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SPRAWY ORGANIZACYJNE

SPOTKanie Z marSZałKiem Sejmu

W dniu 22 kwietnia 2015 r. delegacja Zarządu Głównego Związku Sy-
biraków w składzie: Grzegorz Lipowski – wiceprezes Zarządu Głównego, 
Kordian Borejko – sekretarz generalny, Mieczysław Pogodziński – pre-
zes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Warszawie, została przyjęta 
przez marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego.

Tematem spotkania było omówienie zaawansowania prac w Sejmie nad 
projektami złożonych w 2013 r. dwóch ustaw: o przyznanie świadczenia 
pieniężnego i renty inwalidzkiej sybirakom-kombatantom przebywającym 
w latach 1939–1956 na przymusowym zesłaniu lub deportacji na terenie 
byłego Związku Radzieckiego.

Poinformowaliśmy marszałka o wszystkich spotkaniach, jakie odby-
liśmy w ministerstwach i urzędach centralnych, oraz o naszym udziale 
w pracach Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Prosiliśmy 
o podtrzymanie naszej prośby zgłaszanej każdorazowo podczas spotkań 
Komisji, aby projekt Ustawy o zmianie Ustawy o inwalidztwie wojennym 
został skierowany na debatę plenarną Sejmu jeszcze w tej kadencji. 

Poinformowaliśmy również marszałka, że w uzgodnieniu z Janem Stani-
sławem Ciechanowskim, szefem Urzędu ds. Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych, będziemy organizowali debatę nt.: „Następstw pobytu osób 
zesłanych na Sybir”. Tematyka tej debaty jest ściśle powiązana z omawia-
nym projektem ustawy. Marszałek przyjął naszą prośbę o objęcie patro-
natem honorowym tej debaty i zgodził się, by odbyła się ona na terenie 
Sejmu. 

Podczas spotkania przypomnieliśmy marszałkowi o tym, że w kore-
spondencji, którą skierował do nas jako odpowiedź na naszą prośbę, będąc 
jeszcze ministrem spraw zagranicznych, zawarł sformułowanie: „postulaty 
wysuwane przez Związek Sybiraków uważamy za słuszne, a towarzyszące 
brakowi ich zadośćuczynienia rozgoryczenie i poczucie niesprawiedliwo-
ści za w pełni uzasadnione. Przyjęcie postulowanych przez sybiraków roz-
wiązań prawnych w polskim ustawodawstwie powinno stanowić realizację 
moralnego obowiązku wobec tej szczególnej grupy ofiar represji politycz-
nych. Zdajemy sobie także sprawę, iż rokrocznie, z przyczyn naturalnych, 
liczba osób do niej należących znacząco maleje”. 

W trakcie spotkania poinformowaliśmy marszałka o naszej podstawowej 
działalności, tj. utrwalaniu historii zesłań m.in. przez tworzenie znaków 
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pamięci i żywe lekcje historii organizowane w szkołach. Marszałek był 
zaskoczony faktem, że mimo naszych postulatów w programach nauczania 
historii w szkołach nie ma tematu zesłań na Sybir.

Spotkanie przebiegało w bardzo sympatycznej atmosferze, a dalsze 
uzgodnienia robocze zgodnie z zaleceniem marszałka Radosława Sikor-
skiego będą realizowane w kontakcie z dyrektorem generalnym Gabinetu 
Marszałka Sejmu Michałem Marcinkiewiczem, który uczestniczył w spo-
tkaniu.

Grzegorz Lipowski

Od lewej: wiceprezes Zarządu Głównego ZS Grzegorz Lipowski, marszałek Sejmu 
Radosław Sikorski, sekretarz generalny ZG ZS Kordian Borejko, prezes Zarządu Od-
działu Warszawskiego Mieczysław Pogodziński
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Szanowni Kombatanci, Weterani Walk,

siedemdziesiąt lat temu zakończyła się II wojna światowa, wojna największa 
i najstraszliwsza w dziejach. Jej bilans to dziesiątki milionów zabitych i kolejne 
miliony z ranami na ciele i duszy.

Ralph Bunche, laureat pokojowej Nagrody Nobla w 1950 r., twierdził, że 
nikt lepiej nie zaświadczy o wartości pokoju niż weterani wojen. Można do-
dać, że w tej sprawie jeszcze bardziej wymowny byłby głos więźniów łagrów 
i obozów.

Siedemdziesiąt lat temu wydawało się, że my, tak boleśnie doświadczeni 
Europejczycy, pochowaliśmy na zawsze demona wojny. Jednak ambicje mo-
carstw raz jeszcze doprowadziły do krwawych działań. Na kresach Europy. Na 
Bałkanach. Zróbmy wszystko, aby powstrzymać te radykalne działania.

Po siedemdziesięciu latach od zakończenia wojny jesteście dla nas Państwo 
wzorem poświęcenia i heroizmu. Niech te słowa będą dla Was wyrazem podzię-
kowania za wierną służbę ojczyźnie.

Jednocześnie pragniemy jeszcze raz podziękować za osobisty udział i zaan-
gażowanie Państwa w organizację wielu wydarzeń upamiętniających wydarze-
nia czasu II wojny światowej. 

Życzymy Państwu zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w realizacji Wa-
szych marzeń, zamierzeń i planów.
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Warszawa, 8 maja 2015 r.

                             SZEF
URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW
       I OSÓB REPRESJONOWANYCH

        Jan Stanisław Ciechanowski

Wielce Szanowni i Czcigodni Weterani Walk o Niepodległość Rzeczypospo-
litej Polskiej, żołnierze II wojny światowej,

w 70. rocznicę zakończenia wojny w Europie chciałbym złożyć na Państwa 
ręce wyrazy najwyższego szacunku oraz wdzięczności za walkę o to, by ojczy-
zna była wolna i demokratyczna.

Pokazaliście wrogom Rzeczypospolitej, że naród ten nigdy nie pogodzi się 
z utratą niepodległości.

Pokazaliście, co to walka o honor i prawdziwa wolność.
Pokazaliście niezłomną wolę kolejnego pokolenia Polaków, które broniło 

swojego państwa, a po jego zniszczeniu nie ustało w walce o to, by Polacy znów 
mogli decydować sami o sobie.

Dziś dziękujemy Wam za to.
Nie byłoby odzyskania niepodległości w 1989 r. bez Waszego poświęcenia 

i ofiary.
Polska nigdy o tym nie zapomni! 



„Kwiecień – miesiąc pamięci GolGoty wschodu”

POSiedZenie ZarZądu GłóWneGO  
ZWiąZKu SybiraKóW W dniu 16 KWieTnia 2015 r. 

We WrOcłaWiu

Dnia 16 kwietnia we Wrocławiu w Klubie 4. Regionalnej Bazy Logi-
stycznej odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego z udziałem prezesów 
Zarządów Oddziałów. Przybyłych powitał w imieniu Oddziału Związku 
Sybiraków we Wrocławiu prezes Eugeniusz Kuszka. W związku z nie-
obecnością prezesa Zarządu Głównego Tadeusza Chwiedzia posiedzenie 
poprowadził wiceprezes Grzegorz Lipowski.

Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Głównego z 17 lutego 

2015 r.
4. Informacja o realizacji uchwał i wniosków VII Krajowego Zjazdu 

Delegatów, przedstawienie przez Komisję Obrony Praw Socjalnych infor-
macji na temat etapu realizacji w Sejmie projektu ustawy o świadczeniu 
pieniężnym i inwalidztwie wojennym

5. Informacja z działalności Komisji problemowych: Historycznej, 
Współpracy z Zagranicą 

6. Wolne wnioski
7. Dyskusja i podjęcie uchwał
8. Zakończenie posiedzenia
Jednogłośnie przyjęty został protokół z posiedzenia Zarządu Głównego 

z dnia 17 lutego 2015 r.
Sekretarz generalny Kordian Borejko przedstawił informację o realiza-

cji uchwał i wniosków VII Krajowego Zjazdu Delegatów, który odbył się 
w dniach 19–21 maja 2014 r. Delegaci zgłosili wówczas 18 wniosków, 
z czego osiem jest w trakcie realizacji, a trzy zostały załatwione. Miano-
wicie po pierwsze przeprowadzenie aktualizacji stron internetowych – na 
56 Oddziałów 13 posiada swoją stronę internetową, z 20 prezesami Za-
rządów Oddziałów jest kontakt mailowy, natomiast z 23 prezesami nie ma 
kontaktu drogą elektroniczną. W kwestii zachęcenia Oddziałów i Kół do 
nawiązywania kontaktów z lokalnymi władzami samorządowymi w celu 
uzyskania pomocy finansowej na organizację uroczystości związkowych 
i patriotyczno-religijnych na wniosek Zarządu Głównego Urząd ds. Kom-
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batantów i Osób Represjonowanych wystosował do urzędów pismo w tej 
sprawie. Kilka Urzędów Marszałkowskich w odpowiedzi poinformowało 
o świadczeniu tego typu pomocy. Zgodnie z wnioskiem Związek Sybira-
ków został w kwietniu 2015 r. zarejestrowany jako organizacja pożytku pu-
blicznego. Jeżeli chodzi o wnioski realizowane na bieżąco, w kwestii stwo-
rzenia podstaw prawnych pozwalających na uzyskiwanie przez Oddziały 
dotacji od lokalnych instytucji samorządowych – takie podstawy prawne 
już istnieją. Trzeba tylko w odpowiednim czasie zwrócić się do władz sa-
morządowych i spełnić wymagane przez nie warunki. Również kontakty 
z uczelniami i szkołami są stale utrzymywane, odbywają się prelekcje na 
temat zesłań Polaków na Syberię. Jeden wniosek nie jest w chwili obecnej 
realizowany w związku z oczekiwaniem na stanowisko władz centralnych. 
Cztery wnioski natomiast poddawane są analizie i czekają na nadanie im 
biegu. Dotyczy to m.in. wniosku o zlikwidowanie Oddziałów i pozosta-
wienie jedynie Kół. Wniosek wymaga zastanowienia, bowiem bezpośredni 
kontakt z ponad 390 Kołami byłby trudny, podczas gdy już jest problem 
z małymi Oddziałami.

Następnie Aleksandra Szemioth przedstawiła działania podjęte przez 
Komisję Historyczną, której przewodniczy (sprawozdanie na s. 18). Nie-
stety najaktywniejszy członek Komisji – Tadeusz Kaklin zmarł. Przewod-
nicząca zaprezentowała problematykę omawianą na IV Kongresie Polskich 
Towarzystw Naukowych na Obczyźnie, który odbył się we wrześniu 2014 r. 
w Krakowie. Przy okazji poruszyła sprawę zesłańców i ich potomków, któ-
rzy obecnie chcą powrócić do Polski. Problem ten nie został należycie roz-
wiązany przez polski rząd, a sytuacja repatriantów jest w Polsce bardzo 
trudna. Na wniosek Komisji Historycznej wysłane zostało pismo do mar-
szałek Ewy Kopacz z prośbą o ustanowienie 2015 r. Rokiem Zesłańców 
Sybiru. Niestety inicjatywa nie została podjęta przez Sejm. Jak na razie 
wstrzymane są również przygotowania do odsłonięcia w gmachu Politech-
niki Warszawskiej tablicy upamiętniającej zjazd założycielski Związku Sy-
biraków, który odbył się w tym gmachu w 1928 r. Na przeszkodzie stoi pla-
nowany w budynku remont, niemniej Komisja będzie nadal kontaktowała 
się z uczelnią w tej sprawie. W związku z pismem IPN o przekazywaniu 
dokumentów do zbiorów tej instytucji Komisja Historyczna proponuje, by 
do tej instytucji, jak również do Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku 
i ośrodków uniwersyteckich przekazywać jedynie zdigitalizowane kopie 
dokumentacji zesłań, w której posiadaniu jest Związek Sybiraków. Wciąż 
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podejmowany jest problem ustalenia przez instytucje naukowe ostatecznej 
liczby osób zesłanych na Sybir. 

W odniesieniu do sprawozdania z działalności Komisji Historycznej 
Maria Markiewicz poruszyła problem prowadzenia rejestru powstających 
na terenie Oddziałów znaków pamięci.

Wiceprezes Grzegorz Lipowski dodał nieujęty we wnioskach z VII Kra-
jowego Zjazdu Delegatów postulat o upamiętnienie miejsca zamordowa-
nia polskich oficerów w miejscowości Golaszow na Uralu zgłoszony przez 
Mariana Macutkiewicza z Oddziału ZS w Poznaniu. 

W kwestii starań o ustawowe uzyskanie statusu osoby represjonowanej 
przez wszystkich sybiraków oraz przyznania im finansowego zadośćuczy-
nienia za lata pobytu na Syberii, jak poinformował Grzegorz Lipowski, od-
było się w ostatnich latach kilka spotkań z Ewą Kopacz, wówczas jeszcze 
marszałek Sejmu, z udziałem m.in. wiceprezes ZUS Elżbiety Łopacińskiej, 
a także rozmowy z sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgier-
dem Dziekońskim, ministrem pracy i polityki społecznej Władysławem Ko-
siniakiem-Kamyszem, jak również z szefem gabinetu politycznego premiera 
Donalda Tuska Jackiem Cichockim. W odpowiedzi na pismo skierowane 
14 października 2014 r. do marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego marsza-
łek wyraził wolę spotkania z przedstawicielami Związku Sybiraków. Osta-
tecznie jego termin wyznaczony został na dzień 22 kwietnia 2015 r.

Prowadzone są również starania o doprowadzenie do spotkania z pre-
mier Ewą Kopacz. 19 listopada 2014 r. odbyło się spotkanie z sekretarz 
stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Małgorzatą Kidawą-Błońską, 
podczas którego przedstawiona została sytuacja sybiraków. Sekretarz stanu 
przekazała, że cały czas poszukiwane są źródła finansowania zobowiązań 
wynikających z proponowanych ustaw. Oczekiwany jest wciąż termin spo-
tkania z panią premier.

Danuta Sedlak, przewodnicząca Komisji Współpracy z Zagranicą, przed-
stawiła zakres działania tej Komisji (sprawozdanie – s. 19). Danuta Sedlak 
odpowiada za współpracę z Zachodem, a Jolanta Hryniewicka i Jadwiga 
Ostrowska – ze Wschodem. Głównym zadaniem Komisji jest utrzymywa-
nie kontaktów z sybirakami zamieszkującymi poza granicami Polski. Zada-
nie to realizowane jest m.in. poprzez pielęgnowanie pamięci o rocznicach, 
umożliwienie Polonii uczestniczenia w uroczystościach patriotycznych 
i religijnych, organizowanie spotkań (jak choćby Zjazdy Klubu pod Ba-
obabem co dwa lata we Wrocławiu), wspieranie działalności wydawniczej. 
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Znaczącą pracę w zakresie dokumentowania historii zesłań wykonuje Cen-
trum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedago-
gicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, kierowane przez 
dr. Huberta Chudzia. Ostatni z jego projektów badawczych – „Pokolenia 
odchodzą” – obejmuje filmowe relacje sybiraków oraz informacje o domo-
wych archiwach polskich emigrantów. Komisja Współpracy z Zagranicą 
prowadzi także działalność charytatywną, skierowaną przede wszystkim 
do Polaków zamieszkałych w krajach byłego Związku Radzieckiego. W tej 
kwestii Jolanta Hryniewicka zaapelowała o przekazywanie wsparcia finan-
sowego na budowę kościoła w Krasnojarsku. Poinformowała także, że co 
roku na Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku zapraszani 
są Polacy z ośmiu grup polonijnych – kombatanci, ale i młodzież.

Henryk Gardiasz z Oddziału ZS w Jeleniej Górze poruszył problem re-
patriacji Polaków z Kazachstanu i stworzenia podstaw ekonomicznych, 
by chcieli i mogli powrócić do kraju, a także działań Komisji Współpracy 
z Zagranicą w tej sprawie. Dotychczasowe ustawodawstwo jest w tym za-
kresie niewystarczające, a prace nad obywatelskim projektem ustawy repa-
triacyjnej, zgłoszonym jeszcze przez Macieja Płażyńskiego, są wstrzymane 
w Sejmie.

Następnie Wacław Mandryk, prezes Zarządu Oddziału ZS w Zielonej 
Górze, zaprezentował projekt zorganizowania debaty na temat następstw 
pobytu osób zesłanych na Sybir. Tylko w Oddziale w Zielonej Górze aż 
80% sybiraków nie uzyskało orzeczenia o inwalidztwie, a zatem i świad-
czeń osoby represjonowanej, stąd inicjatywa uświadomienia i upowszech-
nienia wiedzy o problemach, z jakimi zmagają się sybiracy, poprzez na-
ukową debatę. 19 lutego 2015 r. odbyło się spotkanie z szefem Urzędu ds. 
Kombatantów i Osób Represjonowanych Janem Stanisławem Ciechanow-
skim, który wyraził zgodę na współorganizowanie tego przedsięwzięcia 
przez Urząd. Zarząd Główny zwróci się do marszałka Sejmu o objęcie pa-
tronatu nad debatą i zorganizowanie jej na terenie parlamentu. Zaproszeni 
zostaliby przedstawiciele instytucji, które mają wpływ na decyzje o upraw-
nieniach przyznawanych sybirakom – Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Rady Ochro-
ny Pamięci Walk i Męczeństwa, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz 
posłowie i sami sybiracy. Prowadzenia podjął się były rektor Uniwersytetu 
Zielonogórskiego prof. Czesław Osękowski. Program obejmowałby refe-
raty na temat przyczyn zesłań oraz warunków transportu do miejsc zsyłek 
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i pobytu na Syberii, zdrowotnych, psychologicznych i prawnych następstw 
pobytu na zesłaniu, a także aktualnej sytuacji sybiraków w świetle obowią-
zującego ustawodawstwa. Zarząd Główny podjął się zorganizowania tej 
debaty.

Stanisława Żak przedstawiła zebranym wniosek o dofinansowanie bu-
dowy pomnika Zesłańców Sybiru i Ofiar Katynia w Przemyślu, mieście, 
z którego odjeżdżały pociągi wywożące Polaków z Podkarpacia na zesła-
nie. Z inicjatywą budowy tego pomnika wystąpiły Oddział Związku Sybi-
raków w Przemyślu, Oddział Związku Sybiraków III RP w Przemyślu oraz 
Koło Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia w Przemyślu. Grupa inicja-
tywna wykupiła od artysty rzeźbiarza Mariana Szajdy przygotowany przez 
niego projekt monumentu i przekazała nieodpłatnie miastu wraz z autorski-
mi prawami majątkowymi do niego. Urząd Miasta zobowiązał się wyko-
nać pomnik i sfinansować jego budowę, jednakże przy wniesieniu wkładu 
własnego przez inicjatorów. Zarząd Główny podjął decyzję o udzieleniu 
wsparcia finansowego dla tego przedsięwzięcia.

Członkowie Zarządu Głównego postanowili także dofinansować organi-
zację V Ogólnopolskiego Zjazdu Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Pre-
zesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru, 
który przygotowuje Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych 
na Sybir w Bolesławcu. Zjazd odbędzie się w dniach 11–13 czerwca 2015 r.

Jolanta Hryniewicka, sekretarz Oddziału ZS w Białymstoku, omówiła 
wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na organizację XV Międzyna-
rodowego Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru przez Zarząd Główny 
jako współorganizatora Marszu. Zarząd upoważnił Prezydium do podjęcia 
decyzji w tej sprawie po złożeniu przez Oddział w Białymstoku formalne-
go wniosku z przedstawieniem kosztorysu.

Prowadzący posiedzenie wiceprezes Grzegorz Lipowski poruszył pro-
blem przypadków kwestionowania prawa sybiraków do korzystania ze 
zniżki 51% na przejazdy kolejowe. W odpowiedzi na pismo w tej sprawie 
PKP Intercity w związku z pojawiającymi się wątpliwościami odnośnie do 
dokumentu potwierdzającego uprawnienia kombatanckie przyznające ulgi 
na przejazdy środkami transportu kolejowego poinformowało o wystąpie-
niu do Biura Przepisów i Taryf w celu zajęcia stanowiska w tej kwestii. 
Odpowiedź oczekiwana jest do czerwca bieżącego roku.

Mieczysław Pogodziński, prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego, 
uzupełnił informacje przekazane wcześniej przez przewodniczącą Komi-
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sji Historycznej Aleksandrę Szemioth na temat planowanego odsłonięcia 
tablicy pamiątkowej na Politechnice Warszawskiej. Projekt tekstu, który 
zostałby zamieszczony na tablicy, został już zaakceptowany przez Radę 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Został już także znaleziony projek-
tant tablicy.

W imieniu Oddziału Warszawskiego Mieczysław Pogodziński zaofero-
wał możliwość wydania na płycie CD informacji o powstałych na terenie 
całego kraju znakach pamięci. W tym celu konieczne byłoby przeprowa-
dzenie przez wszystkie Oddziały aktualizacji spisów znaków pamięci we-
dług ujednoliconego wzoru. Płyta taka byłaby nie tylko udokumentowa-
niem znaków pamięci, ale mogłaby służyć także upowszechnianiu wiedzy 
na temat sybiraków i zesłań.

Jolanta Hryniewicka poinformowała o pracach prowadzonych przez Od-
dział ZS w Białymstoku nad uzupełnionym i zaktualizowanym albumem 
znaków pamięci województwa podlaskiego. Opowiedziała także o spotka-
niu z córką gen. Władysława Andersa Anną Marią Anders Costa, jakie od-
było się w Warszawie 15 kwietnia 2015 r. w związku z wydaniem przez nią 
wspomnień zatytułowanych „Córka generała i piosenkarki”.

Jerzy Kobryń, prezes Zarządu Oddziału ZS w Bystrzycy Kłodzkiej, za-
prezentował książkę „Młodzież wobec historii. Materiały z uczniowskich 
ekspedycji badawczych”, wydaną przy wsparciu Konsulatu Generalnego 
RP w Sankt Petersburgu. Jest ona owocem wymiany młodzieży ze szkół 
w Bystrzycy Kłodzkiej i Jareńsku w obwodzie archangielskim dzięki 
współpracy ze stowarzyszeniem „Memoriał”. Polska młodzież miała oka-
zję zobaczyć znaki pamięci w obwodzie archangielskim i Republice Komi.
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uchwała nr 98/2015
z posiedzenia Zarządu Głównego Związku Sybiraków we Wrocławiu

w dniu 16.04.2015 r.

