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SPRAWY ORGANIZACYJNE

SZanOwni CZyTelniCy, CZłOnKOwie ZwiąZKu SybiraKów

Zgodnie z Uchwałą VII Krajowego Zjazdu Delegatów przekazujemy do wiadomo-
ści Państwa informację o kolejnych naszych działaniach dotyczących podjęcia przez 
Sejm ustaw:
1)  o przyznaniu świadczenia pieniężnego sybirakom – kombatantom przebywającym 

w latach 1939–1956 na przymusowym zesłaniu lub deportacji w byłym ZSRR,
2)  o przyznaniu renty inwalidzkiej sybirakom – kombatantom przebywającym na ze-

słaniu lub deportacji w byłym ZSRR. 
O poprzednich działaniach, o spotkaniach naszej delegacji z wszystkimi w składzie 

rządu, którzy w tych sprawach będą decydować, oraz o udziale w posiedzeniach Sej-
mowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny informowaliśmy w poprzednich nume-
rach „Komunikatu”. W obecnym numerze przekazujemy komplet materiałów, jaki zo-
stał opracowany na nasze zlecenie i zebrany z aktualnych informacji, jakie są dostępne:
a)  uaktualnione uzasadnienie do dwóch projektów ustaw złożonych w Sejmie, a doty-

czących sybiraków – kombatantów przebywających w latach 1939–1956 na przy-
musowym zesłaniu lub deportacji w byłym ZSRR,

b)  treść informacji nadanej w Programie 1 Polskiego Radia w dniu 1 lipca 2015 r. w ser-
wisie informacyjnym po godz. 12.00,

c)  wywiad z dr n. med. Jolantą Walczewską z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii 
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,

d)  opinię prof. dr hab. Inetty Jędrasik-Jankowskiej, kierownika Katedry Prawa Ubez-
pieczeń Uniwersytetu Warszawskiego pt.: „Opinia prawna dotycząca prawa do renty 
inwalidy wojennego osób przebywających na przymusowym zesłaniu i deportacji 
w ZSRR”.
Materiały te zostały doręczone:

–  marszałek Sejmu Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, z którą zostało uzgodnione w naj-
bliższym czasie kolejne spotkanie,

– premier rządu Ewie Kopacz,
– ministrowi pracy i polityki społecznej Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi,
– szefowi UdsKiOR Janowi Stanisławowi Ciechanowskiemu.

Wszystkie pisma przewodnie do adresatów kończą się zdaniem, w którym za-
warta jest nadzieja wielkiej rodziny sybirackiej, że nasze wieloletnie oczekiwania 
na rozstrzygnięcie tych spraw zostaną spełnione jeszcze w tej kadencji Sejmu.

Prosimy Państwa o śledzenie wydarzeń i upowszechnianie ich przez członków 
Związku i sympatyków. 
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Warszawa, 30 czerwca 2015

ZG/510/15  
     Szanowna Pani

 Małgorzata Kidawa-błońska
 Marszałek Sejmu rP
Szanowna Pani Marszałek!
Pragniemy przekazać, że śledząc ostatnie wydarzenia w naszym kraju, 

społeczność sybiraków, którą reprezentuje Zarząd Główny Związku Sybira-
ków, z wielką radością przyjęła wybór Pani Minister na Marszałka Sejmu RP.

Zdajemy sobie sprawę, że pełnienie tej funkcji przypada w bardzo trud-
nym okresie, ale obserwując Pani umiejętność interpretowania i sugerowania 
rozwiązań spraw trudnych, daje nadzieję na owocny okres pracy Sejmu.

Nawiązując do dotychczasowych spotkań naszej delegacji w Kancela-
rii Premier z udziałem też Pani Minister oraz spotkań w Kancelarii Sejmu 
z udziałem pani marszałek Ewy Kopacz i z panem marszałkiem Radosławem 
Sikorskim (22 kwietnia 2015) oraz mając świadomość znanej Pani życzliwo-
ści co do naszych starań, pozwalamy sobie przesłać uaktualnione uzasadnie-
nie do dwóch projektów ustaw, które złożone są w Sejmie:

1) Ustawy o przyznaniu świadczenia pieniężnego sybirakom – kombatan-
tom przebywającym w latach 1939–1956 na przymusowym zesłaniu lub de-
portacji w byłym ZSRR – pragniemy zwrócić uwagę, iż uaktualnione kwoty 
kosztów wprowadzenia w życie ww. ustaw, ze względu na ich wysokość nie 
będą miały istotnego wpływu na wydatki budżetu państwa, 

2) Ustawy o przyznaniu renty inwalidzkiej sybirakom – kombatantom 
przebywającym na zesłaniu lub deportacji w byłym ZSRR.

W imieniu całej społeczności sybiraków i Zarządu Głównego wyrażamy 
przekonanie, że jeszcze w tej kadencji ustawy te zostaną uchwalone.

To uaktualnione uzasadnienie, które jest załącznikiem do niniejszego pi-
sma, zostaje równolegle przekazane do Kancelarii Premier pani Ewy Kopacz 
oraz do szefa UdsKiOR ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego. 

„Jeśli zapomnę o nich, 
Ty, Boże na niebie,  
Zapomnij o mnie”

A. Mickiewicz

ZwiąZeK SybiraKów
ZarZąD Główny

00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 12, III p., tel./fax 22 827-93-71
      Konto bankowe: PKO BP I O/Warszawa 85 1020 1013 0000 0502 0149 8617
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Warszawa, 30 czerwca 2015

ZG/511/15  
     Szanowna Pani

 ewa Kopacz 
 Premier rP
Szanowna Pani Premier!
W imieniu Zarządu Głównego Związku Sybiraków i całej społeczności sy-

birackiej pragniemy Panią Premier poinformować, że po spotkaniach z Panią, 
jeszcze jako marszałek Sejmu, odbyliśmy szereg spotkań na temat złożonych 
dwóch projektów ustaw dotyczących osób zesłanych i deportowanych na Sy-
bir i do Kazachstanu w latach 1939–1956.

Odbyliśmy spotkania, poczynając od Kancelarii Prezydenta RP pana Bro-
nisława Komorowskiego, poprzez spotkania we wszystkich resortach i urzę-
dach centralnych, których stanowisko będzie istotne w tych sprawach, do 
spotkania w Kancelarii Pani Premier z panią minister Małgorzatą Kidawą-
-Błońską, z którą mieliśmy uzgodnienie, że w najbliższych dniach dojdzie do 
kolejnego spotkania.

Czasy niestety są takie, że zmiany nas wszystkich zaskakujące następują 
z dnia na dzień.

My, nie ustając w naszych staraniach, pamiętając, z jakim zrozumieniem 
i przychylnością spotkaliśmy się z Pani strony jako marszałka Sejmu, nie 
ustajemy w staraniach, licząc na pozytywny wynik jeszcze w tej kadencji 
parlamentu.

Przygotowaliśmy uaktualnione uzasadnienie do tych projektów ustaw, 
uwzględniając najnowsze dane i wynikające z tego tytułu spodziewane kosz-
ty, co pozwalamy sobie przesłać przy tym piśmie, informując jednocześnie, 
że to uzasadnienie przesłaliśmy również do pani marszałek Sejmu Małgorza-
ty Kidawy-Błońskiej oraz pana ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego 
– szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

Cała nasza społeczność wraz z dziećmi, wnukami i prawnukami oraz na-
szymi sympatykami oczekuje na pozytywne rozstrzygnięcie. 

„Jeśli zapomnę o nich, 
Ty, Boże na niebie,  
Zapomnij o mnie”

A. Mickiewicz

ZwiąZeK SybiraKów
ZarZąD Główny

00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 12, III p., tel./fax 22 827-93-71
      Konto bankowe: PKO BP I O/Warszawa 85 1020 1013 0000 0502 0149 8617
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Warszawa, 30 czerwca 2015

ZG/512/15  
     Szanowny Pan

 Jan Stanisław Ciechanowski  
 Szef urzędu ds. Kombatantów
 i Osób represjonowanych

Szanowny Panie Ministrze!

W imieniu Zarządu Głównego Związku Sybiraków uprzejmie informuje-
my Pana Ministra, że uaktualniliśmy uzasadnienie do projektu dwóch ustaw 
dotyczących osób zesłanych i deportowanych na Sybir i do Kazachstanu 
w latach 1939–1956, w którym wprowadziliśmy najnowsze dane wyliczające 
spodziewane koszty pokrycia w ramach budżetu państwa.

Jednocześnie informujemy, że ten materiał przesłaliśmy do pani  
premier Ewy Kopacz oraz do pani marszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-
-Błońskiej, z którą mieliśmy uzgodnione spotkanie jeszcze w Urzędzie Rady 
Ministrów.

Przesyłając ten materiał Panu Ministrowi jako załącznik do niniejszego 
pisma, liczymy na poparcie naszych starań, za co serdecznie dziękujemy.   

„Jeśli zapomnę o nich, 
Ty, Boże na niebie,  
Zapomnij o mnie”

A. Mickiewicz

ZwiąZeK SybiraKów
ZarZąD Główny

00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 12, III p., tel./fax 22 827-93-71
      Konto bankowe: PKO BP I O/Warszawa 85 1020 1013 0000 0502 0149 8617
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Warszawa, 7 lipca 2015

ZG/523/15  
     Szanowny Pan

 władysław Kosiniak-Kamysz 
 Minister Pracy i Polityki Społecznej

Szanowny Panie Ministrze!

W nawiązaniu do naszych rozmów na temat dwóch projektów ustaw pod-
czas spotkań u Pana Ministra oraz w oparciu o spotkania, jakie odbyliśmy, 
począwszy od Kancelarii Prezydenta RP pana Bronisława Komorowskiego, 
poprzez wszystkie resorty i urzędy centralne, których stanowisko w naszych 
sprawach będzie istotne, po spotkania w Kancelarii Premiera Rządu pana Do-
nalda Tuska oraz spotkania z panią marszałek Ewą Kopacz i panem marszał-
kiem Sejmu Radosławem Sikorskim, pozwalamy sobie przesłać uaktualnione 
uzasadnienie do tych projektów.

Pragniemy nadmienić, że przed wyborem na marszałka Sejmu pani mini-
ster Małgorzaty Kidawy-Błońskiej mieliśmy uzgodnione spotkanie w Kance-
larii pani premier. Wybór ten spowodował, że spotkanie się nie odbyło.

Ostatnio wysłaliśmy załączony tekst uzasadnienia do pani premier, do pani 
marszałek Sejmu oraz do pana ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego.

Wysyłając ten tekst do Pana Ministra przy niniejszym piśmie, uzupełnia-
my go o informację nadaną w Programie 1 Polskiego Radia w dniu 1 lipca 
2015 r. w serwisie informacyjnym po godz. 12.00.

Treść informacji: „Długotrwała depresja niszczy mózg. Do takich wnios- 
ków doszli australijscy naukowcy, którzy przebadali ponad 9 tys. ludzi. 
O szczegółach Rafał Matiuk. »Większość z nich była zdrowa, prawie 2 tys. 
cierpiało jednak na ciężką depresję. Wielu z nich miało depresję nawracającą. 
Okazało się, że chorzy mieli wyraźnie mniejszy hipokamp – część mózgu od-
powiadającą za zapamiętywanie i emocje. Dlatego ważne jest leczenie i to do 
pełnego wyzdrowienia« – podkreślał w australijskim radiu ABC autor badań 
prof. Ian Miki z Uniwersytetu w Sydney. Bez takiego leczenia jest duże praw-
dopodobieństwo, że choroba będzie miała szkodliwy wpływ na funkcjonowa-
nie mózgu. Zdaniem ekspertów depresja jest jedną z najczęstszych przyczyn 
niepełnosprawności na świecie. Według Światowej Organizacji Zdrowia na 
depresję choruje 350 mln ludzi na świecie” (tekst ten jest do odsłuchania pod 
nr. tel.: 22 645 92 57). 

„Jeśli zapomnę o nich, 
Ty, Boże na niebie,  
Zapomnij o mnie”

A. Mickiewicz

ZwiąZeK SybiraKów
ZarZąD Główny

00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 12, III p., tel./fax 22 827-93-71
      Konto bankowe: PKO BP I O/Warszawa 85 1020 1013 0000 0502 0149 8617
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Szanowny Panie Ministrze, wyniki tych badań doskonale odnoszą się do 
naszej sytuacji, bowiem przebywanie często ponad sześć lat w depresji i tra-
gicznych pod każdym względem warunkach spowodowało, że wszyscy jeste-
śmy dotknięci tym schorzeniem.

Dodatkowo przesyłamy w załączeniu opracowanie dr n. med. Jolanty 
Walczewskiej z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Uniwersy-
teckiego w Krakowie opublikowane w miesięczniku społeczno-kulturalnym 
„Kraków” czerwiec 2015. Stwierdzenia zawarte w tym artykule są wynikiem 
szerokich badań na grupie sybiraków. Ponadto prof. dr hab. Inetta Jędrasik-
-Jankowska, kierownik Katedry Prawa Ubezpieczeń Uniwersytetu Warszaw-
skiego, w specjalnym opracowaniu pt. „Opinia prawna dotycząca prawa do 
renty inwalidy wojennego osób przebywających na przymusowym zesłaniu 
i deportacji w ZSRR” potwierdza dotychczasowe naukowe opracowania 
i zasadność naszych starań.

Przesyłając ten materiał, liczymy, że z Pana strony spotkamy się ze sku-
tecznym poparciem, jakie usłyszeliśmy podczas spotkania naszej delegacji 
u Pana Ministra.

Ponieważ zbieramy też materiały z innych źródeł, które będą pomocne do 
potwierdzenia słuszności naszych starań, będziemy je doręczać, licząc, że 
pozytywne rozwiązanie nastąpi jeszcze w tej kadencji Sejmu.
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uaktualnione uzasadnienie do dwóch projektów ustaw  
złożonych w Sejmie dotyczących sybiraków – kombatantów 

przebywających w latach 1939–1956 na przymusowym zesłaniu  
lub deportacji w byłym ZSrr (projekt uzasadnienia zaktualizowany  

na dzień 26 czerwca 2015 r.)

II wojna światowa to najkrwawsza z wojen, która szczególnie dotknęła 
obywateli Rzeczypospolitej. Doznali oni wyjątkowych cierpień od obu tota-
litaryzmów – nazistowskiego i komunistycznego. Starania o zadośćuczynie-
nie ofiarom komunizmu stało się możliwe dopiero w wyniku wolnościowych 
przemian, które nastąpiły w Europie po 1989 r.

Polskie ofiary nazizmu uzyskały już konkretne świadczenia ze środków 
przekazanych nam przez rząd Republiki Federalnej Niemiec w 1991 r. (wy-
płaty realizowane przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie). Ostatnio 
została podjęta Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaniach opozycji anty-
komunistycznej oraz o osobach represjonowanych z powodów politycznych, 
która przyznaje świadczenia pieniężne i pomoc pieniężną tym osobom.

Do tej pory nie została jednak rozwiązana kwestia odszkodowań dla Pola-
ków represjonowanych w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich 
w latach 1939–1956. Prawnym spadkobiercą ZSRR jest Federacja Rosyjska, 
z którą od 1993 r. Rzeczpospolita Polska prowadzi – z różną intensywnością 
– rozmowy na temat odszkodowań dla polskich obywateli represjonowanych 
w ZSRR. Choć strona rosyjska deklarowała chęć pozytywnego rozwiązania 
tego problemu, przedstawiane przez nią konkretne propozycje były niestety 
dalece niesatysfakcjonujące. Można spodziewać się, że kwestia odszkodo-
wań prawdopodobnie również w najbliższym czasie nie znajdzie pozytyw-
nego rozwiązania. Stąd przed Państwem Polskim stoi zadanie zapobieżenia 
sytuacji, iż wszelkie rozmowy na ten temat staną się bezprzedmiotowe, gdyż 
nie będą już żyły osoby, które owe odszkodowania miałyby otrzymać.

W 2013 r. w Sejmie zostały złożone dwa projekty ustaw:
1) o przyznaniu świadczenia pieniężnego sybirakom – kombatantom 

przebywającym w latach 1939–1956 na przymusowym zesłaniu lub depor-
tacji w byłym ZSRR,

2) o przyznaniu renty inwalidzkiej sybirakom – kombatantom przebywa-
jącym na zesłaniu lub deportacji w byłym ZSRR. 

Projekty tych ustaw nawiązują do idei projektu złożonego do Sejmu 
w 2009 r. 

Pierwsza ustawa przewiduje wypłacanie z budżetu państwa ofiarom okreś- 
lonych represji radzieckich tzw. świadczenia pieniężnego w wysokości 
400 zł za jeden miesiąc stwierdzonego pobytu na zesłaniu. Jego wypłata 
z budżetu byłaby aktem solidaryzmu społecznego. 

Wypłata świadczenia pieniężnego jest motywowana przekonaniem, że 
osobom, które doznały krzywd w ZSRR, należy się zadośćuczynienie. Po-
nieważ jego uzyskanie od faktycznego dłużnika, jakim jest Federacja Rosyj-
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ska, napotyka istotne przeszkody, przedkładany projekt ustawy ma na celu 
umożliwienie szybszego zaspokojenia słusznych roszczeń naszych obywa-
teli. Jest to uprawnienie przyznane tej grupie osób, która cierpiała za to, że 
była obywatelami polskimi. 

Do represji, z którymi wiąże się możliwość ubiegania o świadczenie pie-
niężne, projekt zalicza przebywanie:

1) w obozach internowanych oraz w obozach podległych Głównemu Za-
rządowi do Spraw Jeńców Wojennych i Internowanych (GUPWI) NKWD, 
a od marca 1946 r. Ministerstwu Spraw Wewnętrznych (MWD) ZSRR i obo-
zach podległych Wydziałowi Obozów Kontrolno-Filtracyjnych NKWD, a od 
marca 1946 r. Ministerstwu Spraw Wewnętrznych (MWD) ZSRR;

2) w więzieniach oraz poprawczych obozach pracy i poprawczych kolo-
niach pracy podległych Głównemu Zarządowi Obozów i Kolonii Popraw-
czych (Gułag) NKWD, a od marca 1946 r. Ministerstwu Spraw Wewnętrz-
nych (MWD) ZSRR;

3) na przymusowym zesłaniu lub deportacji w ZSRR. 
W myśl projektu podleganie wyżej wymienionym represjom nie przesą-

dza jeszcze o możliwości uzyskania jednorazowego świadczenia pienięż-
nego. 

Projekt oprócz pozytywnych przesłanek, których zaistnienie wiąże się 
z możliwością ubiegania o świadczenie, wymienia bowiem również nega-
tywne przesłanki uzyskania tego świadczenia. Uprawnienie do świadczenia 
nie będzie przysługiwać osobom, które dopuściły się czynów godzących 
w niepodległość i suwerenność państwa polskiego. Osoby, które czyn-
nie wspierały totalitaryzm – komunistyczny lub nazistowski – nie mogą 
oczekiwać specjalnego traktowania przez wolną Polskę i jej obywateli. 
Dopuszczając się określonych czynów (kolaboracja z okupantami, służba 
w komunistycznym aparacie bezpieczeństwa, stosowanie represji), przyczy-
niły się do niszczenia przez okupantów wspólnoty polskich obywateli i jej 
najdoskonalszego wzoru – niepodległego państwa. Pozbawienie ich prawa 
do świadczenia nie jest więc karą, a jedynie nieudzieleniem uprawnienia. 
Rzecz jasna, wyłączeniem z tego uprawnienia nie będą dotknięte osoby, któ-
re do służby w organach okupacyjnych zostały skierowane przez organizacje 
niepodległościowe.

Projektowana ustawa wyklucza możliwość przyznania świadczenia oso-
bom, które otrzymały – z tytułu represji doznanych od organów ZSRR – od-
szkodowanie na podstawie Ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nie-
ważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na 
rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Powołana ustawa umożliwiła 
już bowiem w określonym w niej zakresie uzyskanie świadczeń związanych 
z represjami doznanymi w ZSRR. 

Świadczenie przyznawane będzie decyzją szefa Urzędu do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowanych wydawaną na wniosek zainteresowanej 
osoby, w oparciu o dowody przedstawione przez tę osobę, jak również zebra-
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ne przez szefa UdsKIOR na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektó-
rych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. 
Postępowanie dotyczące przyznania lub odmowy przyznania świadczenia, 
w zakresie nieuregulowanym w ustawie, toczyć się będzie w oparciu o prze-
pisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wypłaty świadczenia z uwagi na jego jednorazowy charakter dokonywał 
będzie Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w terminie 
trzech miesięcy od dnia wydania decyzji przyznającej świadczenie i okreś- 
lającej jego wysokość. Jednocześnie w art. 6 ust. 3 projektu przewidziano 
delegację dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do 
wydania rozporządzenia określającego sposób oraz tryb wypłaty świadcze-
nia. Projekt przewiduje również zmiany w Ustawie z dnia 23 lutego 1991 r. 
o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych 
za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego oraz w Usta-
wie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Zmiany wprowadzone w wymienionych ustawach wynikają z konieczności 
uwzględnienia w obowiązującym ustawodawstwie postanowień projekto-
wanej ustawy. Zmiana wprowadzona w Ustawie z dnia 23 lutego 1991 r. 
o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych 
za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego ma uniemoż-
liwić dublowanie się świadczeń uzyskanych z tytułu doznanych represji. 
Natomiast zmiana projektowana w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o po-
datku dochodowym od osób fizycznych zmierza do zwolnienia z podatku 
dochodowego od osób fizycznych świadczenia pieniężnego przewidzianego 
w projekcie ustawy. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

Wszyscy sybiracy uzyskali decyzję szefa Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych potwierdzającą fakt ich deportacji lub uwięzienia 
w ZSRR. W 2015 r. żyje jeszcze około 28 tys. osób posiadających uprawnienia 
kombatanckie. Część z tych osób otrzymała już odszkodowania na podstawie 
ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowa-
nych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, dlatego też 
liczbę osób, które uzyskają świadczenie substytucyjne, szacuje się poniżej sta-
nu 25 tys. Przyjmuje się, że średni czas przebywania na deportacji lub w obozie 
w ZSRR wynosi dla tych osób 45 miesięcy, dlatego też oszacowano, że koszty 
wejścia w życie ustawy w 2016 r. mogą wynosić nie więcej niż około 450 mln zł 
(400 zł x 25 tys. osób x 45 miesięcy = 450 mln zł) przy jednorazowej wypłacie, 
która może być rozdzielona na dwa lata.

Według opinii Biura Analiz Sejmowych zleconej przez panią marszałek 
Ewę Kopacz po spotkaniu z delegacją Zarządu Głównego Związku Sybira-
ków, na którym pani marszałek stwierdziła, że ustawom tym należy nadać 
szczególny priorytet, BAS stwierdziło: „wejście w życie projektowanej 
ustawy nie spowoduje skutków gospodarczych, przewiduje się natomiast 
pozytywny efekt społeczny – w postaci długo oczekiwanego zaspokojenia 
społecznego poczucia sprawiedliwości”.
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Drugi projekt zakłada przyznanie sybirakom – kombatantom renty inwa-
lidzkiej inwalidy wojennego określonej w Ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. 
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojen-
nych i okresu powojennego ( Dz.U. z 2012 r., poz. 400 j.t. ) oraz w Ustawie 
z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych 
oraz ich rodzin (Dz.U. z 2010 r., nr 101, poz. 648 z późn. zm.), z tytułu po-
niesionego uszczerbku na zdrowiu.

Opinie medyczne wskazują jednoznacznie, że warunki, w których prze-
bywały osoby zesłane na Syberię i do Kazachstanu, czyli ciągły głód, chłód, 
niewolnicza praca ponad siły, stres, tortury, rozłąka z najbliższymi, przebyte 
choroby i doznane urazy psychiczne oraz bardzo złe warunki sanitarno-hi-
gieniczne i klimatyczne, wywarły nieodwracalne negatywne zmiany w ich 
organizmach.

Taka opinia zawarta jest w stanowisku przewodniczącego Międzynaro-
dowej Komisji ds. Inwalidztwa Wojennego prof. dr. hab. Adama Szymusi-
ka z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym zawarte 
jest stwierdzenie oparte na wieloletnich badaniach, że: „nie jest możliwe po  
50 latach po wojnie ustalenie, w jakim stopniu aktualny stan zdrowia jest 
wynikiem prześladowań czy chorób doznanych w czasie deportacji, a w ja-
kim skutkiem wielu urazów i chorób doznanych w okresie powojennym. 
Bardziej celowe byłoby przyznanie inwalidztwa wojennego wszystkim oso-
bom, które doznały represji i posiadają uprawnienia kombatanckie, niż ba-
danie ich przez Komisje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”.

