
Wywiad z panią profesor Hanną  Krajewską 

 

Temat wykładu: Polscy badacze Syberii 

Pani Profesor, wykład był bardzo interesujący, wiele się na nim nauczyliśmy. 

Zastanawiamy się co, Pani zdaniem, jest najciekawsze w tym temacie dla osób w naszym 

wieku? 

HK: Po pierwsze to, że właśnie chłopcy w waszym wieku zostali tam wysłani i musieli tam 

tak daleko, 8 tysięcy kilometrów od domu, sobie poradzić z tym wszystkim. Często byli  

przecież z domów, w których opiekowano się nimi. Byli to chłopcy, którzy dopiero zaczynali 

naukę a tam znaleźli się w takiej sytuacji bez wyjścia i bardzo wielu z nich po prostu sobie 

poradziło w ten sposób,  jak ja to mówiłam. Uczyli się języka miejscowego, starali się być 

potrzebnymi dla tych ludzi, którzy tam mieszkali, w różny sposób, w zależności  od tego, jakie 

mieli umiejętności, talenty i dzięki temu nie tylko przeżyli, ale często zdobyli wielka sławę  

 

 

 



Syberia jest jednym z najtrudniejszych tematów dla Polaków. Skąd u Pani Profesor 

zainteresowanie właśnie takim tematem? 

HK: Dlatego że w archiwum, które prowadzę jest wiele spuścizn osób, które właśnie były na 

Syberii  i czytając te dokumenty zaczęłam się interesować ich życiem. Potem zaczęłam czytać 

książki na ten temat, oglądać filmy, rozmawiać z ludźmi. W pewnym 

momencie  zaprzyjaźniłam z wnuczką Benedykta Dybowskiego, która dała nam bardzo dużo 

materiałów, także i zdjęcia, ale także dokumenty. Ona mi też dużo opowiadała i tak po prostu 

weszłam w ten temat. 

 

Co sądzi Pani o idei Dni Nauki w naszej szkole? Czy Pani zdaniem dzięki nim Uczniowie 

otworzą się na takie – niełatwe w gruncie rzeczy – tematy? 

HK: Zobaczymy, to zależy od uczniów i od tego, jakie są ich potrzeby i jak czują. Wydaje mi 

się, że warto o tym mówić, bo to jest ciekawa sprawa, jak żyli nasi przodkowie, jak żyliśmy. 

Na dobra sprawę ze 150 lat temu było zupełnie inaczej, można sobie czasem pofantazjować, 

można zwrócić się do przeszłości, jakby to było, jak ja bym był na tym miejscu, jak ja bym 

postąpił, jakby to w ogóle wyglądało . 

 

Bardzo ciężkie czasy… 

HK: To były bardzo ciężkie czasy, ale one dawały możliwości ludziom. Po pierwsze pokazania 

swojego charakteru, bo zawsze, jak są ekstremalne warunki, to ten charakter w jakiś tam sposób 

uwidacznia. Poza tym dawały możliwość  rozwinięcia różnych swoich talentów. Ci ludzie na 

przykład, część z nich nigdy by nie zrobiła takiej kariery, jak tam. Nigdy po prostu nie mieliby 

takiego pola do popisu, bo w Europie Zachodniej już było wiele rzeczy odkrytych, natomiast 

Syberia w XIX wieku była nieodkryta, w ogóle nie była opisana, nikt się Syberią nie 

interesował naukowo. Jak oni tam trafili, to był taki warsztat naukowy. Jest taka mądrość 

życiowa: „nikt ci tak dobrze nie zrobi, jak ktoś, kto ci źle życzy” i to właśnie było coś takiego. 

Oni znaleźli się tam nagle jako więźniowie, jako katorżnicy i okazało się, że robią taka karierę, 

że są potem sławni, nie tylko na całą Rosję, ale i na cały świat. 

 

Można powiedzieć, że to takie „szczęście w nieszczęściu”. 

HK: O, można tak powiedzieć, to jest bardzo dobre powiedzenie. 

Rozmawiali: Bartosz Zacheja i Marcin Gumienny (klasa 2 IN) 

 



 

 


