
Prezentacja  przygotowana  dzięki  bezinteresownej  pomocy  :
Biblioteki  Narodowej  w  Warszawie 
Biblioteki  Miejskiej  w  Warszawie , Koszykowa  
Instytutu  Zoologii  PAN w  Warszawie  
Archiwum  Akt Nowych  w Warszawie  
Muzeum  Wojska  Polskiego  w Warszawie  

Część materiałów  została  pozyskana  również  dzięki  
bezinteresownej  pomocy  :

Biblioteki Uniwersyteckiej  w  Helsinkach , Finlandia  
Biblioteki  Królewskiej  w  Sztokholmie ,  Szwecja   
Muzeum  Uniwersyteckiego  im. Ivana  Franki  we  Lwowie   
Muzeum  Aleuckiego , Nowosielskoje  , Wyspy  Komandorskie

Jako dobra  polska praktyka  służąca  nauce , publicystyce i 
osobom  zainteresowanym : 

Autorka  pomysłu  : Maria  Dybowska 

etnograf , tłumaczka , publicystka  , edukator  serdecznie  dziękuje  za  udzieloną   pomoc  
www.mariadybowska@interia.pl  
www.mardyb8@wp.pl 

Nadal  cieszą  się  niesłabnącym  zainteresowaniem zarówno  środowisk  naukowych  ,  

publicystów , jak  i  potomków  polskich  zesłańców , podróżników . Pomimo ,ze  od  czasu  

pobytu  Benedykta  Dybowskiego  na  Kamczatce minęło sto trzydzieści lat ,  można  natrafić 

jeszcze na  dokumenty związane z  Jego  pracą  badawczą  , nieznane lub  zapomniane. 

Odkryciem  ostatnich  lat  autorki  była  działalność   badawcza  i  fotograficzna  

Mikołaja  Grebnickiego nieznanego zupełnie  nauce  polskiej  badacza  Wysp  

Komandorskich lub  zapomnianego  przez  nią  ,  uczestnika  czterech  wypraw  botanicznych,

autora fotografii  do wystawy WRGO 1  Więcej   informacji  na  jego  temat   udało  się  

uzyskać  dzięki  Muzeum  Aleuckiemu  na   Wyspach   Komandorskich , którego  był   

współpracownikiem  . 
1 Wspomina  o  nim  jedynie  Gabriel  Brzęk ,  Benedykt Dybowski , przedstawiając   sytuację    związaną   z   transportem  renów  na  Wyspy
Komandorskie  ,  Grebnicki  był  Mu  przeciwny  



Nadal   trwają  poszukiwania  informacji  dotyczące L.  Hryniewieckiego 2 ,  

pierwszego  namiestnika   wolnej  Czukotki  ,a   przede  wszystkim  Jego  fotografii  i   

Pamiętnika .  

W  zbiorach  Warszawskiej Biblioteki  Miejskiej   przy  ulicy  Koszykowej , czeka  na 

osoby  zainteresowane rękopis  niepublikowanego  pamiętnika  Leona  Rzeczniowskiego , 

polskiego zesłańca .Jego  wartość literacką  i  historyczną   będzie  można  ocenić dopiero  po 

zapoznaniu  się  z  jego  treścią.. 

Kolejną  zagadką  ,  która  doprasza  się  wyjaśnienia  jest  istnienie legendarnego   

zakładu  fotograficznego  Jana  Stróżeckiego 3 nazywanego  fotografem  Syberii , który  

podobno  prowadził  w  Paryżu  w  ostatnim  okresie  swojego  życia  ,a   także  odnalezienie  

wałka  fonograficznego ,  na  który  zostało  nagrane  przez  niego  kamłanie  szamańskie.  

Bohaterami  tej prezentacji  jest  siedmiu  polskich  badaczy  i  zesłańców ,  którzy  w  

okresie  od osiemnastego  wieku  poprzez  wiek dziewiętnasty  w  bardzo  różny  sposób  

rozwijali   swoje  zainteresowania , na   obszarze  od  Irkucka  po  Wyspy  Komandorskie, a  

także ich  dorobek  zarówno  badawczy  jak  fotograficzny.   