Zasadne jest więc przyznanie rent inwalidzkich tym sybirakom, którzy 
posiadają uprawnienia kombatanckie, a dotychczas mimo potwierdzonej 
przez służby medyczne utraty zdrowia, renty inwalidzkie nie posiadają.

Według ustaleń Zarządu Głównego Związku Sybiraków na począt-
ku 2015 r. na około 28 tys. członków Związku Sybiraków posiadających 
uprawnienia kombatanckie żyło jeszcze około 3,5 tys. osób, które nie posia-
dają uprawnień do renty inwalidzkiej i które odczuwają uzasadniony brak 
sprawiedliwości.

Zgodnie z dotychczasowymi zasadami do otrzymywanej emerytury przy-
sługuje 50% renty inwalidzkiej (50% renty inwalidzkiej w 2015 r. wynosi 
900 zł), ta kwota obciążająca budżet państwa wyniosłaby w 2016 r. nie wię-
cej niż: 3,5 tys. osób x 900 zł x 12 miesięcy = 37,8 mln zł. W wyliczeniu 
nie uwzględniono ubytku sybiraków z przyczyn naturalnych o 10% rocznie. 

W następnych latach obciążenie budżetu państwa z tego tytułu malałoby 
o 10% rocznie. 

Wejście w życie projektowanej ustawy nie spowoduje znaczących skut-
ków gospodarczych, przewiduje się natomiast pozytywny efekt społeczny 
– w postaci długo oczekiwanego zaspokojenia społecznego poczucia spra-
wiedliwości. Obecnie często zdarzają się takie przypadki, że w wyniku 
różnych interpretacji i stanowisk Komisji ZUS w tej samej rodzinie, o po-
dobnym stanie zdrowia jedni mają przyznane uprawnienia osoby represjono-



13SPRAWY ORGANIZACYJNE

wanej (a więc uprawnienia do renty i bezpłatnych leków), a brat lub siostra 
często o znacznie gorszym stanie zdrowia, ale zamieszkujący w innym re-
jonie kraju takich uprawnień nie posiadają, co budzi uzasadnione poczucie 
niesprawiedliwości.

Dodać należy, że delegacja Zarządu Głównego Związku Sybiraków od-
była szereg spotkań od Kancelarii Prezydenta RP, poprzez wszystkie resorty 
i urzędy centralne, których zdanie w tych staraniach będzie istotne, do Kan-
celarii Premiera włącznie. Wszędzie podczas spotkań delegacja spotykała 
się ze zrozumieniem i deklaracją poparcia starań.

Członkowie Zarządu Głównego brali udział w posiedzeniach Sejmowej 
Komisji Spraw Socjalnych i Rodziny, na które byli zapraszani, oraz w spo-
tkaniu z marszałkiem Sejmu. 

Cała liczna rodzina sybiracka, uwzględniając również ich dzieci, wnuki 
i prawnuki oraz sympatyków, liczy na ostateczne rozstrzygnięcie, które po-
winno zapaść jeszcze w tej kadencji parlamentu.
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Treść informacji  
nadanej w Programie 1 Polskiego radia  

1 lipca 2015 r.

Długotrwała depresja niszczy mózg. Do takich wniosków doszli austra-
lijscy naukowcy, którzy przebadali ponad 9 tys. ludzi. „Większość z nich 
była zdrowa, prawie 2 tys. cierpiało jednak na ciężką depresję. Wielu z nich 
miało depresję nawracającą. Okazało się, że chorzy mieli wyraźnie mniej-
szy hipokamp – część mózgu odpowiadającą za zapamiętywanie i emocje. 
Dlatego ważne jest leczenie i to do pełnego wyzdrowienia” – podkreślał 
w australijskim radiu ABC autor badań prof. Ian Miki z Uniwersytetu 
w Sydney. Bez takiego leczenia jest duże prawdopodobieństwo, że cho-
roba będzie miała szkodliwy wpływ na funkcjonowanie mózgu. Zdaniem 
ekspertów depresja jest jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawno-
ści na świecie. Według Światowej Organizacji Zdrowia na depresję choruje 
350 mln ludzi na świecie.

STreS POuraZOwy DOTyKa  
nie TylKO żOłnierZy

Rozmowa o życiu w cieniu traumy z dr n. med. Jolantą Walczewską z Kli-
niki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

– Co to jest zespół stresu pourazowego PTSD?
– Jest to jedno z zaburzeń lękowych, rozwija się u osób, które przeżyły 

stres przekraczający zwyczajowe doświadczenia człowieka i jego mechani-
zmy obronne. 

– Co to są za doświadczenia?
– Związane z bezpośrednim zagrożeniem życia własnego lub osób naj-

bliższych, a także z ich śmiercią, na co reakcją były lęk, przerażenie, bez-
radność. 

– Mówi się czasami: ten człowiek przeżył własną śmierć. To są takie 
przypadki? 
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– Właśnie takie. Osoby dotknięte zespołem stresu pourazowego nie 
mogą się uwolnić od powracających koszmarnych snów, które wywołują 
lęk i przerażenie, pogarszając codzienne funkcjonowanie. Tego doświad-
czają ofiary przemocy, gwałtów, represji wojennych, katastrof. 

– Czym się ten stres manifestuje na zewnątrz?
– Wycofaniem z aktywności społecznej, unikaniem bodźców kojarzą-

cych się z urazami, drażliwością, niewiarą w siebie, zaniżoną samooceną, 
poczuciem braku perspektyw, wybuchowymi reakcjami, nadmierną czuj-
nością, zaburzeniami snu. Poprzez nawracające koszmary senne czy obrazy 
na jawie dawni zesłańcy ponownie przeżywają uraz tak, jakby to wszyst-
ko działo się teraz. I ponownie doświadczają wielkiego cierpienia. PTSD 
wiąże się także ze zwiększoną podatnością na wiele chorób somatycznych, 
które w grupie takich osób występują znacznie częściej niż u reszty popu-
lacji w tym samym wieku. 

– na niedawnej Vi Konferencji Psychoanaliza – Psychoterapia po-
święconej traumie, którą zorganizowało Krakowskie Koło Psychoana-
lizy nowej Szkoły lacanowskiej oraz Centrum Studiów Humanistycz-
nych wydziału Polonistyki uniwersytetu Jagiellońskiego, wygłosiła 
pani referat „Odległe skutki traumy w grupie byłych zesłańców na Sy-
berię w latach 1940–1946”. Zaczęła pani od historii, od paktu ribben-
trop–Mołotow i agresji Związku radzieckiego na Polskę 17 września 
1939 r. Jej następstwem były m.in. masowe deportacje ludności pol-
skiej. Przez 45 lat nie można było o tym mówić. a teraz, kiedy nareszcie 
można i cierpienia sybiraków powróciły na karty naszej historii, na ten 
temat mówi się mało i rzadko, bieżące sprawy okazują się ważniejsze…

– Myślałam o tym, idąc na spotkanie z panią. Bo my, następne pokole-
nia Polaków, jesteśmy winni tym ludziom pamięć. Przeżyli piekło na ziemi. 
Bardzo cierpieli. Wiem dobrze, jak bardzo. W 1996 r. zaczęłam pracować 
w interdyscyplinarnym zespole lekarzy składającym się z psychiatrów, neu-
rologa, psychologa oraz ze mnie jako internisty. Wszyscy braliśmy udział 
w programie badawczym, realizowanym przez Ambulatorium dla Osób 
Prześladowanych ze Względów Politycznych przy Klinice Psychiatrii UJ. 
Kierował nim wtedy i nadal to robi prof. Krzysztof Rutkowski. Rozmawia-
łam z ponad 200 osobami, które były zesłane głównie w rejon Swierdłow-
ska w północnym Kazachstanie, do Krasnojarskiego Kraju aż po Irkuck, do 
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Baszkirii i dalej… W tej grupie były też osoby wywiezione w czasie okupacji 
na przymusowe roboty do Niemiec, ale ich było niewiele. Przeważali sybira-
cy, u ponad 90% z nich rozpoznajemy objawy stresu pourazowego.

– Jak u pani Sabiny Potoczak z domu Paradowskiej. Jej ojciec, legio-
nista, otrzymał ziemię na Kresach wschodnich, w Starej wsi, na obecnej 
białorusi. Prowadził tam restaurację. Został przez Sowietów aresztowa-
ny i zamordowany. Po jego żonę i pięcioro dzieci w wieku od 5 do 15 lat 
nKwD przyszło 10 lutego 1940 r. na spakowanie się dali dwie godziny. 
w bydlęcych, nieogrzewanych wagonach wieziono ich sześć tygodni. Po-
ciąg zatrzymał się w osadzie Krutaja nad rzeką Suchoną, w obwodzie 
wołogodzkim. baraki z desek, w nich wszy i pluskwy, zimno i głód, na 
nogach buty zrobione z brzozowego łyka. w syberyjskim klimacie zima 
trwa od początku października do maja, temperatura spada nawet do 
-50 stopni Celsjusza, dzienna racja chleba dla pracujących to 25 dkg. 
Dziesięcioletnia Sabina na równi z dorosłymi pracowała przy wyrębie 
lasu. inaczej dostałaby chleba znacznie mniej, na dzień około 10–12 dkg. 
Jej wspomnienia zapierają dech! Słuchając tych opowieści, też miała 
pani takie uczucie?

– Tak, ale wcześniej, aby w ogóle się otworzyli i zaczęli mówić, należało 
nawiązać z nimi kontakt, zbudować nić porozumienia i empatii, przełamać 
ich nieufność. Nieraz trudno było. Są to zwykle osoby obawiające się odrzu-
cenia, skore do zamykania się we własnej skorupie, aby tylko nie poruszać 
tematów związanych z doznanymi urazami, nadal bolesnymi, jak niegojąca 
się rana. Bardzo często ja oraz lekarze z naszego zespołu byliśmy pierwszy-
mi ludźmi, których oni dopuścili do swoich wspomnień z pobytu na zesłaniu.

– Dlaczego te wspomnienia tłamsili w sobie przez tak długie 
lata? Stała za tym polityka, a więc zagrożenie represjami ze strony  
Prl-owskiego aparatu bezpieczeństwa, to wiem. ale może coś jeszcze?

– Powrót we wspomnieniach do tamtych wydarzeń to dla nich trudny do 
udźwignięcia ciężar. Nadal mają obawy, czy wszystko mogą powiedzieć 
i jak to zostanie odebrane przez najbliższych.

– ilu ich było?
– Masowe deportacje ludności cywilnej na terenach Rzeczypospolitej za-

jętych przez Sowietów miały charakter „akcji”: zaczęły się 10 lutego 1940 r., 
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kolejne 13 kwietnia, później na przełomie czerwca i lipca tego samego 
1940 r., a ostatnie w czerwcu 1941. Dokładna liczba zesłanych nie jest znana, 
w sumie od 600 tys. do 2 mln osób. Śmierć zaczęła zbierać swoje żniwo już 
w czasie transportu. Zwłoki strażnicy kazali wyrzucić z wagonów i zostawić 
przy torach. Wielu zmarło na zesłaniu, bo nie podołali warunkom bytowym 
i klimatycznym. Nie wiadomo, gdzie zostali pochowani, ślad po nich zagi-
nął. Niektórzy zasymilowali się z miejscową ludnością, co dawało szanse na 
przetrwanie. Do Polski wróciło ich zaledwie około 100 tys. 

– w referacie mówiła pani, że prócz trudnych warunków i wielu 
chorób ogromne znaczenie miał uraz psychiczny, jakiego doświadczali 
zesłańcy. Przez cały czas towarzyszyły im lęk przed śmiercią i głodem, 
ból i upokorzenie. Małe dzieci były pozostawiane same bez opieki na 
cały dzień, bo rodzice szli do pracy. bały się, nie rozumiały świata. były 
często świadkami śmierci swoich bliskich (pięcioletnia dziewczynka 
dopiero po dwóch dniach się zorientowała, że braciszek śpi tak długo, 
ponieważ nie żyje), dzieci na równi z dorosłymi doświadczały okru-
cieństwa ze strony strażników. Kiedy o tym pani mówiła, na sali zapa-
nowała niezwykła cisza, nikt się nawet nie poruszył…

– Po powrocie z zesłania do Polski sybiracy byli przyjmowani z rezer-
wą. Mówili ze wschodnim akcentem, co ich dodatkowo stygmatyzowało. 
Nie bardzo było wiadomo, kim oni są. Bohaterami byli ci, którzy przeżyli 
hitlerowskie obozy zagłady, walczyli w partyzantce. O Polakach – ofiarach 
sowieckiego terroru nikt nie wspominał. Natomiast oni sami ze względu na 
bezpieczeństwo też ukrywali przeszłość. A jak już było można o niej mó-
wić, zderzyli się w rozmaitych urzędach ze ścianą niezrozumienia, nawet 
niechęci. Od lekarzy orzeczników ZUS, kiedy występowali o należne im 
świadczenia, zdarzało się im słyszeć: jak wam było na Syberii źle, to po co 
tam jechaliście? 

– Pani Sabina Potoczak w 2000 r. wystąpiła do ZuS-u o przyznanie 
renty inwalidzkiej z tytułu deportacji do ZSrr w latach 1940–1946. 
Od członków komisji usłyszała, że jest zdrowa i mogłaby drugi raz je-
chać na Syberię! 

– Podobnych relacji mogę przytoczyć kilka. Często słyszałam od moich 
pacjentów sybiraków: kto tam nie był, ten nie zrozumie, co przeżyliśmy, bo 
tego nie sposób przekazać słowami. 
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– Zdarzyło mi się kiedyś rozmawiać z mężczyzną z wyglądu najwyżej 
sześćdziesięcioletnim, którego zapytałam o wspomnienia z zesłania w głąb 
rosji. nie był w stanie nic powiedzieć, zareagował płaczem. Dlaczego?

– Urazy psychiczne zadane we wczesnym dzieciństwie są głębsze, bardziej 
dolegliwe, bo dziecko nie zdążyło ukształtować w sobie mechanizmów obron-
nych, jakie w zetknięciu z wydarzeniami traumatycznymi ma człowiek dorosły. 
Ono na stres związany z zagrożeniem życia reaguje poczuciem zupełnej bezrad-
ności i rozpaczy. Nie rozumie, co się dzieje. Nie potrafi ocenić skutków. 

– a płeć? Czy kobiety, które często lepiej od mężczyzn radzą sobie 
z przeciwnościami losu, okazały się bardziej odporne na działanie stre-
su pourazowego?

– W tym przypadku okazały się słabsze od mężczyzn.

– Sybiracy nie posiadają dokumentacji medycznej z okresu pobytu 
na zesłaniu. Gdyby taka istniała, co by się w niej znalazło?

– Wszyscy doświadczyli skrajnego niedożywienia. W ich relacjach poja-
wiają się opisy obrzęków głodowych, skutków niedoboru witamin. Krzywica 
u dzieci, niedowidzenie zmierzchowe spowodowane brakiem witaminy A, 
szkorbut będący wynikiem braku witaminy C, opóźnienie w rozwoju fi-
zycznym dzieci, zaburzenia miesiączkowania u kobiet. Wszy i pluskwy 
przenosiły choroby skóry. Nieleczone infekcje dróg oddechowych przecho-
dziły w stan chroniczny, infekcje uszu kończyły się trwałym uszkodzeniem 
słuchu. Fatalne warunki higieniczne i jedzenie niewłaściwych pokarmów 
sprzyjały infekcjom przewodu pokarmowego. Bogate żniwo zbierały epide-
mie tyfusu. Plaga tej choroby miała miejsce zwłaszcza w 1943 r. po powo-
dzi rzeki Irtysz. W pamięci wywiezionych pozostały sterty ludzkich zwłok, 
bo nie nadążano z pochówkiem…

– a obecnie? Jakie schorzenia w grupie sybiraków występują czę-
ściej niż wśród osób w tym samym wieku, ale nieobciążonych takimi 
jak oni wojennymi doświadczeniami?

 – Znacznie częściej (30–50%) w stosunku do osób bez urazowej prze-
szłości chorują na nadciśnienie tętnicze, chorobę niedokrwienną serca, 
udary mózgu, cukrzycę, depresję. W badaniach laboratoryjnych mają gor-
sze parametry lipidowe, większą sztywność naczyń tętniczych, co świad-
czy o ich zużyciu i o degeneracji układu krążenia. 
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– Grażyna Jagielska, żona reportażysty wojciecha Jagielskiego, 
opublikowała niezwykłą książkę „Miłość z kamienia. życie z kore-
spondentem wojennym”. napisała ją, bo tak jej poradził psychotera-
peuta w klinice stresu bojowego, gdzie się leczyła z objawów PTSD. nie 
nabawiła się tej choroby, przebywając w rejonie objętym działaniami 
wojennymi. ale jej mąż po powrocie do Polski z afganistanu oraz in-
nych miejsc, gdzie toczyły się walki, opowiadał, co tam widział, a ona 
go słuchała… aby zachorować na PTSD niekoniecznie trzeba być wy-
wiezionym na Syberię albo znaleźć się w rejonie krwawych konfliktów. 
a ofiary katastrof komunikacyjnych, klęsk żywiołowych? Też śni im 
się po nocach umieranie?

– Ofiary katastrof komunikacyjnych, pożarów, powodzi, innych klęsk 
żywiołowych doświadczają psychologicznej traumy w znacznie mniejszym 
stopniu. O rozwoju reakcji adaptacyjnej na stres decyduje nie tylko sam uraz, 
ale także znaczenie, jakie mu się nadaje. Czynnikiem ważniejszym od stop-
nia zagrożenia jest to, kto ten uraz zadaje. Badania wykazują, że stresory 
spowodowane przez człowieka (agresja, gwałt i przemoc) mają bardziej trau-
matyczny wpływ na psychikę ofiar niż zdarzenia naturalne, które jako „siła 
wyższa” są nie do uniknięcia i trzeba się z nimi pogodzić.

– Dlaczego?
– Bo doświadczenie przemocy i agresji ze strony człowieka wywołuje 

upokorzenie, zagraża poczuciu własnej wartości oraz integralności, rani 
bardzo głęboko. Katastrofy naturalne, chociaż zabijają, nie mają wpływu 
na samoocenę. Tylko człowiek ma zdolność czynienia umyślnej krzywdy. 

– Jako lekarz zna pani możliwości biologiczne ludzkiego organi-
zmu. Czy zdarzyło się, że po wysłuchaniu historii któregoś z pacjen-
tów, który wrócił do Polski po kilkuletnim przymusowym zesłaniu, 
pomyślała pani: ten człowiek z medycznego punktu widzenia nie po-
winien żyć! 

– Osobiście nie wyobrażam sobie, jak można było przeżyć Syberię! Jed-
nak zesłańcy wracali. Organizm człowieka ciągle zaskakuje swoimi możli-
wościami. Jako lekarzowi dodaje mi to siły i wiary. 

– Sybiracy mówili pani, co im tam, w nieludzkich warunkach, naj-
bardziej pomogło przeżyć?
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– Pewna pani, która jako małe dziecko została z rodzicami wywieziona 
spod Lwowa, pokazała mi wiersze. Pisała w nich o cierpieniach, jakie zno-
siła w imię miłości do ojczyzny. Ta świadomość pozwoliła jej zachować 
godność mimo upokorzeń, jakich doznała. Inny zesłaniec opowiadał, że 
wiele razy ocierał się o śmierć, ale w najtrudniejszych chwilach odwoływał 
się do Najświętszej Panienki. Ona go poprowadzi! Pomoże przeskoczyć 
przeszkodę, osłoni od zimna. Wierzył i to była ogromna siła. 

– a co było wspólne dla każdego z 200 zesłańców, z którymi pani 
rozmawiała?

– Instynkt życia. On im podpowiadał, jak zdobyć pożywienie, ochronić 
się przed zimnem, ominąć niebezpieczeństwo, uratować życie i nie utracić 
całkowicie nadziei. A dziś środkiem łagodzącym negatywne skutki zespołu 
stresu pourazowego, takim samym jak leki antydepresyjne, jest dla sybira-
ków świadomość, że ich cierpienia nie zostaną zapomniane. To mi wiele 
razy powtarzali. 

rozmawiała elżbieta Dziwisz,  
przedruk z Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego  

„Kraków” nr 6 z 2015 r.
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      Warszawa, 5 lipca 2015 r.

Prof. dr hab. Inetta Jędrasik-Jankowska
Kierownik Katedry Prawa Ubezpieczeń
Uniwersytet Warszawski

Opinia prawna dotycząca prawa do renty inwalidy wojennego osób 
przebywających na przymusowym zesłaniu i deportacji w ZSrr

Szczególne traktowanie przez prawo zabezpieczenia społecznego osób przy-
musowo zesłanych i deportowanych do ZSRR wynika z Ustawy z 24 stycznia 
1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1206).

Ustawa ta w art. 4 ust. 3 lit. b status osoby podlegającej represjom wojen-
nym i okresu powojennego przyznaje osobom, które z przyczyn politycznych, 
religijnych i narodowościowych przebywały na przymusowych zesłaniach i de-
portacji w ZSRR.

Ze statusem tym łączy się prawo do szeregu uprawnień przewidzianych 
w ustawie. W szczególności osobom posiadającym status osoby represjono-
wanej, które zostały uznane za niezdolne do pracy w związku z pobytem na 
przymusowych zesłaniach i deportacji w ZSRR, przysługuje prawo do renty 
inwalidy wojennego określonej w Ustawie z 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu 
inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2010 r., nr 101, 
poz. 648).

Szczególna ochrona polega także na tym, że niezdolność do pracy może być 
stwierdzona również po osiągnięciu wieku emerytalnego, a renta inwalidy wo-
jennego pobierana (na określonych warunkach) łącznie z emeryturą.

Za niezdolność do pracy pozostającą w związku z pobytem na przymuso-
wych zesłaniach i deportacji w ZSRR (inwalidztwo wojenne) uważa się nie-
zdolność do pracy będącą następstwem zranień, kontuzji lub innych obrażeń 
lub chorób powstałych w związku z tym pobytem (art. 12 ust. 3 ustawy o kom-
batantach).

Związek zranień, kontuzji lub innych obrażeń lub chorób z pobytem w wy-
mienionych w ustawie miejscach, a także związek niezdolności do pracy z takim 
pobytem ustala lekarz orzecznik ZUS (art. 12 ust. 4 ustawy o kombatantach).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmawia jednak w wielu przypadkach 
prawa do świadczeń osobom, które przebywały na zesłaniu, ale nie potrafią 
wykazać, że ich schorzenie powodujące niezdolność do pracy jest następstwem 
zdarzeń (chorób), które wystąpiły podczas tego przymusowego zesłania lub de-
portacji. 

W decyzjach odmownych organów rentowych spotyka się m.in. argument, 
że wnioskodawca „nie przedstawił żadnych dowodów kontuzji, zranień czy ze-
znań świadków, ale jedynie własne oświadczenie (…)”, a istniejącą niezdolność 
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do pracy wiąże się z reguły z dolegliwościami mocno podeszłego wieku, jaki te 
osoby już osiągnęły.

Powyższa praktyka jest nieprawidłowa, jakkolwiek może być usprawied- 
liwiona niewłaściwym sformułowaniem przepisów, w szczególności art. 12 
ust. 2 pkt 1 ustawy o kombatantach (…) wymagającego, aby niezdolność do 
pracy powstała wskutek niezdolności do pracy pozostającej w związku z po-
bytem m.in. na zesłaniu lub deportacji. Nieumiejętna wykładnia źle sformu-
łowanych przepisów prowadzi do rozstrzygnięć pozostających w sprzeczności 
z ratio legis regulacji zawartych w art. 4 ust. 3 lit. b i w art. 12 ust. 3 i 4 ustawy 
o kombatantach. 

Nie ulega wątpliwości, że ratio legis wymienionych przepisów to zapew-
nienie korzystniejszej ochrony osobom represjonowanym, które ze względu na 
zastosowaną wobec nich represję doznały określonych schorzeń powodujących 
niezdolność do pracy.

