam również siostry 
karmelitanki i obecnie wypełniają swoje powołanie do modlitwy i życia za-
mkniętego, jako jedyny zakon klauzurowy. Ich obecność i posługa sprawia, że 
osoba św. Rafała stała się bliska naszym parafianom. Św. Rafał, jako ten, który 
sam przyszedł Syberię, stał się patronem ludzi mieszkających na tej ziemi. 

Nie był to jedyny zesłaniec – uczestnik Powstania Styczniowego, którego 
losy wiążą się z irkucką ziemią. W te rejony Syberii zesłano także wielu innych 
powstańców. Szczególnym miejscem jest leżąca na terenie Buriacji wioska 
Tunka, miejsce zesłania katolickich księży, oskarżonych o udział w powstaniu. 
Osiedlono w niej 156 duchownych. W Tunce przez pewien czas był na zesłaniu 
także Józef Piłsudski. Mówił już o tym prof. Eugeniusz Niebelski. 

Chcę wyrazić mu moją wdzięczność, że dogłębnie opracował ten temat  
i przedstawił w swej książce „Tunka. Syberyjskie losy księży zesłańców”. 
Dziękuję za realistyczne przybliżenie tego tematu i ogrom wykonanej pracy. 
Wspomnę chociażby o kwerendzie w irkuckich archiwach, gdzie z dużym tru-
dem zdobywa się materiały, zwłaszcza na tak drażliwe jeszcze do dziś tematy. 

Tunka to dziś zaniedbana wioska, w której, o dziwo, temat Polaków–
zesłańców jest żywy. W miejscowej szkole znajduje się sala pamięci – niewiel-
kie muzeum, w którym o Polakach jest dość pokaźną ekspozycja. Na miejsco-
wym cmentarzu symbolicznie wydzielono polską, katolicką i „księżowską” 
część. W planach jest budowa pomnika na cześć pochowanych tam kapłanów. 
Sprawa jest dyskutowana przez przedstawicieli polskiego konsulatu w Irkucku, 
miejscowych władz i przedstawicieli Kościoła katolickiego. Chcielibyśmy, aby 
to miejsce, dość licznie już odwiedzane przez turystów z Polski, stało się także 
miejscem pielgrzymek syberyjskich katolików, przypominającym o polskich 
kapłanach – zesłańcach. 

Trzeba zwrócić uwagę jeszcze na fakt, że w codziennej praktyce życia  
i duszpasterstwa nie jest łatwo powracać do tematu zesłańców i katorgi. Wśród 
naszych parafian procent ludzi polskiego pochodzenia nie jest dominujący,  
a i sami Polacy nie zawsze chętnie powracają do tematu katorgi. Wiedzą, jaka była 
przeszłość ich dziadów i ojców, ale nie koncentrują się na niej. Dotykając tematu 
zesłańców, ludzie często podkreślają ich pozytywny wkład we wszechstronny roz-
wój Syberii. Więc także pamięć o zesłańcach nie może być podstawowym tematem 
nauczania Kościoła. Mam nadzieję, że zostanę dobrze zrozumiany. 

Jako Kościół staramy się odznaczać szczególne daty i wydarzenia zwią-
zane z zesłańcami i towarzyszymy miejscowym Polakom w obchodach tych 
wydarzeń. Kościół często jest inicjatorem takich spotkań. Jednakże musimy też 
pamiętać, że tematyka nauczania Kościoła jest dużo bogatsza i jej centrum jest 
orędzie zbawcze Chrystusa. 

W kulcie św. Rafała Kalinowskiego można dostrzec mocny związek  
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z Syberią – że mieszkał na tej ziemi, tutaj się trudził, modlił. Kult ten ukazuje 
św. Rafała bardziej jako mieszkańca Syberii niż zesłańca. Św. Rafał jest po-
strzegany nie jako męczennik zesłania, ale bardziej jako człowiek, którego cha-
rakter i duchowość kształtowały się w surowych syberyjskich warunkach. 
Mieszkańcy Syberii starają się to dostrzegać. 

Ponieważ obecny Kościół na Syberii jest stosunkowo młody, także i kult 
św. Rafała dopiero się rozwija. Najsilniejszy jest w parafiach prowadzonych 
przez karmelitów, zwłaszcza w Usolu-Syberyjskim nad Angarą. Oni swoją 
obecnością i charyzmatem siłą rzeczy podkreślają rolę ich współbrata – Sybira-
ka. Św. Rafał bliski jest też parafianom z Irkucka, gdyż przez 4 lata mieszkał  
w tym mieście i był związany z polskim kościołem, który zachował się do dnia 
dzisiejszego i w którym znajdują się jego relikwie. Dość mocno czczony jest 
także w Ułan-Ude za Bajkałem.  

Samo nabożeństwo do św. Rafała rozkrzewia się dwoma drogami. Jedną 
z nich są wspólne modlitwy w parafiach, zazwyczaj związane ze wspomnie-
niami liturgicznymi. Inną drogą jest osobista pobożność, w której dominuje 
temat świętego – Sybiraka. Ludzie obierają go sobie za patrona, jako mieszkań-
ca tamtej ziemi. 

W ten sposób trudne tematy z niełatwych stronic historii są lepiej pozna-
wane i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Z przegranego powstania i tru-
dów zsyłki wyrósł święty. Czyż to nie zwycięstwo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