Zarząd Główny jednogłośnie zatwierdził zaktualizowany porządek obrad.

uchwała nr 99/2015
z posiedzenia Zarządu Głównego Związku Sybiraków we Wrocławiu

w dniu 16.04.2015 r.

Zarząd Główny jednogłośnie zatwierdził protokół z posiedzenia 
z 17.02.2015 r.
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uchwała nr 100/2015
z posiedzenia Zarządu Głównego Związku Sybiraków we Wrocławiu
w dniu 16.04.2015 r. w sprawie zorganizowania debaty nt. „Następstw 

pobytu osób zesłanych na Sybir”

§ 1
Zarząd Główny uznaje, że przedstawiony projekt debaty przygotowany na 

wniosek Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Zielonej Górze jest słuszny 
do zorganizowania wspólnie z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjono-
wanych jako współorganizatorem.

§ 2
Zarząd Główny akceptuje formę organizacyjną przedstawioną przez byłego 

rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Czesława Osękowskiego.

§ 3
Zarząd Główny zobowiązuje Prezydium do dalszego prowadzenia działań 

organizacyjnych przygotowania tej debaty, uzależniając termin jej odbycia od 
wyników rozmów zaplanowanego spotkania z marszałkiem Sejmu Radosła-
wem Sikorskim na dzień 22.04.2015 r. 

– jednogłośnie
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uchwała nr 101/2015
z posiedzenia Zarządu Głównego Związku Sybiraków we Wrocławiu

w dniu 16.04.2015 r. w sprawie dofinansowania budowy pomnika  
w Przemyślu

Zarząd Główny Związku Sybiraków po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Od-
działu Związku Sybiraków w Przemyślu, zapoznaniu się z projektem budowy 
pomnika Zesłańców Sybiru i Ofiar Katynia oraz wysłuchaniu argumentów na 
posiedzeniu w dniu 16.04.2015 r. uznaje, że projekt zasługuje na poparcie i po-
stanawia:

§ 1
Przekazać kwotę 15 000 zł na konto Zarządu Oddziału w Przemyślu, który 

zgodnie z Umową Darowizny i Współpracy jako Darczyńca przekaże ją Ob-
darowanemu, czyli Urzędowi Miasta, który sfinansuje resztę kosztów budowy.

§ 2
Kwotę, o której mowa w § 1, należy przekazać na siedem dni przed roz-

poczęciem budowy w oparciu o oświadczenie otrzymane z Zarządu Oddziału 
w Przemyślu.

– 1 głos wstrzymujący się 
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uchwała nr 102/2015
z posiedzenia Zarządu Głównego Związku Sybiraków we Wrocławiu

w dniu 16.04.2015 r. w sprawie dofinansowania Zjazdu Dyrektorów Szkół 
noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru w Bolesławcu

§ 1
Zarząd Główny uznaje za zasadne dofinansowanie Zjazdu Dyrektorów 

Szkół, Placówek i Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców 
Sybiru.

§ 2
Zgodnie z przedstawionym wnioskiem należy przekazać kwotę 4660 zł 

na koszty organizacyjne tego spotkania, określając formę rozliczenia.

§ 3
Zobowiązuje się Biuro Zarządu Głównego do realizacji tej uchwały.

– 1 głos wstrzymujący się
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uchwała nr 103/2015
z posiedzenia Zarządu Głównego Związku Sybiraków we Wrocławiu

w dniu 16.04.2015 r. w sprawie dofinansowania XV Marszu Żywej Pamięci 
Polskiego Sybiru

§ 1
Zarząd Główny Związku Sybiraków akceptuje stanowisko Prezydium Za-

rządu Głównego, że Zarząd Oddziału w Białymstoku powinien złożyć wniosek 
formalny o wsparcie finansowe z uwzględnieniem kosztorysu.

§ 2
Zarząd Główny upoważnia Prezydium do podjęcia decyzji w sprawie udzie-

lenia wsparcia po spełnieniu warunku zawartego w § 1.

§ 3
Realizację uchwały przekazuje się Biuru Zarządu Głównego. 

– 1 głos przeciw, 2 wstrzymujące się
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infOrmacja O dZiałaniach KOmiSji 
hiSTOrycZnej W OKreSie Od Vii ZjaZdu 

deleGaTóW ZWiąZKu SybiraKóW W maju 2014 r.

Realizując uchwalony na Zjeździe i doprecyzowany później zakres prac 
Komisji Historycznej, podjęłam następujące zadania.

Z upoważnienia prezesa Zarządu Głównego Tadeusza Chwiedzia repre-
zentowałam Związek Sybiraków (Zarząd Główny i Oddział w Krakowie) 
podczas IV Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie, zor-
ganizowanego przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie w dniach 
3–7 września 2014 r. Zakres tematów Kongresu obejmował edukację mło-
dzieży polonijnej oraz problemy zesłań Polaków na Syberię w XIX i XX w. 
Brałam aktywny udział w przygotowaniach do Zjazdu (w tym była moja 
prelekcja o zesłaniach syberyjskich dla organizatorów Kongresu oraz dwa 
wystąpienia w trakcie obrad kongresowych). W Kongresie uczestniczy-
ła duża liczba sybiraków ze wszystkich Oddziałów Związku Sybiraków 
– zadbałam o ich zaproszenie. Zakres tematów związanych z zesłaniami 
był bardzo szeroki. Uznano dysproporcję pomiędzy dobrym udokumen-
towaniem zesłań XIX-wiecznych, a brakiem takiego w stosunku do ze-
słań w XX w. Znalazło to wyraz w końcowych postulatach kongresowych, 
w których redagowaniu wzięłam udział.

Wystosowałam kilka pism, mianowicie:
– do Ewy Kopacz, w tym czasie marszałka Sejmu, z prośbą Związku Sy-

biraków o ustanowienie 2015 r. Rokiem Sybiraka w związku z 75. rocznicą 
wielkich deportacji Polaków w głąb ZSRR w 1940 r. – niestety prośba ta 
nie odniosła oczekiwanego skutku;

– do rektora Politechniki Warszawskiej z prośbą o pozwolenie na umiesz-
czenie w gmachu tej uczelni tablicy upamiętniającej założycielski zjazd 
Związku Sybiraków w 1928 r. – ten dezyderat także nie został spełniony 
z powodu przewidywanego remontu w holu Politechniki, gdzie tablica mia-
ła być umieszczona. Projekt tablicy został już opracowany, czym zajmował 
się prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego ZS Mieczysław Pogodziński;

– do Instytutu Pamięci Narodowej, a konkretnie do działającej w nim 
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – pismo jest 
odpowiedzią na propozycję przekazywania do IPN dokumentów z syberyj-
skiego zesłania zgromadzonych w Oddziałach Związku. W odpowiedzi za-
proponowałam przekazanie kopii tych dokumentów, z równoczesną prośbą 
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o ich digitalizację przez pracowników IPN; odpowiedź na tę propozycję 
jeszcze nie nadeszła.

W przygotowaniu są pisma odnośnie do badań historycznych w kilku 
instytucjach w celu ostatecznego ustalenia chociażby przybliżonej, lecz 
prawdziwej liczby obywateli polskich represjonowanych na terenie byłego 
ZSRR w okresie II wojny światowej.

W tym czasie wygłosiłam około 10 prelekcji o zesłaniach syberyjskich, 
głównie w szkołach.

aleksandra Szemioth
Przewodnicząca Komisji Historycznej 

infOrmacja O dZiałalnOści KOmiSji 
WSPółPracy Z ZaGranicą W OKreSie 

Od Vii ZjaZdu deleGaTóW ZWiąZKu SybiraKóW 
W maju 2014 r.

Komisję Współpracy z Zagranicą powołano po to, by Polacy mieszkają-
cy poza granicami RP mieli za naszym pośrednictwem kontakt z ojczyzną. 
Więź ta wyraża się w zaspokajaniu różnorodnych potrzeb. Inne są potrzeby 
rodaków mieszkających na terenie byłego Związku Radzieckiego, inne są 
potrzeby i możliwości rodaków rozproszonych po świecie. Ze względu na 
odmienność i specyfikę tych potrzeb zachodziła konieczność wyodrębnie-
nia tych obszarów.

Kontakty ze Wschodem od lat utrzymują Jadwiga Ostrowska i Jolanta 
Hryniewicka, a ja głównie za pośrednictwem Internetu jestem odpowie-
dzialna za kontakty z Zachodem.

Zadania naszej Komisji to kontynuacja pracy lat poprzednich.
Działalność patriotyczno-religijna obejmuje szeroki zakres uroczystości 

o charakterze międzynarodowym, w których uczestniczą rodacy z daw-
nych krajów Związku Radzieckiego. Są to: Marsze Żywej Pamięci Pol-
skiego Sybiru, obchody Golgoty Wschodu, pielgrzymki do miejsc pamięci, 
ostatnio w Bykowni (Ukraina).

W uroczystościach religijnych na Jasnej Górze, w Licheniu, Nowym 
Jorku, na polskim cmentarzu na Monte Cassino uczestniczą poczty sztan-
darowe z Florydy i z Australii.
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Działalność historyczna dotyczy pielęgnowania rocznic państwowych, 
znaków pamięci, organizowania spotkań i uroczystości z okazji świąt pań-
stwowych, wspierania wydawnictw popularyzujących wiedzę historyczną. 
W tej dziedzinie ogromne zasługi ma dr Hubert Chudzio z grupą doktorantów 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krako-
wie. Nasza wieloletnia współpraca zaowocowała konkretnymi działaniami:

– dokonano renowacji polskich cmentarzy w Afryce Wschodniej,
– wykonano dokumentację fotograficzną i filmową tych nekropolii,
– zorganizowano konferencje i wystawy ilustrowane fotografiami i wy-

wiadami sybiraków z Wielkiej Brytanii, Australii, Kanady: „Z mrozów 
Syberii pod słońce Afryki”, „Wyszli z ziemi niewoli”, „Polscy Sybiracy 
w Wielkiej Brytanii”.

Cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem i były wielokrotnie prze-
dłużane.

Dnia 10 lutego 2015 r. dokonano prezentacji prac misji naukowych oraz 
publikacji pt.: „Pokolenia odchodzą”. Spotkanie odbyło się w Centrum Do-
kumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego 
im. KEN w Krakowie.

Wdzięczność naszej Komisji za dotychczasowe działania wyraziliśmy 
w dniu 13 kwietnia 2015 r. przez odznaczenie dr. Huberta Chudzia Złotą 
Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków, a czworo dokto-
rantów otrzymało Odznakę Honorową Sybiraka. 

Duże znaczenie dla bezpośrednich kontaktów i wymiany doświadczeń 
mają zjazdy i konferencje organizowane wszędzie tam, gdzie żyją sybiracy. 
Relacje z tych spotkań umieszczane są w biuletynach Australii, USA, RPA, 
Wielkiej Brytanii. Ci, którym udało się wyjść z gen. Andersem, rozproszeni 
są po całym świecie. Z 18 tys. sybiraków, którzy znaleźli się w Afryce, tyl-
ko 3 tys. wróciło do Polski. Nie wróciła do Polski Karolina Mariampolska, 
późniejsza prezydentowa Kaczorowska. Byłyśmy razem w Koji w osied- 
lu nad Jeziorem Wiktorii, a ostatnio spotkałyśmy się na Zjeździe Klubu 
pod Baobabem, zorganizowanym przez koleżanki z Wrocławia. Takie 
spotkania odbywają się na wszystkich kontynentach. Najsmutniejsze jest 
to, że coraz nas mniej. Niedawno odszedł sekretarz Związku Sybiraków 
w Australii Zachodniej Stanisław Harasymow. Koło Sybiraków w Perth 
uległo rozwiązaniu po 23 latach istnienia. Z powodu wieku i chorób nie 
było chętnych do objęcia funkcji w Zarządzie. Dotarła do mnie wiadomość 
o śmierci ostatniego sybiraka w Tanzanii – Franciszka Wojtowicza, który 
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opiekował się naszym cmentarzem tułaczy w Tengeru. Będąc w lutym br. 
w Afryce, odwiedziłam go. Pokazywał mi swój bogaty księgozbiór. Przez 
całe życie gromadził polskie książki, więc o zabezpieczenie tej biblioteki 
i uratowanie jej przed zniszczeniem poprosiłam polskiego misjonarza. 

Działalność charytatywna skierowana jest do dawnych państw Związku 
Radzieckiego i polega na pomocy materialnej, szczególnie w okresie świąt, 
przekazywaniu środków finansowych na dożywianie, pomocy naukowych, 
odzieży. 

Dzięki zaangażowaniu i ofiarności Jadwigi Ostrowskiej i Jolanty Hrynie-
wickiej utrzymywane są bliskie i serdeczne kontakty z Polonią na Wscho-
dzie. To z ich inicjatywy przekazywane są Stowarzyszeniom Rodaków na 
Litwie, Białorusi, Ukrainie, Estonii materiały dotyczące Golgoty Wschodu.

To dzięki ich staraniom kontynuowana jest także współpraca ze Stowarzy-
szeniem „Wspólnota Polska”, a uczestnicy Marszu Żywej Pamięci Polskiego 
Sybiru w Białymstoku uzyskali pomoc materialną na pobyt w Polsce.

Proszę sybiraków o zwrócenie uwagi na dwa apele zawarte w ostatnim 
„Komunikacie”, a mianowicie: apel Jolanty Hryniewickiej o wsparcie finan-
sowe na budowę kościoła w Krasnojarsku i apel Jadwigi Ostrowskiej o po-
moc finansową dla Polaków przybyłych z okręgu Donbasu. Potrzeby tych lu-
dzi są ogromne, od nas będzie zależała ich adaptacja w nowym środowisku.

Na uznanie zasługują sybiracy ze Stanów Zjednoczonych i Australii, którzy 
organizują zbiórki darów dla Polonii w Kazachstanie, udzielają wsparcia fi-
nansowego na kaplicę Golgoty Wschodu w Częstochowie. Sybiracy z Kanady 
i Wielkiej Brytanii wspomagają finansowo renowację cmentarzy w Ugandzie, 
znaczne kwoty przekazują na remont kościoła w Masindi (Uganda).

Podsumowując, pragnę poinformować, że współpraca z organizacjami 
sybirackimi za granicą i kontakty utrzymywane z Polonią są serdeczne, 
pożyteczne, owocne dla obydwu stron.

Pewien niedosyt dotyczy współpracy z UdsKiOR w zakresie wyjazdów 
za granicę dla upamiętniania trudnej historii Polski. Pismo w tej sprawie 
skierowałam do szefa Urzędu Jana Stanisława Ciechanowskiego, lecz od-
powiedź była mało konkretna.

Z optymizmem oceniam współpracę z IPN w zakresie upamiętniania 
historii zesłań i deportacji. Wielokrotnie uczestniczyłam w spotkaniach 
z tzw. świadkiem prawdy historycznej.

danuta Sedlak
Przewodnicząca Komisji Współpracy z Zagranicą
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urOcZySTOści „KWiecień – mieSiąc Pamięci 
GOlGOTy WSchOdu” We WrOcłaWiu

W dniach 16–17 kwietnia 2015 r. odbyły się we Wrocławiu uroczystości 
„Kwiecień – miesiąc pamięci Golgoty Wschodu”. 16 kwietnia w Klubie 
4. Regionalnej Bazy Logistycznej zastępca szefa Urzędu ds. Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych Bożena Żelazowska wręczyła zasłużonym 
działaczom odznaczenia państwowe i resortowe. Krzyż Zesłańców Sybiru 
przyznano Lubow Rowińskiej i Jerzemu Szczuckiemu. Medale Pro Patria 
odebrali: wiceprezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Grzegorz Li-
powski (Oddział ZS w Częstochowie), sekretarz generalny ZG ZS Kordian 
Borejko (Oddział w Gdańsku), Henryk Olejnik (Oddział w Legnicy), Zbi-
gniew Balicki, Jan Skrobot, Zygmunt Strenczak (Oddział w Pile), Adam 
Mitelsztet (Oddział w Wałbrzychu), Bolesław Filak, Krystyna Jaśniewicz, 
Czesława Muraczewska, Danuta Starostka-Zarzycka, Romualda Wieligda-
-Czerepak, Lucyna Zgłobicka-Węcławska (Oddział we Wrocławiu) oraz 
Ryszard Greszczyk i Józef Misiewicz (Oddział w Zielonej Górze). Złotą 
Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków otrzymali Marcin 
Swaczyna, pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
ds. kombatantów i osób represjonowanych oraz Zdzisław Średniawski, były 
wicewojewoda dolnośląski i były burmistrz Żmigrodu. Ponadto prezes Za-
rządu Głównego Związku Sybiraków wyróżnił Odznaką Honorową Sybi-
raka Stanisława Naporę z Wrocławia. Sekretarz generalny Kordian Borej-
ko i prezes Zarządu Oddziału Eugeniusz Kuszka wręczyli także w imieniu 
Zarządu Głównego ZS specjalny dyplom wiceprzewodniczącemu Głównej 
Komisji Rewizyjnej Tadeuszowi Stecowi w okazji 95. urodzin.

Specjalny program artystyczny przygotowali uczniowie Szkoły Mu-
zycznej I stopnia nr 2 w Zespole Szkół nr 9 we Wrocławiu oraz Gimna-
zjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu. Występy wzbudziły wśród 
sybiraków ogromne wzruszenie i zostały nagrodzone gorącymi brawami. 
Organizatorzy w podziękowaniu przekazali gimnazjum trzytomową Księ-
gę Sybiraków, a młodszych artystów nagrodzili koszami cukierków. 

Uroczystości towarzyszyła wystawa przygotowana przez sybiraka z Ko-
łobrzegu Jerzego Lewickiego „Moja Syberia”, prezentująca jego zdjęcia 
z wyjazdów od 2004 r. w rejon zesłania – fotografie miejsc związanych 
z zesłaniami, pomnika postawionego ku czci Matkom Polkom i Dzieciom 
w Minusińsku, grobów zesłańców w tajdze w pobliżu miasta Tajszet, miej-
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sca szkoły dla dzieci i domu dziecka w Małej Minusie oraz polskiej wsi na 
Syberii Znamienka.

W godzinach popołudniowych sybiracy mieli możliwość obejrzenia naj-
nowszej atrakcji Wrocławia – Afrykarium, otwartego jesienią 2014 r. na 
terenie tamtejszego zoo.

Drugiego dnia odbyły się główne uroczystości „Kwiecień – miesiąc pa-
mięci Golgoty Wschodu”. Rozpoczęła je msza święta odprawiona w Ba-
zylice Mniejszej pw. św. Elżbiety przez metropolitę wrocławskiego abp. 
Józefa Kupnego, w koncelebrze z kapelanem krajowym Związku Sybi-
raków ks. Zdzisławem Banasiem i kapelanem wrocławskich sybiraków  
ks. prałatem Franciszkiem Głodem. Przybyli m.in. zastępca szefa Urzędu 
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Bożena Żelazowska, woje-
woda dolnośląski Tomasz Smolarz, wicemarszałek województwa dolno-
śląskiego Jerzy Michalak, wiceprezydent Wrocławia Wojciech Adamski. 
Udział wzięło około 60 pocztów sztandarowych reprezentujących Oddzia-
ły i Koła Związku Sybiraków z całej Polski, szkoły noszące imiona upa-
miętniające zesłańców Sybiru oraz wrocławskie placówki oświatowe.

Po nabożeństwie ulicami miasta przeszedł V marsz upamiętniający ofia-
ry Golgoty Wschodu. Prowadzeni przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojsk 
Lądowych poczty sztandarowe, przedstawiciele władz, służb munduro-
wych, sybiracy, reprezentanci organizacji kombatanckich, harcerze, mło-
dzież szkolna i mieszkańcy miasta przybyli na skwer Sybiraków pod po-
mnik Zesłańcom Sybiru. 

Po odśpiewaniu hymnu państwowego zebranych powitał prezes Zarzą-
du Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu Eugeniusz Kuszka. Przy-
pomniał o przypadającej w tym roku 75. rocznicy trzech deportacji, pod-
kreślił znaczenie przekazywania wiedzy i utrwalania pamięci o zsyłkach. 
Nieprzypadkowo kwietniowa rocznica obchodzona jest tak uroczyście 
we Wrocławiu – miasto to stało się bowiem po II wojnie światowej nową 
ojczyzną największej liczby sybiraków. Bożena Żelazowska z Urzędu ds. 
Kombatantów i Osób Represjonowanych porównała wrocławski marsz 
pamięci do drogi, jaką przebyli zesłańcy – wygnani z własnego kraju, 
walczący każdego dnia o przeżycie, Wrocław stał się ostatnim przystan-
kiem ich trudnej życiowej drogi. Wojewoda Tomasz Smolarz apelował, 
by wiedzę o Sybirze przekształcić w wiedzę osobistą, a pamięć o ofiarach 
Golgoty Wschodu stała się orężem współczesnej, silnej Polski i zobo-
wiązaniem, by ta historia się nie powtórzyła. Wicemarszałek Jerzy Mi-
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chalak zwrócił uwagę na symbolikę pomnika, przy którym zgromadzili 
się uczestnicy marszu – krzyż jako znak męczeństwa, ale i wybaczenia 
doznanych krzywd, by nienawiść nigdy nie kierowała postępowaniem 
Polaków. Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz podziękował sybira-
kom za zachowanie pamięci o trudnych do wyobrażenia czasach wywó-
zek i o zmarłych na zesłaniu oraz za założenie swoich nowych domów 
we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

Ks. prałat Franciszek Głód odmówił modlitwę za Polaków nieludzko 
traktowanych na zesłaniu, umęczonych za swoją wiarę i narodowość. Pro-
sił o mądrość Bożą, która pozwoli przezwyciężyć wszelkie trudności.

Komendant Garnizonu Wrocław odczytał apel pamięci, następnie żoł-
nierze 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia oddali salwę honorową.

Przedstawiciele Związku Sybiraków, Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, władz samorządowych i wojewódzkich, służb mundu-
rowych, organizacji kombatanckich i szkół złożyli pod pomnikiem kwiaty 
i wieńce. Zarząd Główny Związku Sybiraków reprezentowali wiceprezesi 
Grzegorz Lipowski i Zygmunt Skotnicki oraz sekretarz generalny Kordian 
Borejko.