Należy więc stwierdzić, że o statusie inwalidy wojennego nie decyduje ro-
dzaj schorzenia lub doznanych obrażeń, ale związek tych schorzeń z określoną 
sytuacją faktyczną. Identyczne schorzenia powodujące taką samą niezdolność 
do pracy u osoby niebędącej kombatantem będą zakwalifikowane jako „nie-
zdolność z ogólnego stanu zdrowia”. Określenie „inwalidztwo wojenne” to za-
tem pojęcie prawne (a nie medyczne) na równi z takimi pojęciami prawnymi 
jak: „niezdolność do pracy z wypadku przy pracy” albo „niezdolność do pracy 
z tytułu choroby zawodowej”. 

Cechą charakterystyczną powyższych trzech rodzajów niezdolności do pra-
cy jest ich związek ze zdarzeniem uzasadniającym daną nazwę, tj. z wypadkiem 
przy pracy lub chorobą zawodową, albo z udziałem w wojnie lub poddaniu 
represji. Inaczej mówiąc, powyższe nazwy uzasadniają okoliczności, z którymi 
dane schorzenie ma związek. 

I tak kwalifikację (i ochronę) z tytułu wypadku przy pracy otrzyma niezdol-
ność do pracy będąca skutkiem zadziałania przyczyny zewnętrznej pozostają-
cej w związku miejscowym i czasowym z wykonywaniem pracy, co oznacza, 
że uznawana jest każda przyczyna, która wówczas zadziałała, nawet gdy jest 
„obca” procesowi pracy, albo występuje obok przyczyny wewnętrznej. 

Celem natomiast wprowadzenia pojęcia „choroba zawodowa” było wydzie-
lenie tych uszkodzeń zdrowia (np. utrata wzroku, słuchu, choroby skóry, astma, 
żółtaczka itp.), które z założenia są normalnym następstwem działania określo-
nych warunków pracy na organizm człowieka. Konstrukcja prawna tego poję-
cia oparta jest na domniemaniu prawnym tego związku.

Kwalifikację prawną „z tytułu choroby zawodowej” otrzyma zatem niezdol-
ność do pracy spowodowana niekorzystnym wpływem na stan zdrowia określo-
nych warunków wykonywania pracy. Niezdolność do pracy wskutek choroby 
zawodowej to sytuacja, w której istnieje związek przyczynowy między stanem 
zdrowia a wykonywaną pracą.

To domniemanie zawodowego pochodzenia określonych uszkodzeń zdrowia 
znalazło wyraz w Wykazie chorób zawodowych. Umieszczenie danego rodza-
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ju uszkodzenia zdrowia w Wykazie chorób zawodowych ma takie znacze-
nie, że w razie stwierdzenia u pracownika choroby wymienionej w Wykazie 
przyjmuje się domniemanie związku przyczynowego między zachorowaniem 
a warunkami pracy narażającymi na to zachorowanie (por. wyrok Sądu Naj-
wyższego z 19 lipca 1984 r., II PRN 9/84). Przy czym przyczyna schorzenia 
wymienionego w Wykazie nie musi być wyłączna, np. palenie papierosów 
nie wykluczy zawodowego charakteru raka płuc, jeżeli w środowisku pra-
cy danego pracownika występowały czynniki rakotwórcze (zob. wyrok SN  
z 19 marca 2003 r. sygn. II UK 267/02).

Przy istnieniu zagrożenia zawodowego danym rodzajem schorzenia nie 
trzeba zatem udowadniać związku przyczynowego między tym zagrożeniem 
(pracą) a doznanym uszkodzeniem zdrowia lub życia, ale odwrotnie – należy 
wykazać inną przyczynę, aby to domniemanie obalić. Wykluczenie zakwali-
fikowania niezdolności do pracy jako „z tytułu choroby zawodowej” wymaga 
przeciwdowodu wykazującego, że dana choroba jest spowodowana wyłącz-
nie innymi czynnikami niż działanie zagrożenia zawodowego (por. wyrok 
z 14.10.1988 r. III PRN 6/88, wyrok z 10.02.2000 r., II UKN 395/99, wyrok 
NSA z 7.04.1982 r., II SA 372/82, wyrok NSA z 15.07.1982, II SA 918/82). 
Niewskazanie innej przyczyny niezdolności do pracy (nieobalenie domniema-
nia) jest równoznaczne z kwalifikacją „choroba zawodowa”.

Dla uznania choroby zawodowej wystarczy zatem stwierdzenie, że dana 
osoba chora na żółtaczkę, astmę lub nowotwór skóry wykonywała pracę w wa-
runkach zagrożenia danym uszkodzeniem zdrowia. Ustawodawca tu przyjmuje 
konstrukcję domniemania, że to te warunki są przyczyną stwierdzonego stanu 
zdrowia. Domniemanie wpływu warunków pracy na zdrowie pracownika jest 
cechą charakterystyczną pojęcia „choroba zawodowa”. Rezygnacja z domnie-
mania równałaby się usunięciu tego pojęcia z katalogu pojęć prawnych.

Na analogicznych zasadach ujęta jest ochrona inwalidztwa wojennego. Ra-
tio legis ochrony osób przebywających na przymusowych zesłaniach i depor-
tacji w ZSRR jest również ustawowe założenie, że sytuacja stosowania repre-
sji ma niekorzystny wpływ na organizm człowieka, co oznacza domniemanie 
związku między stwierdzoną niezdolnością do pracy a zesłaniem i deportacją, 
nawet jeśli określone skutki ujawnią się po kilkudziesięciu latach.

Współczesna medycyna jednoznacznie potwierdza wysokie ryzyko wystą-
pienia różnego rodzaju zaburzeń pourazowych psychicznych i somatycznych 
w grupach osób prześladowanych ze względów politycznych lub narodowo-
ściowych.

W opiniach lekarskich podnosi się, że zaburzenia pourazowe zwykle 
utrzymują się długotrwale i ze zmiennym nasileniem. W piśmiennictwie 
światowym jako typowy przebieg tych schorzeń opisuje się nawrót objawów 
w wieku starszym, niekiedy w wiele lat po doznanych urazach lub przebytych 
sytuacjach stresowych. Gdy osoba prześladowana doznała urazów w wieku 
dziecięcym, obserwuje się powrót reakcji na uraz lub stres nawet kilkanaście 
lub kilkadziesiąt lat później.
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Związek represji w postaci przymusowego zesłania i deportacji ze sta-
nem zdrowia powodującym niezdolność do pracy potwierdzają wyniki ba-
dań, jakie przeprowadzone były m.in. w Katedrze Psychiatrii Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego nad zdrowotnymi następstwami 
prześladowań politycznych. Badania te jednoznacznie potwierdziły, że dłu-
gotrwałe narażenie na stres, brak pokarmu i spokojnego snu, oddzielenie 
od najbliższych, zmuszanie do niewolniczej pracy i przebywanie w złych 
warunkach higienicznych wywołują zmiany psychiczne i fizyczne przeja-
wiające się m.in. wcześniejszym starzeniem się organizmu i trwałą zmianą 
osobowości.

Zgodnie z opinią przedstawioną przez prof. dr. hab. med. Zdzisława Jana 
Ryna, kierownika Zakładu Patologii Społecznej Katedry Psychiatrii Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr. hab. med. Jacka Bombę, kie-
rownika Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskie-
go i dr. hab. med. Józefa K. Gierowskiego nie może być wątpliwości co do 
związku takich zaburzeń z doznanymi przeżyciami. Oznacza to, że traktowanie 
występujących dolegliwości somatycznych i psychicznych u osób przymusowo 
zesłanych i deportowanych do ZSRR jako „związanych z wiekiem” jest nie-
uzasadnione. A zatem podważanie przez lekarzy orzeczników związku stanu 
zdrowia w wieku starszym z urazem lub stresem doznanym w dzieciństwie jest 
niezgodne ze współczesną wiedzą medyczną.

Powyższy pogląd jest zbieżny z koncepcją i konstrukcją prawną ochrony 
osób represjonowanych.

Konstrukcja szczególnej ochrony z tytułu inwalidztwa wojennego polega na 
powiązaniu (współistnieniu) trzech elementów, tj. sytuacji stosowania represji 
(zesłanie i deportacja), stanu zdrowia wykazującego cechy będące skutkiem 
stosowania represji (tzw. KZ-Syndrom) i niezdolności do pracy spowodowanej 
tym stanem zdrowia. 

A zatem, jeżeli stan zdrowia osoby w przeszłości represjonowanej wykazuje 
objawy charakterystyczne dla stosowania represji (zestawienie tych objawów 
można porównać do roli Wykazu chorób zawodowych), to stwierdzona niezdol-
ność do pracy ma kwalifikację prawną „inwalidztwo wojenne”.

Praktyka stosowana przez lekarzy orzeczników ZUS, którzy wymagają od 
osób badanych dostarczenia dowodów (świadków) doznanych kontuzji, zranień 
lub przebytych chorób, jest niezgodne z przyjętą konstrukcją prawną ochrony 
inwalidztwa wojennego, z której wynika, że związek stanu zdrowia z faktem 
zesłania musi być przyjmowany zawsze wtedy, kiedy stwierdzone zostaną 
określone objawy (nazywane KZ-Syndrom albo ujęte w międzynarodowej 
klasyfikacji ICD-10) i potwierdzone zostanie przebywanie na przymusowym 
zesłaniu. Z opinii lekarzy z Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego wynika, że jest mało prawdopodobne, aby schorzenia 
klasyfikowane jako KZ-Syndrom albo ICD-10 nie powodowały niezdolności 
do pracy, szczególnie w zestawieniu z innymi przyczynami związanymi z po-
deszłym wiekiem tych osób. Przyjęta konstrukcja zawiera więc domniemanie 
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związku przyczynowego między określonym stanem zdrowia a przymusowym 
zesłaniem i deportacją.

Lekarz orzecznik powinien zatem jedynie stwierdzić istnienie schorzeń uję-
tych w klasyfikacji ICD-10 i ocenić ich wpływ na zdolność do pracy, co wy-
starcza do zaklasyfikowania niezdolności do pracy jako „z tytułu inwalidztwa 
wojennego”.

Z tego względu na uwagę zasługuje propozycja rzecznika praw obywatel-
skich prof. Ireny Lipowicz zawarta w piśmie do ministra pracy i polityki spo-
łecznej dr. Władysława Kosiniaka-Kamysza z dnia 16 czerwca 2013 r., aby 
wprowadzić zmiany w ustawie pozwalające na uzyskanie uprawnień w zakre-
sie inwalidztwa wojennego bez konieczności przeprowadzania postępowania 
orzeczniczego.

Propozycja pani rzecznik zasługuje na uwagę z tego względu, że prawidło-
wo prowadzone postępowanie zawsze powinno doprowadzić do stwierdzenia 
związku istniejących dolegliwości (o których mowa w opinii wymienionych 
profesorów Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) z represją 
w postaci przymusowego zesłania i deportacji do ZSRR i do uznania inwalidz-
twa wojennego. 

Reasumując:
1) Określenia takie jak „niezdolność z tytułu wypadku przy pracy”, „nie-

zdolność z tytułu choroby zawodowej” czy „inwalidztwo wojenne” – to pojęcia 
prawne. Istnienie tych pojęć oznacza, że dokładnie taki sam stan zdrowia może 
być przyczyną innej kwalifikacji spowodowanej nim niezdolności do pracy, co 
można zilustrować przykładem sytuacji, w której kilka osób zostaje potrąco-
nych przez samochód. Każda z tych osób, doznając takiego samego urazu, bę-
dzie miała inną sytuację prawną (ochronę) uzależnioną od kwalifikacji prawnej 
doznanego urazu.

2) Określone pojęcia prawne mają na celu korzystniejszą ochronę ubez-
pieczonego, który doznał szkody na osobie powodującej niezdolność do pra-
cy w związku z wykonywaniem pracy, albo z innymi okolicznościami (udział 
w wojnie, podleganie represjom, pomoc organom władzy, ratowanie osób będą-
cych w niebezpieczeństwie itp.), w stosunku do ochrony udzielanej z tzw. ogól-
nego stanu zdrowia.

3) Określenie „inwalidztwo wojenne” jako pojęcie prawne oznacza ochronę 
sytuacji niezdolności do pracy spowodowanej chorobami i urazami mającymi 
związek z udziałem w wojnie, zesłaniem i deportacją, przy czym przyjmuje 
się domniemanie, że warunki zesłania i deportacji są przyczyną określonych 
schorzeń.

4) Istnienie wpływu choroby lub doznanego urazu na zdolność do pracy 
ustala lekarz, ale o sytuacji prawnej ubezpieczonego decydują przepisy odpo-
wiednio kwalifikujące daną niezdolność do pracy. Tak np. o kwalifikacji „cho-
roba zawodowa” zadecyduje wystąpienie schorzenia umieszczonego w Wy-
kazie chorób zawodowych i stwierdzenie wykonywania pracy w warunkach 
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zagrożenia daną chorobą, a o kwalifikacji „wypadek przy pracy” – stwierdzenie 
związku miejscowego i czasowego przyczyny zewnętrznej z pracą.

5) Analogicznie o inwalidztwie wojennym zadecyduje stwierdzenie niezdol-
ności do pracy z powodu schorzeń i urazów związanych z udziałem w wojnie 
lub przymusowym zesłaniem i deportacją. Okoliczność, że takie same schorze-
nia mogą być charakterystyczne także dla podeszłego wieku, jest tu bez znacze-
nia. Żądanie zatem dowodów na okoliczność warunków bytowania na zesłaniu 
i przebytych wówczas chorób oznacza nieuwzględnianie ratio legis ochrony 
i konstrukcji prawnej pojęcia „inwalidztwo wojenne” w odniesieniu do osób 
przymusowo zesłanych i deportowanych do ZSRR.

6) Kwestionowanie przez głównego lekarza orzecznika Oddziału ZUS 
w Zielonej Górze związku stwierdzonych niezdolności do pracy z pobytem na 
zesłaniu jest sprzeczne z przyjętą konstrukcją prawną ochrony inwalidów wo-
jennych. 

7) Właściwa interpretacja obowiązujących przepisów pozwala na to, aby 
osoby posiadające status kombatantów (sybiraków), u których wystąpiły scho-
rzenia charakterystyczne dla określonych warunków bytowania powodujące 
niezdolność do pracy, były zgodnie z prawem uznawane za inwalidów wojen-
nych. 

8) Konieczność przyznania uprawnień do świadczeń inwalidy wojennego 
wszystkim sybirakom posiadającym uprawnienia kombatanckie wynika także 
z opinii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego potwierdzającej 
związek przyczynowy między określonymi schorzeniami występującymi nawet 
po latach a przebywaniem na zesłaniu i deportacji. 

Biorąc powyższe pod uwagę, należy skonstatować, że dla prawidłowej prak-
tyki w tym względzie wystarczyłoby wydanie dla lekarzy orzeczników ZUS 
odpowiednich wytycznych uwzględniających konstrukcję prawną pojęcia „in-
walidztwo wojenne”. 



27SPRAWY ORGANIZACYJNE

      Kraków, 3 lipca 2015
      700.061.2.2015

Zarząd Główny Związku Sybiraków
ul. Mazowiecka 12
00-048 warszawa

Szanowni Państwo,
w związku z pytaniami kierowanymi do Katedry Psychoterapii Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum przesyłam poniższe informacje:
Badania dotyczące następstw prześladowań politycznych i zaburzeń po-

urazowych prowadzone są od kilkudziesięciu lat. Przed 100 laty rozpoczę-
to badania stresu bojowego żołnierzy, wznowione po II wojnie światowej 
w grupach byłych więźniów obozów koncentracyjnych, sybiraków, ocalonych 
z Holokaustu i innych. W ramach badań realizowano szereg projektów, w tym 
finansowanych przez UE i ONZ. Katedra Psychoterapii UJ CM jest pierw-
szym i obecnie jedynym ośrodkiem w Polsce wpisanym na światową listę 
IRCT miejsc leczenia ofiar tortur.

Współczesna wiedza medyczna jednoznacznie potwierdza wysokie ryzy-
ko wystąpienia różnego rodzaju zaburzeń pourazowych psychicznych i so-
matycznych w grupach osób prześladowanych ze względów politycznych. 
W psychiatrii wstępnie stosowano nazwy takie jak: choroba poobozowa, cho-
roba drutów kolczastych czy KZ-Syndrom. Od 1980 r. powszechnie w użyciu 
jest diagnoza zespołu stresu pourazowego. Klasyfikacja Światowej Organi-
zacji Zdrowia ICD-10 obowiązująca w Polsce wymienia rozpoznania: F43.1 
– zaburzenie stresowe pourazowe (zespół stresu pourazowego) i F62.0 – trwa-
ła zmiana osobowości po przeżyciu sytuacji ekstremalnej. Są to zaburzenia 
psychiczne występujące w reakcji na uraz. Zaburzenia te nie mogą wystąpić 
bez sytuacji traumatycznej, którą są wszelkie stany zagrożenia życia. Tego ro-
dzaju sytuacje traumatyczne występują w trakcie prześladowań politycznych, 
aresztowań, deportacji itp. Psychopatologia zaburzeń pourazowych obejmuje 
doskonale zbadaną drogę reakcji na stres, adaptacji, wyczerpania możliwo-
ści adaptacyjnych i wytworzenia reakcji patologicznej skutkującej objawami 
psychicznymi i somatycznymi będącymi bezpośrednim następstwem oddzia-
ływania hormonów i zaburzeń regulacji ośrodkowej. W diagnostyce chorób 
wewnętrznych przejawia się najczęściej przyspieszonym starzeniem, częst-
szym występowaniem chorób ogólnoustrojowych i metabolicznych, częst-
szym występowaniem chorób narządu ruchu, krążenia, układu pokarmowego 
i innych narządów.

Wymagającym podkreślenia zagadnieniem są następstwa urazów psy-
chicznych doznanych w dzieciństwie, a szczególnie w jego najwcześniejszym 
okresie. Wiedza naukowa z osiągnięć psychiatrii, pediatrii i pedagogiki jedno-
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znacznie wskazuje na kluczowe znaczenie dzieciństwa i doświadczeń przeży-
wanych w tym czasie dla kształtowania się osobowości czy sposobów radze-
nia, także ze stresem. Najlepszym przykładem są aktualne normy społeczne 
zabraniające bicia dzieci czy dążące do zapewnienia im zastępczej opieki jak 
najbardziej zbliżonej do rodzinnej w celu zapobieżenia doświadczeniom po-
rzucenia. Doświadczenie urazów psychicznych i fizycznych w dzieciństwie, 
np. sytuacji zagrożenia, głodu, bicia, samotności, a szczególnie nieprzewidy-
walności urazu zakłóca procesy dojrzewania i kształtowania się osobowości, 
nawet jeśli sam uraz przypadł na okres wczesnego dzieciństwa i nie jest pa-
miętany werbalnie. W badaniach wykazano, że urazy doświadczone w tym 
czasie mają większą siłę oddziaływania i skutkują poważniejszymi zaburze-
niami psychopatologicznymi niż analogiczne urazy doświadczone w wieku 
dorosłym. Pokazuje to, że dzieci nie mogą być bite, gwałcone i głodzone, 
a doświadczenia urazowe z dzieciństwa, np. pozbawienia prawidłowej opieki 
także poprzez umieszczenie w obozie lub w innej sytuacji stanowiącej zagro-
żenie prowadzi do poważnych następstw utrzymujących się jeszcze wiele lat 
później, a często przez całe życie.

Diagnostyka zaburzeń pourazowych należy do najlepiej opracowanych 
w psychiatrii. Przywoływane niekiedy koncepcje o „hipotetycznych zabu-
rzeniach” są z gruntu błędne i niezgodne ze współczesną wiedzą medyczną, 
podobnie jak podważanie znaczenia sytuacji traumatycznych dla wystąpie-
nia objawów pourazowych czy kształtowania się osobowości. Doświadczenie 
urazu w dzieciństwie prowadzi do szczególnie silnych i długotrwałych na-
stępstw.

Zaburzenia pourazowe z definicji zawartej w kryteriach diagnostycznych 
skutkują trudnościami w codziennym funkcjonowaniu. Trudności te mogą 
mieć różny charakter o dużej rozpiętości indywidualnej, ale mieszczący się 
w ustandaryzowanych kryteriach diagnostycznych.

Zaburzenia pourazowe zwykle utrzymują się długotrwale i ze zmiennym 
nasileniem. Należy podkreślić, że jako typowy przebieg w piśmiennictwie 
światowym opisuje się nawrót objawów w wieku starszym, niekiedy w wiele 
lat po urazie. Sytuacja ta jest powszechnie spotykana, gdy osoba prześladowa-
na doświadczyła urazów w wieku dziecięcym lub dorosłym, po początkowej 
reakcji na uraz dość dobrze funkcjonowała społecznie, np. pracując czy ucząc 
się, wskutek ponadprzeciętnej mobilizacji, a w kilkanaście czy kilkadziesiąt 
lat później, po wyczerpaniu się możliwości adaptacyjnych objawy zaburzeń 
pourazowych powróciły, zwykle z dużym nasileniem. Podważanie tego typu 
przebiegu jest niezgodne ze współczesną wiedzą medyczną. Podobnie jak 
błędne logicznie wskazywanie, że osoby okresowo dobrze funkcjonujące nie 
mogą cierpieć z powodu zaburzeń pourazowych. Od wielu lat powszechnie 
wiadomo, że jest dokładnie odwrotnie, tzn. silna mobilizacja może na pewien 
czas tłumić stale utrzymujące się objawy. Przykładem mogą być przypadki 
weteranów, u których objawy pourazowe pojawiają się nie bezpośrednio po 
urazie, ale po zakończeniu udziału w walce, gdy mobilizacja ustroju nie jest 
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już potrzebna. Z naszych obserwacji wynika, że przywołany powyżej błąd 
w diagnostyce jest powszechnie powielany.

Podsumowując, w reakcji na urazy rozwijają się zaburzenia psychiczne 
i somatyczne, szczególnie często występują w grupie osób prześladowanych 
z przyczyn politycznych. Ryzyko ich wystąpienia jest większe, jeśli do urazu 
doszło w młodym wieku. Zaburzenia utrzymują się przewlekle ze zmiennym 
nasileniem i typowym pogorszeniem w wieku starszym.

Łącznie wskazuje to na powszechne występowanie zaburzeń będących 
bezpośrednią reakcją na uraz doświadczony w czasie prześladowań, np. aresz-
towań, osadzenia w obozach, rozdzielenia z rodziną, zmuszania do pracy itp., 
co potwierdzono w tysiącach publikacji i wynikach niezależnych badań na 
całym świecie.

Z wyrazami głębokiego szacunku
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infOrMaCJa Ze SPOTKania Z MarSZałeK SeJMu rP 
MałGOrZaTą KiDawą-błOńSKą

W dniu 7 września 2015 r. odbyło się spotkanie delegacji Zarządu Głów-
nego Związku Sybiraków w składzie: sekretarz generalny Kordian Borej-
ko, wiceprezes Grzegorz Lipowski i prezes Zarządu Oddziału Związku 
Sybiraków w Warszawie Mieczysław Pogodziński z marszałek Sejmu RP 
Małgorzatą Kidawą-Błońską. 

Tematyka spotkania była pani marszałek dobrze znana, bowiem w tym 
składzie spotkaliśmy się w końcu ubiegłego roku jeszcze jako z panią mi-
nister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Ewy Kopacz. Ponadto zostały 
wcześniej doręczone nowe opracowania przygotowane na planowaną de-
batę na temat sytuacji sybiraków oraz uaktualnione uzasadnienie projektów 
dwóch ustaw dotyczących sybiraków.

Panią marszałek poinformowaliśmy, że w kwietniu tego roku byliśmy 
przyjęci przez marszałka Sejmu RP Radosława Sikorskiego, który przyjął 

Od prawej: wiceprezes Zarządu Głównego Grzegorz Lipowski, sekretarz generalny 
Kordian Borejko, marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, prezes Zarządu Od-
działu Warszawskiego Mieczysław Pogodziński
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naszą propozycję, aby na terenie Sejmu odbyć debatę na temat wywózek na 
Sybir oraz oddziaływania pobytu w tak trudnych, nieludzkich warunkach 
na stan zdrowia po blisko 70 latach od powrotu. Marszałek objął też patro-
nat honorowy nad tą debatą.

Ze względu na kończącą się kadencję Sejmu skoncentrowaliśmy się na 
załatwieniu problemu przyznania statusu inwalidy wojennego sybirakom 
– kombatantom, którzy takich uprawnień jeszcze nie uzyskali. Temat ten 
był omawiany z naszym udziałem podczas kilku posiedzeń Sejmowej Ko-
misji Polityki Społecznej i Rodziny. Przedstawione zostały skutki finan-
sowe dla budżetu i uzgodniono podjęcie jeszcze jednej próby rozwiązania 
tego problemu. 