Część  z  nich  nadal  budzi  kontrowersje , tak  jest  w  przypadku  Wspomnień  Maurycego

Beniowskiego , ale  warto  do  nich  sięgnąć ,  gdyż  nikt  do  tej  pory  nie  wykorzystywał  

ich  jako  źródła  wiedzy  o  autochtonicznych  mieszkańcach   Półwyspu  Kamczackiego  

Warto  też  bliżej  zapoznać się  z  badaniami  Mikołaja  Grebnickiego  , pedagoga , zoologa , 

botanika ,a  także  etnografa  i  fotografa . Jako  jeden z  nielicznych  Polaków  prowadził  

badania  na  Wyspach  Komandorskich  u schyłku  dziewiętnastego  wieku .  

Autorka  prezentacji  ma  nadzieję ,że  prezentowane materiały  chociaż  w  niewielkim  

stopniu  wzbudzą  zainteresowanie  ,a  także  staną  się  początkiem  rzetelnej  współpracy  z  

rosyjskimi  badaczami ,a  także  innych  narodowości kultur  małych  ludów  arktycznych .4 

Badanie  śladów  minionych  epok zawsze  budzi  emocje.  

2 Zapisane w  śniegu , Maria  Dybowska , Wyd.MAR  ,Warszawa  2006  
3 Patrz  Katalogi  Biblioteki  Narodowej w  Warszawie.   
4  Na  tej  właśnie  zasadzie  udało  jej  się  nawiązać  pozytywną  współpracę  z  pracownikiem  Muzeum  Aleuckiego na  Wyspach  
Komandorskich  , a  także  Dyrektorem  tego  małego  NGO., która  miejmy  nadzieję  zaowocuje  wspólnym  projektem.   



Benedykt  Dybowski(1833 -  1930 )

5

Jego  multi dyscyplinarny dorobek jest  dobrze znany  , natomiast  przynajmniej  jako  do  tej  

pory  żaden  badacz  nie  zainteresował  się  jego  korespondencją  jaką  prowadził  w  czasie  

swojego  pobytu  na  półwyspie  Kamczackim z  profesorem  Ignacym  Radlińskim ( 1843 – 

1920 ) , redaktorem  jego  materiałów  lingwistycznych . Zobaczyli by  wtedy  nie  tylko  

legendę  ,ale  także  człowieka . Korespondencja  musiała  być ciekawa  , gdyż   Ignacy  

Radliński  sam  nigdy  na  Kamczatce  nie  będąc  opublikował  swój  artykuł  Pamiątki 

historyczne  z  Kamczatki  6  Pominąwszy  pracę , którą  podjął  nad  nieznanymi  przecież  

sobie językami  paleoazjatyckimi  

5 Fotografia  ze  zbiorów  Biblioteki Miejskiej  w  Warszawie , Koszykowa   
6  Ignacy  Radliński , Pamiętniki  historyczne z  Kamczatki ,  Tygodnik  Ilustrowany , 1886 ,  nr.173  





Rękopis listu Dybowski do Radlińskiego  , ze  zbiorów  Biblioteki  Miejskiej  w  Warszawie , ul. Koszykowa 7  

Drugim interesującym  dokumentem  jest  Urywek  z  listu  Benedykta  Dybowskiego  do  

Władysława  Taczanowskiego  8

Zajmując się Jego życiem  zapominamy  najczęściej ,że  na  Półwyspie  Kamczackim 

wykonywał  przede  wszystkim swoją  pracę  lekarza . Jest  to jedyny  najprawdopodobniej 

zachowany  fragment  Jego  korespondencji  , opisujący  zmagania  z  trudną    do  pokonania 

przy  dziewiętnastowiecznej  wiedzy  medycznej  epidemią  tyfusu.  

7 Akc.16 k.18 . Informacja  o  dokumentach  związanych  z   powstawaniem  Słowników  Narzeczy  
Kamczadalskich  została  wysłana  na  adres  poczty  elektronicznej  UNESCO  ( ling.diversity @unesco.org  )  
celem  uzupełnienia  informacji  dotyczącej   polskiego  wkładu  w  badania  nad  językami  paleoazjatyckimi  
należącymi  aktualnie  do  szczególnie  chronionych  przez  UNESCO.  
8 Gazeta  Lekarska  , 1883 r. ze  zbiorów  archiwum  Muzeum  Instytutu  Botaniki Uniwersytetu  Lwowskiego  
im. Iwana  Franki   



      



BRONISŁAW  PIŁSUDSKI (1866  - 1918 ) 

Jedna  z  niewielu  zachowanych  fotografii Bronisława  Piłsudskiego  w  czasie  pracy  terenowej 
9Sachalin  

\
Fotografie autorstwa  Bronisława  Piłsudskiego  zawsze  wzbudzają  zainteresowanie 

Oglądając je   tylko wyrazić ubolewanie ,że w  pewnym sensie  są  monotematyczne , gdyż  

wśród  odnalezionych  dotychczas  przeważają  typy  ludzkie ,a  mniej  jest fotografii  

utrwalających  sceny  z  życia  codziennego .Pamiętać  jednak  trzeba ,że okres w których 

powstały , był  to schyłek  dziewiętnastego  wieku , etnografia  była  nauką  rozwijającą się , 

podobnie  jak i  sposoby  dokumentowania ,a  więc i  fotografia etnograficzna . 