Uroczystość zakończyło odśpiewanie Hymnu Sybiraków. 
Oprawę wojskową zapewniły Garnizon Wrocław, 10. Wrocławski Pułk 

Dowodzenia, Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych oraz Wyższa 
Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu – jej studenci pełnili 
wartę w mundurach podchorążych z czasów Królestwa Polskiego i powsta-
nia listopadowego, poprzez które WSOWL nawiązuje do tradycji Szkoły 
Podchorążych Piechoty, a które przypomniały zebranym również o popo-
wstaniowych wywózkach. Obchody współorganizowali Zarząd Oddziału 
Związku Sybiraków we Wrocławiu, Zarząd Główny Związku Sybiraków, 
Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz prezydent Wro-
cławia. W komitecie honorowym znaleźli się: prezydent Wrocławia Rafał 
Dutkiewicz, metropolita wrocławski abp Józef Kupny, wojewoda dolno-
śląski Tomasz Smolarz, marszałek województwa dolnośląskiego Cezary 
Przybylski, dolnośląski kurator oświaty Beata Pawłowicz, komendant wo-
jewódzki policji nadinsp. Wojciech Ołdyński, dowódca Garnizonu Wro-
cław gen. bryg. Wojciech Lewicki, komendant – rektor Wyższej Szkoły 
Oficerskiej Wojsk Lądowych płk prof. Mariusz Wiatr oraz prezes Zarządu 
Głównego Związku Sybiraków Tadeusz Chwiedź.

beata Żyłkowska 
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PrZemóWienie PreZeSa ZarZądu OddZiału 
ZWiąZKu SybiraKóW We WrOcłaWiu 

euGeniuSZa KuSZKi

W imieniu organizatorów uroczystości „Kwiecień – miesiąc pamięci 
Golgoty Wschodu” jest mi niezmiernie miło powitać państwa na jubile-
uszowym, piątym już marszu. 

Spotykamy się we Wrocławiu – stolicy Dolnego Śląska, który stał się 
małą ojczyzną sybiraków – tu właśnie mieszka najwięcej sybiraków, ale 
też repatriantów ze Wschodu, którzy opuścili swoje ojczyste ziemie i tu 
znaleźli nowe miejsce do życia.

Spotykamy się po raz kolejny, żeby uczcić pamięć wszystkich tych, któ-
rzy zesłani zostali w głąb ZSRR i do Kazachstanu, tych, którym nie dane 
było wrócić do ojczyzny i zostali na „nieludzkiej ziemi” na zawsze, ale 
i tych, którym szczęśliwie udało się powrócić. 

Nie tylko my tu zebrani, ale całe społeczeństwo powinno pamiętać 
o tych tragicznych wydarzeniach, które nigdy nie powinny się powtórzyć. 

W tym roku przypada 75. rocznica trzech masowych deportacji: z 10 lu- 
tego, 13 kwietnia i przełomu czerwca i lipca 1940 r. Tysiące obywateli 
polskich wyrwano z domów i w bydlęcych wagonach powieziono w nie-
znane. Obchodzimy też 75. rocznicę mordu katyńskiego – rozkazem Sta-
lina zamordowano oficerów Wojska Polskiego, policjantów, pracowników 
służby granicznej i służby więziennej. Są to bolesne i trudne wydarzenia 
i nie można o nich zapomnieć.

W tym roku obchodzić będziemy również 70. rocznicę zakończenia 
II wojny światowej, zakończenie, które przyniosło kres działaniom mili-
tarnym i dało milionom ludzi nadzieję na lepsze jutro. Dla sybiraków jed-
nak nie był to koniec represji, nie był to czas powrotu do domu. Na mocy 
układu jałtańskiego nie mogli powrócić w ojczyste strony i swoje miejsce 
znaleźli w nowych granicach ojczyzny. Wywiezieni w latach 40. przyje-
chali do Polski dopiero w 1946 r., a wywózki Polaków trwały jeszcze do 
połowy lat 50. 

Niech pamięć o nich wszystkich przetrwa. Niech każde pokolenie prze-
kazuje następnemu wiedzę o martyrologii Polaków na Wschodzie, bo jest 
to część naszej historii, tożsamości i patriotyzmu. 
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PrZemóWienie WOjeWOdy dOlnOśląSKieGO 
TOmaSZa SmOlarZa

Nie można oddać słowem martyrologii sybiraków. Ogrom cierpienia se-
tek tysięcy Polaków zamyka usta, zmusza do milczenia. Odbiera oddech 
męka tych, którzy polegli. Sami sybiracy często porozumiewają się mię-
dzy sobą milczącym językiem doświadczenia. Byli tam, wiedzą, przeżyli 
to samo. Nie muszą podpierać się słowem, by się porozumiewać. Wszyscy 
inni jednak, ci, którzy Sybiru nie doświadczyli, skazani zatem na słowa, na 
opowieści, zauważają, że nie potrafią na ten temat mówić.

Rzeczywistość Sybiru tak bardzo odległa jest od powszechnych wyobra-
żeń, od codziennego życia, od dostępnych większości doznań, że nie ma na tę 
rzeczywistość gotowego języka. Trzeba się go dopiero nauczyć. I w tym wy-
siłku nie ustawać. Trzeba w stare słowa wkładać nowe znaczenia i odkrywać 
w nich także znaczenia zapomniane. Przede wszystkim jednak można, nie – 
trzeba, tylko: można... dokonać olbrzymiego wysiłku wyobraźni i współczu-
cia, żeby wiedzę o Sybirze ogólną, wiedzę publiczną uczynić wiedzą własną, 
osobistą, wręcz intymną. Każdy, kto się losem sybiraków autentycznie wzru-
szył, kto ukrywać musiał łkanie ściskające gardło, dokonał już tej komunii 
łączącej go z Golgotą Wschodu. On już też nigdy nie zapomni. 

Kiedy mówimy o ofiarach, najczęściej myślimy o poległych. Ocaleni też 
są ofiarami. Nie zapominajmy o tym. Nie zapominajmy też, że pojęcie ofia-
ry jest szersze. Pamiętajmy, że ofiary były i są błaganiem. Że są wołaniem. 
Zobowiązaniem.

A więc dzisiaj, w ten święty dzień pamięci o ofiarach Golgoty Wschodu, 
pamiętajmy także o tym, żeby ta ofiara niewyobrażalnego cierpienia stała się 
orężem nowoczesnej Polski, mianowicie zobowiązaniem, że się tak już nigdy 
nie stanie. Zobowiązaniem, że Polska nigdy już nie będzie tak słaba i zdana na 
pstre łaski sojuszników, lecz że będzie zasobna, wykształcona i mądra. Zobo-
wiązaniem, że będziemy zwartym społeczeństwem obywateli, w którym indy-
widualne rozdzieranie ran nie będzie oślepiać wyzwań przyszłości.

Takie zobowiązanie jest koniecznym orężem naszego bezpieczeństwa. 
I ci sybiracy, którzy są dzisiaj z nami, wierzę w to głęboko, i ci, którzy 
zostali na Sybirze, którzy użyźnili tę ogromną przestrzeń swym cierpie-
niem, łzami, krwią i własnym ciałem, wierzę w to głęboko, ci wszyscy 
chcą, byśmy o nich pamiętali tak, by ta pamięć była zobowiązaniem także. 
Konkretnym zobowiązaniem we współczesnej Polsce.
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I dzisiaj, kiedy wspominamy przeszłość Golgoty Wschodu, kiedy leje-
my łzy na groby poległych, rodzi się w nas odwaga i mądrość, rodzi się 
nowe zobowiązanie. Wierzę w to głęboko.

PrZemóWienie PreZydenTa WrOcłaWia 
rafała duTKieWicZa

Szanowni państwo!
Zsyłka, której państwo lub państwa bliscy doświadczyli, choć znana 

z historii, jest trudna do wyobrażenia, tak dla młodych, jak i dla moich 
rówieśników.

Wspominając tamte lata, dziś szczególnie mamy na myśli tych, którzy 
nie wrócili. Tych, którzy leżą często w bezimiennych grobach w odległej, 
nieludzkiej, obcej ziemi. Na zawsze pozostaną w naszych sercach i w na-
szej pamięci.

Spotykamy się w mieście, którego w 1940 r. nie było w granicach Polski. 
Dziś jestem dumny, że Wrocław mógł stać się miejscem spotkania i nową 
ojczyzną dla tysięcy tych, którzy zostali pozbawieni swoich domostw.

Z tego miejsca, spod tak ważnego pomnika, ze stolicy Dolnego Śląska 
chciałbym państwu z głębi serca podziękować. Podziękować za to, że prze-
trwaliście! Za to, że niesiecie pamięć. Podziękować, że podjęliście trud 
budowy swoich domów na nowo. To w znacznej mierze dzięki wam Wro-
cław mógł stać się tym, czym jest dzisiaj – miastem szans na przyszłość dla 
waszych dzieci i wnuków.

Nasze dzisiejsze spotkanie ma także modlitewny wymiar. Przybywamy 
tutaj po mszy świętej. To ważne, że trwanie i pamięć, tak jak wtedy, w tych 
niewyobrażalnie ciężkich dniach i latach, są osadzone w wierze i modli-
twie. One właśnie sprawiły i wciąż sprawiają, że możemy dziś z wami, 
świadkami tamtych zdarzeń, rozmawiać i wspólnie z nadzieją spoglądać 
w przyszłość.

Wyrażam przekonanie, że nadziei tej, spokoju i pokoju nie naruszą ko-
lejne chore, imperialne, śnione w Moskwie sny o potędze.

Szanowni państwo, mam zaszczyt, w imieniu własnym, a także w imie-
niu wszystkich wrocławian, podziękować za wasze świadectwo i życzyć 
wam i waszym rodzinom wszelkiej pomyślności.
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Posiedzenie Zarządu Głównego z udziałem prezesów Zarządów Oddziałów 16 kwiet-
nia 2015 r.

Prezydium Zarządu Głównego (od prawej): wiceprezes Zygmunt Skotnicki, sekre-
tarz generalny Kordian Borejko, wiceprezes Grzegorz Lipowski, skarbnik Stanisław 
Jurkin, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Roman Janik, wiceprezes Euge-
niusz Kuszka
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Uczestnicy uroczystości mogli obejrzeć wystawę zdjęć Jerzego Lewickiego „Moja Sy-
beria”

 Współorganizatora uroczystości Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 
reprezentowała Bożena Żelazowska, zastępca szefa Urzędu, obok niej sekretarz ge-
neralny Kordian Borejko (z lewej) i wiceprezes Grzegorz Lipowski
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Wśród osób odznaczonych medalem Pro Patria był sekretarz generalny Zarządu 
Głównego Kordian Borejko. Odznaczenie wręczyła Bożena Żelazowska w asyście 
prezesa Zarządu Oddziału ZS we Wrocławiu Eugeniusza Kuszki

Okolicznościowy występ przygotowali uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia nr 2 
w Zespole Szkół nr 9 we Wrocławiu
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Szczególne wzruszenie wywołał występ młodzieży z Gimnazjum nr 2 im. Królowej 
Jadwigi w Swarzędzu

Mszę w Bazylice Mniejszej pw. św. Elżbiety odprawili metropolita wrocławski  
abp Józef Kupny (pośrodku), kapelan krajowy Związku Sybiraków ks. Zdzisław Ba-
naś (z lewej) i kapelan wrocławskich sybiraków ks. prałat Franciszek Głód
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Uczestników V marszu upamiętniającego ofiary Golgoty Wschodu poprowadziła 
Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych

W marszu udział wzięło około 60 pocztów sztandarowych reprezentujących Oddziały 
i Koła Związku Sybiraków, szkoły i organizacje kombatanckie z całej Polski



33„KWIECIEń – MIESIĄC PAMIĘCI GOLGOTY WSCHODU”

W marszu ulicami Wrocławia wraz z sybirakami przeszli przedstawiciele władz: za-
stępca szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Bożena Żelazow-
ska (pośrodku), wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz (po lewej) i wicemarszałek 
województwa dolnośląskiego Jerzy Michalak (po prawej)

Uroczystości pod pomnikiem Zesłańcom Sybiru na skwerze Sybiraków
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Od prawej: prezes Zarządu Oddziału ZS we Wrocławiu Eugeniusz Kuszka, wojewoda 
Tomasz Smolarz, wicemarszałek Jerzy Michalak, zastępca szefa UdsKiOR Bożena 
Żelazowska, prezydent Rafał Dutkiewicz, wiceprezes ZG Grzegorz Lipowski, sekre-
tarz generalny ZG Kordian Borejko, wiceprezes ZG Zygmunt Skotnicki

Zebranych powitał prezes Zarządu Oddziału ZS we Wrocławiu Eugeniusz Kuszka
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zdjęcia marian boczar, Kalina jaskólska

W imieniu Zarządu Głównego Związku Sybiraków kwiaty pod pomnikiem Zesłań-
com Sybiru złożyli (od lewej) Kordian Borejko, Grzegorz Lipowski i Zygmunt Skotnicki

Kwiaty od Zarządu Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu złożyli prezes Euge-
niusz Kuszka (z lewej) i wiceprezes Włodzimierz Kowalczyk 



OdZnacZenia W KaliSZu

Uroczystość wręczenia Złotych i Srebrnych Odznak Honorowych za 
Zasługi dla Związku Sybiraków połączyliśmy z tradycyjnym spotkaniem 
opłatkowo-noworocznym, które odbyło się 14 stycznia 2015 r. w Zespole 
Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu.

Przed rozpoczęciem uroczystości na skwerze Sybiraków, przed obeli-
skiem z napisem „Sybirakom – Kaliszanie” delegacja młodzieży złożyła 
kwiaty i zapaliła znicze. 

W szkole uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandarów i odegra-
niem Hymnu Sybiraków. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych w ubieg- 
łym roku sybiraków. Powitano zaproszonych gości. Wśród osób, które za-
szczyciły nasze spotkanie, byli m.in. członek Zarządu Głównego Związ-
ku Sybiraków Józef Bancewicz, przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej 
Plichta i przewodniczący Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa Witold Pawlaczyk. Szczególnie serdecznie powitano wyróż-
nionych honorowymi odznakami oraz wszystkich sybiraków przybyłych 
na uroczystość.

Od początku lat 90. XX w., podobnie jak w całym kraju, na terenie Oddzia-
łu Związku Sybiraków w Kaliszu stawiane były pomniki (w Kaliszu, Ostro-

Spotkanie przy obelisku na skwerze Sybiraków

uroczystości i spotKania
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wie Wielkopolskim, Jarocinie), poświęcano sztandary (Koła ZS w Ostrowie 
Wielkopolskim, Kaliszu i Sycowie), odsłaniano tablice we wszystkich Ko-
łach. W Ostrowie Wielkopolskim nadano nazwę rondo Sybiraków. W Kaliszu 
w ostatnim dziesięcioleciu dołączyły dwa znaczące znaki pamięci: skwer Sy-
biraków – dzięki ówczesnemu prezydentowi miasta dr. inż. Januszowi Pęche-
rzowi oraz szkoła nosząca imię Zesłańców Sybiru – z inicjatywy ówczesnej 
dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 mgr Elżbiety Wilk. Jesteśmy 
dumni, że młodzież szkolna ze sztandarem przekazanym przez nasz Oddział 
bierze czynny udział we wszystkich miejskich uroczystościach patriotycznych.

Oddział Związku Sybiraków w Kaliszu jest co roku współorganizato-
rem rocznicowych obchodów napaści Sowietów na naszą ojczyznę w dniu 
17 września przed pomnikiem Sybiraków, dzięki pomocy członków Zarzą-
du Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Ryszarda 
Jezierskiego i Janusza Sibińskego. Uczestniczy w nich kilkadziesiąt pocz-
tów ze sztandarami stowarzyszeń i szkół kaliskich.

Od początku reaktywowania Związku Sybiraków wielu członków wy-
różniało się aktywnością, zasługując tym samym na przyznanie odznak. 
Wśród nich wieloletni prezes Zarządu Oddziału Stanisław Szponder, pre-

Złotą Odznakę za Zasługi dla Związku Sybiraków z rąk członka Zarządu Głównego 
Józefa Bancewicza (pośrodku) i prezes Zarządu Oddziału Eugenii Pastuszek odebrał 
wieloletni prezes Zarządu Oddziału Stanisław Szponder
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zesi Zarządów Kół – w Kaliszu Alicja Bińczyk i w Ostrowie Wielkopol-
skim Marian Junak oraz wielu sybiraków ze wszystkich terenowych Kół. 

Członek Zarządu Głównego Józef Bancewicz przed wręczeniem odznak 
w krótkim przemówieniu przypomniał o wartościach znaków pamięci, 
o znaczeniu spotkań sybiraków z młodzieżą dla przekazania jej cząstki na-
szej prawdziwej historii. 

Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków otrzymali: Agata 
Dziedzic, Ryszard Jezierski, ks. płk Tadeusz Pałuska, Janusz Pęcherz, Magda-
lena Różańska, Janusz Sibiński i Elżbieta Wilk oraz sybiracy: Stanisław Bało-
niak, Alicja Bińczyk, Czesław Jaworski, Marian Junak, Teresa Kęsik, Sławo-
mir Machay, Maria Matłoka, Stanisław Szponder, Roman Toruniewski. 

Po wielu gratulacjach i miłych podziękowaniach młodzież, pod kierun-
kiem dr Anny Bajek, przedstawiła program artystyczny, nawiązujący do 
przeżyć zesłańców. Występ zakończono odśpiewaniem kolęd.

Kapelan ks. płk Tadeusz Pałuska po krótkiej modlitwie rozpoczął trady-
cyjne dzielenie się opłatkiem i śpiewanie kolęd. Były wspomnienia, wza-
jemne życzenia. Wielu obecnych wspominało swoje dzieciństwo i młodość 
na zesłaniu, lata, kiedy opłatkiem były okruchy chleba.

Eugenia Pastuszek

Odznaczona została Elżbieta Wilk, inicjatorka nadania szkole imienia Zesłańców 
Sybiru
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urOcZySTOści 25-lecia OddZiału  
ZWiąZKu SybiraKóW W leSZnie

Obchody reaktywowania Związku Sybiraków w Lesznie miały w tym 
roku, z racji 25. rocznicy, bardzo uroczysty charakter. W dniu 30 stycznia 
2015 r. prezydent miasta Leszna Łukasz Borowiak wraz z Radą Miejską 
zaprosili wszystkich członków Oddziału Związku Sybiraków w Lesznie 
do ratusza. Oprócz licznie przybyłych sybiraków uroczystość zaszczyci-
li obecnością: prezydent miasta Leszna Łukasz Borowiak, radni Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Benedykt Piwoński i Marek 
Sowa, starosta powiatu leszczyńskiego Jarosław Wawrzyniak, były pre-
zydent miasta Leszna Tomasz Malepszy, przewodniczący Rady Miejskiej 
Sławomir Szczot, radna miasta Leszna Barbara Mroczkowska, naczelnik 
Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zbigniew Białas, kapelan lesz-
czyńskich sybiraków, proboszcz parafii św. Kazimierza ks. Grzegorz Ro-
baczyk. Uroczystość poprowadził dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury 
Maciej Mizgalski.

Prezydent miasta Leszna Łukasz Borowiak w ciepłych słowach nakreś- 
lił historię powstania Związku Sybiraków, 25-letniej działalności Od-

Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Benedykt Piwoński  
(z lewej) wręczył prezes Janinie Tonickiej Odznakę Honorową za Zasługi dla Woje-
wództwa Wielkopolskiego
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działu w Lesznie oraz działań sybiraków na rzecz miasta i województwa. 
W imieniu marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka rad-
ni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odznaczyli Oddział Związku 
Sybiraków w Lesznie Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa 
Wielkopolskiego. Odznaką tą została wyróżniona także prezes Zarządu 
Oddziału Janina Tonicka. Ponadto przewodniczący Rady Miejskiej Sławo-
mir Szczot wręczył prezes ozdobną plakietkę z życzeniami dla sybiraków. 

Podziękowania w imieniu wszystkich sybiraków z nieukrywanym wzru-
szeniem złożyła prezes Janina Tonicka. Następnie Kazimierz Mikołajczyk 
podzielił się wspomnieniami ze swego pobytu na Syberii.

Część oficjalną uświetnił występ zespołu artystycznego Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Lesznie.

Uroczystość zakończył wspólny obiad.
franciszka Kania

„ZaPal ZnicZ WyWieZiOnym”

W dniu 8 lutego 2015 r. w Przemyślu odbyła się uroczystość „Zapal 
znicz wywiezionym”, upamiętniająca 75. rocznicę deportacji Polaków na 
Sybir. 

O godz. 10.00 została odprawiona msza święta koncelebrowana w ko-
ściele pw. Świętej Trójcy w intencji zmarłych sybiraków oraz o błogosła-
wieństwo Boże dla żyjących i ich rodzin. Przewodniczył jej ks. Jan Ma-

Dyplom Odznaki Honorowej 
za Zasługi dla Województwa 
Wielkopolskiego dla Oddzia-
łu ZS w Lesznie i plakietka 
z życzeniami
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zurek, kapelan Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu, proboszcz 
parafii. Koncelebransami byli ks. Tadeusz Pater – Kresowianin, ks. prałat 
Stanisław Cenczek i ks. Stanisław Zarych. W homilii ks. Jan Mazurek po-
wiedział: „Człowiek był niesamowicie doświadczony przez Boga. Kiedyś 
została złamana, zniszczona, podcięta gałąź naszego narodu przez tragicz-
ną historię, która jest historią przemyską, historią bakończycką. Ci, któ-
rzy opuścili ojczyznę pod przymusem, którzy zostali tak bardzo zranieni, 
skrzywdzeni, to byli przemyślanie. Niektórzy jeszcze żyją i niektórzy przy-
wieźli z Syberii zranienia i bolesną pamięć. Zobaczmy, jak bardzo cierpieli 
ci, którzy nie mieli domu, ojczyzny, którzy byli tam i nigdy nie wrócili. 
Dzisiaj wspominamy te bolesne, trudne chwile, ale musimy na to wszystko 
patrzeć z perspektywy wiary”.

Po zakończeniu mszy świętej uczestnicy przeszli pod tablicę poświęco-
ną „W hołdzie ofiarom stalinizmu, zesłanym na zagładę, pomordowanym 
i zmarłym na »nieludzkiej ziemi«”, wmurowaną w arkadach kościoła, gdzie 
została odmówiona modlitwa Anioł Pański. Następnie głos zabrał senator 
RP Andrzej Matusiewicz, który przypomniał historię deportacji, zaapelo-
wał o wybudowanie pomnika poświęconego zesłańcom Sybiru i ofiarom 
Katynia. Prezydent miasta Przemyśla Robert Choma podziękował w imie-

Tablica pamiątkowa z wartą honorową wystawioną przez Przemyskie Stowarzysze-
nie Rekonstrukcji Historycznej „X D.O.X.”
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niu samorządu za udział w uroczystościach. Zapewnił, że w tej kadencji po-
wstanie pomnik. Zachęcił środowiska zaangażowane w budowę pomnika 
o wzajemną współpracę i jedność wokół tej idei. 

Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu Joanna Preiss 
powiedziała: „Kiedy wracamy pamięcią do mroźnych lutowych dni 1940 r., 
gdy setki tysięcy naszych rodaków w bydlęcych wagonach zsyłano w głąb 
Rosji sowieckiej, to najczęściej myślimy o bezmiarze cierpień, upokorzeń, 
represjach doznanych na zesłaniu, na »nieludzkiej ziemi« zwanej Golgotą 
Wschodu. My, sybiracy, pamiętamy o tym i naszym obowiązkiem jest prze-
kazywanie tej prawdy młodszemu pokoleniu, by również pamiętało o ofia-
rach II wojny światowej, o sybirakach, którzy każdego dnia świadczyli, że są 
Polakami, że Polska jest ich ojczyzną – marzyli o powrocie do domu”. „Czas 
złowrogiego Sybiru minął, ale pamięć o nim niech trwa” – podkreśliła.

Na zakończenie pierwszej części uroczystości zebrani złożyli kwiaty 
i zapalili znicze pod tablicą.

Miejscem kulminacyjnym uroczystości było spotkanie na nieczynnej 
rampie kolejowej stacji Bakończyce, z której 75 lat temu tysiące mieszkań-
ców Przemyśla i okolic zostało deportowanych w głąb Rosji. Tam uczest-
nicy zapalili znicze.

Uroczystość przy tablicy pamiątkowej przy kościele pw. Świętej Trójcy. Przemawia 
prezes Zarządu Oddziału Joanna Preiss
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Krystyna Zwierkowska, wiceprezes Oddziału Związku Sybiraków  
III RP w Przemyślu, powiedziała: „W życiu każdego narodu są wydarze-
nia, które pozostają na zawsze w pamięci. Takim dniem jest dzień 10 lutego 
1940 r. Trudno zapomnieć. Czas tak szybko mija, a z nim i ludzie. Dlatego 
my, którym dane było doczekać 2015 r., dziękujemy Bogu, a tym, któ-
rzy odeszli na Syberii, należy się pamięć. Ci, którzy tam zmarli, pozostają 
w naszej pamięci, póki my żyjemy. Symbolem tej pamięci są płonące zni-
cze, a człowiek i naród żyją tak długo, jak żyje o nich pamięć”. 

Mieczysław Tłuczek, wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Sybira-
ków w Przemyślu, przypomniał historię czterech deportacji. Powiedział: 
„Nasi oprawcy, stalinowscy NKWD-ziści mówili nam, że Polski już nie 
będzie, a my tam wyzdychamy. Opatrzność Boża, szczera modlitwa i siła 
woli pozwoliły nam przetrwać i wrócić do Polski. Historia Polski musi być 
prawdziwa i jedyna, gdyż to nam da siłę przetrwania. Historia prawdziwa 
dla kraju jest jak korzenie dla drzewa, bez nich drzewo umiera. Dlatego 
musimy bronić prawdy historycznej”.

marian boczar

Przemyśl-Bakończyce – nieczynna rampa kolejowa, z której wywożono Polaków 
na Sybir, centralne miejsce uroczystości „Zapal znicz wywiezionym”
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75. rOcZnica GOlGOTy WSchOdu  
W duSZniKach-ZdrOju

Dnia 10 lutego 2015 r. minęła 75. rocznica pierwszej wywózki Polaków 
na Sybir. To najtragiczniejsza data w pamięci żyjących jeszcze Polaków 
sybiraków. To data w historii narodu polskiego, który miał być unicestwio-
ny, wyniszczony przez głód, mróz, ciężką pracę w nieludzkich warunkach 
w tajgach Syberii, przy 40-stopniowym mrozie. Wielu bezimiennych, któ-
rzy przeszli to syberyjskie piekło, pozostało tam na zawsze. Nie mają oni 
ani grobów, ani krzyży. Nie mają nic poza pamięcią i modlitwą tych, którzy 
powrócili do ojczyzny.

Wiązankę pod obeliskiem Sybiraków w Dusznikach-Zdroju złożyli (od lewej): prezes 
Zarządu Oddziału ZS we Wrocławiu Eugeniusz Kuszka, członkowie Zarządu Koła ZS 
w Dusznikach-Zdroju Wanda Bogdaniuk i Stanisława Kozioł, prezes Zarządu Koła 
Janina Łaba, członek Zarządu Koła Wanda Tyszecka, sekretarz Zarządu Koła Janina 
Skowyrska, księgowa Danuta Hendler
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Z inicjatywy Koła Związku Sybiraków w Dusznikach-Zdroju, jak co 
roku, dla upamiętnienia tej tragicznej daty, której zapomnieć nie można, 
w dniu 8 lutego 2015 r. w kościele parafialnym pw. Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła odprawiona została msza święta w intencji sybiraków, któ-
rzy pozostali na zawsze na Syberii, tych, którzy odeszli po powrocie do 
ojczyzny, a także tych, którzy jeszcze żyją, pamiętają i starają się przeka-
zywać pamięć o losach zesłańców następnym pokoleniom.

W mszy świętej uczestniczyli sybiracy, młodzież szkolna, licznie przy-
byli mieszkańcy, zaproszeni goście z prezesem Zarządu Oddziału Związku 
Sybiraków we Wrocławiu Eugeniuszem Kuszką oraz poczty sztandarowe 
Koła Związku Sybiraków, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyj-
nymi im. Bronisława Czecha i Heleny Marusarzówny oraz Klubu Honoro-
wych Dawców Krwi PCK.

Mszę świętą, którą celebrowali księża parafii proboszcz Zbigniew Wi-
chrowicz i wikary Mateusz Szwed, rozpoczęto Hymnem Sybiraków. Pod 
koniec mszy prezes Koła Związku Sybiraków Janina Łaba przedstawiła 
w skrócie losy zesłańców na Syberii, a następnie odczytała piękną modli-
twę dziękczynną do Matki Boskiej Sybirackiej i podziękowała wszystkim 
uczestniczącym w mszy świętej. Nabożeństwo zakończono odśpiewaniem 
hymnu „Boże, coś Polskę”.

Przed obeliskiem Sybiraków usytuowanym na placu przy kościele para-
fialnym złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

Dalsze obchody upamiętniające 75. rocznicę wywózki odbyły się w Klu-
bie Seniora. Prezes Zarządu Oddziału ZS we Wrocławiu Eugeniusz Kuszka 
wręczył prezesowi Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK Andrzejowi 
Berczyńskiemu Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybira-
ków, przyznaną przez prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków za 
zasługi i współpracę z Kołem ZS w Dusznikach-Zdroju. Następnie prezes 
Andrzej Berczyński w imieniu Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK 
przekazał Kołu Związku Sybiraków w Dusznikach-Zdroju akt nadania Me-
dalu św. Maksymiliana Marii Kolbego, patrona polskich krwiodawców, za 
współpracę i działalność społeczną na rzecz honorowego krwiodawstwa. 
Prezes Koła Janina Łaba w imieniu własnym i wszystkich sybiraków po-
dziękowała za nadanie Kołu medalu, a wszystkim uczestnikom uroczysto-
ści za udział w obchodach 75. rocznicy pierwszej wywózki Polaków na 
Sybir.

Zarząd Koła ZS w dusznikach-Zdroju
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Za ZeSłanych na Syberię

W intencji zmarłych na zesłaniu na Syberii oraz o zdrowie dla nielicznych 
żyjących zesłańców modlono się 8 lutego 2015 r. w kościele św. Floriana 
w Stalowej Woli. „Nasza obecność tutaj świadczy o tym, że nie zapominamy 
o bohaterach” – podkreślił sprawujący Eucharystię ks. Jan Kozioł. Okolicz-
nościową refleksją podzielił się Zbigniew Paszkiewicz, prezes Zarządu Koła 
Związku Sybiraków w Stalowej Woli.

„Poeta Zbigniew Herbert napisał: »Przeżyłeś nie po to, by tylko żyć, 
lecz dać świadectwo prawdzie«. Dla nas, zesłańców Sybiru, tą prawdą jest 
Golgota Wschodu narodu polskiego” – akcentował Zbigniew Paszkiewicz. 
Przypomniał, że 10 lutego 1940 r. nastąpiła pierwsza masowa deportacja 
Polaków na Syberię z ziem polskich, przyłączonych w 1939 r. do Związku 
Radzieckiego. Tamtej mroźnej zimy wywieziono około 220 tys. naszych 
rodaków. Była to jedna z czterech masowych deportacji rodzin polskich na 
Syberię. Wywożono je jak skazańców w bydlęcych, zakratowanych wago-
nach. Związek Radziecki realizował w ten sposób opracowany wspólnie 
z Niemcami program niszczenia narodu polskiego. Większość deportowa-
nych stanowiły kobiety i dzieci, często niemowlęta. Umierały one z głodu, 
zimna i chorób zakaźnych. Ich bezimienne groby rozsiane są na bezkres- 
nych obszarach Syberii.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników stalowolskiej modlitwy za zesłanych na Sybir
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„W naszym już nielicznym Kole Związku Sybiraków, zrzeszającym oso-
by, które jako dzieci zaznały losu deportacji, każdy niemal utracił tam ko-
goś bliskiego z rodziny” – mówił prezes Zbigniew Paszkiewicz. „Umierały 
matki, bracia, siostry. Matka Boża Bolesna widziała ich ból i cierpienie 
w chwilach zgonu bliskich im osób”.

Zarówno ks. Jan Kozioł, jak i Zbigniew Paszkiewicz dziękowali wiernym 
za wspólną modlitwę. Cieszyli się z obecności senator Janiny Sagatowskiej, 
przewodniczącego Rady Miejskiej w Stalowej Woli Rafała Webera, pocztów 
sztandarowych, młodzieży szkolnej, harcerskiej i organizacji strzeleckiej. Uro-
czystość uświetnił chór Puellarum Cantus pod dyrekcją Katarzyny Pisery.

Piotr jackowski „nasz czas” z marca 2015 r. 

OjcZyZną jeST róWnieŻ Pamięć ludZKa...

Pod tym hasłem odbyło się w Technikum Leśnym w Białowieży w dniu 
9 lutego 2015 r. spotkanie z okazji 75. rocznicy wywiezienia leśników i ich 
rodzin w głąb Związku Radzieckiego.

O godzinie 10.00 tego dnia wszyscy zaproszeni, w tym prezes Zarządu 
Głównego Związku Sybiraków Tadeusz Chwiedź oraz prelegenci dr Jan Jerzy 
Milewski i dr inż. Czesław Okołów, spotkali się w odświętnie udekorowanej 
auli internatu Technikum Leśnego. Prowadząca spotkanie dyrektor technikum 
Anna Kulbacka w imieniu organizatorów serdecznie powitała obecnych, któ-
rych większość stanowili leśnicy i młodzież szkolna technikum.

Czesław Okołów z Białowieskiego Parku Narodowego, pełniący także 
funkcję prezesa Zarządu lokalnego Koła Związku Sybiraków, w bardzo 
szerokim aspekcie przedstawił historię deportacji leśników z Puszczy Bia-
łowieskiej, powołując się na wiarygodne, udokumentowane źródła. Byli 
to leśnicy, pracownicy służb leśnych, urzędnicy związani z przemysłem  
leśnym. Zsyłka objęła 1440 osób, głównie wywiezionych podczas pierw-
szej wywózki w lutym 1940 r., choć wywożono w głąb Związku Radziec-
kiego również w latach późniejszych.

Dr Jan Jerzy Milewski z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Bia-
łymstoku odniósł się do masowych deportacji, przedstawiając losy i liczbę 
Polaków wywiezionych z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej. Dane 
dotyczące liczby zesłanych osób oszacował według danych przedstawia-
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nych przez historyków rosyjskich, powołujących się na liczby z transpor-
tów NKWD – według tych szacunków liczba obywateli polskich wywie-
zionych do ZSRR w latach 1939–1941 wynosiła około 320 tys.

W odpowiedzi na tak drastyczne zaniżenie liczby deportowanych głos 
zabrał prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Tadeusz Chwiedź. 
Przekazał zebranym informację o powołaniu specjalnej komisji mającej 
definitywnie ustalić faktyczną liczbę zesłanych Polaków. W skład tej komi-
sji wchodzą przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, Ośrodka KAR-
TA, Polskiej Akademii Nauk i Związku Sybiraków. 

Na zlecenie Senatu został powołany zespół historyków, który w spe-
cjalnym opracowaniu podał liczbę deportowanych 800–900 tys. W opra-
cowaniu tym znalazła się również uwaga, że inne liczby, niższe od wymie-
nionych są fałszowaniem historii i zadaniem kłamstwa prawdzie. Instytut 
Pamięci Narodowej w piśmie z 14 stycznia 2008 r. podaje liczbę 760 tys., 
Ośrodek KARTA w pracy opublikowanej w 2002 r. – ponad 600 tys., Pol-
ska Akademia Nauk w piśmie z 2 lutego 2011 r. – 887 tys., Główny Urząd 
Statystyczny w publikacji „Historia Polski w liczbach” z 1994 r. – 1 050 tys. 
(w czterech masowych deportacjach), raport gen. Władysława Ander-
sa – 1,5 mln. Komisja Historyczna Związku Sybiraków po sprawdzeniu 
dokumentów archiwalnych z lat 1937–1956 podaje 1 350 tys. Dane te,  
tj. 1 350 tys., przekazano do IPN w Warszawie. Ponieważ nie zostały za-
kwestionowane, Związek Sybiraków uważa, że posługiwanie się tą liczbą 
jest całkowicie wiarygodne i uzasadnione.

Drugą część uroczystości rozpoczęło wykonanie przez Chór Leśników 
Białowieskich Hymnu Sybiraków oraz wiązanki pieśni patriotycznych. 
Uroczysty charakter spotkania podkreślił montaż słowno-muzyczny zapre-
zentowany przez uczniów Technikum Leśnego w Białowieży.

Na zakończenie tej wspaniałej uroczystości patriotycznej dokonano de-
koracji Odznaką Honorową Sybiraka zasłużonych leśników współpracują-
cych ze Związkiem Sybiraków.

Uczestnicy zwiedzili bogato wyposażoną salę, w której trójwymiarowe 
plansze sprawiały wrażenie obecności w lesie w środku lata. 

Wróciliśmy do Białegostoku pełni wrażeń z tak godnego uczczenia tragicz-
nej rocznicy wywózek. Pragniemy wyrazić jak najgłębsze uznanie i podzię-
kowanie organizatorom za przygotowanie tak inspirującego spotkania, aby 
prawda o zesłaniach i zesłańcach z lat 40. XX w. nie odeszła w niepamięć.

jolanta hryniewicka
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75. rOcZnica PierWSZej maSOWej dePOrTacji 
POlaKóW na Sybir W białymSTOKu

10 lutego 2015 r. minęła już 75. rocznica pierwszej wywózki Polaków 
na Sybir. Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku, podobnie 
jak w latach ubiegłych, zorganizował z tej okazji uroczyste spotkanie przy 
pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka w Białymstoku.

Przybyli przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, 
Muzeum Wojska, Instytutu Pamięci Narodowej, Komisji Historycznej przy 
Muzeum Sybiraków w Białymstoku, prezes Zarządu Głównego Związku 
Sybiraków Tadeusz Chwiedź, sekretarz Podlaskiej Rady Wojewódzkiej 
Związku Sybiraków i sekretarz Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku Jo-
lanta Hryniewicka, młodzież szkolna i wielu sybiraków z poszczególnych 
Kół białostockich.

W intencji zmarłych zesłańców Sybiru modliliśmy się pod przewodnic-
twem naszego kapelana ks. Józefa Wiśniewskiego. Wspólnie odmówiliśmy 
Anioł Pański. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłych sybiraków.

Podobna uroczystość odbyła się następnie przy Pomniku Katyńskim. Tu też 
złożono kwiaty i zapalono znicze. Wraz z wojskowymi kapelanami wyznania 
katolickiego i prawosławnego modliliśmy się za pomordowanych w bestialski 
sposób w lesie katyńskim i innych miejscach kaźni w 1940 r. Szary i ponury 
dzień rozjaśniały światło płonących zniczy, kolorowe kwiaty i łopoczące flagi.

15 lutego 2015 r. uczestniczyliśmy w otwarciu wystawy „Syberia ca-
rów”, przygotowanej przez Muzeum Wojska w Białymstoku. Dyrektor 
muzeum Robert Sadowski, witając zebranych, nawiązał do 75. roczni-
cy pierwszej deportacji. Przypomniał wydarzenia z mroźnej nocy z 9  
na 10 lutego 1940 r.

Usłyszeliśmy kilka pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Białymstoku. Prezes Zarządu Głównego Związku Sy-
biraków Tadeusz Chwiedź w asyście sekretarz Zarządu Oddziału Jolanty 
Hryniewickiej wręczył legitymacje członkom nowo przyjętym do Wspól-
noty Wnuków Sybiraków. 

Następnie obejrzeliśmy bardzo starannie przygotowaną wystawę. Na pod-
kreślenie zasługuje uwzględnienie wkładu Polaków w cywilizacyjny rozwój 
Syberii. Na wystawie szczególnie dużo miejsca poświęcono działalności pol-
skich zesłańców w XIX w. Warto ją obejrzeć, by pogłębić swoją wiedzę.

heronima dzierma
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75. rOcZnica PierWSZej dePOrTacji POlaKóW 
na Sybir W bydGOSZcZy

10 lutego 2015 r. w kościele Świętych Braci Męczenników o godz. 10.15 
chór Exultate Deo odśpiewał „Marsz Sybiraków”, rozpoczynając obchody 
rocznicy pierwszej deportacji Polaków na Sybir. Wszyscy wstali. Do kościo-
ła weszły poczty sztandarowe Oddziału Związku Sybiraków, województwa 
kujawsko-pomorskiego, miasta Bydgoszczy, policji miasta Bydgoszczy, Ro-
dziny Katyńskiej, Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Gór-
ników, Ogólnopolskiego Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy 
Batalionów Budowlanych, Zespołu Szkół im. H.Ch. Andersena, Zespołu 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Technikum Rolniczego im. Sybira-
ków, Gimnazjum nr 9 im. Powstańców Wielkopolskich, Zespołu Szkół Me-
chanicznych nr 1 im. inż. dypl. Franciszka Siemiradzkiego.

Liturgię sprawował ks. kanonik Kazimierz Drapała. W homilii zaproszony 
ksiądz misjonarz, nawiązując do rocznicy, mówił o tragicznym losie zesłań-
ców skazanych na zagładę w niezwykle trudnych warunkach oraz podkreślił, 
że problem wolności człowieka – nie tylko tej fizycznej, zewnętrznej – jest 
ciągle aktualny. Przykład sybiraków pokazuje, jak tę wolność wewnętrzną 

Uroczystość pod pomnikiem Zesłańców na Sybir. Przemawia prezes Zarządu Od-
działu Mirosław Myśliński, modlitwie przewodniczył ks. kanonik Kazimierz Drapała 
(trzeci z prawej)
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można zachować, jak można uchronić swoją godność – godność człowieka 
nawet w sytuacji upodlenia. Listy czytała Regina Król, modlitwę wiernych 
Ludmiła Borowczyk. Dary ołtarza wnieśli Stanisława Jędrzejczyk, Krystyna 
Szyszka i Eugeniusz Pietkiewicz – wszyscy z Koła Wyżyny.

Po mszy świętej odbyło się zgromadzenie patriotyczno-religijne pod po-
mnikiem Zesłańców na Sybir, rozpoczęte odegraniem przez orkiestrę woj-
skową hymnu narodowego.

Prezes Zarządu Oddziału Mirosław Myśliński powitał: wicewojewodę 
kujawsko-pomorskiego Elżbietę Rusielewicz, wicemarszałka wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego Zbigniewa Ostrowskiego, zastępcę prezydenta 
miasta Bydgoszczy Annę Mackiewicz, naczelnika Delegatury IPN w Byd-
goszczy Edytę Cisewską, szefa Oddziału Wychowawczego Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych płk. Piotra Marksa, komendanta Komisariatu Policji 
Wyżyny podinsp. Mariusza Tomczaka, przedstawiciela straży miejskiej Sła-
womira Dudziaka, prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Bydgoszczy 
Izabellę Montowską, prezesa Ogólnopolskiego Związku Represjonowanych 
Politycznie Żołnierzy Batalionów Budowlanych Zbigniewa Dworka, dyrek-
tora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Technikum Rolniczego 
Andrzeja Wiosnę, dyrektora Zespołu Szkół im. H.Ch. Andersena Eugeniusza 
Sobieraja, dyrektora Gimnazjum nr 9 im. Powstańców Wielkopolskich Woj-

Warta honorowa przed pomnikiem Zesłańców na Sybir
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ciecha Murawskiego oraz wszystkich zebranych. Po odprawieniu modlitwy 
przez ks. Kazimierza Drapałę przemówienia kolejno wygłosili: prezes Zarzą-
du Oddziału ZS w Bydgoszczy Mirosław Myśliński, wicewojewoda Elżbieta 
Rusielewicz, wicemarszałek Zbigniew Ostrowski i zastępca prezydenta mia-
sta Bydgoszczy Anna Mackiewicz. 

Po przemówieniach delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem: w imieniu 
Związku Sybiraków – prezes Zarządu Oddziału ZS Mirosław Myśliński, pre-
zes Zarządu Koła ZS Wyżyny Jan Babiarz, członek Prezydium Zarządu Od-
działu Jan Sztejn; w imieniu władz – wicewojewoda Elżbieta Rusielewicz, 
wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, zastępca prezydenta miasta Bydgosz-
czy Anna Mackiewicz; ponadto naczelnik IPN Edyta Cisewska, dyrektorzy 
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Technikum Rolniczego im. 
Sybiraków Andrzej Wiosna i Zespołu Szkół im. H.Ch. Andersena Eugeniusz 
Sobieraj, prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Bydgoszczy Izabella 
Montowska, prezes Ogólnopolskiego Związku Represjonowanych Politycz-
nie Żołnierzy Batalionów Budowlanych Zbigniew Dworek, prezesi tereno-
wych Kół Śródmieście – Maria Tatarek w asyście Danuty Różyckiej i Teresy 
Sielskiej-Dembickiej oraz Błonie – Helena Bogusławska w asyście Józefa 
Stankiewicza i Jerzego Lenczewskiego.

mirosław myśliński

Kwiaty składają od lewej Jan Sztejn, Mirosław Myśliński, Jan Babiarz
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urOcZySTOści 10 luTeGO W WarSZaWie

10 lutego 1940 r. o świcie NKWD rozpoczęło wyrzucanie z domów 
i wywózkę polskich urzędników państwowych (m.in. sędziów, prokurato-
rów, policjantów), działaczy samorządowych, leśników, a także właścicieli 
ziemskich i osadników wojskowych wraz z rodzinami na Daleki Wschód 
– na Syberię i do Kazachstanu. Kolejne dwie deportacje miały miejsce 
w kwietniu i czerwcu 1940 r., ostatnia – czwarta, w czerwcu 1941 r. We-
dług różnych danych ocenia się, że Sowieci zesłali łącznie od 800 tys. do 
1,3 mln Polaków. Celem akcji eksterminacyjnych było wyniszczenie pol-
skiego społeczeństwa i pozyskanie darmowej siły roboczej. Tylko nielicz-
nym wywiezionym udało się przeżyć i wrócić do Polski. Umierali z powo-
du mrozu, głodu, wycieńczenia, chorób.