Ze strony marszałek Sejmu uzyskaliśmy zapewnienie, że niezależnie od 
wyniku wyborów i ukonstytuowania się rządu, jeżeli zostanie wybrana po-
słanką, będzie wspierać nasze starania.

Apelujemy do wszystkich Oddziałów i Kół naszego Związku, aby pod-
czas spotkań z kandydatami do Sejmu i Senatu otwarcie przedstawiać na-
sze problemy i pytać, czy poprą nasze starania, argumentując, że jesteśmy 
jedyną już nieliczną grupą, która za zsyłkę nie może doczekać się zadość-
uczynienia.

Grzegorz lipowski
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      Warszawa, 7 maja 2015 

     Pan
     Jan Stanisław Ciechanowski
     Szef
     urzędu ds. Kombatantów
     i Osób represjonowanych

Szanowny Panie,
odpowiadając na Pana pismo z dnia 5 marca br. (znak: DSE1-

-K0818-056-6/14-3/15) w sprawie trybu wydawania kart parkingowych dla 
osób niepełnosprawnych będących kombatantami, uprzejmie informuję:

Zmiana zasad i kryteriów przyznawania kart parkingowych z dniem 1 lipca 
2014 r. jest skutkiem nowelizacji przepisów Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.) przepisa-
mi Ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1446, ze zm.). 
Pragnę zwrócić uwagę, iż projekt ustawy nowelizującej był projektem komi-
syjnym. Proces legislacyjny trwał ponad 15 miesięcy. W głosowaniu w Sejmie 
ustawa została przyjęta niemal jednomyślnie (438 posłów za, 1 poseł wstrzy-
mał się od głosu), a zgodnie z uzasadnieniem do projektu miał on na celu wy-
eliminowanie przypadków posługiwania się kartą parkingową przez podmioty 
do tego nieuprawnione, co było postulowane przez organizacje pozarządowe, 
policję i straże gminne, a także samorządy.

Podstawowym założeniem Ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw była likwida-
cja barier ograniczających swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym, 
szczególnie w zakresie korzystania z miejsc parkingowych przeznaczonych dla 
osób niepełnosprawnych. Jednocześnie przepisy ustawy nowelizującej zaostrzy-
ły kryteria orzecznicze uprawniające do uzyskania wskazania do karty parkingo-
wej, tym samym ograniczyły zakres osób, które będą uprawnione do uzyskania 

MiniSTerSTwO
PraCy i POliTyKi SPOłeCZneJ

SeKreTarZ STanu
PełnOMOCniK rZąDu

DO SPraw OSób 
niePełnOSPrawnyCH

Jarosław Duda
BON-IV.5234.32.2015.ZW
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karty parkingowej, do osób posiadających „znacznie ograniczone możliwości 
samodzielnego poruszania się” (a nie jak było to na gruncie przepisów obowią-
zujących do dnia 30 czerwca 2014 r. do osób mających ograniczenia w samo-
dzielnym poruszaniu się i przemieszczaniu) oraz legitymujących się ważnym 
orzeczeniem wydanym przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, 
ustalającym znaczny stopień niepełnosprawności bez względu na jego przyczy-
nę lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z ustaloną przyczyną niepeł-
nosprawności oznaczoną symbolami: 04-O lub 05-R, lub 10-N, albo niepełno-
sprawność w przypadku osób, które nie ukończyły 16. roku życia. Pozostałe 
kryteria i przesłanki kwalifikujące do niepełnosprawności lub stopni niepełno-
sprawności nie uległy zmianom.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie informuję, iż jako pełnomocnik 
rządu do spraw osób niepełnosprawnych zdaję sobie sprawę ze skutków, jakie 
niesie za sobą nowa regulacja zasad ubiegania się o wydanie karty parkingo-
wej. Pragnę jednakże zauważyć, iż zmiana zasad wydawania kart parkingo-
wych jest konsekwencją przyjęcia i uchwalenia projektu nowelizacji Ustawy 
– Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Jednocześnie pragnę poinformować Pana Ministra, że przepisy regulują-
ce procedurę wydawania orzeczeń o niepełnosprawności, tj. Ustawa z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepeł-
nosprawności (Dz.U. nr 139, poz. 1328, z późn. zm.) nie przewidują żadnego 
szczególnego trybu postępowania orzeczniczego ze względu na dodatkowy 
status osoby orzekanej, niewątpliwie ze względu na fakt, iż nie sposób róż-
nicować grupę tak ciężko doświadczoną przez los jak osoby niepełnospraw-
ne. Tym niemniej jestem przekonany, że w praktyce ich stosowania wszyscy 
członkowie i pracownicy zespołów orzekających podchodzą z należytym sza-
cunkiem do osób orzekanych, wśród których znajdują się także kombatanci 
i osoby represjonowane, i w swoim postępowaniu kierują się zarówno zasadą 
pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa, jak też zasadą szybkości 
i prostoty postępowania nakazującą organom administracji publicznej działać 
wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowa-
dzącymi do załatwienia sprawy administracyjnej.

      Z szacunkiem
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               2 października 2015 

     Prezes Zarządu Głównego
     Związku Sybiraków 
     Tadeusz Chwiedź

Szanowny Panie Prezesie,
pragnę serdecznie podziękować za odznaczenie mnie Odznaką Honorową 

Sybiraka. Było to dla mnie wielkie przeżycie. „Krzyż Męki Syberyjskiej” przy-
tuliłam i ucałowałam. Powiedziałam w duszy mojej, że was sybiracy nie zosta-
wię! Nigdy! To Bóg daje mi siłę, by dawać serce i mój czyn dla nich. 

Moim obowiązkiem jest, by tych, którzy przeżyli „Białe Krematoria’’, 
przyodziać ciepłym płaszczem miłości i sercem, a o zmarłych z głodu, zimna 
i ciężkiej pracy na „nieludzkiej ziemi” zawsze pamiętać. Pamiętać, ale i prze-
kazywać młodym pokoleniom prawdziwą historię dziejów naszej ojczyzny. 
Szczególnie że możemy teraz mówić i domagać się prawdy. 

Przebaczyć, ale nie wolno nam nie pamiętać! Czuwać, by nigdy więcej się 
nie powtórzyła krwawa przeszłość naszej ojczyzny. Naszym obowiązkiem jest 
przygotować dobrze młode pokolenie, by pamiętało, idąc w przyszłość, o czer-
paniu niezłomności z przeszłości.

„Nie ma przyszłości bez przeszłości”. Drzewo bez korzeni nie ma możliwo-
ści przeżycia, szybko uschnie. Ta refleksja będzie zawsze w mojej myśli, którą 
często zamieniam w czyn dla pomocy sybirakom, szczególnie zamieszkałym 
w Rosji, Polsce i w Anglii.

Pozdrawiam bardzo serdecznie.

Z poważaniem
Grażyna Pietrykowska
93. Krąg Starszoharcerski „Nadzieja” im. Jana Pawła II w Londynie
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POSieDZenie ZarZąDu GłówneGO ZwiąZKu 
SybiraKów w Dniu 10 wrZeśnia 2015 r. 

w białyMSTOKu

W dniu 10 września 2015 r. w restauracji Dąbrówka w Białymsto-
ku odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Sybiraków 
z udziałem prezesów Zarządów Oddziałów. W pierwszej części obrad 
udział wzięli ponadto m.in. pełnomocnik ds. kombatantów i osób repre-
sjonowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego 
Zbigniew Kamiński i dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku Robert 
Sadowski. 

Posiedzenie otworzył prezes Zarządu Głównego Tadeusz Chwiedź, 
witając wszystkich uczestników. Przedstawił program uroczystości to-
warzyszących w tym dniu XV Międzynarodowemu Marszowi Żywej Pa-
mięci Polskiego Sybiru.

Następnie przyjęty został następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia
  3. Wręczenie odznaczeń związkowych
  4.  Przekazanie tablicy – mapy jako eksponatu do zbiorów Muzeum 

Pamięci Sybiru
  5.  Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego 

z 16 kwietnia 2015 r.
  6.  Informacja o XV Międzynarodowym Marszu Żywej Pamięci Polskie-

go Sybiru
  7.  Informacja z działalności komisji problemowych: Socjalnej i Obrony 

Praw Socjalnych
  8.  Omówienie aktualnej sytuacji w sprawie uzyskania statusu osoby 

represjonowanej i odszkodowania
  9.  Informacja na temat opłacania składek
10.  Sprawy organizacyjne, w tym uchwalenie wysokości składek 

w 2016 r. i sposobu ich podziału, informacja o współpracy z IPN 
oraz o działalności Prezydium.

Osoby zasłużone zostały odznaczone przez prezesa Tadeusza Chwie-
dzia w asyście sekretarza generalnego Kordiana Borejki Odznaką Hono-
rową za Zasługi dla Związku Sybiraków oraz Odznaką Honorową Sybi-
raka.
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Prezes Zarządu Oddziału ZS w Wałbrzychu Stanisław Sznajder uro-
czyście zaprezentował i przekazał w darze na ręce dyrektora Roberta 
Sadowskiego do zbiorów powstającego Muzeum Pamięci Sybiru w Bia-
łymstoku podświetlaną mapę miejsc zesłań Polaków. 

Sekretarz generalny Kordian Borejko wręczył przewodniczącemu 
Głównej Komisji Rewizyjnej Romanowi Janikowi z serdecznymi życze-
niami specjalny dyplom z okazji 85. urodzin.

Jednogłośnie został przyjęty protokół z posiedzenia Zarządu Główne-
go w dniu 16 kwietnia 2015 r. we Wrocławiu.

Zgodnie z porządkiem obrad prezes Tadeusz Chwiedź zaprezentował 
dokładny program XV Międzynarodowego Marszu Żywej Pamięci Pol-
skiego Sybiru.

Omówienia aktualnej sytuacji w kwestii uzyskania przez wszystkich 
sybiraków statusu osoby represjonowanej i odszkodowania substytucyj-
nego dokonał wiceprezes Grzegorz Lipowski, przewodniczący Komisji 
Obrony Praw Socjalnych. W kwietniu 2015 r. odbyło się spotkanie przed-
stawicieli Zarządu Głównego z szefem Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych Janem Stanisławem Ciechanowskim w sprawie or-
ganizacji debaty na temat wpływu pobytu na zesłaniu na stan zdrowia 
zesłańców, której celem byłoby poszerzenie wiedzy w tej kwestii osób 
i instytucji mających wpływ na to, jaki zakres praw i świadczeń przysłu-
giwać będzie sybirakom, a zwłaszcza decydujących o projektach dwóch 
ustaw dotyczących sybiraków, które znajdują się w Sejmie. Podobne spo-
tkanie odbyło się z marszałkiem Sejmu Radosławem Sikorskim, który 
zgodził się na objęcie patronatu nad debatą i odbycie jej w gmachu Sej-
mu. W związku z rezygnacją Radosława Sikorskiego ze stanowiska mar-
szałka nie udało się jak na razie podjąć konkretnych decyzji w sprawie 
debaty. Trwają starania o spotkanie z premier Ewą Kopacz, która jesz-
cze jako marszałek Sejmu podczas trzech spotkań z przedstawicielami 
Związku Sybiraków pozytywnie odniosła się do postulatów zesłańców 
i dotyczących ich projektów ustaw. Udało się natomiast zorganizować 
w listopadzie 2014 r. rozmowę z Małgorzatą Kidawą-Błońską, wów-
czas sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a 7 września 
2015 r. już jako z marszałkiem Sejmu. Jednocześnie specjalnie przygoto-
wane na debatę referaty, artykuł z miesięcznika „Kraków” i uaktualnione 
uzasadnienie projektów ustaw zostały przekazane premier Ewie Kopacz, 
marszałek Sejmu Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, ministrowi pracy i po-
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lityki społecznej Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi oraz szefowi 
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Janowi Stanisławo-
wi Ciechanowskiemu. Niestety w związku ze zbliżającym się końcem 
kadencji Sejmu – pozostały już tylko dwa posiedzenia plenarne – nie wy-
daje się możliwe, by projekty wspomnianych ustaw trafiły pod głosowa-
nie jeszcze w tej kadencji. W związku z zasadą dyskontynuacji projekty 
ustaw będą musiały być ponownie zgłoszone do Sejmu nowej kadencji. 
Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska ma natomiast rozmawiać z mi-
nistrem pracy i polityki społecznej Władysławem Kosiniakiem-Kamy-
szem na temat rozważenia możliwości uregulowania kwestii przyznania 
wszystkim sybirakom statusu osoby represjonowanej poprzez rozporzą-
dzenie ministra, co zasugerowali podczas spotkania przedstawiciele Za-
rządu Głównego. Zadeklarowała także podjęcie starań w sprawach doty-
czących zesłańców również po wyborach parlamentarnych. 

Grzegorz Lipowski przedstawił również sprawę zgłoszoną podczas 
VII Krajowego Zjazdu Delegatów przez Mariana Macutkiewicza z Od-
działu ZS w Poznaniu, który przedstawił dokumentację z miejsca swojej 
zsyłki świadczącą o istnieniu na tamtym terenie zbiorowego grobu polskich 
żołnierzy. Wiceprezes poruszył tę sprawę w czasie spotkania w kwietniu 
2015 r. z szefem Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Ja-
nem Stanisławem Ciechanowskim. 

Komisja Obrony Praw Socjalnych, której Grzegorz Lipowski prze-
wodniczy, odebrała szereg zastrzeżeń w kwestii wysokości zapomóg 
udzielonych przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. 
Temat ten będzie omawiany w Urzędzie. 

Prezes Zarządu Oddziału ZS w Zielonej Górze Wacław Mandryk 
w związku z zawieszeniem organizacji debaty na terenie Sejmu na temat 
następstw i wpływu zesłań na stan zdrowia wywiezionych przedstawił 
inicjatywę Oddziału, zgłoszoną do Zarządu Głównego, by zorganizo-
wać przed wyborami parlamentarnymi na ten temat konferencję prasową 
z udziałem centralnych mediów i w ten sposób nagłośnić problem. We-
dług opinii sporządzonej przez kierownika Katedry Prawa Ubezpieczeń 
Uniwersytetu Warszawskiego prof. Inettę Jędrasik-Jankowską kwestię 
przyznawania statusu osoby represjonowanej może uregulować rozpo-
rządzenie ministra pracy i polityki społecznej, a w następnej kolejno-
ści zarządzenie prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wiceprezes 
Grzegorz Lipowski wyraził natomiast zdanie, podzielane przez Prezy-
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dium Zarządu Głównego, że w okresie kampanii wyborczej takiej konfe-
rencji prasowej nie powinno się robić. Słuszniejsze byłoby powrócenie 
po wyborach do idei organizacji debaty na terenie parlamentu. Podobnie 
wypowiedział się prezes Tadeusz Chwiedź, podkreślając, że wszelkie 
działania powinno się podejmować w uzgodnieniu z Urzędem ds. Kom-
batantów i Osób Represjonowanych jako instytucją reprezentującą rów-
nież sybiraków i pewne zagadnienia starać się rozwiązywać ugodowo. 
Dlatego Zarząd Główny dołoży wszelkich starań, by spotkać się z sze-
fem UdsKiOR jeszcze przed wyborami, zaprezentować i uzgodnić pro-
pozycje działań. Zapewnił, że sprawa przyznania sybirakom statusu oso-
by represjonowanej jest dla Zarządu priorytetowa i będzie podejmowana 
aż do skutku. 

Przewodnicząca Komisji Socjalnej Maria Markiewicz przedstawiła 
sprawozdanie z działalności komisji. W okresie od stycznia do września 
2015 r. komisja miała do dyspozycji 12 370,57 zł, w tym mieści się rozli-
czenie z 2014 r. – 3624,57 zł, fundusz przyznany uchwałą Zarządu Głów-
nego z 11 września 2014 r. w wysokości 5 tys. zł, darowizna od sybiraczki 
zamieszkałej w Stanach Zjednoczonych Ewy Wysockiej 2,5 tys. zł oraz 
wpłaty z Oddziałów (dobrowolnie po 2 zł od osób opłacających składkę 
członkowską) – 1246 zł. W 2015 r. wpłynęło osiem podań o przyznanie 
zapomogi, po dokładnym rozpatrzeniu komisja przyznała cztery zapo-
mogi na łączną kwotę 2619,60 zł (średnia zapomoga wyniosła 655 zł). 
Powodem odrzucenia pozostałych wniosków były wysokie emerytury 
osób ubiegających się o pomoc lub niedostarczenie pełnej dokumentacji, 
niezbędnej do rozpatrzenia wniosku, pomimo powiadamiania zaintereso-
wanych. Spadek liczby wniosków kierowanych do Komisji Socjalnej Za-
rządu Głównego wynika ze wzrostu liczby podań wysyłanych do Urzędu 
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Prezes Tadeusz Chwiedź, odnosząc się do sprawozdania Komisji So-
cjalnej, zwrócił uwagę na bardzo trudną sytuację wielu sybiraków, którzy 
naprawdę potrzebują pomocy. Zarówno Zarząd Główny, jak i UdsKiOR 
takiego wsparcia udzielają. Związek oczekuje współpracy w tej kwestii 
z Urzędem i będzie się starał rozmawiać z jego przedstawicielami na ten 
temat. 

Prezes poruszył również sprawę osób, które chciałyby skorzystać 
z miejsc w domach opieki społecznej dla kombatantów. Taka możliwość 
istnieje, trzeba się zwrócić do Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjo-
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nowanych, odpowiednio uzasadniając swój wniosek. Władze Oddziałów 
powinny wiedzieć, czy na ich terenie działa taki dom, i poprzeć wniosek 
osoby starającej się o uzyskanie w nim miejsca, wystawiając stosowną 
opinię. W razie niedysponowania odpowiednimi środkami na opłace-
nie pobytu w domu opieki społecznej dla kombatantów trzeba starać się 
o dofinansowanie czy też bonifikatę. 

Problemem jest również niepełna wiedza sybiraków o przysługują-
cych im świadczeniach i prawach. Oddziały powinny zwrócić na to uwa-
gę, by w razie konieczności uświadomić takie osoby zamieszkujące na 
terenie ich działalności.

Przewodnicząca Komisji Historycznej Aleksandra Szemioth omówiła 
temat zabezpieczenia pamiątek, fotografii i dokumentów z zesłania. In-
stytut Pamięci Narodowej zwrócił się do Związku Sybiraków z propozy-
cją przekazania ich do Instytutu, by w miejsce rozproszenia archiwaliów 
po różnych instytucjach stworzyć kompletny zbiór. Komisja Historyczna 
stoi na stanowisku, że Związek Sybiraków nie powinien oddawać posia-

Oddział ZS w Wałbrzychu przekazał specjalnie wykonaną mapę zesłań do zbiorów 
Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Na zdjęciu od lewej: prezes Zarządu Od-
działu ZS w Wałbrzychu Stanisław Sznajder i dyrektor muzeum Robert Sadowski
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danych dokumentów, ale powinno się przekazać ich profesjonalnie spo-
rządzone kopie. Kopie takie – należące zarówno do Związku, jak i po-
szczególnych sybiraków – robiliby pracownicy delegatur IPN, na koszt 
Instytutu – jedną dla Instytutu, drugą dla powstającego Muzeum Pamięci 
Sybiru w Białymstoku. Opracowywany jest projekt umowy z Instytutem 
Pamięci Narodowej w tej sprawie. Przedsięwzięcie to, poza zgroma-
dzeniem dokumentacji w jednym miejscu, służyłoby udostępnieniu jej  
do badań naukowych, w tym ustaleniu dokładnej liczby osób wywiezio-
nych na zesłanie. Członkowie Zarządu Głównego w głosowaniu jedno-
głośnie zaakceptowali podjęcie współpracy z IPN w kwestii przekazania 
kopii dokumentów na warunkach zaproponowanych przez Komisję Hi-
storyczną.

Prezes Zarządu Oddziału ZS w Płocku Remigiusz Bielewicz zaapelo-
wał, by każdy Oddział sporządził dokładną dokumentację dotyczącą jego 
członków z informacjami na temat zesłania. Taka baza danych powstała 
już w płockim Oddziale.

Podczas posiedzenia Zarządu Głównego prezes Tadeusz Chwiedź w asyście sekre-
tarza generalnego Kordiana Borejki odznaczył działaczy zasłużonych dla Związku 
Sybiraków odznaczeniami związkowymi
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Prezes Tadeusz Chwiedź podkreślił, by zawsze podawać jako liczbę 
wywiezionych w latach 1939–1956 1,350 tys., z którą zgadza się Pol-
ska Akademia Nauk i prezes Instytutu Pamięci Narodowej, podaje je tak-
że opracowanie Głównego Urzędu Statystycznego „Polska w liczbach” 
z 1994 r. Brać zawsze należy pod uwagę represje powojenne – osoby 
wywiezione i zaginione, jak podczas obławy augustowskiej. Nie wolno 
pomijać wcielonych do Armii Czerwonej, żołnierzy wziętych do niewoli 
17 września 1939 r., aresztowanych żołnierzy Armii Krajowej. Wacław 
Mandryk zwrócił uwagę na potrzebę dokładnego zbadania, ilu wywiezio-
nych zginęło na zesłaniu, w tym ile dzieci, brak bowiem takich statystyk. 
W odpowiedzi na to prezes przypomniał wyliczenia Komisji Historycznej 
z pierwszych kadencji Zarządu Głównego, która określiła liczbę zmarłych 
na Wschodzie na 1/3 wywiezionych. W związku z niedokładnościami i za-
niżonymi danymi podawanymi przez różne instytucje powstała specjalna 
komisja przy Instytucie Pamięci Narodowej (z udziałem przedstawiciela 
Zarządu Głównego Związku Sybiraków) w celu zbadania i opracowania 
dokładnej, wiarygodnej liczby wywiezionych. Odbyły się trzy posiedze-
nia. Pojawił się jednak problem metodologiczny, kogo uznać za osobę de-
portowaną. Według Związku Sybiraków to wszyscy, którzy znaleźli się na 
zsyłce bez względu na okoliczności wywiezienia (czy podczas masowych 
zsyłek, czy w wyniku dostania się do niewoli itp.). 

W imieniu skarbnika sekretarz generalny Kordian Borejko przedstawił 
informację na temat opłacalności składek. Z zaplanowanych 260 tys. zł ze 
składek w 2014 r. wpłynęło 233 010 zł, z tym że wpłaty składek w pierw-
szym półroczu 2015 r. obejmowały jeszcze zaległości za 2014 r. i wynios- 
ły 38 384 zł. Na 2015 r. założona została wysokość wpłat na poziomie 
250 tys. zł, do końca sierpnia wpłynęło 133 248,50 zł. Aż 10 Oddziałów 
nie wpłaciło w tym roku jeszcze żadnych składek.

Po dyskusji na temat wysokości składek, w związku z propozycją 
zrównania wysokości składek sybiraków oraz wdów i wdowców, którym 
przysługują takie same uprawnienia, podjęto decyzję o utrzymaniu skła-
dek na dotychczasowym poziomie, tj. 48 zł rocznie dla sybiraków i 24 zł 
rocznie dla wdów i wdowców, z podziałem – 50% wysokości zebranych 
składek pozostaje do dyspozycji Koła, z kwoty przekazanej do Oddziału 
50% zostaje w Oddziale, a 50% trafia do Zarządu Głównego. 

Następnie członkowie Zarządu Głównego w głosowaniu zatwier-
dzili ostateczną wersję bilansu za 2014 r. Po stronie aktywów znalazło 



się 712 986,57 zł, po stronie pasywów 712 986,57 zł. Strata wyniosła  
-59 252,73 zł, została pokryta ze środków własnych, przez co zmniejszy-
ły się fundusze podstawowe. Bilans zyskał pozytywną opinię Głównej 
Komisji Rewizyjnej. 

Sekretarz generalny Kordian Borejko poinformował również zebra-
nych, że w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego odbyły się 
trzy posiedzenia Prezydium. Członkowie Prezydium podjęli 13 uchwał, 
w tym dwie internetowo. Osiem uchwał dotyczyło spraw organizacyj-
nych, pięć spraw finansowych. Dwie uchwały zostały przedstawione 
do decyzji Zarządu Głównego. Kwestia zatwierdzenia rozliczenia do-
jazdu samochodem prywatnym do dworca w drodze na posiedzenia 
przez czterech członków Zarządu Głównego decyzją Zarządu Głów-
nego odłożona została do rozpatrzenia w późniejszym terminie po do-
kładnym przeanalizowaniu i dopracowaniu. Natomiast koszt opłacania 
ubezpieczenia za trzy pracowniczki Biura Zarządu Głównego został 
zaakceptowany. 