9 Archiwum  Akt  Nowych (  AKTA  BRONISŁAWA PIŁSUDSKIEGO  1893 -1918 )   141 ,04 A i B )
  Część  fotografii  z  tych  akt  jest  opublikowana   przez  Biuletyn  Polarny  AGH  2013 



Prezentowane  fotografie  są  znakomitym  materiałem  do  badań   antropologicznych 

autochtonicznych  mieszkańców  Sachalinu 

Nie  są  to  bez wątpienia  

wszystkie odnalezione  

fotografie autorstwa   

Bronisława Piłsudskiego . 

Powszechnie uważa  się  Go za

jednego  z najbardziej   

kreatywnych

dziewiętnastowiecznych  badaczy  zesłańców  .Uważa   się  Go  za  autora   kilku  tysięcy  

fotografii , chociaż   wiadomo  ,że   liczby  takie  na  ogól   nie  są  prawdziwe . 

Dokumentował  przede  wszystkim  typy  antropologiczne  mieszkańców  Sachalinu.  

Część  fotografii  prezentowanych   tutaj  , jak  i   w  Biuletynie  Polarnym  nigdy  nie   

była  publikowana 

JAN  STRÓŻECKI ( 1869 – 1918 ) 10 

10  Fotografie  Jana   Stróżeckiego   ze  zbiorów   Biblioteki   Miejskiej   w Warszawie  , ul. Koszykowa  .2390 
rps , nie  publikowane   nigdy   dotąd . W  Bibliotece  Narodowej  w  Warszawie  znajduje  się  także  portret  
Jana Stróżeckiego , autorstwa  Bonneta  Felixa  ( 1878 -1955 ) ,aktualnie   nie  dostępny   ( Magazyn  
Ikonograficzny )  



   
Dwie  zachowane  fotografie   Jana  Stróżeckiego  z okresu  kołymskiego   w strojach  zimowych  

   Są  to jedne  z  niewielu  zachowanych  fotografii  Jana  Stróżeckiego  z okresu Jego  

zesłania do Niżnego  Kołymska . Niewiele  też  zachowało  się  Jego  fotografii  

dokumentujących zarówno   typy  antropologiczne przedstawicieli mniejszości arktycznych  , 

jak  i  życie  codzienne , fotografował   przede  wszystkim  towarzyszy   zesłania.  11

    Oznacza  to ,że   przede  wszystkim  interesował  się  nauką  fotografii , doskonaleniem  

swojego  warsztatu  fotograficznego  ,a  mniej  był  zainteresowany  dokumentowaniem  

życia  codziennego. 

Fotografia  stała  się  jego  sposobem   na  życie. zesłańca.  Legenda  głosi ,że  wyjeżdżając  z 

miejsca zesłania  zabrał  ze  sobą   pięćset   fotografii ,ale  jest   to z  pewnością  tylko  

legenda  , gdyż  nie   udało  się  odnaleźć  żadnych  źródeł  ,  które   by   tą  informację  

poświadczały , podobnie  jak  Jego kontakt  z  Marią  Antoniną  Czaplicką , na  której  

zamówienie  miał  wykonać  również  fotografie. 

11 Fotografie  dostępne  w  AAN ,Warszawa  



 

Ze zbiorów Biblioteki Miejskiej w Warszawie  Koszykowa 12

Jan  Stróżecki  z  Czukczą  w   swojej  kołymskiej  pracowni 

Ze  zbiorów  Biblioteki  Miejskiej w Warszawie , Koszykowa 13

Skromny  to  dorobek etnograficzny  ,ale  miejmy  nadzieję ,że  przeszłość  nie  powiedziała  

jeszcze  ostatniego  słowa i  pozwoli  poznać się  teraźniejszości. Chyba  ,że  Jego  paryski  

zakład  fotograficzny  okaże się legendą 

12 Op.cit  
13 Op.cit 



AUGUST ROMAN KRĘCKI ( 1843 – 1920 )   

Nie zachowała się  niestety  czytelna  fotografia  przedstawiająca  Go  jako żyjącego  
człowieka 14

Nie  pozostawił  następnym  pokoleniom  znaczącego  dorobku. Na  zesłaniu  przebywał  w  
okolicach  Ujsola i  Irkucka.  