75 lat po tamtych tragicznych wydarzeniach, jak co roku od lat, 10 lutego 
2015 r. na Powązkowskim Cmentarzu Wojskowym w Warszawie członkowie 
Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków zgromadzili się o godz. 12.00 
wokół pomnika zwanego Symboliczną Mogiłą Sybiraków, aby uczcić kolej-
ną rocznicę pierwszej masowej deportacji Polaków z Kresów Wschodnich.

Uroczystość zyskała wspaniałą oprawę dzięki obecności pocztów sztan-
darowych i reprezentacji młodzieży z Zespołu Szkół Sportowych nr 72 

Sybiracy Oddziału Warszawskiego jak co roku uczcili pamięć wywiezionych 10 lute-
go 1940 r. przy Symbolicznej Mogile Sybiraków na Powązkach
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(Gimnazjum Sportowe nr 35 i LXII LO Mistrzostwa Sportowego im. gen. 
broni W. Andersa) oraz uczniów klas wojskowych CXXV Liceum Ogólno-
kształcącego im. W. Milewicza z Zespołu Szkół nr 7 w Warszawie. Szkoły 
te współpracują z Biurem Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej 
przy realizacji V edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „O tym 
nie można zapomnieć – spotkania z kobietami, które przeszły piekło obo-
zów i łagrów”. Nauczyciele – Aneta Tarnowska-Wilczyńska i Piotr Goruk-
-Górski z Zespołu Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego oraz Dorota 
Rutkowska-Zając z Zespołu Szkół Sportowych nr 72 w Warszawie uznali, 
że obecność młodzieży na uroczystości jest doskonałą lekcją historii.

Uroczystość upamiętniającą tragiczne losy zesłańców rozpoczął Mieczy-
sław Pogodziński, prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Sybira-
ków, przypominając zgromadzonej młodzieży o wydarzeniach sprzed 75 lat, 
a następnie intonując Hymn Sybiraków. Później wspólną modlitwę poprowa-
dził ks. dr Krzysztof Kosk, kapelan Koła ZS Żoliborz-Bielany. Zgromadzeni 
mieli też możliwość wysłuchania poruszających wspomnień Mieczysława 
Koralewicza, prezesa Zarządu Koła Wola-Bemowo, który został wywieziony 
na Wschód jako kilkuletnie dziecko wraz z matką i małą siostrą. 

W uroczystości wzięła udział młodzież wraz z pocztami sztandarowymi LXII Liceum 
Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego (z lewej) i Gimnazjum Sportowego 
nr 35 im. gen. broni W. Andersa
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Przybyli uczniowie klas wojskowych CXXV Liceum Ogólnokształcącego im. W. Mi-
lewicza

Wydarzenie swoją obecnością zaszczycili Maria Stankiewicz, wicepre-
zes Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków, Halina Bienia-
końska-Żak, sekretarz Zarządu Oddziału, Aneta Hoffmann, prezes Funda-
cji Kresy Historii oraz Bogusław Smyrski, artysta plastyk, twórca pomnika 
symbolizującego Polską Golgotę Wschodu.

Uroczystość została nagrana przez dziennikarzy Polskiego Radia i TVP.
anna Klimowicz (iPn), 

zdjęcia aneta Tarnowska (Zespół Szkół nr 7)

„śWiadecTWO 1939–1946”

W dniu 10 lutego 2015 r., w 75. rocznicę pierwszej wywózki Polaków na 
Sybir odbył się w Przystanku Historia Centrum Edukacyjnym Instytutu Pa-
mięci Narodowej im. Janusza Kurtyki w Warszawie wernisaż wystawy prac 
prof. Stanisława Kulona zatytułowanej „Świadectwo 1939–1946”. Przyby-
łych licznie sybiraków i mieszkańców Warszawy powitał Andrzej Zawi-
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stowski, dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN. Prezes Zarządu Oddziału 
Warszawskiego Związku Sybiraków Mieczysław Pogodziński przybliżył 
zebranym postać autora prac, a także podkreślił znaczenie plastycznej for-
my wspomnień z zesłania w czasach, gdy kultura obrazu staje się coraz 
ważniejsza. Niezwykle wzruszony prof. Stanisław Kulon, gość honorowy 
wernisażu, serdecznie podziękował Instytutowi Pamięci Narodowej, któ-
ry gości wystawę, prof. Bogusławowi Smyrskiemu, który dokonał wyboru 
płaskorzeźb, inspiratorce zorganizowania prezentacji w stolicy Mirosławie 
Niekoraniec – prezes Zarządu Koła ZS Żoliborz-Bielany, a przede wszyst-
kim swojej matce i wszystkim matkom sybiraczkom, których opiece i mod- 
litwie dzieci często zawdzięczały przeżycie pobytu na zesłaniu. Następnie 
oprowadził obecnych po wystawie, opowiadając o ukazanych na reliefach 
wydarzeniach i związanych z nimi swoich wspomnieniach. 

„Świadectwo 1939–1946” to cykl 33 płaskorzeźb na sosnowych, bar-
wionych tablicach, ukazujących sceny z życia prof. Stanisława Kulona 
i jego rodziny od momentu wywózki do powrotu do Polski po sześciu 
latach pobytu na Uralu. Odzwierciedlają one przeżycia także innych pol-
skich rodzin deportowanych w głąb Związku Radzieckiego. Wybór mate-

riału – drewna sosnowego – nie 
było przypadkowe, przypomina 
bowiem o pełnych sosen ural-
skich lasach, w których rzeźbiarz 
musiał jako dziecko pracować na 
zesłaniu. Wystawę uzupełniają 
rzeźby przedstawiające matki sy-
biraczki i Madonny. Koncepcję 
wystawy opracował prof. Bogu-
sław Smyrski. W Warszawie wy-
stawa dostępna była do 28 lutego.

beata Żyłkowska

Wystawę otworzył dyrektor Biura 
Edukacji Publicznej IPN Andrzej 
Zawistowski. Siedzi prof. Stanisław 
Kulon, obok niego prof. Bogusław 
Smyrski
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10 luTeGO 2015 r. We WrOcłaWiu

Uroczystości 75. rocznicy pierwszej masowej wywózki Polaków z Kre-
sów Wschodnich Rzeczypospolitej w głąb Związku Radzieckiego rozpo-
częły się we Wrocławiu mszą świętą w kościele pw. św. Bonifacego. Mszę 
odprawił i kazanie wygłosił proboszcz ks. prałat Wojciech Tokarz, kustosz 
pomnika Zesłańcom Sybiru. Nabożeństwo, odprawione w ceremoniale 
wojskowym, celebrował również kustosz Sanktuarium Golgoty Wschodu 
o. Damian Simonicz. 

W mszy uczestniczyli: wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz, wice-
marszałek województwa dolnośląskiego Ewa Mańkowska, prezydent mia-
sta Wrocławia Rafał Dutkiewicz, przedstawiciele Wojska Polskiego, poli-
cji, liczne poczty sztandarowe, młodzież szkolna i harcerska oraz sybiracy.

Po mszy wszyscy przeszli pod pomnik Zesłańcom Sybiru, gdzie odbyła 
się dalsza część uroczystości. 

Obszernie historię zesłań na Syberię, ze szczególnym podkreśleniem 
pierwszej masowej deportacji 10 lutego 1940 r., przedstawił kierownik 
Referatu Edukacji Historycznej Instytutu Pamięci Narodowej Wojciech 

Stoją od prawej: wojewoda Tomasz Smolarz, wicemarszałek Ewa Mańkowska, pre-
zydent Rafał Dutkiewicz, prezes Eugeniusz Kuszka i płk Piotr Pertek – prorektor 
ds. wojskowych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych
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Prezes Eugeniusz Kuszka wręczył Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybi-
raków członkom Oddziału ZS we Wrocławiu – na zdjęciu (od lewej) Eugenia Teresa 
Kacprzyńska i Otylia Sych

W imieniu Zarządu Oddziału ZS we Wrocławiu kwiaty pod pomnikiem złożyli  
(od prawej) wiceprezes Włodzimierz Kowalczyk, prezes Eugeniusz Kuszka i wicepre-
zes Roman Janik
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Trębacz. Po nim kolejno wystąpili wojewoda Tomasz Smolarz, prezydent 
Rafał Dutkiewicz oraz wicemarszałek Ewa Mańkowska. 

Następnie odbyła się dekoracja sybiraków odznaczeniami związkowy-
mi, której dokonał prezes Zarządu Oddziału ZS we Wrocławiu Eugeniusz 
Kuszka. Odczytany został apel poległych, oddano salwę honorową. Złożo-
no wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem Zesłańcom Sybiru. 

Na zakończenie prezes Eugeniusz Kuszka podziękował wszystkim przy-
byłym za udział w uroczystości i zaprosił na skromny poczęstunek do salki 
parafialnej.

Włodzimierz Kowalczyk

ObchOdy 75. rOcZnicy PierWSZej maSOWej 
WyWóZKi na Sybir W dębnie

Dnia 10 lutego 2015 r. odbyły się obchody 75. rocznicy pierwszej maso-
wej wywózki Polaków na Sybir. Koło Związku Sybiraków w Dębnie zor-
ganizowało uroczystość upamiętniającą to wydarzenie. 

Uroczystość w Dębnie rozpoczęła się o godz. 10 mszą świętą w ko-
ściele św. Antoniego w parafii Matki Bożej Fatimskiej. Mszę celebrował  
ks. Edward Skiba – wikariusz, koncelebrantami byli proboszcz ks. Robert 
Szumowski i proboszcz parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła  
ks. Jacek Jaszewski. Homilię wygłosił ks. Edward Skiba. Nawiązał w niej 
do zesłań, do przebytej tam biedy, zimna i głodu oraz do opatrzności Bożej.

W mszy udział wzięli licznie przybyli sybiracy z miasta i gminy Dębno, 
władze miasta z burmistrzem Piotrem Downarem, przewodniczącym Rady 
Miejskiej Pawłem Chrobakiem i radnym Adamem Kaczmarczykiem, dy-
rektorzy szkół Andrzej Dobrowolski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 wraz z uczniami, którzy stanowili poczet sztandarowy, Barbara Kornaś 
z Gimnazjum Publicznego im. A. Fiedlera z uczniami, którzy także stanowi-
li poczet sztandarowy, dyrektor Przedszkola nr 2 Dorota Ulicz z delegacją 
dzieci przedszkolnych, ks. senior Alojzy Słomiński, społeczny rektor Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku Aniela Kołodziej, mieszkańcy miasta i sympaty-
cy Związku Sybiraków. 

Po mszy świętej udaliśmy się na cmentarz przy ul. Włościańskiej. Tam 
przed pomnikiem Sybiraka radny Adam Kaczmarczyk poprowadził dalszy 
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program. Przemówienie okolicznościowe wygłosił burmistrz miasta Piotr 
Downar, nazwał w nim (w przenośni) rdzennych sybiraków ptakami, ich 
dzieci krzakami, a pozostałych potomków pniami. Ks. dziekan Robert 
Szumowski poprowadził modlitwę za zmarłych na zesłaniu, zmarłych po 
powrocie do ojczyzny i za ocalałych. Złożone zostały następnie wiązanki 
kwiatów, zapalone znicze.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Dębnowskim Ośrodku Kultury. 
Wyświetlony został film o tematyce sybirackiej. Młodzież z Gimnazjum 
Publicznego im. A. Fiedlera w Dębnie, przygotowana doskonale przez na-
uczycielkę historii Magdalenę Umińską, przedstawiła tematyczny program 
słowno-muzyczny.

Za przygotowanie uroczystości dziękujemy księżom obu parafii, bur-
mistrzowi miasta Piotrowi Downarowi, radnemu Adamowi Kaczmarczy-
kowi, dyrekcji Dębnowskiego Ośrodka Kultury oraz jego pracownikom 
Włodzimierzowi Browińskiemu, Dominikowi Sawickiemu, Stanisławie 
Piotrowskiej, Marii Jackiewicz i wszystkim innym, którzy przyczynili się 
do uświetnienia uroczystości. Serdeczne podziękowanie wszystkim obec-
nym składa Zarząd Koła Związku Sybiraków w Dębnie.

Teresa Wiśniewska

urOcZySTOści 75. rOcZnicy PierWSZej  
maSOWej ZSyłKi POlaKóW na Syberię 

W GOrZOWie WielKOPOlSKim

Obchody 75. rocznicy pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir 
w Kole Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim miały wyjątkową 
oprawę. Właśnie 10 lutego 2015 r. zakończyła się realizacja zadania wy-
boru bohatera oraz nadania imienia Zesłańców Sybiru Kompanii Kadetów 
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wielko-
polskim. 

W szkole tej od sześciu lat realizowany jest nowatorski program peda-
gogiczny „Wychowanie proobronne”, którego celem jest kultywowanie 
tradycji narodowych, dbałość o pamięć narodową oraz łączenie pokoleń. 
Dzięki staraniom nauczycieli i wychowawców klas o profilu wojskowym 
nawiązano współpracę z Kołem Związku Sybiraków. Członkowie Koła 
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uczestniczyli w uroczystościach szkolnych, spotkaniach z młodzieżą pod-
czas „żywych lekcji historii”, uczniowie brali udział w uroczystościach or-
ganizowanych przez Koło z okazji Dnia Sybiraka oraz rocznic pierwszej 
i drugiej masowej zsyłki na Sybir.

Prace przygotowawcze rozpoczęły się w sierpniu 2014 r. Z propozycją 
objęcia patronatu i nadania imienia Zesłańców Sybiru wystąpili w imieniu 
kadetów dyrekcja, nauczyciele i wychowawcy klas o profilu wojskowym  
– dyrektor Marlena Młynarczyk, nauczyciele Iwona Jarocka, Beata Za-
towka, Aleksandra Frątczak, Piotr Zatowka i mjr Radosław Trzaskowski, 
oficer zawodowy z 45. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wędrzy-
nie. Zarządy Koła i Oddziału z radością przyjęły tę propozycję i objęły 
patronatem Kompanię Kadetów, ufundowały też proporzec. Wzór proporca 
przygotowali wychowawcy i przedstawili Zarządowi do akceptacji.

Uroczystość, którą prowadzili żołnierze Kompanii Honorowej z 35. Skwie-
rzyńskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej pod dowództwem 
ppłk. Dariusza Stróżewskiego, rozpoczęła się pod pomnikiem Ofiar Stalini-
zmu na Cmentarzu Komunalnym, gdzie po apelu poległych i salwie honoro-
wej złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. 

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Marlena Młynarczyk 
przekazała proporzec Kompanii Kadetów chorążemu pocztu
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W dalszej części w kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego uro-
czystą mszę koncelebrowaną odprawił bp senior ks. Adam Dyczkowski, 
w asyście kapelana sybiraków ks. Henryka Jacuńskiego i kapelana kade-
tów ks. Artura Nebelskiego.

Podczas uroczystości Oddział Związku Sybiraków w Gorzowie Wiel-
kopolskim reprezentowała prezes Jadwiga Ostrowska, a Koło w Gorzowie 
Wielkopolskim – prezes Maria Dratwińska. Wśród zaproszonych gości 
obecni byli posłowie na Sejm RP, przedstawiciele władz wojewódzkich 
i miejskich, policji, straży pożarnej, straży miejskiej, kompanii honorowej 
35. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Skwierzynie, Wojsko-
wej Komendy Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim, 17. Wielkopolskiej 
Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu, Ośrodka Szkolenia Poligo-
nowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie, delegacje Związku Sybiraków 
z Barlinka, Sulęcina, Rzepina, Lipian, reprezentacje gorzowskich szkół, 
z którymi Koło ma podpisane porozumienie o współpracy, tj. Zespołu 
Szkół Budowlanych im. M. Kopernika, Zespołu Szkół Mechanicznych, 
Zespołu Szkół Odzieżowych im. K. Kieślowskiego, Zespołu Szkół nr 12 
im. Jana III Sobieskiego, Gimnazjum nr 9 im. Szarych Szeregów, Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 16, Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojska 
Polskiego oraz harcerze Komendy Hufca w Gorzowie Wielkopolskim.

Prezes Jadwiga Ostrowska przekazała na ręce dyrektor Marleny Młynarczyk portret 
Józefa Piłsudskiego do Izby Pamięci
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Przekazania proporca Kompanii Kadetów dokonała dyrektor szkoły 
Marlena Młynarczyk, rodzicami chrzestnymi zostali płk rezerwy Mieczy-
sław Dej i Jolanta Korpusińska – inicjatorzy innowacji „Wychowanie pro-
obronne”, z ramienia Związku Sybiraków prezes Zarządu Oddziału Jadwi-
ga Ostrowska, prezes Zarządu Koła Maria Dratwińska i prezes honorowa 
Koła Anna Makowska-Cieleń.

Podczas uroczystości nadania imienia Kompanii Kadetów Koło i Od-
dział Związku Sybiraków zostały odznaczone pamiątkowym Krzyżem Ka-
detów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

halina Zalewska

dni PaTrOna W GimnaZjum im. ZeSłańcóW 
Sybiru W PiłaWie Górnej

10 lutego 2015 r. minęła 75. rocznica pierwszej z czterech masowych 
deportacji Polaków na Syberię. Uczniowie Gimnazjum im. Zesłańców Sy-
biru w Piławie Górnej z oddaniem kultywują pamięć o Polakach represjo-

Z młodzieżą wspomnieniami podzielili się sybiracy z Koła Ziemi Dzierżoniowskiej 
(od prawej): Jan Kozakowski, Adam Trześniowski, Julian Ejsymont
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nowanych na Wschodzie, a kadra pedagogiczna dba o ścisłą więź szkoły ze 
Związkiem Sybiraków. Dlatego od 10 do 13 lutego w gimnazjum obcho-
dzone były Dni Patrona. 

Z tej okazji we wszystkich klasach pojawiły się gazetki tematyczne. 
Zagadnienia dotyczące patrona szkoły poruszane były na lekcjach języ-
ka polskiego, historii, geografii, plastyki i muzyki. W bibliotece szkolnej 
można było podziwiać wystawę prac plastycznych pod hasłem „W hołdzie 
zesłanym na Sybir” oraz przejrzeć nowości wydawnicze związane z Sybe-
rią i sybirakami.

Obchody rozpoczęły się dokładnie w rocznicę pierwszej deportacji. 10 lute-
go przedstawiciele samorządu uczniowskiego złożyli kwiaty i zapalili znicze 
pod obeliskiem na terenie szkoły oraz pomnikiem Sybiraków przy kościele 
parafialnym.

Wiele emocji przyniosło spotkanie młodzieży gimnazjalnej z działacza-
mi lokalnego Koła Związku Sybiraków Ziemi Dzierżoniowskiej. Wspo-
mnienia Adama Trześniowskiego i Jana Kozakowskiego były wyjątkową 
lekcją patriotyzmu. Za szczerość, otwartość i troskę o kultywowanie pa-
mięci gimnazjaliści podziękowali „zaprzyjaźnionym sybirakom”, wręcza-
jąc im czerwone róże.

Wspólne zdjęcie pamiątkowe uczestników konkursu recytatorskiego i nauczycieli 
Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej z sybirakami
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Podsumowaniem obchodów był zorganizowany 13 lutego IX Szkolny 
Konkurs Recytatorski ,,Losy sybiraków”. Uczestnicy konkursu musieli 
przedstawić jeden utwór o tematyce Sybiru. Po burzliwych obradach ko-
misja w składzie: Adam Trześniowski, Jan Kozakowski, Julian Ejsymont 
i Walerian Rakoczy przyznała pierwsze miejsce Annie Ćwikłowskiej z kla-
sy III c, drugie Annie Starczewskiej z klasy II a, a trzecie Pauli Ignatowskiej 
z klasy III b. Wyróżnienia przypadły w udziale Aleksandrze Zub z klasy III b 
i Annie Szady z klasy I a. Laureatom pamiątkowe dyplomy i nagrody rze-
czowe ufundowane przez Związek Sybiraków wręczył prezes Zarządu 
Koła Ziemi Dzierżoniowskiej i Zarządu Oddziału Związku Sybiraków we 
Wrocławiu Eugeniusz Kuszka. Ponadto Adam Trześniowski ufundował 
specjalną nagrodę dla najmłodszego uczestnika konkursu, którym okazała 
się uczennica klasy I Anna Szady.

Na zakończenie dyrektor gimnazjum Edyta Lisowska podziękowała 
wszystkim zaangażowanym w przygotowanie obchodów Dni Patrona – ze-
słańców Sybiru i przypomniała gimnazjalistom postawy sybiraków jako 
godne do naśladowania w czasach obecnych. Następnie zaproszeni goście 
udali się na poczęstunek.

Koordynatorem Dni Patrona była Marta Sochacka-Pelczar, Święto Szko-
ły współorganizowali Mariola Jabłońska, Donata Wajda oraz Zarząd Koła 
Związku Sybiraków Ziemi Dzierżoniowskiej. 

Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej 

Jury IX Szkolnego Konkursu Recytatorskiego „Losy Sybiraków” (od lewej): Julian  
Ejsymont, Adam Trześniowski, Jan Kozakowski, Walerian Rakoczy oraz prezes Za-
rządu Koła ZS Ziemi Dzierżoniowskiej Eugeniusz Kuszka
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75. rOcZnica PierWSZej ZSyłKi POlaKóW 
na Sybir W Suchej beSKidZKiej

10 lutego 2015 r. w Suchej Beskidzkiej z inicjatywy Związku Sybiraków 
oraz przy wsparciu Biura Poselskiego posła Krzysztofa Szczerskiego od-
były się uroczystości 75. rocznicy pierwszej zsyłki Polaków na Sybir.