Odnośnie do punktu proponowanego w piśmie zwołującym posie-
dzenie Zarządu Głównego porządku dotyczącego organizowania Mar-
szu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru naprzemiennie z wrocławskimi 
uroczystościami „Kwiecień – miesiąc pamięci Golgoty Wschodu” 
Prezydium postanowiło zachować dotychczasowy tryb organizacyjny. 
W kwestii zaś likwidacji Oddziałów liczących poniżej 100 członków 
Prezydium pozostawiło tę sprawę do decyzji VIII Krajowego Zjazdu 
Delegatów. Prezes Tadeusz Chwiedź podkreślił, że jeżeli liczba człon-
ków Oddziału znacznie zmniejsza się i Oddział nie jest w stanie dłużej 
działać, do jego członków należy decyzja, co dalej. Jak postąpić w sy-
tuacji konieczności likwidacji Oddziału stanowi indywidualną decyzję 
Oddziału.

Prezes Tadeusz Chwiedź wyjaśnił, że Związek Sybiraków jest już de-
cyzją Krajowego Sądu Rejestrowego organizacją pożytku publicznego. 
W kwestiach finansowych poszczególne Oddziały mogą działać na pod-
stawie wystawionych przez Zarząd Główny upoważnień. 
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uchwała nr 121/15
z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 10.09.2015 r. w Białymstoku

Zarząd Główny zatwierdził zaproponowany przez Prezydium porządek ob-
rad (w załączeniu).

uchwała nr 123/15
z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 10.09.2015 r. w Białymstoku

Zarząd Główny w związku z propozycją Instytutu Pamięci Narodowej o za-
bezpieczeniu dokumentacji związkowej po zapoznaniu się z informacją przed-
stawioną przez Przewodniczącą Komisji Historycznej Aleksandrę Szemioth 
dotyczącą zabezpieczenia zbiorów archiwalnych poszczególnych Oddziałów 
udzielił zgody na podpisanie stosownej umowy w tej sprawie z IPN.

uchwała nr 122/15
z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 10.09.2015 r. w Białymstoku

Zarząd Główny zatwierdził protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu 
Głównego w dniu 16.04.2015 r. 
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uchwała nr 124/15
z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 10.09.2015 r. w Białymstoku

Zarząd Główny zatwierdził wysokość składek w wysokości: 48 zł w skali 
roku członek zwyczajny, 24 zł w skali roku wdowa lub wdowiec (miesięcznie 
wychodzi to 4 zł – zwyczajny członek i 2 zł wdowa lub wdowiec).

Podział: 50% – Koło, 50% – odprowadzone do Oddziału, a Oddział 50% 
z tego do Zarządu Głównego.

uchwała nr 125/15
z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 10.09.2015 r. w Białymstoku

Zarząd Główny zatwierdził ostateczną wersję bilansu za 2014 r. pozytyw-
nie zaopiniowaną przez Główną Komisję Rewizyjną: po stronie aktywów  
– 712 986,57 zł, pasywów – 712 986,57 zł. Strata wyniosła -59 252,73 zł. Strata 
została pokryta ze środków własnych.
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      Warszawa, 11 września 2015 r.

    uczestnicy i Organizatorzy
    XV Międzynarodowego Marszu
    żywej Pamięci Polskiego Sybiru

Szanowni Państwo!
Drodzy Rodacy i Goście z zagranicy!

Sercem i myślami jestem dzisiaj z Państwem podczas XV Międzynarodo-
wego Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. Gorąco dziękuję organiza-
torom oraz uczestnikom tej wyjątkowej manifestacji patriotycznej. To także 
dzięki Państwu, przybywającym do Białegostoku z całej Polski oraz z innych 
krajów, pamięć o Golgocie Wschodu rzeczywiście pozostaje żywa. War-
to kontynuować ten przekaz właśnie tak – w sposób bezpośredni, osobisty, 
w wielopokoleniowej wspólnocie uczestników Marszu.

Niejednokrotnie deklarowałem, że będę prowadził aktywną politykę hi-
storyczną, głęboko przekonany, że uczciwe, sprawiedliwe państwo pamięta 
o swoich bohaterach, zaś dobre relacje z innymi narodami mogą być zbu-
dowane tylko na prawdzie. Dlatego z uznaniem i wdzięcznością przyjmuję 
inicjatywy, które budują społeczną wiedzę o najnowszej historii Polski.

A szczególnie o tych jej wątkach, o których świat do niedawna nie wie-
dział lub nie chciał wiedzieć. Hasło tegorocznego Marszu Żywej Pamię-
ci Polskiego Sybiru: „Koniec wojny – nowe zniewolenie” przypomina, że 
dla wielu Polaków rok 1945 nie oznaczał powrotu do życia spokojnego, 
bezpiecznego i wolnego. Dramat powojennych deportacji na Syberię i do 
Kazachstanu tysięcy ludzi, którzy nie akceptowali władzy ludowej, szy-
kany wobec tych, którym udało się wrócić z „nieludzkiej ziemi”, obława 
augustowska, w której zaginęło setki ludzi, prześladowania i śmierć „żoł-
nierzy wyklętych” czy wreszcie tragedia rodzin Górnego Śląska, z którego 
masowo wywożono mężczyzn do pracy przymusowej w Związku Radziec-
kim – to trudne karty naszej zbiorowej pamięci. Jesteśmy jednak ją winni 
naszym przodkom – tym, którzy poświęcali swe życie i zdrowie idei nie-
podległości ojczyzny.
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Drodzy Państwo, jak co roku długi szereg uczestników Marszu, liczne 
poczty sztandarowe, flagi narodowe i pieśni ukazują oblicze dzisiejszej Pol-
ski – wolnej, dumnej i szlachetnej. Pamiętającej o tragicznych wydarzeniach 
z przeszłości, ale w myśl przesłania: „Pamięć zmarłym – żywym pojednanie”. 
Odważnie spoglądającej w przyszłość i wzrastającej jako solidarna wspólno-
ta. Wraz z Państwem składam wyrazy najgłębszego hołdu tym wszystkim, 
którzy za jej wolność zapłacili tak ogromną cenę.

Cześć Poległym!
Wieczna Pamięć Ofiarom Sybiru!
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      Warszawa, 11 września 2015 r.

MiniSTer ObrOny narODOweJ
            Tomasz Siemoniak

Szanowni zgromadzeni!
Chciałbym złożyć na ręce pana prezydenta Białegostoku serdeczne po-

dziękowanie dla społeczności i środowisk kombatanckich Białegostoku za 
zaproszenie do udziału w ważnym wydarzeniu patriotycznym i edukacyjnym, 
jakim jest XV Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. 

17 września 1939 r. to dzień, gdy Armia Czerwona napadła na nasz kraj. 
Sowieci zajęli ponad połowę terytorium II Rzeczypospolitej. Realizując plan 
likwidacji Polski, dokonywali masowych egzekucji i deportacji. Setki tysięcy 
Polaków wywieziono do niewolniczej pracy na Wschód, w tym na Syberię 
nazwaną przez zesłańców nieludzką ziemią, ziemią milczenia i grozy, zie-
mią wiecznych śniegów i wiecznej tęsknoty. Do sowieckiej niewoli trafiły 
też tysiące polskich żołnierzy, których winą było to, że stanęli do obrony oj-
czyzny. Ponad 14,5 tys. polskich oficerów zostało metodycznie zamordowa-
nych, a zbrodnia katyńska na długie lata została otoczona murem milczenia 
i kłamstw. 

Białostocczyzna w szczególnym stopniu doznała stalinowskich represji, 
które nie zakończyły się wraz z wojną. W obławie augustowskiej z 1945 r., 
największej zbrodni popełnionej na Polakach po II wojnie światowej, aresz-
towano tysiące osób, spośród których setki nigdy nie wróciły do domów. 

Prawda o Sybirze, Katyniu oraz wielu innych tragicznych wydarzeniach 
znanych pod nazwą Golgota Wschodu przetrwała w narodowej pamięci i jest 
dzisiaj otoczona należną czcią Polaków, której ważnym wyrazem są m.in. 
tradycyjne białostockie Marsze Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. Pragnę ser-
decznie podziękować organizatorom i uczestnikom Marszów za wierne czu-
wanie nad historyczną pamięcią naszego narodu. 

Korzystając ze sposobności, chciałbym złożyć panu prezydentowi 
i wszystkim uczestnikom dzisiejszego wydarzenia serdeczne życzenia wszel-
kiej pomyślności.

       Z poważaniem
                Tomasz Siemoniak
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      Warszawa, 9 września 2015

     Pan
     Tadeusz Chwiedź
     Prezes Zarządu Głównego
     Związku Sybiraków

Szanowny Panie Prezesie,
Marszałek Sejmu RP Małgorzata Kidawa-Błońska bardzo dziękuje za za-

proszenie na uroczystości XV Międzynarodowego Marszu Żywej Pamięci 
Polskiego Sybiru w Białymstoku. Niestety wcześniejsze zobowiązania nie 
pozwalają Pani Marszałek wziąć w nich udziału.

Patriotyczno-religijna uroczystość upamiętniająca wywiezionych na 
Wschód, zwłaszcza tych, którzy z zesłania nie wrócili, to wyjątkowo ważne 
wydarzenie. To należny hołd złożony tym wszystkim, którzy zostali deporto-
wani na „nieludzką ziemię”.

Dlatego Pani Marszałek pragnie podziękować osobom zaangażowanym 
w przygotowanie obchodów, a także uczestnikom Marszu za kultywowanie 
pamięci o ofiarach sowieckiego reżimu.

Jest przy tym przekonana, że tak jak w ubiegłych latach udział w tej uro-
czystości będzie dla wszystkich źródłem wyjątkowych przeżyć, a także oka-
zją do głębokiej historycznej zadumy.

Za moim pośrednictwem Pani Marszałek przesyła pozdrowienia oraz wy-
razy szacunku dla uczestników i organizatorów tego wydarzenia.
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     Białystok, dnia 11 września 2015 r.

           Krzysztof Jurgiel
wiceprzewodniczący Klubu
       Parlamentarnego PiS

     Pan Tadeusz Chwiedź
     Prezes 
     Zarządu Głównego
     Związku Sybiraków

Panie Prezesie Związku Sybiraków!
Drodzy Sybiracy!
Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru, organizowany w Białymstoku, 

wpisał się w patriotyczną tradycję naszego miasta, które w swojej historii 
zaznało wielu nieszczęść lat ostatniej wojny, masowych deportacji i zsy-
łek do rozległych krain położonych na wschód od Uralu. Przybyliście tutaj 
z całego kraju i z zagranicy, aby przypomnieć Polakom, a także Europej-
czykom o tragicznej historii cierpień w sowieckich, syberyjskich łagrach, 
na wygnaniu w Kazachstanie, przypomnieć o losie, jaki zgotował ludziom 
totalitarny system komunistycznej Rosji. Na Syberii Polacy mieli swoją 
Golgotę, o czym świat nie pamięta, nie chce nawet wiedzieć.

Gwałtowna zmiana warunków bytowych, ciężka praca w zabójczym  
klimacie – za miskę zupy i kilkaset gramów chleba dziennie – dziesiątko-
wały polskich zesłańców, szczególnie dzieci, osoby starsze. Z głodu oraz 
pracy ponad siły, z powodu nieludzkich warunków transportu pozostały na 
sybirskiej, okrutnej ziemi nieoznaczone krzyżami groby blisko miliona Po-
laków.

Dzięki bożej opatrzności, po okropnych przeżyciach i cierpieniach w cza-
sie niewolniczej pracy, powróciliście do Polski. Jesteście świadkami żywej 
pamięci, manifestowanej podczas XV Międzynarodowego Marszu Żywej 
Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku. Żywej – w sposób widoczny dla 
każdego, ponieważ coraz więcej młodzieży szkolnej, harcerzy bierze udział 
w marszu ulicami miasta, które godnie oddaje hołd męczennikom Sybiru. 
Od wielu już lat istnieją tutaj pomnik Grób Nieznanego Sybiraka oraz ka-
plica w kościele Ducha Świętego. Umieszczona została tablica pamiątkowa 
na ścianie tej świątyni.

O waszych krzywdach i ofiarach, drodzy sybiracy, powinniśmy mówić 
odważnie i jak najczęściej. Do tej pory nie padło ani jedno słowo przepro-
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szenia ze strony oficjalnych władz Rosji. Tym bardziej nie słyszymy o ja-
kimkolwiek zadośćuczynieniu, naprawieniu krzywd.

Nieodżałowanej pamięci ks. prałat Zdzisław Peszkowski, kapelan po-
mordowanych na Wschodzie, honorowy obywatel Białegostoku, mówił do 
sybiraków: „Staliście się obiektem nienawiści z powodu miłości i wiernej 
służby ojczyźnie. Będziemy szukać prawdy, nie zapomnimy – dla dopełnie-
nia sprawiedliwości i uszanowania naszej godności narodowej. Ta prawda 
i sprawiedliwość są dla nas drogą ku przebaczeniu i pojednaniu”.

Darzymy szczerym szacunkiem, otaczamy czcią męczeństwo sybiraków. 
Dzięki ofierze życia i cierpieniu – z miłości do ojczyzny – Polska jest wolna 
oraz zachowuje czujność na imperialne zagrożenia współczesnej Rosji.

Jednocześnie informuję, że w związku z trwającym w tym dniu posiedze-
niem Sejmu RP nie mogę osobiście uczestniczyć w Marszu. Reprezentować 
mnie będzie Artur Kosicki.
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            Białystok, 11 września 2015 r.

 Poseł na Sejm rP
robert Tyszkiewicz
     Pan Tadeusz Chwiedź
     Prezes Zarządu Głównego
     Związku Sybiraków

Szanowny Panie Prezesie!
Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie na XV Międzynarodowy Marsz 

Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku. Niestety nie mogę uczest-
niczyć w nim osobiście ze względu na trwające posiedzenie Sejmu. Chciał-
bym jednak na Pana ręce drogą listową przekazać moją solidarność i za-
pewnić, że jestem całym sercem i myślami ze wszystkimi uczestnikami 
uroczystości.

Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru to bardzo waż-
ne wydarzenie, podczas którego uczestnicy okazują pamięć o ofiarach de-
portacji na Wschód – na przestrzeni wielu wieków. To doskonała okazja, 
aby przypomnieć i uczcić tych wszystkich, którzy ofiarowali życie za wolną 
Polskę. Dla mnie jest to wydarzenie szczególne – moja mama także prze-
żyła wywózkę na Sybir. Jestem synem sybiraczki – i także z tego powodu 
bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom Marszu za pamięć o tych strasz-
nych czasach.

Członkom Związku Sybiraków oraz członkom Stowarzyszeń Pamięci 
Zesłańców Sybiru składam wyrazy wdzięczności, uznania i szacunku za 
reprezentowanie sybiraków. Panu Prezesowi oraz członkom Związku życzę 
jak najwięcej zdrowia, pogody ducha i wytrwałości.
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PrZeMówienie wiCePreZyDenTa białeGOSTOKu  
aDaMa POlińSKieGO

Szanowny panie prezesie, panie i panowie ministrowie, panie wojewodo, 
panie marszałku, drodzy sybiracy, szanowni państwo!

Witam państwa zgromadzonych na uroczystości, której celem jest od-
danie hołdu wszystkim ofiarom represji komunistycznych, którzy za swoje 
przywiązanie do ojczyzny zapłacili prześladowaniami, a nawet życiem.

Maszerując ulicami Białegostoku już po raz piętnasty, dajemy wspól-
nie wyraz przywiązania do historii naszego narodu, przywołując w pamięci 
jednocześnie najstraszniejsze epizody z naszej dwudziestowiecznej historii. 
Świętując przed kilkoma tygodniami rocznicę zwycięskiej wojny 1920 r., 
cieszyliśmy się, że to właśnie Polacy zatrzymali bolszewicki marsz na Eu-
ropę. Dwadzieścia lat po tej wielkiej wiktorii najeźdźcy powrócili, zaś ich 
rządy od początku umacniane były kolejnymi zbrodniami. Dziesiątki ty-
sięcy wywiezionych na Syberię i do Kazachstanu, mord katyński, wszech-
obecny terror – tak instalowała się w Polsce władza sowiecka. Represjom 
towarzyszyły kolejne kłamstwa, zaś zamiast patriotyzmu krzewione były 
wśród Polaków takie sowieckie wynalazki, jak kolaboracja, zdrada, dono-
sicielstwo. Naszym obowiązkiem jest dziś pamięć o zbrodniach i ich wyko-
nawcach, a przede wszystkim – o ofiarach nieludzkiego systemu.

Konieczność zachowania w narodowej pamięci tych najczarniejszych 
kart polskich dziejów nie jest przecież jedyną ideą przyświecającą inicja-
torom Marszu. Wiemy doskonale, jak fałszywe są założenia, wedle których 
wybór przyszłości i rozwoju z góry zakładałby odcięcie się od tego, co już 
było. Sądzę, że wszyscy zdajemy sobie dziś sprawę, że żaden naród nie 
może istnieć ani rozwijać się bez przywiązania do swej tradycji i do swych 
dziejów, niezależnie od tego, jak byłyby bolesne. Wspominając zatem po 
raz kolejny realia czerwonego terroru, wyrażamy jednocześnie nadzieję, że 
piekło komunizmu nie powtórzy się już nigdy więcej – że nigdy więcej nie 
powstanie ustrój gotowy do skazywania na śmierć i wygnanie setek tysięcy 
ludzi. Nasza pamięć każe nam budować przyszłość, w której niemożliwe 
będzie powtórzenie zbrodni, w jakie obfitował XX w.

Żyjąc w kraju niepodległym i demokratycznym, mamy dziś możliwość 
mówienia otwarcie o kłamstwach i zbrodniach komunistycznych. Dziękując 
Bogu za odzyskaną wolność, korzystajmy zatem z tego prawa. Taki obowią-
zek nakładają na nas wszyscy ci, którzy w imię wolnej Polski oddali życie.
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PrZeMówienie ZaSTęPCy SZefa urZęDu DS. KOMbaTanTów 
i OSób rePreSJOnOwanyCH bOżeny żelaZOwSKieJ

Dzisiejsza wspólnota pamięci obejmuje tych, którzy przetrwali syberyjskie piekło 
i mogą o nim świadczyć, tych, którzy wolności nie doczekali, oraz tych wszystkich, 
którzy nie pozostają obojętni na cierpienia innych ludzi. Ta wspólnota definiuje nas 
jako naród i dlatego warto odwołać się do znanego cytatu: „Narody, tracąc pamięć, 
tracą życie”. Nie jest to pusta formuła, wszak człowiek pozbawiony pamięci nie 
może samodzielnie funkcjonować. 

Wartość pamięci jest niezmierzona. Zapominając o doświadczeniach, cierpie-
niach i śmierci, jakie stały się udziałem sybiraków, nie docenilibyśmy znaczenia 
wolności, pokoju i stabilizacji. Syty głodnego nie rozumie, ten zaś, kto zaznał sybir-
skiej poniewierki, nie przejdzie obojętnie obok potrzebującego. Nie wolno odwracać 
się plecami do tych doświadczeń i ze wzruszeniem ramion dowodzić, że nas to już 
nie dotyczy, że te czasy dawno minęły i że skupiać się należy wyłącznie na przy-
szłości. Świat współczesny potrzebuje refleksji, by w pogoni za realizacją bieżących 
celów nie utracić ducha humanizmu stanowiącego ważny składnik naszej cywiliza-
cji. Być może głębsza świadomość tego, co podczas wojny przydarzyło się ofiarom 
komunizmu – oderwanym od rodzinnej ziemi, katowanym i poniżanym, cierpiącym 
nieludzki głód, umierającym w nędzy na niezliczone choroby – nie pozwoliłaby 
światu przechodzić obojętnie obok tego, co dzieje się w innych krajach, gdzie żyją 
ludzie w warunkach przypominających realia Sybiru.

Do rangi symbolu, tworzącego więzi pomiędzy sybirakami i przedstawicielami 
młodszego pokolenia urasta Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego 
Sybiru, który stał się wielką manifestacją patriotyzmu i przywiązania do wolności. 
W tym roku już po raz piętnasty maszerowali obok siebie sybiracy oraz ludzie nie-
obojętni na przyszłość i cudze cierpienie, choć nieobarczeni brzemieniem podob-
nych przeżyć.

Symbolika marszu przywołuje motywy drogi, jaką musieli pokonać nasi rodacy 
w drodze na zesłanie, ale także drogi odwrotnej – ku wolności.

Ciesząc się wolnością, nie możemy zapomnieć o tych, którzy jej nie doczekali. 
XV Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru niechaj będzie wyrazem hołdu dla ofiar 
i niezgody na zło.

Chciałabym na koniec gorąco pozdrowić organizatorów i wszystkich uczest-
ników Marszu, a szczególnie sybiraków – świadków tamtych strasznych czasów 
i gorąco podziękować za wszelkie działania na rzecz upamiętnienia bolesnych kart 
naszej historii.

Dziękuję panu prezesowi Tadeuszowi Chwiedziowi, a także całemu środowisku 
sybirackiemu za trud i wysiłek włożony w organizację kolejnego Marszu Żywej Pa-
mięci.

Dziękuję władzom samorządowym Białegostoku, panu marszałkowi Kazimie-
rzowi Baszce, panu prezydentowi Tadeuszowi Truskolaskiemu za pomoc w orga-
nizacji i coroczny udział w tym doniosłym wydarzeniu. Wszystkim uczestnikom 
Marszu z całego serca dziękuję. 

A na koniec chcę podziękować młodzieży, która jak co roku licznie uczestniczy 
w uroczystości.
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PrZeMówienie wOJewODy PODlaSKieGO anDrZeJa Meyera

Drodzy sybiracy!
Szanowni państwo!
Dzisiaj po raz piętnasty przemaszerowaliśmy ulicami Białegostoku, upamiętniając tych, któ-

rzy nie wrócili z zesłania na Sybir.
17 września 1939 r. nasze województwo znalazło się pod sowiecką okupacją. Mieszkańcy 

naszego miasta doświadczyli aresztowań, wywózek i rozstrzeliwań. Ofiarami były osoby mocno 
związane z polskim państwem, aktywne w życiu społecznym, nieufne wobec władzy sowieckiej.

Deportacje Polaków rozpoczęto w lutym 1940 r. W ciągu jednej nocy enkawudziści zabrali 
z domów ponad 200 tys. polskich obywateli. Byli to głównie funkcjonariusze państwowi, działa-
cze samorządowi, osadnicy wojskowi, leśnicy. Następnie wywieziono rodziny żołnierzy i funk-
cjonariuszy służb mundurowych, osoby wcześniej aresztowane przez NKWD, a także ziemian 
i inteligencję. A rok później, w czerwcu 1941 r., zesłano kolejarzy, rzemieślników, „kułaków”.

W środku nocy, nad ranem, grupa składająca się z oficera i żołnierzy NKWD, milicjantów 
i władz lokalnych zjawiała się w domu osób wskazanych do deportacji i po brutalnie przeprowa-
dzonej rewizji przewożono te osoby na stację kolejową. Jak wspomina jeden z sybiraków: „Na 
bocznicy kolejowej w Starosielcach ustawiono długi skład bydlęcych wagonów. Odjechaliśmy 
w nieznane. Ciasnota, 40 mężczyzn w wagonie, bez jedzenia. Szczególnie dokuczał brak wody. 
Wagony miały piętrowe prycze, żelazne piecyki, do których trudno było zdobyć opał, i wycięte 
w podłodze dziury jako ubikacje”.

Wielu zesłańców nie dojechało do miejsca przeznaczenia, z powodu wycieńczenia i chorób 
zmarli jeszcze w podróży. Najliczniejsze grupy deportowanych trafiły do Archangielska, Komi, 
na Ural, do krajów Ałtajskiego i Krasnojarskiego, do północnego Kazachstanu. Deportowani 
często umieszczani byli w specjalnych osiedlach pod nadzorem NKWD, przymusowo kierowa-
ni do ciężkich robót. Jednak w nieludzkiej pracy i morderczych warunkach potrafili zachować 
honor, godność i pamięć o ojczyźnie.