Jest  autorem  tylko  jednego  opracowania  : Zbiór  materiałów  do   historii  

Powstania  Styczniowego 1863 – 1864 15 , natomiast  wielu  fotografii 16 Fotografował  przede 

wszystkim  przyrodę  okolic  Irkucka  i  budynki   miejskie. , natomiast  unikał 

fotografowania ludzi ,aczkolwiek inne źródła  przekazują   sprzeczne  informacje  

Widocznie  w  kontakcie  z przyrodą   szukał  ukojenia.  W przeciwieństwie   do  innych   

zesłańców  dla  których  okres  zesłania  był  okresem  aktywności   społecznej , badawczej , 

literackiej

Dlatego  też  fotografie prezentowane  tutaj  są  prawdziwym  rarytasem , gdyż  jako  

jedne  z  nielicznych   wykonanych  przez Polaków ( aktualnie   pewnie  jedyne ) utrwaliły  

14 Fotografia  ze  zbiorów  Działu  Sztuki , Biblioteki  Miejskiej  , Koszykowa ( Warszawa ) , dostępna  także  na 
 stronach  polskich  . Inne  dostępne  w  tej  chwili  są    tylko jego wizerunki  nagrobne  
15 Warszawa   1916 
16 W  zbiorach  Muzeum  Wojska  Polskiego  w  Warszawie  ( dział  starych  druków ) znajduje  się  teczka  
 oznaczona  napisem  August  Roman  Kręcki ze 183  fotografiami .nigdy   jak   dotąd  niepublikowanymi   
 



wizerunek  szamana samojedzkiego i  wykonywane  przez  niego  zabiegi  magiczne 17 , a  

także typy ludzkie (Samojedzi)18z  okolic Obdorska 19,Tunguzi  i ich  jurty  

Typy  ludzkie -  Samojedzi  (Nieńcy ) ,ze  zbiorów  Muzeum WP 

(  fot. A.Kręckiego )  

17 Szaman  wypędzający   konie  , jest  to fotografia  obrazu  Buckmana  , zbiory  Muzeum  Wojska  Polskiego  w
   w  Warszawie (  Teczka  z  fotografiami  Augusta  Kręckiego  )  

18 Nieńcy  ( dawna  nazwa  Samojedzi ) , uralska  grupa   językowa   
19 Od  1933 roku  nazwa  Salechard ,miasto w  północno –wschodniej  Rosji , w obwodzie   tiumeńskim  ośrodek
administracyjny  okręgu  Jamajsko- Nienieckiego, miasto  założone  w 1595 roku   jako  kozacka   wartownia  



    

Szaman ( wojownik ) II  połowa  XIX wieku   Ze  zbiorów  Muzeum  WP  w Warszawie  ( fot. A. Kręckiego )  

Tematy uwiecznione na  fotografiach    wymagają  oczywiście  dalszych  badań  ,a  także

poszukiwań w   archiwach , bibliotekach  , muzeach  Irkucka i Ujsola . Być  może  uda  się

odnaleźć  jeszcze nieznane notatki , artykuły  Augusta  Kręckiego ,a  także  fotografie  

towarzyszy  zesłania , o  których  wspominają  inne  źródła . 

Jaki  był  powód  i  w  jakich  okolicznościach    wykonał  fotografię  obrazu  

przedstawiającego  szamana  wypędzającego  konie   tego z  pewnością  nie  uda  się  

wyjaśnić. 



Szaman  wypędzający konie , fot. obrazu Buckmana , ze zbiorów  Muzeum  WP Warszawa 

Tunguzi ( Ewenkowie ) , fot. Augusta Kręckiego , ze zbiorów  Muzeum WP  Warszawa  



Jurty Tunguzów ( Ewenków )  i ich  mieszkańcy  , fot. Augusta Kręckiego , ze zbiorów Muzeum WP  Warszawa   

August  Kręcki  mógł  ich  napotkać w  okolicach Irkucka , w  Okręgu  Tunguskim w 

którym  także obecnie zamieszkują . Należałoby zadać  tutaj  retoryczne  pytanie , 

dlaczego  spotkane  ludy  nie zainteresowały  Go  na  tyle , żeby  podobnie  jak  Dybowski 

podjąć  dalsze  badania  dotyczące  ich kultury. 