Podobna uroczystość rocznicowa odbyła się już w zeszłym roku i wygląda 
na to, że na trwałe zapisze się w kanonie suskich rocznic i obchodów. Wyda-
rzenie to rozpoczęło się o godz. 18.00 uroczystą mszą świętą w suskim ko-
ściele parafialnym pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Wzięli w niej 
udział parlamentarzyści, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, radni 
powiatu suskiego oraz lokalne środowiska patriotyczne. Swoje poczty sztan-
darowe wystawili: harcerze z Niezależnego Związku Harcerstwa „Czerwony 
Mak” im. Bohaterów Monte Cassino ze Skawiny, harcerze z Suchej Beskidz-
kiej oraz Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 3031. Oprawę śpiewno-muzyczną 
zapewniła suska grupa oazowa. Pod koniec nabożeństwa wszyscy na stoją-
co wysłuchali nagrania Hymnu Sybiraków oraz wykonanej przez młodzież 
recytacji poruszającego wiersza Mariana Jonkajtysa. Po zakończeniu mszy 
świętej uczestnicy we wspólnym pochodzie przeszli pod znajdujący się obok 
kościoła obelisk Sybiraków. Tam harcerze odmówili modlitwę harcerską, po 
czym złożono kwiaty i zapalono znicze. 

Kolejnym punktem obchodów było spotkanie zainicjowane przez posła 
Krzysztofa Szczerskiego w auli Domu Katolickiego. Gościem spotkania była 
sybiraczka, mieszkanka Suchej Krystyna Listwan. W słowie wstępnym poseł 
Krzysztof Szczerski sam podzielił się z uczestnikami spotkania krótką historią 
swojej rodziny, która także dotknięta była dramatem wojny i wywózek. Na-
stępnie zebrani wspólnie mogli obejrzeć krótki film pt. „Skazani na Sybir”. 
Pozostałą część wieczoru wypełniły wspomnienia Krystyny Listwan – naocz-
nego świadka tamtych wstrząsających wydarzeń z zimy 1940 r. Podczas spo-
tkania można było nabyć książkę będącą swoistym pamiętnikiem rodzinnym 
pani Krystyny. Czytelnik odnajdzie w niej nie tylko rodzinne fotografie i relacje 
z pobytu na „nieludzkiej ziemi”, ale także historię powstania obelisku z pamiąt-
kową tablicą przy suskim kościele. Krystyna Listwan nie kryła wzruszenia, że 
taka uroczystość mogła odbyć się w Suchej Beskidzkiej. Podziękowała wszyst-
kim za pamięć i organizację. W zamian sala nagrodziła ją gromkimi brawami 
oraz bukietem kwiatów w barwach biało-czerwonych.

Sucha24.pl
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„POraneK PaTriOTycZny  
– ŻyWa leKcja hiSTOrii”

Zarząd przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków w ramach obcho-
dów 75. rocznicy deportacji Polaków na Sybir przygotował spotkanie 
z młodzieżą przemyskich szkół średnich, które odbyło się 25 lutego 2015 r. 
w Centrum Kulturalnym w Przemyślu. 

Członkowie naszego Oddziału – żyjący świadkowie tamtej tragedii – po-
stanowili na spotkaniu z młodym pokoleniem przemyślan przypomnieć 
i utrwalić te fakty w pamięci młodzieży. 

Program spotkania „Poranek patriotyczny” obejmował projekcję fil-
mów „Losy Zesłańców Sybiru” i „Udział Żołnierzy Sybiraków na frontach 
II wojny światowej”, wspomnienia sybiraków z zesłania oraz występ Chó-
ru Mieszanego „Gloria” z Babic.

Spotkanie prowadziła Stanisława Żak, członek Zarządu Oddziału, któ-
ra powitała przybyłych gości. W spotkaniu uczestniczyli: zastępca prezy-
denta miasta Przemyśla Janusz Hamryszczak, sekretarz Zarządu Starostwa 
Powiatowego w Przemyślu Jerzy Góralewicz, dyrektor Centrum Kultural-
nego w Przemyślu Janusz Czarski, prezes stowarzyszenia Wspólnota Sa-
morządowa „Dolina Sanu” Małgorzata Dachnowicz, członkowie Związku 

Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu Joanna Preiss na tle Chóru 
Mieszanego „Gloria” z Babic
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Sybiraków III RP w Przemyślu, dyrektorzy wraz z gronem pedagogicz-
nym przemyskich szkół oraz dzieci z nauczycielami Szkoły Podstawowej 
im. Sybiraków w Bachowie.

Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu Joanna  
Preiss w słowie wstępnym powiedziała: „Jest to spotkanie pokoleń – sybira-
ków z młodzieżą szkolną. Nasze pokolenie – pokolenie zesłańców – kurczy 
się coraz bardziej. Żywi świadkowie części historii naszej ojczyzny od-
chodzą, a razem z nimi odchodzą bezpowrotnie niezapisane karty osobi-
stych przeżyć, nieszczęść i tragicznych wspomnień. Jesteśmy mieszkań-
cami miasta, które szczególnie jest uprawnione, upoważnione do tego, by 
pamięć o zsyłkach propagować i upamiętniać ten historyczny fakt wśród 
mieszkańców Przemyśla, a zwłaszcza wśród młodzieży (…)”. Zapoznaniu 
z historią zsyłek Polaków służyła prezentacja filmów „Losy Zesłańców Sy-
biru” i „Udział Żołnierzy Sybiraków na frontach II wojny światowej”.

Po projekcji filmów prezes Joanna Preiss zaprosiła na scenę sybiraków: 
Lidię Kiełczyńską, Antoniego Blecharczyka, Janinę Boczar, Marię Wiel-
gosz, Helenę Cichocką, Stanisława Cichockiego, Bronisława Klepackiego, 
Władysławę Litwę i Stanisława Sapę. 

Od lewej: Tadeusz Szczerbaty, Lidia Kiełczyńska, Stanisława Żak, Joanna Preiss,  
Janina Boczar, Maria Wielgosz, Helena Cichocka, Stanisław Cichocki, Bronisław Kle-
packi, Władysława Litwa, Stanisław Sapa
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Jako wprowadzenie do drugiej części spotkania Tadeusz Szczerbaty, ak-
tor teatru Fredreum w Przemyślu, odczytał wiersz, a następnie zostały za-
prezentowane wspomnienia Ludwiki Turowskiej, Bronisława Klepackie-
go, Janiny Boczar, Józefy Kołodziej. Ta część spotkania wśród młodzieży, 
gości i sybiraków wzbudziła największe emocje, widać było, że ukradkiem 
ocierano łzy. 

Po wspomnieniach jeszcze raz głos zabrała prezes Joanna Preiss, zwra-
cając się do młodzieży: „Mamy nadzieję, że to, co dziś zobaczyliście, usły-
szeliście od nas, wzbogaci waszą wiedzę na temat historii II wojny świa-
towej, której częścią byli Polacy zsyłani na daleką Syberię. Pragniemy też, 
by pozostało to w waszej pamięci! Czas złowrogiego Sybiru minął, ale 
pamięć o nim niech trwa!”.

Spotkanie uświetnił Chór Mieszany „Gloria” z Babic, śpiewając pieśni 
patriotyczne, m.in. „Kwiaty polskie” i „Żeby Polska była Polską”. 

Ogromną pomoc w przygotowaniu spotkania okazało Centrum Kultu-
ralne w Przemyślu – dyrektor Janusz Czarski i kierownik Kazimierz Łysy 
oraz wszyscy pracownicy, za co bardzo dziękujemy.

Dziękujemy za udział w „Poranku patriotycznym – żywej lekcji historii” 
dyrektorom, gronu pedagogicznemu i uczniom: Liceum Ogólnokształcące-
go im. J. Słowackiego, Liceum Ogólnokształcącego im. K. Morawskiego, 
Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie, Zespołu Szkół Elektro-
nicznych i Ogólnokształcących im. J. Groszkowskiego, Zespołu Szkół Sa-
lezjańskich, Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych, 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2.

joanna Preiss, marian boczar, zdjęcia marian boczar

i chełmSKi marSZ Pamięci SybiraKóW

W dniu 26 lutego 2015 r. Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Chełmie w porozumieniu z Oddziałem 
Związku Sybiraków w Chełmie zorganizowało I Chełmski Marsz Pamięci 
Sybiraków upamiętniający wywózkę na Sybir.

Marsz poprzedziły msza święta w bazylice Najświętszej Marii Panny 
w Chełmie oraz złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem Sybiraków 
i pod Mauzoleum Ofiar Terroru Hitlerowskiego i Stalinowskiego. 
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Następnie zebrani przemaszerowali ulicami Lubelską, Żwirki i Wigury, 
Stephensona, placem Niepodległości i Piłsudskiego. Złożono kwiaty pod 
pomnikiem Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Przemarsz kontynuowano ulicami Pił-
sudskiego i Kolejową. Na dworcu PKP złożono kwiaty pod tablicą upamięt-
niającą pomordowanych podczas II wojny światowej kolejarzy i odczytano 
apel poległych. Przy zabytkowym parowozie uczniowie odegrali scenę wy-
wózki na Sybir. Na inscenizację złożyły się także pieśni i wiersze. Wzrusze-
nie, zwłaszcza u osób starszych, wzbudziło odegranie Hymnu Sybiraków. Na 
zakończenie uczestnicy zrobili sobie przy parowozie pamiątkowe zdjęcia.

Udział w Marszu wzięli posłowie na Sejm RP, dyrektorzy miejscowych 
zakładów, księża, prezes Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia oraz 
delegacje chełmskich szkół. W sumie przybyło około 750 osób, w tym 
młodzież. W organizacji Marszu pomagali prezes Zarządu Okręgowego 
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz prezes 
Zarządu Środowiska Chełmskiego Żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Pie-
choty Armii Krajowej. 

Współpraca z Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków układa się bardzo dobrze 
m.in. dzięki dyrektor placówki Dorocie Cieślik. Szkoła organizuje spotka-
nia, na które zaprasza sybiraków. Odwołuje się także do prezentowanych 
przez nich wartości. Sybiracy bowiem są wzorem głęboko zakorzenionych 

Ulicami miasta przeszedł I Chełmski Marsz Pamięci Sybiraków
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w narodzie polskim cnót – miłości do ojczyzny, honoru, męstwa i wierno-
ści tradycji. Pomimo tragicznego losu nigdy nie stracili nadziei na powrót 
do suwerennej i niepodległej Polski. 

maria Sawka

Uroczystość przy pomniku Ofiar Rzezi Wołyńskiej

Zdjęcie pamiątkowe uczniów biorących udział w inscenizacji i sybiraków przy zabyt-
kowym parowozie
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PaTriOTycZna aKademia W SZKOle POdSTaWOWej 
nr 4 im. SybiraKóW W białymSTOKu

6 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 4 im. Sybiraków w Białym-
stoku odbyła się akademia poświęcona pierwszej deportacji Polaków na 
Sybir. Dyrektor szkoły Zbigniew Klimowicz, witając gości, zaznaczył, że 
jest to również święto całej społeczności szkolnej. Uroczysty charakter 
spotkania podkreślały nie tylko poczty sztandarowe szkolne i sybirackie, 
odświętne stroje uczniów, ale i obecność przedstawicieli władz samorzą-
dowych i oświatowych naszego miasta, Muzeum Wojska, Podlaskiego Sto-
warzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru oraz licznie przybyłych sybiraków.

Myśl przewodnią uroczystości stanowiło hasło umieszczone na jednej 
ze ścian sali gimnastycznej na niebieskim płótnie. Brzmiało ono: „Życie 
ludzkie to zagadka, piękne, tragiczne, pełne wspomnień i nadziei”. Prezes 
Zarządu Głównego Związku Sybiraków Tadeusz Chwiedź w swoim wystą-
pieniu nawiązał do treści tego hasła. Mocno podkreślił, że prześladowania 
i cierpienia sybiraków nie skończyły się z chwilą powrotu do kraju, trwały 
bardzo długo aż do całkowitego wyzwolenia w 1989 r.

Wspólne odśpiewanie hymnu narodowego i Hymnu Sybiraków rozpo-
częło część artystyczną. Uczniowie bardzo starannie przygotowali i pięknie 
przedstawili program poetycki ilustrujący wydarzenia związane z pierwszą 
deportacją i życiem polskich zesłańców na Syberii. Wiele emocji wzbudzi-
ły pieśni „Kwiaty polskie” i „Ojczyzno ma”. Goście nagradzali głośnymi 
brawami każdy występ młodych aktorów, a szczególnie śpiew solistki chó-
ru szkolnego i grę na trąbce jednego z uczniów tej szkoły.

Prezes Tadeusz Chwiedź gorąco podziękował całej społeczności szkolnej 
za zaproszenie i możliwość uczestniczenia w tak doniosłej uroczystości.

Potem sybiracy spotkali się z uczniami w klasach na żywej lekcji historii.
Był to piękny dzień, pełen wrażeń i pozytywnych emocji.

heronima dzierma

WyjąTKOWa leKcja

9 marca 2015 r. uczniowie klasy 1 Ld CXXV Liceum Ogólnokształcą-
cego im. W. Milewicza w Warszawie uczestniczyli w wyjątkowej lekcji 
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historii, zorganizowanej w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej przez 
Mirosławę Niekoraniec z Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków 
oraz Annę Klimowicz z Biura Edukacji IPN. 

W spotkaniu z młodzieżą udział wzięła m.in. sybiraczka Helena Samborska

Swoimi wspomnieniami z zesłania podzieliła się także Irena Persak
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Ideą spotkania było przybliżenie młodzieży historii tragicznych zsyłek 
Polaków w głąb Związku Radzieckiego – na Syberię oraz do Kazachstanu. 

Mieliśmy okazję usłyszeć bezpośrednio od uczestników tych wydarzeń, 
czym były głód, ciężka fizyczna praca, tęsknota za domem, śmierć, ale też 
nieprawdopodobna ludzka solidarność w biedzie i upodleniu. Usłyszeliśmy 
o Syberii widzianej oczyma dziecka, które w panice opuszcza dom, jedzie 
donikąd w bydlęcym wagonie, nie może się bawić, uczyć, nie może nor-
malnie żyć. Tego nie przeczytamy w żadnym podręczniku.

Za tę lekcję historii, ale i życia, dziękujemy Mirosławie Niekoraniec, 
Irenie Persak, Helenie Samborskiej oraz Mieczysławowi Koralewiczowi 
i Leonowi Zujce.

Aneta Tarnowska 

KOnferencja nauKOWa „Ku Pamięci  
– Ku PrZeSTrOdZe”

Konferencja naukowa „Ku pamięci – ku przestrodze” dla upamiętnie-
nia 75. rocznicy masowych zesłań obywateli polskich w głąb ZSRR oraz  

Zdjęcie pamiątkowe uczniów CXXV Liceum Ogólnokształcącego im. W. Milewicza 
i sybiraków. Od lewej: Tadeusz Persak, Mieczysław Koralewicz, Leon Zujko, Irena 
Persak, Mirosława Niekoraniec
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75. rocznicy zbrodni katyńskiej odbyła się dnia 10 marca 2015 r. w gmachu 
Senatu RP. Zorganizowana została przez Komisję Spraw Emigracji i Łącz-
ności z Polakami za Granicą oraz Fundację Kresy Historii, przy wsparciu 
marszałka Senatu RP.

W konferencji udział wzięli: wicemarszałek Senatu RP Stanisław Kar-
czewski, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP Maciej Klimczak, prze-
wodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 
Andrzej Person, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 
Jan Stanisław Ciechanowski, prezes Federacji Rodzin Katyńskich Izabela 
Sariusz-Skąpska, prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Tadeusz 
Chwiedź, przedstawicielka „dzieci tułaczy” z Nowej Zelandii Krystyna To-
maszyk, prezes Fundacji Kresy Historii Aneta Hoffmann oraz liczne grono 
przedstawicieli Związku Sybiraków i Rodzin Katyńskich, a także innych 
organizacji kombatanckich i urzędów państwowych.

Na konferencji wygłoszono następujące referaty: 
– „Masowe deportacje obywateli polskich na Syberię i do Kazachsta-

nu na tle represji sowieckich w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 
1940–1941” – prof. dr Daniel Boćkowski (Uniwersytet w Białymstoku, 
Instytut Historii PAN),

Od lewej: Izabela Sariusz-Skąpska, Maciej Klimczak, Andrzej Person, Jan Stanisław 
Ciechanowski, Tadeusz Chwiedź, Krystyna Tomaszyk
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– „Losy obywateli polskich innych narodowości represjonowanych 
przez ZSRR w latach 1939–1956” – dr hab. Jerzy Grzybowski (Uniwersy-
tet Warszawski),

– „Uciekli do Mandżurii... – naukowcy polscy i zagraniczni, działacze 
Czerwonego Krzyża, Rodziny Katyńskie w walce o prawdę o zbrodni ka-
tyńskiej” – Izabela Sariusz-Skąpska (prezes Federacji Rodzin Katyńskich),

– „Wiara pozostała – opieka polskiego duchowieństwa nad zesłańca-
mi w ZSRR oraz uchodźcami-tułaczami w czasie II wojny światowej”  
– dr Andrzej Chibowski (Fundacja Kresy Historii),

– „Tułacze dzieciństwo. Polska – Syberia – Iran – antypody” – Krystyna 
Tomaszyk (przedstawicielka środowisk polonijnych z Nowej Zelandii), 

– „Warunki pobytu Polaków w ZSRR po 1942 r. i ich powroty do kraju” 
– Tadeusz Chwiedź (prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków),

– „Ucieczka z sowieckiego raju – odeszli, a ślady pozostały” – Aneta 
Hoffmann (prezes Fundacji Kresy Historii).

Moderatorami konferencji byli Robert Sadowski – dyrektor Muzeum 
Wojska w Białymstoku i jednocześnie Muzeum Pamięci Sybiru (w budo-
wie) oraz prof. dr Daniel Boćkowski.

Po wygłoszeniu referatów odbyła się dyskusja, w której udział wzięli 
przedstawiciele Rodzin Katyńskich, sybiracy oraz liczni reprezentanci in-
nych organizacji kombatanckich i działacze społeczni.

W uznaniu działalności na rzecz sy-
biraków prezes Zarządu Głównego 
Związku Sybiraków Tadeusz Chwiedź 
nadał Anecie Hoffmann, prezes Funda-
cji Kresy Historii współorganizującej 
konferencję, Złotą Odznakę Honorową 
za Zasługi dla Związku Sybiraków.

mieczysław Pogodziński, zdjęcia 
Władysław czapski, leon Zujko

Prezes Zarządu Głównego ZS Tadeusz 
Chwiedź nadał Anecie Hoffmann, prezes 
Fundacji Kresy Historii, Złotą Odznakę Hono-
rową za Zasługi dla Związku Sybiraków
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WielKanOcne SPOTKanie  
W KOle PraGa-POłudnie

Dorocznym zwyczajem członkowie Koła Związku Sybiraków Praga-Po-
łudnie w Warszawie spotkali się na uroczystości, która odbyła się 14 marca 
2015 r. w kościele parafialnym Matki Bożej Królowej Polskich Męczenni-
ków. Spotkanie rozpoczęto mszą świętą w intencji zmarłych i żyjących sy-
biraków, którą odprawił proboszcz ks. Krzysztof Jackowski, kapelan Koła, 
w asyście księży z parafii, on też wygłosił kazanie.

Po mszy świętej w sali parafialnej odbył się poczęstunek dla zaproszonych 
gości, młodzieży i sybiraków. Tu przywitał zebranych wieloletni prezes Za-
rządu Koła Roman Burzyński. Nasz kapelan ks. Krzysztof Jackowski złożył 
życzenia świąteczne i wspólnie odmówiono modlitwę. W czasie spotkania 
Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków otrzymali Bronisła-
wa Caputa, Halina Kosicka, Wiesława Nowocińska, Magdalena Popławska, 
Ryszard Wąsowski i Zofia Wrońska. Odznaczenia wręczał prezes Zarządu 
Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków Mieczysław Pogodziński.

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna w wykonaniu młodzieży 
ze Szkoły Podstawowej nr 279 im. Batalionów Armii Krajowej Gustaw i Har-
naś. W jej wykonaniu usłyszeliśmy utwory tematycznie związane zarówno 
z przypadającymi świętami, jak i z Syberią i losami zesłańców – wiersze „Na 
drugi brzeg”, „Niezwykła noc”, „Skacze zając”, „W wiklinowym koszycz-
ku”. Uczennica Weronika Smolińska recytowała utwór jej pradziadka, który 
też był zesłańcem na Syberię. Program artystyczny i młodzież przygotowały 
nauczycielki tej szkoły Irena Czapska i Nela Kostrubska.

Wszyscy obecni na spotkaniu otrzymali wykonane własnoręcznie przez 
uczniów karnety – karty świąteczne ze wzruszającymi życzeniami oraz 
prezenty i słodycze świąteczne. Sybiracy również mieli dla młodzieży oko-
licznościowe prezenty.

irena Tańska

SZcZeGólne SPOTKanie Z młOdZieŻą

Zaproszenie uczniów klas szóstych Zespołu Szkół nr 15 w Gdyni na spo-
tkanie przyjąłem z obawą. Moje wątpliwości budził wiek uczniów. Zazwy-
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czaj spotykamy się z uczniami klas gimnazjalnych i licealnych, z którymi 
kontakt i rozmowa są łatwiejsze.

U progu szkoły naszą delegację przywitały trzy dwunastoletnie, odświęt-
nie ubrane dziewczynki i nagle zrozumiałem – przecież ja w tym wieku zo-
stałem z rodziną wywieziony na Sybir. Gdy będę z nimi rozmawiał i przeka-
zywał tak, jak to odczuwałem w chwili wywózki, trafię do ich serc i umysłów. 
W czasie licznych spotkań przekonałem się, że aby być zrozumianym, należy 
z uczniami rozmawiać prostym, łatwym językiem, ponieważ II wojna świa-
towa jest dla nich tak odległa, jak dla nas bitwa pod Grunwaldem.

Na spotkanie przybyła wraz ze mną Alicja Łazarska, której droga sybe-
ryjska była krótsza, „szczęśliwsza”, ponieważ udało się jej wyjechać wraz 
z liczną rodziną z armią gen. Władysława Andersa, oczywiście z licznymi 
tragicznymi przygodami. Drugą towarzyszącą mi osobą był Jan Okulicz, 
który na Sybir został wywieziony z Wileńszczyzny w maju 1948 r.