Zesłania Polaków na Sybir trwały od ponad 200 lat, kiedy to konfederaci barscy, a później 
powstańcy kościuszkowscy, listopadowi i styczniowi trafiali na dalekie krańce Imperium Ro-
syjskiego.

Jednak represje ze strony totalitaryzmu stalinowskiego były niewyobrażalne. Spotkały oby-
wateli polskich, niezależnie od pochodzenia i wyznania, także Żydów, Białorusinów, Ukraiń-
ców. Niemal każdą rodzinę dotknęła tragedia wywózki. Realizując stalinowski plan ekstermina-
cji narodu polskiego deportowano łącznie 1 mln 350 tys. Polaków.

Pamiętając o znanych białostoczanach, przedwojennym prezydencie Białegostoku Sewery-
nie Nowakowskim, ostatnim prezydencie RP na uchodźstwie Ryszardzie Kaczorowskim, pa-
miętamy o wszystkich, także anonimowych, bohaterach Sybiru.

Maszerując dzisiaj przez miasto, manifestowaliśmy pamięć o tych szczególnych czasach 
i niezwykłych ludziach – sybirakach. Naszym obowiązkiem, obowiązkiem żyjących, jest utrwa-
lać znaki pamięci oraz historie ludzi, którzy wrócili z Sybiru, i tych, którzy pozostali na „nie-
ludzkiej ziemi”. Ta część historii jest ważnym elementem naszej narodowej tożsamości. Niech 
ta pamięć stanie się drogowskazem dla przyszłych pokoleń, aby Golgota Wschodu nigdy się nie 
powtórzyła.

Rokrocznie już od 15 lat spotykamy się we wrześniu, aby uczcić Dzień Sybiraka oraz przy-
pomnieć całemu społeczeństwu o martyrologii polskiego narodu. Serdecznie dziękuję panu pre-
zesowi Tadeuszowi Chwiedziowi i jego współpracownikom. Bez waszego zaangażowania nie 
byłaby możliwa organizacja tego pięknego i ważnego wydarzenia.

Jestem przekonany, że pamięć o sybirakach będzie wciąż żywa i przetrwa w pamięci młode-
go pokolenia Polaków.
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PrZeMówienie PreZeSa ZarZąDu GłówneGO ZwiąZKu 
SybiraKów TaDeuSZa CHwieDZia

Dostojni i czcigodni goście! Szanowni zebrani! Droga młodzieży!
To już piętnasty raz spotykamy się przed tym pomnikiem, przypominają-

cym nam tragiczny mord – mord ludobójstwa w Katyniu, Miednoje, Staro-
bielsku, Ostaszkowie oraz ofiary ludobójstwa w innych miejscach straceń, 
których dotychczas nie znamy.

Szanowni zebrani!
Mottem tegorocznego XV Jubileuszowego Marszu Żywej Pamięci jest 

„Koniec wojny. Nowe zniewolenie”.
W roku bieżącym przypadają dwie bardzo ważne rocznice: 70. rocznica 

zakończenia II wojny światowej, w której zginęły 63 mln ludzi, w tym 6 mln 
Polaków – Polska jako czwarta armia świata walczyła na wszystkich fron-
tach świata, w walkach uczestniczyło ponad 500 tys. żołnierzy, i 75. rocznica 
pierwszej, drugiej i trzeciej masowej deportacji Polaków na Sybir.

Koniec wojny nie oznaczał dla sybiraków końca cierpień i przebywania 
w śmiertelnych warunkach zesłania – pozostali tam jeszcze ponad rok. Cie-
szyliśmy się wszyscy, że wojna najstraszniejsza z wojen już się skończyła, 
z nadzieją kierowaliśmy błagalne modły do Pana Boga o jak najszybszy po-
wrót do kraju, do upragnionej i wytęsknionej ojczyzny, za którą tak bardzo 
cierpieliśmy, odbyliśmy straszliwą tułaczkę i poniewierkę. 

Ale ojczyzna nie witała sybiraków jak kochająca matka wita swoje dzieci. 
Było to przywitanie macochy – obce, wrogie i obojętne.

Dotychczasowe miejsca zamieszkania, nawet własne domy były pozaj-
mowane na podstawie wydanych decyzji urzędowych, co uniemożliwiało 
wprowadzenie się do własnych miejsc zamieszkania. Były trudności z otrzy-
maniem odpowiedniej pracy zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Trud-
na sytuacja materialna zmuszała do pobierania dziennej porcji chleba i zupy 
z Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, powołanego dekretem PKWN 
2 października 1944 r. Pomocą były paczki z UNRRA, choć była to kropla 
w morzu potrzeb.

W 1943 r. Stany Zjednoczone, ZSRR, Wielka Brytania i Chiny utworzyły 
UNRRA jako pomoc krajom sojuszniczym, które w wojnie poniosły straty.

Pomoc sąsiadów w postaci zjełczałej słoniny czy kaszy z zapasów wojen-
nych łagodziła sytuację w stopniowym przechodzeniu do normalnego życia.

Przez lata PRL-u nie można było mówić, gdzie byliśmy, co robiliśmy i co 
widzieliśmy. Za dyskusję na ten temat wracało się tam, skąd powróciliśmy.

Ileż upokorzeń doznały dzieci sybiraków za rosyjski akcent w mowie pol-
skiej, słowa „rusek”, „kacap”, „bolszewik” kierowane do nich były na po-
rządku dziennym, ileż razy życzliwi personalni zwracali życiorysy o zmianę 
słowa „deportowany” czy „na zesłaniu” na „wyjechałem”. Z takimi życio-
rysami bez poprawek nie było możliwości pozytywnego załatwienia sprawy 
– przyjęcia na studia, do pracy czy szkoły.
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Bolesnym upokorzeniem było kierowanie synów sybiraków do zastępczej 
służby wojskowej do kopalń węgla, uranu, batalionów budowlanych o rygo-
rze karnym – rozkaz MON 008 z 29 stycznia 1951 r. Traktowani byliśmy jako 
element niepewny. Dzisiaj określamy to jako represje polityczne.

W to, o czym dzisiaj mówią sybiracy, trudno uwierzyć, że człowiek może 
tak wiele przeżyć. „Syberia – kto tam nie był, nie uwierzy, kto tam był, nigdy 
nie zapomni” – pisał George Santana, autor „Gułagu w oczach Zachodu”. 
Jednocześnie przekazał nam przesłanie: „Ten, kto zapomina okropności hi-
storii swego narodu, jest skazany na ich powtórzenie”.

Ojciec Święty Jan Paweł II tak mówił: „Wydarzenia 17 września 1939 r. są 
rozdziałem w martyrologium Polski, które nie mogą być zapomniane”.

W nowej Polsce po zakończeniu II wojny światowej rozpoczęły się nowe 
zniewolenia.

Wypada wymienić chociaż niektóre: dalsze zesłania na Sybir i do Kazach-
stanu – w latach 1945–1956 zesłano ponad 150 tys. Polaków, ponad 50 tys. 
zamordowano – dzisiaj nazywamy ich Żołnierzami Wyklętymi, ale byli to 
bohaterowie, którzy za wolną i suwerenną oddali życie, ponosząc ofiarę naj-
wyższą.

Były bandyckie zbrodnie, np. obława augustowska, w której ponad 
600 osób zaginęło i do dziś nie znamy miejsca ich pochówku. IPN w dalszym 
ciągu odkrywa szkielety ciał osób, które znajdują się w nieznanych miejscach 
zbrodni.

Sybiracy uważają za najważniejszy obowiązek przekazywanie prawdy hi-
storycznej młodym. Chcemy, by pamięć nie rozdzierała zagojonych już ran, 
ale pozwalała wytyczać drogę młodemu pokoleniu, jak postępować, aby tra-
gedia narodu polskiego, związana z zsyłkami na Sybir się nie powtórzyła. By 
młode pokolenia w duchu przebaczenia i pojednania budowały przyszłość 
nową, inną niż ta naznaczona bólem i goryczą doznanych krzywd.

Ważne, by młode pokolenia zaakceptowały w swoim życiu zarówno sens 
pamięci, jak i nade wszystko sens pojednania. Mamy czerpać dumę z męstwa 
zesłańców, którzy nie wyparli się polskości, mimo że za to bardzo cierpieli. 
Mamy się nauczyć mądrości przebaczania, pojednania i zgody, która prowa-
dzi do sukcesów. Te pryncypia, te zasady zgodnego, przyjaznego współżycia 
sybiracy – obok pamięci tamtych tragicznych dni – chcą przekazać młodemu 
pokoleniu.

Działalność Związku Sybiraków to służba całej społeczności, utrwalająca 
pamięć tamtych bolesnych wydarzeń o represjach.

„Naród, który zapomina o swojej przeszłości, traci swoją tożsamość i prze-
staje istnieć” – pisał Cyprian Kamil Norwid.

Chcąc zachować życie, musimy zachować pamięć ku przestrodze, by ni-
gdy więcej podobna tragedia Polski i Polaków się nie powtórzyła.

Idąc w marszu, w skupieniu i modlitwie, dziękujmy Panu Bogu za łaski 
i ocalenie, prośmy o błogosławieństwo, pokój i pojednanie.

Dziękuję.
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XV MięDZynarODOwy MarSZ żyweJ PaMięCi 
POlSKieGO Sybiru w białyMSTOKu

Obchody jubileuszowego XV Międzynarodowego Marszu Żywej Pa-
mięci Polskiego Sybiru w Białymstoku rozpoczęły się 10 września 2015 r. 
uroczystościami uhonorowania zasłużonych osób odznaczeniami państwo-
wymi i resortowymi. W Sali Rycerskiej Muzeum Wojska zastępca szefa 
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Bożena Żelazowska 
odznaczyła działaczy podlaskich medalem Pro Patria.

W Pałacyku Gościnnym prezydenta Białegostoku Bożena Żelazowska 
wręczyła Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Tadeuszowi Bo-
rowskiemu-Beszcie (Oddział ZS w Białymstoku) oraz Złoty Krzyż Zasługi 
Marii Obolewicz (Oddział ZS w Olsztynie). Zbiorowe medale Pro Patria 
przyznane zostały 18. Białostockiemu Pułkowi Rozpoznawczemu, Szkole 
Podstawowej nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku oraz Zespołowi Szkół 
Technicznych im. gen. Andersa w Białymstoku. 

Marszałek województwa podlaskiego Mieczysław Baszko wręczył 
Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego prezesom Oddziału Kra-
jowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 

Uroczyste otwarcie wystawy prac Ottona Grynkiewicza „Chłopiec w grze przetrwa-
nia” w Muzeum Wojska. Z lewej Otton Grynkiewicz, pośrodku dyrektor muzeum  
Robert Sadowski
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Uhonorowani medalem Pro Patria

Bożena Żelazowska wręczyła również odznaczenia państwowe. Na zdjęciu – odzna-
czenie Marii Obolewicz z Oddziału ZS w Olsztynie Złotym Krzyżem Zasługi
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w Białymstoku, Okręgu Białystok Światowego Związku Armii Krajowej, 
Zarządu Okręgowego w Białymstoku Związku Inwalidów Wojennych RP 
i Podlaskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i By-
łych Więźniów Politycznych.

Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Tadeusz Chwiedź w asy-
ście wiceprezesa Grzegorza Lipowskiego odznaczył Odznaką Honorową 
za Zasługi dla Związku Sybiraków m.in. córkę gen. Andersa Annę Marię 
Anders-Costę, wojewodę Andrzeja Meyera, marszałka Mieczysława Baszkę 
oraz Miasto Białystok (wyróżnienie odebrał prezydent Tadeusz Truskolaski) 
i Muzeum Wojska w Białymstoku (na ręce dyrektora Roberta Sadowskiego).

Obchodom XV Marszu towarzyszyły trzy wystawy. W Muzeum Woj-
ska odbył się wernisaż wystawy malarstwa sybiraka Ottona Grynkiewicza 
„Chłopiec w grze przetrwania”. Wystawę otworzył uroczyście w obecności 
sybiraków dyrektor muzeum Robert Sadowski. Znalazły się na niej m.in. 
obrazy przekazane do zbiorów Muzeum Pamięci Sybiru. Artysta nawiązuje 
w swojej twórczości do przeżyć z zesłania. Uczestnicy mogli także zo-
baczyć przygotowaną przez Muzeum Wojska ekspozycję „Marsze Żywej 
Pamięci Polskiego Sybiru. To już 15 lat ...” w kościele pw. Ducha Świętego 
oraz „Nowe zniewolenie” Instytutu Pamięci Narodowej na terenie przy ko-
ściele. Odwiedzili również kaplicę Sybiraków w kościele pw. Ducha Świę-
tego i pomnik Grób Nieznanego Sybiraka.

XV Marsz uświetnił koncert zorganizowany przez Białostocki Ośrodek 
Kultury. Wieczorem na Stadionie Miejskim pojawiły się zespoły Lao Che 
i Kult. Występ przyciągnął zarówno sybiraków, jak i młodzież.

Główne uroczystości w dniu 11 września rozpoczęło tradycyjnie po-
ranne nabożeństwo w cerkwi katedralnej pw. św. Mikołaja Cudotwórcy, 
celebrowane przez abp. Jakuba, ordynariusza prawosławnej diecezji biało-
stocko-gdańskiej. 

O godz. 10 sybiracy, młodzież, zaproszeni goście, przedstawiciele władz pań-
stwowych, wojewódzkich i samorządowych oraz organizacji kombatanckich 
i mieszkańcy Białegostoku zebrali się przy Pomniku Katyńskim, gdzie po wy-
słuchaniu hymnu państwowego powitał ich prezes Zarządu Głównego Związku 
Sybiraków Tadeusz Chwiedź. Mottem przewodnim XV Międzynarodowego 
Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru było „Koniec wojny. Nowe znie-
wolenie”. Następnie prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Tadeusz 
Chwiedź, prezes stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Białymstoku Agnieszka 
Markiewicz-Cybulska, wiceprezydent Białegostoku Adam Poliński, wojewo-
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da podlaski Andrzej Meyer, zastępca szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych Bożena Żelazowska, radca generalny koordynator w Mini-
sterstwie Obrony Narodowej Krzysztof Sikora, wicemarszałek województwa 
podlaskiego Maciej Żywno i podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
Wojciech Kolarski złożyli pod pomnikiem wspólny wieniec i zapalili znicze pa-
mięci, oddając hołd wszystkim tym, którzy zginęli za wolną, niepodległą i suwe-
renną Polskę. Duchowni obrządku katolickiego, prawosławnego i ewangelicko- 
-augsburskiego odmówili modlitwę ekumeniczną. Wartę przy Pomniku Katyń-
skim (a następnie przy pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka) pełnili żołnierze 
18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, policjanci, harcerze oraz w mun-
durach legionistów uczniowie łódzkiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 20 im. Marsz. J. Piłsudskiego.

Pochód, w którym udział wzięło około 14 tys. osób, w tym niezwykle liczni 
uczniowie szkół podstawowych i średnich oraz Polacy z Litwy, Łotwy, Estonii, 
Białorusi, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i Wielkiej Bry-
tanii (320 osób), jak również 270 pocztów sztandarowych, przeszedł ulicami 
Świętojańską, Branickiego i Piastowską do kościoła pw. Ducha Świętego. 

Mszy świętej w intencji sybiraków przewodniczył metropolita białostocki 
abp Edward Ozorowski, a homilię wygłosił ks. Adam Skreczko. Na koniec od-
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Uroczystość wręczenia odznaczeń w Pałacyku Gościnnym. Od prawej: prezydent Bia-
łegostoku Tadeusz Truskolaski, Anna Maria Anders-Costa, wojewoda Andrzej Meyer, 
zastępca szefa UdsKiOR Bożena Żelazowska, marszałek Mieczysław Baszko, prezes 
Zarządu Głównego ZS Tadeusz Chwiedź 
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czytane zostało pismo przesłane przez krajowego kapelana sybiraków ks. Zdzi-
sława Banasia, który nie mógł osobiście uczestniczyć w obchodach XV Marszu.

Przy pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka odegrane zostały przez orkie-
strę wojskową hymny państwowy i Sybiraków. Okolicznościowe przemó-
wienia rozpoczął wiceprezydent Białegostoku Adam Poliński. Podsekretarz 
stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski odczytał list prezy-
denta Andrzeja Dudy skierowany do uczestników jubileuszowego XV Mię-
dzynarodowego Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. W imieniu mi-
nistra obrony narodowej wystąpił radca generalny koordynator Krzysztof 
Sikora. Przemawiali także zastępca szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych Bożena Żelazowska, wojewoda podlaski Andrzej Meyer 
i wicemarszałek województwa podlaskiego Maciej Żywno. Anna Maria  
Anders-Costa wyraziła wdzięczność i dumę z możliwości odwiedzania wol-

Uroczystości XV Międzynarodowego Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru roz-
poczęły się pod Pomnikiem Katyńskim. Przemawia prezes Zarządu Głównego ZS  
Tadeusz Chwiedź
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Przedstawiciele władz i organizacji kombatanckich (od prawej): prezes Związku 
Inwalidów Wojennych RP Marian Kazubski, wojewoda podlaski Andrzej Meyer, 
przedstawiciel MON Krzysztof Sikora, wiceprezydent Białegostoku Adam Poliński, 
Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta RP, przewodniczący Rady Miasta Mariusz 
Gromko, Anna Maria Anders-Costa

Zapalenie zniczy pamięci pod Pomnikiem Katyńskim. Od lewej: prezes ZG ZS Ta-
deusz Chwiedź, prezes Rodziny Katyńskiej w Białymstoku Agnieszka Markiewicz-
-Cybulska, wiceprezydent Białegostoku Adam Poliński, wojewoda Andrzej Meyer, 
zastępca szefa UdsKiOR Bożena Żelazowska, radca generalny w MON Krzysztof Si-
kora, wicemarszałek Maciej Żywno i Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta RP
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nej Polski, o której do końca życia marzył jej ojciec gen. Władysław Anders, 
i uczestniczenia w uroczystościach poświęconych zesłańcom. 

Kapelani wojskowi obrządku katolickiego, prawosławnego i ewangelic-
ko-augsburskiego odmówili modlitwę za zmarłych sybiraków. Po odczyta-
niu apelu poległych żołnierze 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego 
oddali salwę honorową. 

Uroczystości zakończyło złożenie kwiatów pod pomnikiem Grobem 
Nieznanego Sybiraka. W imieniu Zarządu Głównego wieniec złożyli pre-
zes Tadeusz Chwiedź, wiceprezes Grzegorz Lipowski, sekretarz generalny 
Kordian Borejko i członek Zarządu Mieczysław Pogodziński.

Po oficjalnych uroczystościach w obecności członków Oddziału Związ-
ku Sybiraków w Olsztynie na Ścianie Pamięci otaczającej pomnik Grób 
Nieznanego Sybiraka odsłonięta została tablica Eugeniusza Grabskiego, 
wiceprezesa Zarządu Głównego, wieloletniego prezesa Zarządu Oddziału 
i organizatora Krajowych Zjazdów Sierot Polskich Byłych Wychowanków 
Syberyjskich Domów Dziecka i Biezprizornych z lat 1940–1946. Odsło-
nięcia dokonały siostra Eugeniusza Grabskiego i pełnomocnik ds. komba-
tantów i osób represjonowanych w Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego Ewa Sapka-Pawliczak. Tablicę poświęcił 
kapelan olsztyńskich sybiraków ks. prałat Bronisław Siekierski.

beata żyłkowska, 
zdjęcia: urząd Miejski w białymstoku (Dawid Gromadzki),  

Muzeum wojska w białymstoku, Marian boczar

We wspólnym marszu ulicami miasta przeszli przedstawiciele władz, organizacji 
kombatanckich, szkół i mieszkańcy
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Odmówiona została modlitwa ekumeniczna

W imieniu Zarządu Głównego Związku Sybiraków wieniec przed Grobem Nieznane-
go Sybiraka złożyli (od lewej) sekretarz generalny Kordian Borejko, prezes Tadeusz 
Chwiedź, wiceprezes Grzegorz Lipowski i członek Zarządu Mieczysław Pogodziński
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Odsłonięcie tablicy poświęconej wielo-
letniemu wiceprezesowi Zarządu Głów-
nego Eugeniuszowi Grabskiemu

Wystawa „Nowe zniewolenie” przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Pu-
blicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku

List od prezydenta RP Andrzeja Dudy 
odczytał podsekretarz stanu Wojciech 
Kolarski



SPOTKanie Z uCZniaMi ZeSPOłu SZKół 
w KrówniKaCH KOłO PrZeMyśla

W 2015 r. przypada 75. rocznica deportacji Polaków na Sybir. Dla uczcze-
nia tego tragicznego historycznego wydarzenia Oddział Związku Sybiraków 
w Przemyślu przypomniał mieszkańcom Przemyśla o deportacji, organizując 
w rocznicę pierwszej wywózki (10 lutego1940 r.) na nieczynnej rampie kole-
jowej w Bakończycach, miejscu, gdzie były formowane pociągi z zesłańcami, 
akcję „Zapal znicz wywiezionym”. Akcję tę organizujemy każdego roku.

Związek Sybiraków nadaje priorytetową rangę zachowaniu pamięci 
o zesłaniach jako fakcie historycznym w dziejach naszej ojczyzny, szcze-
gólną wagę przywiązując do upowszechniania tej wiedzy pośród młodego 
pokolenia Polaków. Członkowie przemyskiego Związku Sybiraków biorą 
udział w spotkaniach z młodzieżą przemyskich szkół miejskich, gminnych 
i powiatowych. W lutym br. w sali kinowej Centrum Kulturalnego w Prze-
myślu zorganizowano spotkanie sybiraków z młodzieżą przemyskich szkół 
średnich, w którym uczestniczyło ponad 200 uczniów.

Kontynuując tę działalność, 24 kwietnia br. w Zespole Szkół w Krównikach 
odbyło się niecodzienne spotkanie pokoleń – sybiraków z naszego Oddziału 
z uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum. Spotkanie było ogromnym za-

Występ uczniów Zespołu Szkół w Krównikach

uroczystości i spotkania
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Od lewej Stanisława Żak, dyrektor Beata Cichocka, Joanna Preiss

skoczeniem dla sybiraków. W szkolnej auli odbyła się akademia dla uczczenia 
75. rocznicy kwietniowej deportacji Polaków na „nieludzką ziemię”. Młodzież 
w bogatej części artystycznej, na którą składały się wiersze poetów sybirackich, 
fragmenty wspomnień z sybirackiej literatury prozaicznej, inscenizacje z aresz-
towania rodzin polskich przed wywózką, pieśni patriotyczne (m.in. Hymn 
Sybiraków), wykazała się rozległą wiedzą o deportacjach. Byliśmy wzrusze-
ni i zaskoczeni zarówno obszerną wiedzą, jak i poziomem części artystycznej 
w wykonaniu trzecioklasistów ze szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum.

Po części artystycznej, ilustrującej wydarzenia związane z deportacją 
i życiem polskich zesłańców na Syberii, osobistymi przeżyciami podzielili 
się z młodzieżą członkowie Oddziału – Joanna Preiss, Maria Wielgosz, Sta-
nisława Żak, Antoni Blecharczyk, Stanisław Cichocki, Bronisław Klepacki 
i Mieczysław Tłuczek. Opowiedzieli o swoim dzieciństwie spędzonym na 
Syberii oraz o przeżyciach i losie najbliższej sybirackiej rodziny.

Na zakończenie spotkania sybiracy wręczyli dyrektor szkoły Beacie Cichoc-
kiej dyplom z podziękowaniem za upamiętnianie wartości patriotycznych oraz 
książkę „Polacy w Kazachstanie. Zesłania – Dziedzictwo – Nadzieje – Powro-
ty” i życzyli uczniom, by ich dzieciństwo nigdy nie było zakłócone wojną.

Stanisława żak, 
zdjęcia Marian boczar
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ODZnaCZenia Dla SybiraKów  
w bySTrZyCy KłODZKieJ

W dniu 5 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodz-
kiej odbyła się uroczystość wręczenia przez pierwszego sekretarza amba-
sady Kazachstanu w Warszawie Sakena Tauyekela medalu ustanowionego 
przez prezydenta Republiki Kazachstanu z okazji 70. rocznicy zwycięstwa 
w wielkiej wojnie ojczyźnianej. 