 Może  spotkał  je  po prostu  kontemplując syberyjską  przyrodę ?  A  może należał do 

ludzi  bardziej powściągliwych niż profesor. 

Na  koniec  autorka prezentacji  pozostawiła  dwie  najbardziej  kontrowersyjne  

postacie  i  ich  twórczość  MIKOŁAJA GREBNICKIEGO i  MAURYCEGO 

BENIOWSKIEGO

Mikołaja Grebnickiego wspomina przede wszystkim sam Profesor Benedykt 

Dybowski opisując   transport  reniferów na  Wyspę Beringa :  Sprzeciwił się  

temu namiestnik Wysp Komandorskich  Mikołaj  Hrebnicki. Twierdził ,że  renifery  

wypłoszą  przede wszystkim płochliwe koty morskie. Opowiadał przy tym inne  

niedorzeczności , a przecież podawał się  za  profesora matematyki 20 

20  Benedykt Dybowski , Pomyślne przesiedlenie reniferów z Kamczatki  na  Wyspę  Beringa , Pamiętnik  
Fizjograficzny  Kamczatki , t.25 , dz. 3 



W publikacjach naukowych  nazwisko  Grebnicki zostaje wymienione  tylko  raz , w 

pracy  Borysa  Fiedczenki 21. Wynika z  tego ,że był przede wszystkim botanikiem ,    

zoologiem ,  a  także nauczycielem z Irkucka  . W latach 1894 ,1896 , 1899 ,1900 

uczestniczył  w  wyprawach botanicznych  na Wyspę Miednoje i Beringa22 , w Polsce nie 

ma zbieranych  przez  niego gatunków roślin . Natomiast  w  1899 roku dodatkowo na  

zlecenie Irkuckiego  Towarzystwa Geograficznego wykonywał fotografie na  Wystawę o 

Wyspach  Komandorskich 

Fotografie  Jego autorstwa  

 Czas  pokaże  czy  negocjacje  prowadzone  z  rosyjskimi  badaczami  z  Muzeum 

  Aleuckiego  i  Irkuckiego  Towarzystwa Geograficznego dadzą  pozytywne rezultaty  i  

 czy  będzie  możliwe  zaprezentowanie  Jego  dorobku w Polsce .23 

21 Borys Fiedczenko , Flores des Isles du Commandeur , Cracovie 1906 , Editio de L Akademie des  Sciences  
22 Zgromadzone  przez  niego  zbiory  botaniczne znajdują się w  zbiorach  Muzeum  Waszyngtońskiego , w 
Stowarzyszeniu Studiów Regionu  Amurskiego , Sant Petersburg ( Carski  Ogród  Botaniczny ) 
23 Grebitzky H.A Zapiski o Komandorskich  ostrowach /  Sbornik  gławnijeszych  oficjalnych  dokumentow  
po  uprawljeniu  Wostocznuju Sibiriu  T3 , Wyp.2  Irkutsk tippor N.P  Sunicina  1882 ,s.43 -125  



 W  Muzeum  Aleuckim  na  Wyspie  Beringa  znajduje  się  portret  Benedykta   

Dybowskiego  wykonany  przez  Jego  pra prawnuczkę , podobno  przyjaźnił się  profesorem  

Miejmy  nadzieję ,że następne pokolenia pójdą w ich ślady . 

MAURYCY BENIOWSKI  jest  postacią na temat , której  powiedziano wiele  

Jego  Pamiętniki zostały przetłumaczone  na  sześć języków 24,  ale  jak  do tej  pory  

zajmowano  się  przede  wszystkim  jego dziejami  i  wyjaśnianiem  tajemnic  związanych  z  

jego pochodzeniem. Żaden  badacz   nie  próbował wykorzystać ich  jako  źródła  do badań  

nad  kulturą  mniejszości  arktycznych   zamieszkujących Półwysep Kamczacki ,a  przecież  

Kamczadale jak ptaki na  swoich  saniach latają . 

 Te  otwarte  strony  książki  są  zaproszeniem do zainteresowania się nimi 25

24 Są  to języki  angielski ,niemiecki , francuski , szwedzki , niderlandzki , węgierski , estoński  
25 Ze  zbiorów  Biblioteki  Narodowej w  Warszawie   
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