W asyście naszych przewodniczek weszliśmy do klasy pełnej rozgada-
nej młodzieży. Przywitał nas i przedstawił dyrektor szkoły Bogdan Zaj-
dziński wraz z opiekunem klasy Karolem Kieszkiem.

Z racji wieku pierwszy zabrałem głos. Choć takie spotkania z młodzieżą 
nie są dla nas pierwszyzną, rozpocząłem ostrożnie. Z czasem zauważyłem, 
że dzieci słuchają mojej opowieści z uwagą. Ze względu na czas musiałem 
się ograniczyć do kilku tragicznych momentów mojego życia. Wybrałem 
fragment wywózki na Sybir.

„13 kwietnia 1940 r. około godz. 4 rano do naszego domu wkroczyli soł-
daci na czele z oficerem NKWD, który nakazał natychmiastowe pakowanie 
i wyjazd. Na pytanie płaczącej mamy odpowiedział: »czego ty beczysz, my 
ciebie do męża wieziemy«. Ileż musiało być w nim obłudy, skoro wiedział, 
że w tym samym okresie mój tata, kpt. Bolesław Ryziński, był mordowany 
w lochach charkowskiego NKWD. 

Ja, z młodszym bratem Józiem, pakowałem potrzebne nam rzeczy. 
Mama płakała. babcia chora leżała w łóżku, z którego sołdat próbował ją 
kolbą karabinu »podnieść«.

Pod domem stały furmanki, które zawiozły nas na stację kolejową, gdzie 
czekały już wagony towarowe z narami do spania. Takie wagony można 
zobaczyć w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku.

Nigdy nie zapomnę przejazdu naszego transportu przez Lwów. Miesz-
kańcy Lwowa zgotowali nam wspaniałą, spontaniczną manifestację serca. 
Przez zakratowane okna wagonów podawali nam chleb i cukier oraz inne 
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produkty żywnościowe. Pomimo zakazów konwojentów wiele żywności 
udało się nam wziąć.

Gdy pociąg ruszył, zgromadzony tłum zaintonował Mazurka Dąbrow-
skiego, żegnano nas płaczem i śpiewem. My również płakaliśmy, zagubieni 
i przerażeni. Tak żegnała nas Polska, tak żegnał nas Lwów. 

Ruszyliśmy w drogę, która dla wielu tysięcy Polaków była ostatnią. Ni-
gdy z zesłania nie wrócili”.

Na zakończenie tej opowieści musiałem wyjaśnić, dlaczego ja, dwuna-
stoletni chłopiec, musiałem z dziecka w ekspresowym tempie stać się do-
rosłym. Mama, piękna, młoda kobieta, po konserwatorium muzycznym, 
pianistka znająca kilka języków (tylko nie rosyjski), nie była przygotowana 
do tego twardego życia, jakie nas czekało. Pamiętam, że gdy byliśmy już 
na Syberii, na widok spokojnego byka bała się i płakała, choć wiedziała, że 
te zwierzęta są spokojne.

Drugi tragiczny fragment mojego życia, to śmierć mojej mamy.
„Wczesną wiosną 1944 r. od kilku dni nic nie jedliśmy, czekała nas śmierć 

głodowa. Leżeliśmy na piecu w półśnie, pod oknem naszej ziemianki zoba-
czyłem kołchoźniczki, które odkopywały ziemniaki z kopca. Ostatnim wysił-
kiem nałożyłem płaszcz mamy (byłem obdarty) i poszedłem do wozu, gdzie 
kołchoźniczki ładowały kartofle. Nerwowo zacząłem im »pomagać«, a cho-
dziło mi jedynie o to, aby ukraść kilka ziemniaków. Kobiety same były głodne 
i dobrze rozumiały moje rozpaczliwe wpychanie ziemniaków do rękawów. 
W tym okresie byliśmy ostatnią rodziną polską żyjącą w kołchozie i może dla-
tego udawały, że tego nie widzą. Te kilka ziemniaków uratowało nam życie. 

Niestety w kwietniu tego roku moja kochana mama zmarła z wycień-
czenia i głodu. Chyba czując, że musi odejść, ostatnią noc przeznaczyła 
na długą rozmowę z nami. Matczyne przykazania do dzisiaj pamiętam, 
jednak najważniejsze – to, żebyśmy po prostu byli dobrymi ludźmi, żeby 
z naszego powodu nikt nie płakał. Sami z Józiem pochowaliśmy mamę na 
miejscowym cmentarzu, pełnym patyków z gwiazdkami na nagrobkach, 
a wśród nich kilka brzozowych krzyży zmarłych Polaków. Zostaliśmy 
sami, na obcej ziemi, babcia zmarła w 1942 r.”.

Na twarzyczkach blisko siedzących dziewczynek spostrzegłem łzy. To 
mnie utwierdziło, że dotarłem do ich młodych serc, że długo będą pamiętać 
nasze spotkanie.

Następnie głos zabrała nasza koleżanka Alicja Łazarska, która w barwny 
sposób opowiedziała o swoich tragicznych przeżyciach. Z Syberii, przez Indie, 



80 KOMUNIKAT 2/124

do Afryki – droga do wolności usiana była mogiłami. Choroby i głód dzie-
siątkowały uchodźców. „W Kermine, którego nazwa po uzbecku znaczy Do-
lina Śmierci, koczowaliśmy pod drzewami, oczekując na transport. Pamiętam 
doskonale cmentarz polski, który przez ruchome wydmy piaskowe był jakby 
rozmyty, zasypany piaskiem. Ostatecznie szczęśliwie dotarliśmy do obozów 
w Afryce”. Tu Ala opowiedziała o życiu obozowym, choć trudnym ze względu 
na klimat, ale już byli syci i wolni: „W szkole nie było podręczników, nauczy-
ciele wykładali z pamięci lub pisali na tablicy zadania. Mama opiekowała się 
pięciorgiem naszego rodzeństwa. Wszyscy szczęśliwie wróciliśmy do Polski”.

Jan Okulicz krótko z braku czasu – dwie lekcje przeleciały bardzo szyb-
ko – opowiedział o powojennej deportacji z terenów Wileńszczyzny: 

„Zostałem deportowany w maju 1948 r. wraz z rodziną z miejscowości 
Łataweny (województwo wileńskie) do Kraju Krasnojarskiego. Do Polski 
wróciliśmy w grudniu 1956 r. Sama wywózka przebiegała podobnie jak 
w latach poprzednich. Jako małe dziecko niewiele pamiętam z tego okresu, 
ale wyrwanie nas z rodzinnego domu, do którego już nigdy nie wróciliśmy, 
było okrutnym przeżyciem”.

Na zakończenie tej niezwykłej lekcji historii od uczniów otrzymaliśmy 
po pięknej róży i laurkę własnoręcznie wykonaną. Natomiast ja, w imieniu 
gdyńskich sybiraków, wręczyłem młodzieży książki z dedykacją.

Te łezki, skrzętnie skrywane, były największą nagrodą za nasze spotka-
nie, coś zostanie w tych młodych sercach na całe życie.

Od kilku lat współpracujemy z kilkoma szkołami, jesteśmy zapraszani 
na lekcje historii.

aleksander ryziński

PamięTne rOcZnice KWieTniOWe 
W białymSTOKu

Od 2010 r. białostoccy sybiracy uroczyście obchodzą trzy ważne rocz-
nice kwietniowe. 

Pierwsza to katastrofa smoleńska. 10 kwietnia 2015 r. minęła piąta 
rocznica tragicznego lotu. Z tej okazji w wielu kościołach odprawiono 
mszę świętą w intencji ofiar. Sybiracy uczestniczyli we wspólnych mod- 
litwach i w Marszu Pamięci od pomnika marszałka Józefa Piłsudskie-
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go do pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, gdzie odbyły się główne 
uroczystości.

Pozostałe rocznice to 75. rocznica drugiej deportacji Polaków na Sybir 
i 75. rocznica mordu katyńskiego. Z tej okazji 13 kwietnia 2015 r., w rocz-
nicę tych bolesnych wydarzeń, zgromadziliśmy się przy Pomniku Katyń-
skim, a następnie przy Grobie Nieznanego Sybiraka. Złożyliśmy wieńce, 
zapaliliśmy znicze. Wspólnie z naszym kapelanem ks. Józefem Wiśniew-
skim i przedstawicielami władz samorządowych modliliśmy się za naszych 
rodaków tragicznie zmarłych na obcej ziemi.

W tym samym dniu o godz. 14.00 w Muzeum Wojska w Białymstoku 
obejrzeliśmy wystawę „Zbrodnia Katyńska – 75 lat pamięci”.

uroczystości w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w rafałówce
14 kwietnia 2015 r. sybiraczki Heronima Dzierma i Renata Iwanowska 

oraz prezes Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru Jerzy Bołtuć zostali 
zaproszeni do Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Rafałówce na akademię 
z okazji 75. rocznicy drugiej deportacji Polaków na Sybir i jubileuszu szkoły. 

Odświętnie ubrani uczniowie i goście zgromadzili się w pięknie udekorowa-
nej sali. Na czerwonym płótnie widniało hasło: „Jesteśmy Polakami – to nasza 

Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Rafałówce
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historia. Musimy wiedzieć, musimy mówić, musimy pamiętać”. Tymi słowami 
nauczycielka prowadząca program rozpoczęła i zakończyła występy dzieci.

Scenka przedstawiająca aresztowanie i wywózkę polskiej rodziny, wier-
sze o tematyce syberyjskiej i pieśni „Biały krzyż”, „Jest taki kraj”, „Polskie 
kwiaty”, „Czerwone maki” doskonale zilustrowały naszą zesłańczą tułacz-
kę. Wszyscy słuchali w wielkim skupieniu i ze wzruszeniem.

Serdeczne wyrazy uznania i podziękowania należą się nauczycielom 
przygotowującym akademię – Barbarze Turowskiej i Grażynie Omelia-
niuk. Gorąco też dziękujemy dyrektor Edycie Szóstko-Łapińskiej za ciepłe 
powitanie i gościnność.

uroczystości w Zespole Szkół im. jana Pawła ii w Kleosinie
15 kwietnia 2015 r. sybiracy Tadeusz Borowski, Heronima Dzierma, Jadwi-

ga Niwińska i Mieczysław Pluta mieli zaszczyt uczestniczyć w akademii po-
święconej zbrodni katyńskiej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie.

Przy dębie pamięci i tablicy poświęconej kapitanowi Wojska Polskiego 
Marcinowi Piotrowi Borowskiemu-Beszcie odśpiewano hymn narodowy, 
zapalono duży znicz i odczytano apel poległych.

Druga część akademii odbyła się w sali gimnastycznej. Wymowna de-
koracja – brzozowe krzyże, na niektórych zarzucone biało-czerwone flagi, 
płonące znicze i duży napis „Katyń pamiętamy” – wszystko to wytwarzało 
poważny nastrój.

Uczniowie przypomnieli historię polskich jeńców rozstrzeliwanych 
w różnych miejscach kaźni na obcej ziemi, w tym także losy kpt. Borow-
skiego-Beszty – bohatera szkoły. Z przejęciem recytowali wiersze o Katy-
niu, przytaczali fragmenty listów i wspomnień skazańców. 

Podobnie jak w Rafałówce, w wykonaniu chóru usłyszeliśmy Hymn Sy-
biraków, pieśni: „Biały krzyż” oraz „Jest taki kraj”. 

Patriotyczna uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem pie-
śni „Boże, coś Polskę”.

Tadeusz Borowski, Heronima Dzierma i Mieczysław Pluta serdecznie 
podziękowali dyrekcji, nauczycielom i całej społeczności szkolnej za pięk-
nie przygotowany program artystyczny i gościnne przyjęcie.

W tym też dniu po południu Heronima Dzierma i Mieczysław Pluta spo-
tkali się z emerytami ZNP w Domu Nauczyciela z okazji tych trzech waż-
nych rocznic kwietniowych.

heronima dzierma, renata iwanowska 
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urOcZySTe POdSumOWanie KOnKurSu 
„SyberyjSKa GOlGOTa” – lOSy POlaKóW 

na WSchOdZie W laTach 1795–1956

10 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się 
uroczyste podsumowanie VII edycji konkursu „Syberyjska Golgota” – Losy 
Polaków na Wschodzie w latach 1795–1956. Spotkanie rozpoczęła Monika 
Krawaczyńska, uczennica VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców 
Sybiru w Toruniu, która zaprezentowała opowiadanie nagrodzone w Ogól-
nopolskim Konkursie „Umarłym pamięć, żywym pojednanie”, zorganizo-
wanym przez Muzeum Wojska w Białymstoku. Opowiadanie to zrobiło na 
zebranych wielkie wrażenie i u wielu wywołało wzruszenie.

Następnie dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Toruniu Zbigniew Matusze-
wicz powitał przybyłych gości. Swą obecnością uroczystość zaszczycili: 
Zofia Kalisz – honorowa prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków 
w Toruniu, Jan Myrcha – prezes toruńskiego Zarządu Oddziału ZS, Wera 
Janowicz – zastępca prezesa, z ramienia marszałka województwa Marcin 
Swaczyna – pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
ds. kombatantów i osób represjonowanych, Romuald Popławski – dyrektor 

Laureat I miejsca w kategorii liceów Adam Czyżewski odbiera nagrodę z rąk repre-
zentanta marszałka woj. kujawsko-pomorskiego Marcina Swaczyny i honorowej pre-
zes Oddziału ZS w Toruniu Zofii Kalisz
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Wydziału Organizacji i Kontroli Urzędu Miasta, Anna Rojewska i Zofia 
Świtajska z Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej – Archiwum i Muzeum 
Pomorskiego Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek.

Dyrektor Zbigniew Matuszewicz przedstawił założenia i ideę konkursu. 
Od siedmiu lat VI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru, Gim-
nazjum nr 6 im. Zesłańców Sybiru w Toruniu, toruński Oddział Związku 
Sybiraków pod patronatem marszałka województwa Piotra Całbeckiego or-
ganizują konkurs, który ma poszerzać wiedzę historyczną na temat losów Po-
laków zesłanych na Wschód. Daje on też możliwość rozwijania pasji badaw-
czej i talentu twórczego wśród uczniów gimnazjum i liceum. Przygotowanie 
prezentacji multimedialnej, filmu, animacji, reportażu, etiudy filmowej czy 
wideoklipu to także doskonała okazja do ukazania swoich umiejętności w za-
kresie wykorzystania najnowszych technologii. Dzięki temu konkursowi, jak 
podkreślił Zbigniew Matuszewicz, upamiętnione zostają losy tych, którzy 
doświadczyli gehenny zesłania. Wszystkie konkursowe prace znajdują się 
w szkolnej bibliotece i stanowią jej cenny zbiór.  

Prezes Zarządu Oddziału ZS w Toruniu Jan Myrcha przemawia podczas obchodów 
75. rocznicy drugiej deportacji Polaków na Sybir
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Centralnym punktem uroczystości było nagrodzenie laureatów. W ka-
tegorii gimnazjów zwyciężyli: I miejsce – Wiktoria Lankauf z Gimna-
zjum nr 24 im. Szarych Szeregów w Toruniu, II miejsce – Kacper Brzuzy 
z Gimnazjum nr 6 im. Zesłańców Sybiru w Toruniu, III miejsce – Igor 
Malanowski z Gimnazjum nr 24 im. Szarych Szeregów w Toruniu. Na-
grody wręczali: reprezentant marszałka Marcin Swaczyna i prezes toruń-
skiego Zarządu Oddziału ZS Jan Myrcha. W kategorii liceów z rąk Mar-
cina Swaczyny i Zofii Kalisz wyróżnienia otrzymali: I miejsce – Adam 
Czyżewski z Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku, II miejsce 
– Dagmara Rumińska z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, 
III miejsce – Alicja Binczewska z VI Liceum Ogólnokształcącego im. 
Zesłańców Sybiru w Toruniu. Dyplomy otrzymali także nauczyciele, któ-
rzy wspomagali swoich uczniów w przygotowywaniu prezentacji. Do-
datkową nagrodą dla młodzieży było publiczne odtworzenie ich prac. 
Komentował je dyrektor Zbigniew Matuszewicz. Zwracał uwagę na do-
bór sylwetek sybiraków – powszechnie rozpoznawalnych, jak np. Hanka 

Zbigniew Matuszewicz, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Toruniu, w asyście uczniów klas 
mundurowych podczas składania kwiatów przy tablicy upamiętniającej zesłania
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Ordonówna czy Piotr Wysocki, ale też tych mniej znanych, jak Franceska 
Michalska czy Leszek Masłowski. „Serce się raduje, że pamięć o sybi-
rakach nie zaginie. Wdzięczni jesteśmy młodzieży i nauczycielom za 
ich wkład pracy i zaangażowanie” – tymi słowami podsumował konkurs 
prezes Jan Myrcha. Na zakończenie tej części uroczystości wystąpiła 
uczennica VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru z re-
cytacją wiersza poświęconego Golgocie Wschodu, a przygotowanego na 
wspomniany już konkurs.

Dalsza część uroczystości odbyła się na terenie kościoła Wniebo-
wzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu, gdzie znajduje się tablica 
upamiętniająca zesłanych na Sybir. Prezes Jan Myrcha powitał przy-
byłych: sybiraków, Marcina Swaczynę – pełnomocnika Zarządu Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego ds. kombatantów i osób represjo-
nowanych, Romualda Popławskiego – dyrektora Wydziału Organizacji 
i Kontroli Urzędu Miasta, radnego Karola Wojtasika, płk. Zbigniewa 
Kowalskiego – zastępcę komendanta Centrum Szkolenia Artylerii 
i Uzbrojenia, Urszulę Meszyńską – dyrektorkę Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Chełmży, Andrzeja Szynkowskiego – członka Związku 
Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskie-
go, Tadeusza Rosickiego – prezesa Kujawsko-Pomorskiego Oddziału 
Wojewódzkiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, 
Zbigniewa Matuszewicza – dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Toruniu 
wraz z młodzieżą i nauczycielami. Prezes Jan Myrcha przypomniał, że 
powodem tego spotkania są obchody 75. rocznicy drugiej deportacji 
Polaków na Syberię. Mówił o terrorze jako sposobie na unicestwienie 
narodu i konieczności oddania hołdu tym, którzy zginęli, pomordowani 
na dalekiej Północy. Podkreślił, jak ważna jest w związku z tym obec-
ność młodego pokolenia, które musi być gwarantem pamięci o tych wy-
darzeniach. 

Następnie złożono kwiaty i zapalono znicze pod tablicą. Delegacjom 
towarzyszyli uczniowie klasy mundurowej VI Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Zesłańców Sybiru. Młodzież z tej klasy przez całą uroczystość 
pełniła wartę honorową przy tablicy upamiętniającej zesłania. Na zakoń-
czenie wspólnie odśpiewano Hymn Sybiraków.

izabela świtała, 
zdjęcia mariusz Wiśniewski  
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Vi bOleSłaWiecKi KOnKurS hiSTOrycZny 
„Ocalić Od ZaPOmnienia”

Dzień 10 kwietnia 2015 r. był dla Gimnazjum Samorządowego nr 2  
im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu dniem szczególnym, ponie-
waż gościliśmy drużyny szkół podstawowych i gimnazjalnych, które rywa-
lizowały w VI Bolesławieckim Konkursie Historycznym „Ocalić od zapo-
mnienia – Kresowiacy” dla szkół podstawowych i „Ocalić od zapomnienia 
– Sybiracy” dla szkół gimnazjalnych. Konkurs objęty jest patronatem 
prezydenta miasta Bolesławiec Piotra Romana, honorowym patronatem 
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie oraz bolesławieckiej księgarni 
Papirus. W przeprowadzeniu konkursu wspierają nas Bolesławieckie Koło 
Związku Sybiraków i Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Połu-
dniowo-Wschodnich.

Uczniowie szkół podstawowych prezentowali plakat przedstawiają-
cy sylwetkę wybranego Kresowiaka i wiersz, piosenkę, opowiadanie lub 
scenkę historyczną obrazującą dokonania tej postaci. Zwyciężyła druży-
na ze Szkoły Podstawowej nr 4, którą reprezentowali: Zuzanna Hrynie- 

wicz, Sonia Owczarek, Mateusz Stolt-
man. Drużynę przygotowała Irena  
Lembryk. Uczniowie zaprezentowali 
plakat i piosenkę Czesława Nieme-
na. II miejsce zajęła drużyna Szko-
ły Podstawowej nr 1, w składzie: 
Jakub Basiński, Bartosz Kunaszko, 
Dominik Chlastawa. Nauczycielem 
prowadzącym była Renata Kruszel-
nicka. Uczniowie przedstawili postać 
Kornela Makuszyńskiego. III miej-
sce zdobyła reprezentacja Szkoły 
Podstawowej nr 5. W skład drużyny 
wchodzili: Kinga Kaczmarek, Sławo-
mir Męczyński, Jakub Stańczyszyn. 

Zwycięski plakat w konkursie „Ocalić od 
zapomnienia – Kresowiacy” przygotowany 
przez drużynę ze Szkoły Podstawowej nr 4
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Nauczycielem prowadzącym była Marzena Bronowicka. Uczniowie przy-
bliżyli postać Kornela Makuszyńskiego. W konkursie wzięła także udział 
reprezentacja Szkoły Podstawowej OXPRESS, w składzie: Joanna Ośko, 
Aleksandra Mulica, Amelia Wantuch, którą przygotowała Barbara Za-
rzycka. Zespół przygotował plakat i piosenkę Czesława Niemena. Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Trzebieniu reprezentowały: Martyna Bachusz, 
Kaja Antos i Zuzanna Orlak. Drużynę przygotowała Renata Jankowska. 
Uczennice zaprezentowały plakat i opowiadanie o Kornelu Makuszyńskim.