Medalem tym uhonorowano osoby, które w czasie wojny w wyniku de-
portacji, poprzez Syberię, znalazły się ostatecznie w Aczysaju – górniczej 
osadzie położonej w górach Karatau w południowym Kazachstanie. Znaj-
dowały się tam kopalnia rudy ołowiu oraz szkoła przyzakładowa (fabricz-
nyj zawod obuczenia). Kopalnia ta wraz z kilkoma innymi znajdującymi się 
w pobliżu tworzyła kompleks wydobywczo-przetwórczy, który dostarczał 
90% ołowiu wyprodukowanego w całym Związku Radzieckim. Oznaczało 
to, że na 10 pocisków wystrzelonych na froncie wschodnim podczas wojny 
– dziewięć pocisków zawierało ołów wydobyty w tym miejscu. Jak każdy 
zakład produkujący na potrzeby frontu, kopalnia była zakładem zmilitary-
zowanym. Szkoła przyzakładowa dostarczała wykwalifikowane kadry do 
pracy w tym kompleksie, a także w innych kopalniach Kazachstanu, głów-
nie dla zagłębia karagandyjskiego. Wszyscy uczniowie byli objęci obo-
wiązkowym szkoleniem wojskowym. To do tego miejsca zmierzała polska 
młodzież i starsze dzieci, często sieroty, bo tu otrzymywały schronienie 
i pożywienie. A kiedy zaczęło brakować mężczyzn, którzy wyjeżdżali na 
front, ich stanowiska pracy zaczęły przejmować kobiety Kazaszki i pol-
skie dzieci, wnosząc swój wkład w zwycięstwo koalicji antyhitlerowskiej. 
Z tą szkołą i z tą kopalnią związane są życiorysy wszystkich odznaczonych 
obywateli polskich – dziś dojrzałych, a wtedy zaledwie kilkunastoletnich 
dzieci: Józefy Dzyry z domu Stykowskiej (lat 15) – pracowniczki oddziału 
kontroli technicznej, Franciszki Bojdy z domu Lasek (lat 15) – maszynistki 
kolejki podziemnej, Edmunda Frydryka (lat 15) – hydraulika oraz Wandy 
Isańskiej z domu Głuchowskiej (lat 17) – pomocniczki flotatora w zakła-
dzie flotacji.

Inicjatorem uhonorowania tych osób przez Republikę Kazachstanu był 
syn Wandy Isańskiej, któremu udało się dotrzeć do kilku żyjących jeszcze 
spośród ponad 100 osób i który następnie wystąpił do ambasady Kazach-
stanu w Warszawie z zapytaniem o możliwość odznaczenia ich. Zarówno 
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ambasada, jak i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kazachstanu z entu-
zjazmem odniosły się do tej propozycji, dzięki czemu wspólnie mogliśmy 
przeżyć tę uroczystość. 

Sama uroczystość odbyła się w Bystrzycy Kłodzkiej, ponieważ w jej 
pobliżu mieszkają wszystkie żyjące, odznaczone osoby. Osobiście odzna-
czenia odebrali: Józefa Dzyra oraz Edmund Frydryk; w zastępstwie chorej 
Franciszki Bojdy medal odebrała jej córka Janina Bojda, a w imieniu zmar-
łej niestety Wandy Isańskiej – jej syn Tadeusz. Nie bez znaczenia był fakt, 
że w Bystrzycy Kłodzkiej działa prężne Koło Związku Sybiraków, stojące 
na straży pamięci o trudnych losach Polaków deportowanych do ZSRR. 
Uczestnictwo jego członków w tej uroczystości to ukłon w ich stronę za 
kultywowanie tej pamięci. Serdecznej gościny udzieliła burmistrz Bystrzy-
cy Kłodzkiej Renata Surma, której postawa i zaangażowanie w zorgani-
zowanie tej uroczystości są wzorem służby urzędnika wobec mieszkań-
ców. W uroczystości wzięli także udział włodarze gmin, na których terenie 
mieszkają odznaczone osoby oraz ich bliscy. 

W krótkich słowach pierwszy sekretarz Saken Tauyekel podziękował od-
znaczonym za ich wkład w zwycięstwo w II wojnie światowej, podkreśla-
jąc, że było to tym trudniejsze z powodu osobistych tragedii, jakie te osoby 

Uczestnicy uroczystości (od lewej): Edmund Frydryk, pierwszy sekretarz ambasady 
Republiki Kazachstanu Saken Tauyekel, Józefa Dzyra, Janina Bojda, Tadeusz Isański
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spotkały. Zapewnił, że w Kazachstanie pamięć o Polakach i ich tragedii 
jest nadal żywa. Wręczane odznaczenia są wyrazem uznania, wdzięczności 
i sympatii dla wszystkich Polaków, którzy nie z własnej woli znaleźli się 
tak daleko od ojczystego kraju.

Także odznaczeni podzielili się z pierwszym sekretarzem ambasady 
swoimi wspomnieniami, podkreślając, że dzięki dobrodziejstwom, jakich 
doświadczyli w Aczysaju w postaci dachu nad głową i pełnego talerza, 
mogli przeżyć i wrócić do kraju. To miejsce w morzu tragedii i krzywd, 
jakie ciągnęły się za nimi od momentu, kiedy w drzwi ich rodzinnego domu 
zastukał obcy żołnierz i krzyknął z progu „Zbierajcie się!”, do momentu 
szczęśliwego powrotu, okazało się być prawdziwym rajem na ziemi. Po-
dziękowali często bezimiennym mieszkańcom Kazachstanu, którzy w tam-
tych trudnych latach w miarę swoich możliwości nieśli pomoc Polakom. 
Syn Wandy Isańskiej, który zaproszony na tę uroczystość przez ambasadę 
i władze Bystrzycy przyjechał z województwa lubelskiego, zaprezento-
wał przedstawicielowi ambasady bryłkę ołowiu, która razem z jego mamą 
szczęśliwie przyjechała do Polski z dalekiego Aczysaju. Szczęśliwie, po-
nieważ na granicy władze radzieckie pod groźbą cofnięcia kazały oddać 
wszystkie pamiątki, notatki, pisma oraz wydawnictwa w języku rosyjskim, 
jakby chciały zatrzeć wszelkie ślady obecności Polaków na swoim teryto-
rium. Zarówno ten kawałek ołowiu, jak i historia jego podróży do Polski 
zrobiły na zacnym gościu z Kazachstanu ogromne wrażenie.

W nawiązaniu do życiorysów bohaterów uroczystości, składając podzię-
kowanie dla państwa Kazachstan za przyznane odznaczenia, inicjator tego 
przedsięwzięcia powiedział: „(…) jest godne największej pochwały, że 
obywatele Rzeczypospolitej otrzymują ten medal od państwa, które w żad-
nym stopniu nie stało za ich krzywdą i krzywdami tysięcy Polaków. Od 
państwa, które zdecydowało się na uhonorowanie tych osób w imię histo-
rycznej prawdy o tamtych czasach. Od państwa, które tym samym dowiod- 
ło, że zna historię Polski oraz docenia ofiarę i tragedię jej obywateli. (…) Ży-
czę państwu Kazachstan, żeby nigdy nie zaznało żadnej przemocy ze strony 
swych potężnych sąsiadów. Żeby żaden mieszkaniec tego przepięknego kra-
ju nigdy nie poznał, co znaczą głód, cierpienie, poniewierka i obcy niechcia-
ny w ojczystym domu żołnierz. Żeby nigdy żaden obcy żołnierz nie zastukał 
w drzwi ich rodzinnego domu i nie krzyknął z progu »Zbierajcie się!«”.

Tadeusz isański, 
zdjęcia Grzegorz Szczygieł, Tadeusz isański
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urOCZySTOść ODSłOnięCia ObeliSKu 
ZeSłańCOM Sybiru w SuleCHOwie

W dniu 8 maja 2015 r. na Cmentarzu Komunalnym w Sulechowie dokonano 
uroczyście odsłonięcia i poświęcenia obelisku zaprojektowanego przez prezesa 
Zarządu Koła nr 2 Związku Sybiraków (Oddział w Zielonej Górze) Ryszarda 
Greszczyka. Projekt powstał dzięki finansowemu wsparciu burmistrza Sulecho-
wa Ignacego Odważnego oraz Ryszarda Greszczyka. Należy podziękować za 
społeczny nadzór nad posadowieniem obelisku Antoniemu Lechkiemu i Józefo-
wi Misiewiczowi oraz pozostałym wspaniałym sympatykom Związku Sybira-
ków.

W uroczystości udział wzięli: burmistrz Sulechowa Ignacy Odważny, były 
burmistrz Sulechowa Roman Rakowski, przewodniczący Rady Miejskiej Stani-
sław Kaczmar, przewodniczący Rady Powiatu Edwin Łazicki, były wójt gminy 
Trzebiechów Stanisław Drobek, proboszcz ks. Janusz Mikołajewicz, zastępca 
dowódcy 5. Lubuskiego Pułku Artylerii ppłk Robert Majdecki, prezes Zarządu 
Oddziału Związku Sybiraków w Zielonej Górze Wacław Mandryk, wiceprezes 
Zarządu Oddziału Marian Szymczak. Kompania Honorowa Wojska Polskiego 
i 5. Lubuskiego Pułku Artylerii z Sulechowa wystawiła wartę honorową przy 
pomniku. Przybyły poczty sztandarowe Koła ZS w Sulechowie, Oddziału ZS 
w Zielonej Górze, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 
w Sulechowie, 5. Lubuskiego Pułku Artylerii, szkół podstawowych i gimnazjal-
nych.

Przybyłych przywitał prezes Zarządu Koła nr 2 Ryszard Greszczyk. Wygłosił 
przemówienie okolicznościowe na temat współpracy Koła z młodzieżą szkolną, 
studentami i organizacjami kombatanckimi, władzami samorządowymi i potom-
kami sybiraków. Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Zielonej Górze 
Wacław Mandryk scharakteryzował sytuację bytową sybiraków i działania Koła 
w tej kwestii, mówił o patriotyzmie i miłości sulechowskich sybiraków do ojczy-
zny.

Odsłonięty obelisk przypomina sopkę. Umieszczona jest na nim tablica z na-
pisem:

„...Gdy przystanie ktoś na chwilę, tu przy tym kamieniu
może cichy szept usłyszy o ludzkim cierpieniu.
W hołdzie Zesłańcom Sybiru deportowanym w latach 1939–1956
Związek Sybiraków
Koło nr 2 w Sulechowie”.
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Osoby zasłużone zostały odznaczone Odznaką Honorową Sybiraka. Byli to 
burmistrz Sulechowa Ignacy Odważny oraz były wójt gminy Trzebiechów Stani-
sław Drobek, który podziękował w imieniu odznaczonych.

Zesłana na Kołymę Dana Lechka odczytała wiersz Mariana Jonkajtysa „Poleg- 
łym i pomordowanym na Wschodzie”:

Przechodniu
Przerwij marsz swój
I zdejm nakrycie głowy
Przed Pomnikiem-Symbolem
Ofiar Anonimowych...
Tych –
Co za Polskę,
Wiarę
I za honor Narodu
Oddali swoje życie
W Czerwonych Kaźniach Wschodu...
Zesłaniec z Kołymy Józef Misiewicz odczytał wiersz „Listy z Kołymy” Ma-

riana Jonkajtysa. Oba utwory przejrzyście pokazują losy zesłańców i ich rodzin, 
słuchacze mieli łzy w oczach.

Delegacje złożyły pod obeliskiem wiązanki kwiatów oraz zapaliły znicze. 
Prezes Zarządu Koła Ryszard Greszczyk podziękował wszystkim. Powiedział: 

„My wszyscy ze swoją katorżniczą pracą, losem, krzyżem i piętnem Syberii, pa-
triotyzmem tu obecni winni jesteśmy pamięć tym, którzy nie wytrwali i pozostali 
tam. Są to bezimienni bohaterowie, których pamięć należy przywrócić i pielęgno-
wać. To oni ponieśli największą ofiarę – ofiarę życia. I chociaż minął długi czas 
od tamtych dni i nie było im dane wrócić do wymarzonej ojczyzny, pamięć o nich 
jest i będzie wciąż żywa. Cześć ich pamięci!”.

Burmistrz Sulechowa Ignacy Odważny opisał życie sybiraków i ich poświę-
cenie dla Polski, swe cierpienie na zesłaniu ofiarowali oni Bogu i ojczyźnie, do 
której nie wszystkim dane było wrócić, co należy upamiętnić.

Poświęcenia obelisku dokonał proboszcz ks. Janusz Mikołajewicz. Odmówił 
modlitwę za tych, którzy pozostali w wiecznej syberyjskiej zmarzlinie, a także 
za tych, którzy wrócili, prosząc, by pamiętali i przekazywali pamięć o zesłaniu, 
w szczególności swoim dzieciom i wnukom.

Na zakończenie uroczystości odsłonięcia obelisku Zesłańcom Sybiru prezes 
Ryszard Greszczyk i burmistrz Ignacy Odważny zaprosili wszystkich uczestni-
ków na obiad w kawiarni Delicjusz.

ryszard Greszczyk
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Warta honorowa przy nowo postawionym pomniku w hołdzie Zesłańcom Sybiru

Złożenie kwiatów – od prawej: wiceprezes Zarządu Oddziału ZS w Zielonej Górze 
Marian Szymczak, prezes Zarządu Koła w Sulechowie Ryszard Greszczyk, wicepre-
zesi Zarządu Koła Józef Misiewicz, Dana Lechka i Kazimierz Jurkowski, prezes Zarzą-
du Oddziału Wacław Mandryk, Robert Montwiłł
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wyCieCZKa Z KalinOwa DO warSZawy  
„ślaDaMi SybiraKów”

W dniach 8–9 maja 2015 r. udało się zrealizować długo oczekiwane pla-
ny uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Syberyjskich 
w Kalinowie – udali się oni do Warszawy na dwudniową wycieczkę zorga-
nizowaną pod patronatem Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków.

Zwiedzanie rozpoczęło się na Stadionie Narodowym, gdzie cała grupa wy-
cieczkowa spotkała się z przewodnikiem Czesławem Czarkowskim – war-
szawskim sybirakiem (wiceprezesem Zarządu Oddziału Warszawskiego). 
Opowiedział on piękne historie o naszej stolicy oraz o zwiedzanym obiekcie. 
Z wysokości trybun dzieci podziwiały wspaniałą panoramę stadionu i całej sto-
licy. Mogły się przez chwilę poczuć jak na ważnym meczu reprezentacji Polski.

Następnie grupa udała się do Prehistorycznego Oceanarium. Tu uczest-
nicy wycieczki mogli podziwiać odtworzone pradawne stwory prawie jak 
żywe. Największe emocje wzbudziło „spotkanie” z prehistorycznym reki-
nem olbrzymem.

Po tych niemałych emocjach dzieci i młodzież ze Szkoły w Kalinowie 
udały się na Stare Miasto, aby podziwiać jego uroki i największe zabytki. 
W czasie spaceru staromiejskimi uliczkami pan Czesław pięknie i ciekawie 
opowiadał o wszystkich mijanych obiektach, m.in. o Zamku Królewskim, 
katedrze, rynku, pomniku Syrenki i Małego Powstańca, Katedrze Polowej 
Wojska Polskiego. Na koniec szlak doprowadził grupę do pomnika Poleg- 
łym i Pomordowanym na Wschodzie, gdzie pod tablicą Matki Sybiraczki 
delegacja uczniów złożyła kwiaty i zapaliła znicze.

Ostatnią atrakcją pierwszego dnia wycieczki było Centrum Nauki Ko-
pernik. Wszyscy z wielkim zainteresowaniem obejrzeli wszystkie ekspo-
zycje oraz „poeksperymentowali” do woli. 

Dzień zakończył się w zaprzyjaźnionym Gimnazjum nr 46 im. Szarych 
Szeregów w Warszawie, gdzie wieczorem czekały pyszna kolacja i zasłu-
żony odpoczynek po atrakcjach całego dnia.

Następnego ranka zaraz po śniadaniu uczestnicy wycieczki z Kalinowa 
mieli niecodzienną okazję spotkać się z sybirakami z Warszawy. Po ser-
decznym przywitaniu przez dyrektor Gimnazjum nr 46 Iwonę Lisowską, 
głos zabrał prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Mieczysław Pogo-
dziński. Przywitał dzieci i młodzież w imieniu sybiraków i życzył przy-
jemnego pobytu w stolicy, a wszyscy obecni sybiracy opowiedzieli o sobie 



78 KOMUNIKAT 3/125

w kilku słowach. Kulminacyjnym punktem spotkania była część artystycz-
na zaprezentowana przez uczniów kalinowskiej szkoły pod kierunkiem na-
uczycielek Beaty Dąbkowskiej, Ewy Krupy i Bogusławy Wasil. Złożyły się 
na nią piosenki o tematyce sybirackiej i wiersze Mariana Jonkajtysa. Naj-
większe wzruszenie słuchaczy wywołała pieśń „Listy z Kołymy” w wyko-
naniu uczennicy Patrycji Mioduszewskiej. Na zakończenie spotkania przy 
herbatce dyrektor Szkoły w Kalinowie Adam Jabłonka podziękował tym, 
którzy przyczynili się do realizacji wycieczki, czyli wszystkim sybirakom 
Oddziału Warszawskiego, którzy przekazali fundusze, aby uczniowie małej 
szkółki na obrzeżach Mazowsza mogli poznać lepiej swoją stolicę. Szcze-
gólne słowa podziękowania i okolicznościowe statuetki powędrowały do 
prezesa Zarządu Oddziału Mieczysława Pogodzińskiego, wiceprezes Marii 
Stankiewicz – głównej pomysłodawczyni i realizatorki przedsięwzięcia, 
Czesława Czarkowskiego – przewodnika grupy po Warszawie oraz Iwony 
Lisowskiej, dyrektor Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów w Warsza-
wie, za gościnność, z której korzystali wycieczkowicze. Na zakończenie 
miłego i wzruszającego spotkania zrobiono sobie pamiątkową fotografię. 

Spotkanie z sybirakami nie było ostatnim punktem programu wycieczki. 
Zaraz po nim grupa udała się na Powązki Wojskowe, aby kontynuować swą 
wędrówkę „śladami sybiraków”. W tym miejscu tych śladów było bardzo 
dużo. Na początku wszyscy udali się pod Symboliczną Mogiłę Sybiraka, 
gdzie delegacja uczniów oddała hołd poległym, składając kwiaty i zapala-
jąc znicze. Następnie, zwiedzając poszczególne kwatery, uczniowie mieli 
okazję poznawać historię Polski. Wędrówka zakończyła się pod pomni-
kiem ofiar katastrofy smoleńskiej.

Na tym zgłębianie tragicznych dziejów naszej ojczyzny się nie zakoń-
czyło. Kontynuacją tej niecodziennej lekcji historii była wizyta w Muzeum 
Powstania Warszawskiego. Tu również było wiele przeżyć i wzruszeń. 

Na pewno uczniowie szkoły w Kalinowie na długo zapamiętają tę szcze-
gólną wyprawę, która mogła się odbyć dzięki patronom szkoły – sybira-
kom. Z pewnością wrażenia i przeżycia, a także zdobyta wiedza przetrwają 
i będą przez uczniów zapamiętane na długie lata.

adam Jabłonka
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Przed pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie

Pamiątkowa fotografia uczniów z warszawskimi sybirakami
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XXVi PielGrZyMKa SybiraKów  
na JaSną Górę w CZęSTOCHOwie

To już XXVI Pielgrzymka Sybiraków do tronu Królowej Polski w dniach 
9–10 maja 2015 r. Przybyli tu z całej Polski, by jak w latach poprzednich po-
dziękować Matce Bożej za ocalenie z niewoli na „nieludzkiej ziemi”. Dziś na 
Jasną Górę przybywają nie tylko świadkowie tamtych okrutnych czasów, towa-
rzyszą im również dzieci, wnuki, nawet prawnuki oraz rodziny żołnierzy spod 
Monte Cassino. 

Niedzielne uroczystości na Wałach Jasnogórskich rozpoczęły się zbiórką 
pocztów sztandarowych, przedstawicieli organizacji kombatanckich, szkół 
i pielgrzymów pod pomnikiem Mauzoleum Sybiraków. Tu odbyły się apel po-
ległych oraz modlitwa za zmarłych i zamęczonych na Sybirze. Następnie dele-
gacje złożyły kwiaty pod pomnikiem. Po apelu w Bazylice Jasnogórskiej odpra-
wiona została suma pontyfikalna w intencji wszystkich sybiraków i żołnierzy 
poległych pod Monte Cassino. Eucharystii przewodniczył ks. Zdzisław Banaś, 
krajowy kapelan sybiraków i kustosz Sanktuarium Matki Boskiej Sybiraków 
w Grodźcu. W homilii ks. Zdzisław Banaś opowiedział o udręce na Syberii, nie-
ludzkiej pracy ponad siły, głodzie, chłodzie przy wycinaniu drzew w tempera-
turze poniżej -50 stopni, w dwumetrowych zaspach, o tym, że kiedy przez kilka 
dni nie można było wydostać się ze swoich lepianek, zesłańcy puchli z głodu 
i zimna, o odmrożeniach rąk i nóg, o zapaleniach płuc, bez leków i jedzenia.

W imieniu ojców paulinów o. Krystian Gwioździk, podprzeor sanktuarium 
na Jasnej Górze, powiedział: „Jesteście już w podeszłym wieku, przybywa wam 
lat, ubywa zdrowia, dlatego serdecznie was witam i pozdrawiam. Wielu z was 
cierpiało i ginęło, dlatego chcemy pamiętać o naszych bohaterach, przed który-
mi chylimy nasze czoła, i musimy dołożyć wszelkich starań, by młode pokole-
nia nigdy o was nie zapomniały”.

Helena Kurzak

urOCZySTOść 25-leCia lębOrSKiCH SybiraKów

Uroczystość jubileuszu 25-lecia Koła Związku Sybiraków w Lęborku, która 
odbyła się 21 maja 2015 r., rozpoczął prezes Zarządu Koła Witold Bań, prosząc 
poczet o wprowadzenie sztandaru. Następnie odegrano Hymn Sybiraków.
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Bardzo serdecznie i z ogromną radością prezes powitał wszystkich zebra-
nych. W imieniu zgromadzonych ze szczególnym szacunkiem przywitał: se-
kretarza generalnego Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordiana Borej-
kę, burmistrza miasta Lęborka Witolda Namyślaka, zastępcę burmistrza Alicję 
Zajączkowską, starostę lęborskiego Edmunda Głombiewskiego, naczelniczkę 
Wydziału Współpracy i Rozwoju w Urzędzie Miejskim Elżbietę Rekowską-
-Klassę, dyrektor Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej Ewę Brzeziń-
ską, wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Słupsku Barbarę Do-
latę, dyrektor Zespołu Szkół im. Męczenników Marszu Śmierci KL Stutthof 
w Garczegorzu Alicję Guźniczak, a także radnych miasta Lębork i Rady Po-
wiatu Lęborskiego. Z wielkim uznaniem i wdzięcznością przyjęto sponsorów: 
dyrektora Centrum Handlowego „Jantar” Franciszka Kowalewskiego, dyrek-
tor delegatury Kuratorium Oświaty w Słupsku Teresę Lis, właściciela piekarni 
i ciastkarni Eugeniusza Głodowskiego, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Lęborku Wandę Konieczną, dyrektora Energa Lębork Jerzego Wierzchnickie-
go, właścicielkę Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowo-Produkcyjnego „Gą-
płyt” Barbarę Okrój, właściciela P.H.U.P. „Okrój” Stanisława Okroja. Obecni 
byli także przedstawiciele mediów – Kanału 6, „Głosu Pomorza” i „Dziennika 

Bałtyckiego”. 
Prezes Witold Bań przed-

stawił zebranym informacje 
z okresu 25-lecia działal-
ności Koła. Następnie od-
były się wystąpienia gości: 
sekretarza generalnego ZG 
ZS Kordiana Borejki, bur-
mistrza Witolda Namyślaka 
i starosty Edmunda Głom-
biewskiego.