Uczniowie szkół gimnazjalnych przygotowywali plakat i prezentację 
multimedialną przybliżającą sylwetkę wybranego sybiraka. W tej rywali-
zacji zwyciężyła drużyna z Gimnazjum Samorządowego nr 4, którą repre-
zentowali: Julia Fulczyńska, Katarzyna Jakieła, Tomislav Pranić. Uczniów 
przygotowała Katarzyna Dorosz. Drużyna przedstawiła w bardzo ciekawy 
sposób postać Bernarda Ładysza. II miejsce zajęło Gimnazjum Samorządo-
we nr 3, drużynę reprezentowały: Aleksandra Rogala, Magdalena Kotwica 
i Klaudia Kotwica. Uczniów przygotowała Ewa Kuczyńska. Uczennice za-
prezentowały postać Barbary Skargi. III miejsce zdobyła drużyna Gimnazjum  
Samorządowego nr 2, w składzie: Anita Filip, Anna Wróblewska, Prze-
mysław Kania. Uczniów przygotowała Anna Gorzkowicz. Uczniowie za-
prezentowali sylwetkę Augusta Emila Fieldorfa. W konkursie uczestniczy-
ła reprezentacja Gimnazjum Samorządowego nr 1, w składzie: Wiktoria  
Jędryczko, Paulina Wolska, Kamil Kawka, którą przygotowała Joanna 
Tomaszewska. Uczniowie przedstawili postać Ryszarda Kaczorowskie-

go. W konkursie wzięła 
również udział repre-
zentacja Prywatnego 
Gimnazjum OXPRESS, 
w składzie: Martyna 
Bedełek, Oliwia Sas, 
Julia Kalinowska, którą 

Zdobywcy I miejsca 
w kategorii szkół gimna-
zjalnych uczniowie Gim-
nazjum Samorządowego 
nr 4 zaprezentowali postać 
Bernarda Ładysza
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przygotowała Barbara Zarzycka. Uczennice zaprezentowały postać Stani-
sława Lenartowicza. 

W komisji zasiadali przedstawiciele Bolesławieckiego Koła Związku Sy-
biraków: Maria Niemczuk, Helena Kowal, Krystyna Paluszek, Irena Kłos-
-Leszczyńska, Mieczysław Peters, Zdzisław Jurkowski i przedstawiciele 
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich: Sta-
nisława Zięcik, Stanisława Potaczek, Michał Wojdyła. Towarzystwo Carpe 
Diem reprezentowała Eugenia Wolska. W skład komisji wchodzili również 
uczniowie i nauczyciele bolesławieckich szkół uczestniczący w konkursie. 
Uczniowie wszystkich szkół wykazali się ogromną wiedzą i znajomością 
znanych polskich sybiraków i Kresowiaków. Konkurs przygotowały i pro-
wadziły nauczycielki Joanna Kupisz i Anna Gorzkowicz.

O godz. 12.00 rozpoczął się apel, w którym uczestniczyli wyjątkowi 
goście: ambasador Japonii Makoto Yamanaka z małżonką, prezydent Bo-
lesławca Piotr Roman, przewodniczący Rady Miasta Jarosław Kowalski, 
honorowi obywatele miasta Jan Filipek i Zbigniew Razik oraz Helena Ko-
wal – córka bohatera z listy katyńskiej. 

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i powitaniu gości wszyscy odśpie-
wali hymn państwowy. Prowadząca uroczystość Anna Gorzkowicz powie-
działa: „Kwiecień jest miesiącem pamięci narodowej. Narodowa pamięć 
jest dobrem najwyższym. Historia ma swój bieg, ale nie odchodzi w nie-

Apel odbył się przy zasadzonych w 2010 r. przed szkołą dębach pamięci 



90 KOMUNIKAT 2/124

pamięć. Dzieje narodu są źródłem nauki, mamy obowiązek pielęgnowania 
tego wszystkiego, co się zdarzyło, z czego wyrastamy.

W tym roku obchodzimy 75. rocznicę zbrodni katyńskiej, która miała 
miejsce wiosną 1940 r. – 21 857 oficerów Wojska Polskiego, policji, stra-
ży granicznej i więziennej, na mocy decyzji najwyższych władz Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich, zabito strzałem w tył głowy. Rów-
nież w tym roku obchodzimy piątą rocznicę katastrofy polskiego samolo-
tu rządowego w Smoleńsku. Wydarzyła się właśnie 10 kwietnia 2010 r. 
Zginęło w niej 96 osób, wśród nich: prezydent RP Lech Kaczyński z mał-
żonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wice-
marszałkowie Sejmu i Senatu. Zginęli w drodze do Katynia na obchody  
70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Miejsce naszego spotkania nie jest przypadkowe, w 2010 r. przed bu-
dynkiem naszego gimnazjum zostały posadzone dwa dęby pamięci: dąb 
poświęcony bohaterowi z listy katyńskiej Franciszkowi Zadrodze, aspi-
rantowi policji państwowej zamordowanemu w Twerze, zasadziła Helena 
Kowal – córka zamordowanego. Drugi dąb, dla upamiętnienia 96 ofiar ka-
tastrofy smoleńskiej, zasadził honorowy obywatel Bolesławca Jan Filipek, 
który w 2009 r. został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski”.

Apel zakończył się wręczeniem zwycięskim drużynom nagród książ-
kowych przez ambasadora Japonii i prezydenta miasta. Książki dla zwy-
cięzców ufundowała księ-
garnia Papirus. Makoto 
Yamanaka wpisał się do 
księgi pamiątkowej.

Wszyscy uczestnicy wy-
kazali się ogromną wiedzą, 
gratulujemy!

anna Gorzkowicz

Do księgi pamiątkowej wpisał 
się ambasador Japonii  

Makoto Yamanaka
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ObchOdy 75. rOcZnicy druGiej WyWóZKi 
POlaKóW na Sybir i dO KaZachSTanu 

W WarSZaWie

W dniu 13 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00 sybiracy zebrali się na Cmen-
tarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie przed pomnikiem Golgoty 
Wschodu – Symboliczną Mogiłą Sybiraków w celu uczczenia pamięci ze-
słańców syberyjskich, którym nie było dane wrócić do ojczyzny, oraz tych, 
których nie ma już wśród nas. Na spotkanie oprócz licznie zebranych sybi-
raków przybyli również przedstawiciele innych związków kombatanckich, 
w tym wiceprezes Rodzin Katyńskich z Londynu Leszek Kot oraz liczna 
grupa młodzieży szkolnej z LXII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa 
Sportowego im. gen. broni W. Andersa oraz klasy wojskowe CXXV Liceum 
Ogólnokształcącego im. W. Milewicza w Warszawie.

Spotkanie rozpoczęto Hymnem Sybiraków, a następnie pod kierun-
kiem ks. Krzysztofa Koska, proboszcza kościoła pw. św. Zygmunta 
w Warszawie, odmówiono modlitwę w intencji wszystkich zmarłych sy-
biraków. Odczytano apel poległych autorstwa Mariana Jonkajtysa. Zapa-
lono znicze i złożono kwiaty. Na zakończenie prezes Zarządu Oddziału 
Warszawskiego Mieczysław Pogodziński podziękował za przybycie i za-

Obchody rocznicy drugiej wywózki przy Symbolicznej Mogile Sybiraków na Powązkach
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prosił wszystkich obecnych na uroczyste spotkanie do Muzeum Niepod-
ległości.

O godz. 14.00 w Muzeum Niepodległości odbyła się druga część obcho-
dów 75. rocznicy wywózki obywateli polskich na Sybir i do Kazachstanu, 
w której udział wzięli sybiracy, zaproszeni goście oraz młodzież szkolna. 
W programie spotkania była informacja o zesłankach do Kazachstanu, któ-
re przypomniała dr Anna Milewska-Młynik. Zaprezentowano wywiady au-
torskie Mariana Jonkajtysa dla TVP Polonia utrwalone na DVD. Impresję 
słowno-muzyczną poświęconą Marianowi Jonkajtysowi wykonał zespół 
młodzieży z Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów w Warszawie. Na 
zakończenie prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego omówił znaczenie 
poezji Mariana Jonkajtysa w utrwalaniu historii zesłań syberyjskich oraz 
podziękował obecnym za przybycie.

mieczysław Pogodziński, zdjęcia aneta Tarnowska

WyjąTKOWe rOcZnice

„Pamięć i prawda” – pod takim hasłem odbyły się 13 kwietnia 2015 r. 
obchody upamiętniające 75. rocznicę zbrodni katyńskiej oraz deportacji 
Polaków na Sybir. Podczas uroczystości uczczono także pamięć zmarłych 
w katastrofie smoleńskiej (piąta rocznica), a także świętowano 25. rocznicę 
powstania noworudzkiego Koła Związku Sybiraków. Organizatorem tego 
wyjątkowego wydarzenia byli uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 
w Nowej Rudzie oraz Szkoły Artystycznej w Broumovie.

Poza programem artystycznym przygotowanym przez ww. szkoły, uro-
czystość była okazją do uhonorowania noworudzkich sybiraków tytułem 
„Zasłużony dla Miasta Nowa Ruda”. Jak czytamy we wniosku: „(...) poza 
strukturalną działalnością Koła, organizacja stanowi źródło prawdy histo-
rycznej, kreuje prawidłowe wzorce dla młodzieży oraz reprezentuje mia-
sto we wszystkich »zewnętrznych« wydarzeniach”. Statuetkę na ręce Ire-
ny Dąbek wręczyli burmistrz Tomasz Kiliński oraz przewodniczący Rady 
Miejskiej Andrzej Behan. Najserdeczniejsze życzenia przekazała także 
obecna w Miejskim Ośrodku Kultury posłanka Monika Wielichowska.

TimeOut, „Kurier noworudzko-radkowski”  
nr 8 z 15–28 kwietnia 2015 r.
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iV POWiaTOWy KOnKurS recyTaTOrSKi  
POeZji SybiracKiej 

13 kwietnia 2015 r. z okazji 75. rocznicy drugiej deportacji Polaków 
na Syberię w Miejskim Ośrodku Kultury w Piławie Górnej odbył się  
IV Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Sybirackiej, zorganizowany 
przez Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru i Koło Związku Sybiraków Ziemi 
Dzierżoniowskiej. Celem konkursu była popularyzacja poezji upamiętnia-
jącej losy Polaków zesłanych na „nieludzką ziemię” i oddanie pamięci sy-
birakom. W konkursie wzięło udział siedmioro gimnazjalistów z powiatu 
dzierżoniowskiego, którzy zaprezentowali jeden utwór o tematyce Sybiru.

Komisja w składzie: Jacek Mikus – sekretarz gminy Piława Górna, Ja-
nina Bielecka – nauczycielka bibliotekarka ze Szkoły Podstawowej im. 
K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej, Jan Kozakowski i Walerian Rakoczy 
– przedstawiciele Związku Sybiraków, oceniła recytację uczniów, posłu-
gując się następującymi kryteriami: dobór repertuaru, interpretacja tekstu, 
dykcja, ogólne wrażenie artystyczne.

Zwyciężczyni konkursu recytatorskiego Anna Ćwikłowska
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Po wysłuchaniu recytacji komisja przyznała następujące miejsca: I miej-
sce – Annie Ćwikłowskiej z Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie 
Górnej, II miejsce – Anecie Bednarz z Zespołu Szkół w Niemczy, III miej-
sce – Marcie Kaczmarek z Gimnazjum nr 2 w Bielawie. Ponadto przy-
znano trzy wyróżnienia: Sandrze Nikoniuk z Gimnazjum nr 2 w Bielawie, 
Annie Starczewskiej z Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej 
oraz Martynie Kostan z Gimnazjum nr 1 w Bielawie.

Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i cenne nagrody 
książkowe ufundowane przez Związek Sybiraków. Wymownym akcentem 
konkursu były Hymn Sybiraków oraz wspólne zdjęcie z zaprzyjaźniony-
mi sybirakami i jurorami. Na zakończenie konkursu wszyscy wysłuchali 
pieśni „Wszystko ma swój czas” i „Biały krzyż” w wykonaniu młodzieży 
gimnazjalnej.

Organizatorzy gratulują zwycięzcom.
Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru 

w Piławie Górnej

Laureaci z jurorami konkursu i sybirakami 



95UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA

nadanie GimnaZjum nr 1 W bielaWie imienia 
ZeSłańcóW Sybiru

W historii każdej szkoły są wydarzenia, które trwale wpisują się w księ-
gę jej dziejów. Jednym z nich jest nadanie imienia.

14 kwietnia 2015 r. Gimnazjum nr 1 w Bielawie otrzymało imię Zesłań-
ców Sybiru. Wybór imienia to nie tylko zaszczyt, ale i wyzwanie dla na-
uczycieli i uczniów, to pamięć o wszystkich, którzy zginęli na „nieludzkiej 
ziemi”, jak również o tych, którzy są wśród nas.

Piętnastoletnia historia szkoły i jej osiągnięcia upoważniły społeczność 
gimnazjum do rozpoczęcia procedury nadania imienia. Uczniowie Gimna-
zjum nr 1 w Bielawie mogą pochwalić się bogatą tradycją patriotyczną. Od 
kilku lat osiągają wysokie wyniki w konkursach historycznych na szczeblu 
powiatowym i wojewódzkim. Biorą udział w projekcie Instytutu Pamię-
ci Narodowej i Centrum Edukacji Obywatelskiej „Opowiem Ci o wolnej 
Polsce”, a także współpracują ze Związkiem Sybiraków i poszerzają swoją 
wiedzę na temat zsyłek na Syberię.

Przedstawiciele Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu (od prawej) prezes  
Eugeniusz Kuszka, wiceprezes Roman Janik i Adam Trześniowski przekazali sztandar 
dyrektor gimnazjum Monice Rusnak
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Dyrektor szkoły wręczyła sztandar pocztowi sztandarowemu złożonemu z uczniów  

Szkolne koło teatralne przygotowało na uroczystość specjalny występ



97UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA

Uroczystość nadania imienia Gimnazjum nr 1 w Bielawie odbyła się w bu-
dynku szkoły. Wśród zaproszonych gości, którzy uświetnili ten dzień, byli 
przedstawiciele parlamentu, Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, władz samo-
rządowych, Związku Sybiraków, zaprzyjaźnionych szkół i innych instytucji. 

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą celebrowaną przez proboszcza 
parafii pw. Miłosierdzia Bożego ks. dr. Roberta Begierskiego, podczas któ-
rej nastąpiło poświęcenie sztandaru. Po mszy świętej wiceprzewodniczą-
cy Rady Miejskiej Bielawy Władysław Kroczak odczytał Uchwałę Rady 
Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie nadania imienia Ze-
słańców Sybiru Gimnazjum nr 1 w Bielawie. Następnie przedstawiciele 
Zarządu Głównego Związku Sybiraków we Wrocławiu wręczyli ufundo-
wany przez siebie sztandar dyrektor Monice Rusnak, która podziękowała 
za ten cenny dar i przekazała go uczniom. W dalszej części uroczystości 
burmistrz miasta Piotr Łyżwa rozpoczął ślubowanie, które złożyli repre-
zentanci uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Imprezę uświetniło przedstawienie przygotowane przez koło teatralne 
działające przy szkole. Uroczystość została zakończona odsłonięciem i po-
święceniem tablicy pamiątkowej.

Na budynku szkoły odsłonięta została tablica upamiętniająca nadanie imienia
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Gimnazjum nr 1 im. Zesłańców Sybiru w Bielawie będzie kolejną szko-
łą, która w swojej historii sięgnie do sybiraków, Golgoty Wschodu, do cier-
pień i tragedii narodu polskiego, szkołą, która nie pozwoli o tych wydarze-
niach zapomnieć.

Na pochwałę zasługuje fakt, że młodzież nie tylko podąża za tym, co 
nowe, ale również pamięta, czym jest patriotyzm i jak go wyrażać.

Gimnazjum nr 1 im. Zesłańców Sybiru w bielawie

SPOTKanie Z SybiraKami W OłaWie

Dnia 28 kwietnia 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 8 w Oławie odbyło 
się spotkanie uczniów klasy 5 d z Łucją Michalik i Tadeuszem Kochnowi-
czem. Nasi goście są członkami Związku Sybiraków i obecnie mieszkają 
w Jelczu-Laskowicach. Opowiadali nam o swoich przeżyciach z czasów 
wczesnego dzieciństwa, kiedy to wraz z rodzinami zostali wywiezieni na 
Sybir. 

Łucja Michalik w bardzo obrazowy, wzruszający sposób opowiadała 
dzieciom o swoich przeżyciach, o tragicznym losie swoich najbliższych, 
którym przyszło spędzić wiele lat na „nieludzkiej ziemi”. Uczniowie 
w skupieniu i ciszy słuchali opowiadania pani Łucji, a potem Tadeusza 
Kochnowicza. Na koniec spotkania nasi goście chętnie i wyczerpująco od-
powiadali na pytania zadawane przez uczniów. 

Większość dzieci po raz pierwszy, dzięki zaproszonym gościom, odkry-
wała bolesne karty historii Polski i jej obywateli mieszkających przed woj-
ną na Kresach Wschodnich. 

A oto refleksje uczniów po spotkaniu.
„Spotkanie z sybirakami było dla mnie prawdziwą lekcją historii. Do-

wiedzieliśmy się na nim, co przeżyli Łucja Michalik i Tadeusz Koch-
nowicz w czasie swojego dzieciństwa. Cieszę się, że dowiedziałam się 
o tym, co wydarzyło się na Syberii od osób, które tam były. Dzięki temu 
ta lekcja była bardzo autentyczna, niezwykle dla mnie interesująca. 
Wszyscy byliśmy bardzo zaskoczeni, zszokowani, a niektórzy wzrusze-
ni tym, co przeżyli pani Łucja i pan Tadeusz. Większość moich kolegów, 
ja również, nigdy nie słyszała o tym, czego doświadczyli ludzie wywie-
zieni na Syberię, dlatego bardzo uważnie słuchałam słów zaproszonych 
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gości i próbowałam sobie wyobrazić, co działo się z ludźmi, którzy tra-
fili w to okrutne miejsce”.

Aleksandra Golasz

„Nasi goście opowiadali o swoich przeżyciach związanych z pobytem na 
Syberii. Zwłaszcza Łucja Michalik w ciekawy sposób opowiedziała swoją 
smutną historię, jak straciła część swojej rodziny. W jej oczach pojawiły się 
łzy wzruszenia, gdy opowiadała o tych okrutnych czasach. Tadeusz Koch-
nowicz pokazywał nam stare zdjęcia z Syberii. Spotkanie wywarło na mnie 
bardzo duże wrażenie. Historia tych ludzi skłania mnie do refleksji na te-
mat losów Polaków zamieszkujących tereny wschodniej Polski. W głowie 
miałam wiele pytań. Była to dla mnie żywa lekcja historii, tym cenniejsza, 
że coraz mniej ludzi, którzy przeżyli zesłanie, żyje i może nam o swoich 
przeżyciach opowiedzieć”. 

Małgorzata Guź

O czasach zesłania dzieciom opowiedzieli sybiracy Łucja Michalik i Tadeusz 
Kochnowicz
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„Podczas spotkania dowiedziałam się, że na Syberię trafiała ludność 
przymusowo przesiedlana z ziem polskich w latach 1940–1941. Wywożeni 
w lutym 1940 r. podążali do obozów pracy w samym środku zimy, wśród 
niekończących się zaśnieżonych lasów. Ich domy-baraki zbudowane zo-
stały z bali ściętych drzew, szpary zatykano mchem. Nie było tam prądu 
ani bieżącej wody. Panował głód. Brak witamin i białka miał katastrofalny 
wpływ na stan zdrowia zwłaszcza dzieci i osób starszych. Wiele osób w tak 
nieludzkich warunkach kończyło życie tysiące kilometrów od swoich do-
mów. Byłam wstrząśnięta tymi wszystkimi informacjami. Udział w tym 
spotkaniu był dla mnie wielkim przeżyciem”.

Dominika Chudy

„Czy Rosjanie musieli wywieźć ponad 2 mln Polaków na Syberię? Czy Po-
lacy mieli świadomość, że mogą nie wrócić do Polski? Co Rosjanom to dało, 

Wspólne zdjęcie uczniów klasy 5 d z zaproszonymi na spotkanie sybirakami
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dlaczego byli tacy okrutni? Polacy na Syberii bardzo cierpieli, brakował jedze-
nia, picia. My teraz mamy wszystkiego pod dostatkiem, to, co nam nie smaku-
je, wyrzucamy do śmietnika, zamiast podarować innej potrzebującej osobie. 
Właśnie uświadomiłam sobie, że codzienność ludzi na zsyłce to była ciężka 
praca, choroby, mroźne zimy i upalne lata. Te straszne miejsca już na zawsze 
naznaczone zostały polskimi grobami. Musimy o tym wszystkim pamiętać”.

Wiktoria Tyniec

„We wtorek w szkole spotkała mnie ciekawa niespodzianka historyczna. 
Na drugiej i trzeciej lekcji przyszli do nas Łucja Michalik i Tadeusz Koch-
nowicz ze Związku Sybiraków. Osoby te opowiadały nam ciekawe historie 
dotyczące ich przeżyć na Sybirze. Opowieści te były bardzo smutne, bo 
chodziło o wyniszczenie narodu polskiego. Traktowanie ludzi przy prze-
wozie i na miejscu było straszne. Z Polakami obchodzono się w sposób 
uwłaczający wszelkiej godności, wręcz w sposób nieludzki. Opowiedzia-
ne historie wywołały smutek wśród słuchających. Do tego spotkania nie 
wyobrażałem sobie, że warunki życia na Sybirze były aż tak straszne. Nie 
chciałbym, by te straszne dla Polski czasy wróciły. Rosjanie mieli maka-
bryczne plany związane z Polakami. Na szczęście wielu ludzi przetrwało, 
wróciło do ojczyzny i może opowiedzieć całą prawdę o tych czasach”.

Kajetan Zajączkowski

mariola błaszków



Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 7 lutego 2015 r.
zmarł członek Zarządu Lubelskiego Oddziału  

Związku Sybiraków 

śp. marian Wesołowski

Urodził się 20 maja 1944 r. w miejscowości Karatas 
(obwód Szymkent – Uzbekistan). 

Rodzice Józef i Genowefa Wesołowscy zostali wywiezieni nad 
jezioro Bajkał 10 lutego 1940 r. z okolic Stanisławowa, następnie 

przeniesieni do Karatas, gdzie urodził się Marian. 
Do Polski rodzina wróciła wiosną 1946 r. i osiedliła się 

w Świdniku. 
Po ukończeniu szkoły średniej Marian Wesołowski pracował 

w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku. W 1973 r. 
ukończył studia w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Lublinie, 

uzyskując tytuł inżyniera mechanika. Do przejścia na emeryturę 
pracował w WSK Świdnik. 

Był odznaczony Krzyżem Zesłańców Sybiru i Odznaką Honorową 
Sybiraka oraz odznaczeniami resortowymi.

Spoczywaj w pokoju!
Cześć Jego pamięci!

Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Lublinie

odeszli od nas
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