Zasłużonym osobom wrę- 
czone zostały odznaczenia 
przyznane przez Zarząd Głów- 
ny Związku Sybiraków. Złotą 
Odznakę Honorową za Za-
sługi dla Związku Sybiraków 
otrzymali: burmistrz Witold 
Namyślak, zastępca burmi-

UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA

Dekoracji Witolda Bania Złotą Odznaką Honorową 
za Zasługi dla Związku Sybiraków dokonał sekre-
tarz generalny Zarządu Głównego Kordian Borejko
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strza Alicja Zajączkowska, prezes Zarządu Koła ZS w Lęborku Witold Bań. 
Srebrną Odznakę odebrali członkowie Zarządu Koła Edmund Robak i Marian 
Siejka. Odznakę Honorową Sybiraka przyznano naczelniczce Wydziału Współ-
pracy i Rozwoju w Urzędzie Miejskim Elżbiecie Rekowskiej-Klassie, dyrek-
tor MZGK Ewie Brzezińskiej, właścicielce P.H.U.P. „Gąpłyt” Barbarze Okrój, 
właścicielowi P.H.U.P. „Okrój” Stanisławowi Okrojowi, dyrektorowi Energa 
Lębork Jerzemu Wierzchnickiemu i członkowi Koła ZS w Lęborku Zygmunto-
wi Dalekiemu. Dekoracji odznaczeniami dokonał sekretarz generalny Zarządu 
Głównego Kordian Borejko. 

Prezes Zarządu Koła Witold Bań wręczył podziękowania, pamiątkowe statu-
etki oraz filiżanki z emblematem 25-lecia lęborskich sybiraków władzom mia-
sta i powiatu, osobom odznaczonym oraz sponsorom. Sybiracy biorący udział 
w uroczystości otrzymali listy gratulacyjne z okazji jubileuszu 25-lecia Koła, 
a członkowie Koła i podopieczni cierpiący na poważne dolegliwości zdrowotne 
– wsparcie finansowe w wysokości 200 zł każdy. Ponadto członkowie Koła, któ-
rzy w okresie 25 lat pełnili funkcje w Zarządzie Koła, w podziękowaniu za pracę 
społeczną na rzecz lęborskich sybiraków otrzymali wazony ze szkła kryszta-

Dostojni goście (od lewej): wiceprezes Zarządu Oddziału ZS w Słupsku Barbara Dola-
ta, burmistrz miasta Lębork Witold Namyślak, sekretarz generalny Zarządu Główne-
go Kordian Borejko, Alicja Zajączkowska, prezes Zarządu Koła Witold Bań
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łowego. Byli to: Edmund Robak, Zygmunt 
Daleki, Zofia Bladowska, Zofia Jakubiak, 
Jan Kuklis, Zdzisław Karwacki, Krystyna 
Olszewska, Bolesław Klus, Leokadia Szan-
tyr, Ferdynand Nejranowski, Stanisław 
Szyłko i Witold Bań.

Wyłożona została Księga Sybiraka, 
do której goście się wpisali. Były to wpisy 
wyrażające uznanie dla lęborskiego Koła 
za zorganizowanie wspaniałej uroczysto-
ści 25-lecia oraz życzenia dalszej pracy.

Przedstawiciele władz miasta i powia-
tu, sponsorzy oraz liczni goście przekaza-
li na ręce prezesa Zarządu Koła życzenia 
i kwiaty.

Na zakończenie uroczystości, w części 
artystycznej wystąpił Kaszubski Zespół 
Regionalny „Levino” pod kierownictwem 

Franciszka Okunia z Luzina oraz solista Andrzej Radajewski (gitara i śpiew). 
W drodze na obiad uczestnicy uroczystości złożyli pod pomnikiem Ze-

słańcom Sybiru w alei Sybiraków wiązanki kwiatów i zapalili znicze.
Prezes i członkowie Zarządu Koła przygotowali pisemne podziękowania, 

pamiątkowe statuetki i foldery do wysłania do osób, które były zaproszone, 
a nie mogły uczestniczyć w uroczystości. Byli to: prezes Zarządu Głównego 
Związku Sybiraków Tadeusz Chwiedź, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski, marszałek województwa 
pomorskiego Mieczysław Struk, redaktor naczelna biuletynu Zarządu Głów-
nego Związku Sybiraków „Komunikat” Irena Tańska.

witold bań

DZień MaTKi w byDGOSZCZy

26 maja 2015 r. z okazji Dnia Matki w katedrze bydgoskiej odbyła się msza 
święta za nasze matki sybiraczki, w której uczestniczyli sybiracy Oddziału 
Związku Sybiraków w Bydgoszczy i wierni z Bydgoszczy, jak również mło-

Pomnik Zesłańcom Sybiru w alei 
Sybiraków
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dzież z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego. Mszy 
świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. płk w stanie spoczynku Tadeusz 
Łukaszewski. Listy czytała Ludmiła Borowczyk, modlitwę wiernych – Helena 
Bogusławska. Po mszy sybiracy przeszli pod tablicę Matkom Polkom Bohater-
kom Sybiru, gdzie złożono kwiaty i wysłuchano wiersza Mariana Jonkajtysa 
„To o Was, Bezimienne”, który odczytała Helena Bogusławska.

Mirosław Myśliński

DZień MaTKi w warSZawie

26 maja 2015 r. warszawscy sybiracy tradycyjnie spotkali się przy głazie 
z tablicą poświęconą matkom sybiraczkom na skwerze Matki Sybiraczki, 

Wiersz „To o Was, Bezimienne” czyta Hele-
na Bogusławska

Kwiaty pod tablicą Matkom Polkom 
Bohaterkom Sybiru składa Janina 
Figas 
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Poczty sztandarowe Zarządu Głównego Związku Sybiraków (z lewej) i Gimnazjum  
nr 46 im. Szarych Szeregów w Warszawie przy głazie z tablicą upamiętniającą matki 
sybiraczki

Młodzież i sybiracy przybyli na uroczystość. Przemawia prezes Zarządu Oddziału 
Warszawskiego Mieczysław Pogodziński
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aby uczcić w tym szczególnym dniu pamięć matek zesłanych w głąb Związ-
ku Radzieckiego. Zarząd Główny Związku Sybiraków reprezentował se-
kretarz generalny Kordian Borejko, obecny był także poczet ze sztandarem 
Zarządu Głównego. Sybirakom towarzyszyła młodzież z Gimnazjum nr 46 
im. Szarych Szeregów wraz z pocztem sztandarowym. 

Uroczystość rozpoczęło odegranie Hymnu Sybiraków. Prezes Zarządu 
Oddziału Warszawskiego Mieczysław Pogodziński przywitał zebranych 
i przypomniał ogromną rolę matek w zmaganiach z trudami życia na zesła-
niu. Bez ich wsparcia, opieki, przekazywania wartości patriotycznych wiele 
z dzieci nie przetrwałoby w morderczych warunkach Syberii i Kazachstanu 
i nie było tym, kim są teraz. Sybiracy nigdy nie zapominają o nich i co roku 
w Dniu Matki oddają im hołd. Prezes Zarządu Koła ZS Wola-Bemowo Mie-
czysław Koralewicz odczytał wiersz Mariana Jonkajtysa poświęcony mat-
kom. Irena Persak opowiedziała o swoim pobycie na zesłaniu. Podkreśliła 
również znaczenie udziału młodzieży w uroczystości jako tej, która zachowa 
pamięć o zesłaniach i zesłańcach. Pod tablicą złożone zostały wiązanki kwia-
tów od Zarządu Głównego, Oddziału Warszawskiego i Koła Wola-Bemowo. 
Na zakończenie sekretarz generalny Kordian Borejko serdecznie podzięko-
wał za zaproszenie na tę piękną i wzruszającą uroczystość. Wdzięczność za 
udział wyraził także w imieniu szkoły jeden z uczniów. 

beata żyłkowska, 
zdjęcia leon Zujko, 

beata żyłkowska

SPOTKanie Z auTOreM wSPOMnień  
ZDZiSławeM auDyCKiM

2 czerwca 2015 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
w Bydgoszczy odbyło się spotkanie uczniów Centrum Kształcenia Rol-
niczego i Zespołu Szkół nr 8 im. H.Ch. Andersena w Bydgoszczy ze 
Zdzisławem Audyckim, autorem wspomnień z okresu przedwojennego 
na Wileńszczyźnie i wojennego z zesłaniem na Sybir oraz okresu służby 
w armii gen. Andersa i elitarnej jednostce wojskowej w Londynie. Wspo-
mnienia zawarte zostały w trzech częściach pt. „Mój ród”, „Wojenne lata” 
i „W mundurze koloru khaki”. 
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Wprowadzono sztandar Technikum Rolniczego im. Sybiraków, odśpiewa-
no Hymn Sybiraków i zapoznano z życiorysem autora wspomnień. 

Zdzisław Audycki w skrócie omówił treść wspomnień i uroczyście 
przekazał trzytomowe dzieło dyrektorowi ZS CKR, a zarazem przewod-
niczącemu Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru Andrzejowi Wio-
śnie. Na zakończenie spotkania zespół szkolny Ogrodnik Team odśpie-
wał pieśń „Bajkał”.

Po spotkaniu zaproszeni przez dyrektora szkoły: autor wspomnień 
Zdzisław Audycki, prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Byd-
goszczy Mirosław Myśliński z małżonką, prezes Zarządu Koła ZS Wy-
żyny Jan Babiarz, prezes Zarządu Koła Szwederowo Tadeusz Paszko, 
prezes Zarządu Koła Błonie Helena Bogusławska, przedstawiciele Koła 
Bartodzieje Zofia Pałasz i Jan Sztejn, przedstawicielka Koła Śródmie-
ście Danuta Różycka, wiceprzewodniczące Stowarzyszenia Pamięci 
Zesłańców Sybiru Żaneta Pliszka z Zespołu Szkół im. H.Ch. Andersena 
i Monika Grabowska z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
oraz Bogumił Śledź – nauczyciel Zespołu Szkół im. H.Ch. Andersena 

Autor wspomnień Zdzisław Audycki 
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i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Pamięci Zesłań-
ców Sybiru spotkali się przy kawie i ciastach. Dzielono się wrażeniami 
po spotkaniu z autorem wspomnień i zapowiedziano następne spotkanie 
ze Zdzisławem Audyckim po wakacjach. Pobyt w szkole zakończył się 
zwiedzeniem Izby Pamięci.

Mirosław Myśliński

V OGólnOPOlSKi ZJaZD DyreKTOrów  
SZKół i PlaCóweK OraZ PreZeSów 
STOwarZySZeń nOSZąCyCH iMiOna 

uPaMięTniaJąCe ZeSłańCów Sybiru 

W dniach 11–13 czerwca 2015 r. w Bolesławcu i w Lwówku Śląskim mia-
ło miejsce niezwykłe wydarzenie: V Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Szkół 
i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające 
Zesłańców Sybiru. Głównym organizatorem było Gimnazjum Samorządowe 
nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu, współorganizatorami: 
Prywatne Gimnazjum im. Sybiraków w Lwówku Śląskim, Gmina Miejska 
Bolesławiec, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Bolesławiecki Ośrodek Kul-
tury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki oraz Centrum Integracji Kultu-
ralnej „Orzeł” w Bolesławcu.

Głównym pomysłodawcą zjazdów dyrektorów szkół i placówek noszą-
cych imiona związane z sybirakami był Kazimierz Korczyński – długo-
letni prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Nowym Sączu oraz 
członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków. Pierwszy zorganizowa-
ny został w Nowym Sączu w 2010 r. pod hasłem „Spojrzenie w prze-
szłość – drogowskazem dla przyszłości” i miał na celu nawiązanie stałych 
kontaktów z poszczególnymi placówkami, wymianę doświadczeń w pra-
cy wychowawczej z patronem oraz zacieśnienie współpracy z ogniwami 
Związku Sybiraków. Z czasem doszedł jeszcze jeden cel: wzmocnienie 
pamięci o Polakach zsyłanych na Sybir i zachowanie jej w świadomo-
ści przyszłych pokoleń. Kolejne zjazdy odbyły się w: Augustowie – pod 
hasłem: „Tylko wspólnie zachowamy pamięć”, w Jerzmankach – „Bu-
dujemy mosty pokoleniowe” oraz w Toruniu i Grudziądzu pod hasłem 
„Razem posiejemy nasiona pamięci”. Do organizacji kolejnego V Zjazdu 
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Maria Subik, dyrektor Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na 
Sybir w Bolesławcu (z prawej) oraz Małgorzata Grębowicz, dyrektor Prywatnego Gim-
nazjum im. Sybiraków w Lwówku Śląskim powitały uczestników zjazdu

Bolesławieccy gimnazjaliści przedstawili poprzez „żywe obrazy” sceny z zesłania na 
Sybir 
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kandydowały szkoły w Chełmie i w Bolesławcu. W głosowaniu uczestni-
ków IV Zjazdu zwyciężył Bolesławiec.

Aktualnie funkcjonuje 10 stowarzyszeń oraz 45 placówek oświatowo-
-wychowawczych noszących imiona związane z sybirakami: 11 szkół pod-
stawowych, 21 gimnazjów, 10 szkół ponadgimnazjalnych, 1 dom dziecka, 
1 ośrodek szkolno-wychowawczy oraz szczep harcerski. Warto dodać, że na 
V Zjazd w Bolesławcu i Lwówku Śląskim przybyła rekordowa liczba gości, 
po raz pierwszy wzięli w nim udział przedstawiciele 30 szkół oraz 9 stowa-
rzyszeń z całej Polski.

Zorganizowanie tak ogromnego przedsięwzięcia wymagało pracy wielu 
życzliwych szkole ludzi i organizacji oraz samych nauczycieli placówki, pod 
kierunkiem dyrektor Marii Subik. Już w marcu opracowano szczegółowy 
plan działań. Dotyczył on zarówno niezbędnych remontów, jak i działań 
edukacyjnych i kulturalno-oświatowych. Dzięki wygranemu konkursowi 
Fundacji BZ WBK „Tu mieszkam, tu zmieniam”, Gimnazjum Samorządo-
we nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu otrzymało grant na 
utworzenie w szkole Izby Pamięci jako mostu łączącego pokolenia. Projekt 
był jednym z 247 zrealizowanych dzięki bankowi pomysłów. Do Fundacji 
BZ WBK złożono 2861 wniosków. Łączna wartość przyznanych grantów 
wyniosła ponad 1,5 mln zł, z czego gimnazjum otrzymało kwotę najwyższą 
z możliwych – 20 tys. zł. Remont sali, w której mieści się obecnie Izba Pa-
mięci, oraz auli szkolnej sponsorowany był przez Miejski Zakład Gospodar-
ki Komunalnej oraz Gminę Miejską Bolesławiec. 

Dzięki sponsorom goście zostali zakwaterowani w Folwarku Książęcym 
w Kliczkowie, mieli do dyspozycji autobus na dojazd z Kliczkowa do Bole-
sławca i Lwówka Śląskiego.

Dzięki staraniom dyrektor Marii Subik szkołę wsparli: Gmina Miejska 
Bolesławiec, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Zarząd 
Główny Związku Sybiraków, Urząd Marszałkowski Województwa Dolno-
śląskiego, Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka, Urząd Gminy Lwówek 
Śląski, Gmina Bolesławiec, Bolesławieckie Koło Związku Sybiraków oraz 
Rada Rodziców Gimnazjum Samorządowego nr 2.

Jednocześnie trwały przygotowania do wydania książki „Razem pamię-
tamy więcej. Inicjatywy szkół, placówek i stowarzyszeń związane z pozna-
waniem historii sybiraków oraz przekazywaniem jej obecnym i przyszłym 
pokoleniom”, która powstała z okazji V Zjazdu z inicjatywy Gimnazjum 
Samorządowego nr 2 w Bolesławcu. Prezentacje szkół i stowarzyszeń po-
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wstały na podstawie informacji przesłanych przez ich dyrektorów. Opraco-
wała je redakcyjnie Ewa Ołenicz-Bernacka, nauczycielka języka polskie-
go w Gimnazjum Samorządowym nr 2. Ogromny wkład w zredagowanie 
książki wnieśli pracownicy Muzeum Ceramiki w Bolesławcu kierowane-
go przez dyrektor Annę Bober-Tubaj: Agata Bojanowska, Barbara Glin-
kowska, Anna Puk, Krzysztof Rajczakowski. Artykuły napisali Kazimierz 
Korczyński, dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel, Monika Mikuczewska, 
Maria Niemczuk, Anna Puk oraz Ewa Ołenicz-Bernacka. Wydanie publi-
kacji sponsorowali Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 
prezydent miasta Bolesławiec, Stowarzyszenie „Ziemia Bolesławiecka” 
oraz wójt gminy Bolesławiec. 

Patronat honorowy nad imprezą objęli: Zarząd Główny Związku Sybi-
raków, minister edukacji narodowej, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, marszałek województwa dolnośląskiego, dolnośląski 
kurator oświaty, Uniwersytet Wrocławski, prezydent miasta Bolesławiec 
Piotr Roman oraz Gmina Bolesławiec, patronat medialny: Telewizja Lokal-
na Azart Sat, „Gość Niedzielny”, Istotne.pl oraz Gazeta-Portal Bolec.Info. 

O godz. 11.00 w sali widowiskowej nastąpiło oficjalne otwarcie V Zjazdu. 
Angelika Bachciak, uczennica Gimnazjum Samorządowego nr 2, zadekla-
mowała wiersz „Ojczyzno” Marii Sulimy. Prowadzący uroczystość nauczy-
ciele Anna Gorzkowicz oraz Grzegorz Jankowski przedstawili głównych or-
ganizatorów V Zjazdu. Głos zabrały dyrektor Maria Subik oraz Małgorzata 
Grębowicz – dyrektor Prywatnego Gimnazjum im. Sybiraków w Lwówku 
Śląskim. 

W imieniu Piotra Romana, prezydenta Bolesławca, uczestników V Zjaz-
du przywitał jego zastępca Kornel Filipowicz. W wypowiedzi nawiązał do 
komedii Sylwestra Chęcińskiego „Sami swoi”: „Każdy musi mieć swoje 
Krużewniki (…). Woreczek ziemi z Krużewników był (...) świętością. Tak 
jak dla wszystkich tych, którzy przybyli tu, na ten dziki zachód. Przybyli tu-
taj, aby stworzyć nową cywilizację. Byli wśród nich również Polacy, którzy 
przeszli swoją Golgotę Wschodu – sybiracy”. Prezydent wspomniał również 
o osobistym dla niego wymiarze spotkania: „Opowieść o historii sybirackiej, 
którą snuły moja babcia i moja mama – mówił Kornel Filipowicz – to ślad 
mojego dzieciństwa. (…) To był czynnik, który bardzo wyraźnie ukształ-
tował moją tożsamość i moje poczucie dumy, mój charakter”. Mówił także 
o pracy Gimnazjum Samorządowego nr 2, o jego wyjątkowej roli i tej spo-
łeczności. Podkreślił, że w pracy wychowawczej gimnazjum widoczna jest 
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gradacja pewnych wartości, o której mówił kiedyś Kazimierz Twardowski 
– najpierw wychowywać, potem kształcić, a na końcu uczyć. Dodał: „Ta 
szkoła, jak rzadko która, zasługuje na organizację zjazdu o takim prestiżu, 
na organizację spotkań ludzi, dla których wartość wychowania młodzieży 
w duchu patriotycznym jest nadrzędna”.

Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 
Dominik Kłosowski przypomniał o 70. rocznicy zakończenia wojny oraz 
przyjazdu Polaków na tereny naszego województwa i ziemie północne, która 
mija w tym roku. Serdecznie powitał wszystkich gości w imieniu marszałka 
województwa dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego oraz w imieniu wi-
cemarszałka Tadeusza Samborskiego, który odpowiada na Dolnym Śląsku 
za sprawy społeczne. Na zakończenie Dominik Kłosowski odczytał list wi-
cemarszałka skierowany do uczestników V Zjazdu i podziękował za jego 
organizację prezydentowi oraz paniom dyrektor.

Mariola Szczęsna, burmistrz gminy i miasta Lwówek Śląski, wyra-
ziła zadowolenie, że w Lwówku Śląskim powstało gimnazjum noszące 
imię upamiętniające zesłańców Sybiru i krzewiące ich historię wśród 
młodzieży. 

Janina Jakubowska, wicedyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji, przedsta-
wicielka dolnośląskiego kuratora oświaty, osobiście związana z historią ze-
słańców na Sybir, dziękowała organizatorom zjazdu i witała gości w imieniu 
Beaty Pawłowicz, dolnośląskiego kuratora oświaty. „To wydarzenie, które 
ma dzisiaj miejsce, jest dla nas bardzo ważne, bo nie pozwala nam zapo-
mnieć o strasznych latach wojny i wywózki na Sybir”. Zacytowała wiersz 
Adama Asnyka: „»Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko, w dawnej posta-
ci – jednak nie umiera (…)«. Nie umiera dzięki takim ludziom jak państwo 
– mówiła – jak społeczności waszych szkół i stowarzyszeń”. 

Ważnym punktem programu było nadanie Odznak Honorowych za Za-
sługi dla Związku Sybiraków. Złotą Odznaką wyróżniono Zofię Bagińską, 
Srebrne Odznaki otrzymali: Maria Barczyk, Renata Mikołajów, Robert So-
bol i Maria Subik. 

Eugeniusz Kuszka, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków, 
podziękował szkołom i stowarzyszeniom za pracę mającą na celu zachowa-
nie pamięci o sybirakach. 

Przewodnicząca Rady Rodziców przy Gimnazjum Samorządowym nr 2 
Agnieszka Kalamarz zaprosiła wszystkich przybyłych gości do udziału 
w atrakcjach przygotowanych w Bolesławcu i Lwówku Śląskim.
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Leokadia Halicka, przedstawicielka Koła Związku Sybiraków w Jeleniej 
Górze, urodzona na Syberii, opowiedziała o swojej mamie, którą często py-
tała o to, jak można było wychować dziecko na Syberii, gdzie niczego nie 
było. Leokadia Halicka mówiła: „My sybiracy, naoczni świadkowie, prag- 
niemy przybliżyć tę prawdę o wydarzeniach i oddać hołd ofiarom właśnie 
poprzez wznoszenie znaków pamięci, jakimi są wasze szkoły”.

Leokadia Halicka przejmująco opowiedziała też o sześcioletniej dziew-
czynce, która musiała zająć się swoim dwutygodniowym braciszkiem, ponie-
waż jej matkę zamknięto na dwa tygodnie w więzieniu. Mała dziewczynka 
brała maleństwo na ręce i chodziła do Kazaszek, które miały swoje malutkie 
dzieci, prosząc je, aby jej braciszka nakarmiły piersią. 

„Chcę serdecznie podziękować dyrektorom, nauczycielom, młodzieży za 
to, że stawiacie pomniki, że mówicie o nas (...), że przekazujecie te wia-
domości potomnym. (...) Nie zapominajmy o tym nigdy: przebaczmy, ale 
zapomnieć nie możemy”.

Następnie uczestnicy zjazdu na mapie zaznaczali miejscowości, z których 
przyjechali do Bolesławca.

Odbyła się promocja książki „Razem pamiętamy więcej”, wydanej z ini-
cjatywy głównego organizatora V Zjazdu – Gimnazjum Samorządowego 
nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu. Dyrektor Maria Subik 

Występ uczniów Prywatnego Gimnazjum im. Sybiraków w Lwówku Śląskim
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opowiedziała o powstaniu książki. Następnie uczestnicy zjazdu wysłuchali 
wykładów promujących tę publikację. 

Kazimierz Korczyński, prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków 
w Nowym Sączu, wspomniał o wzruszeniu, jakie w nim wywołuje każda 
wizyta na Dolnym Śląsku, ponieważ to tutaj w 1946 r. przyjechał wraz z ro-
dziną z Syberii i tu spędził pierwsze 39 lat swojego życia. 

Przypomniał historię powstania i działalności Związku Sybiraków. Zaape-
lował do uczestników zjazdu, aby nadal kultywowali hasło „Dać świadectwo 
prawdzie” we wspólnych działaniach szkół i stowarzyszeń związanych imio-
nami z sybirakami. 

Wspomniał o pierwszym spotkaniu sybiraków z całej Polski, które od-
było się w Warszawie 17 września 1989 r., w rocznicę wkroczenia Armii 
Czerwonej na terytorium Polski. Dnia 24 stycznia 1991 r. Sejm RP uchwalił 
Ustawę o kombatantach i osobach represjonowanych, dzięki której członko-
wie Związku Sybiraków mogli ubiegać się o uprawnienia i przywileje kom-
batanckie. Rok 1994 r. został ogłoszony Rokiem Sybiraka obchodzonym 
pod hasłem: „Pamięć zmarłym – żyjącym pojednanie”. Pieśń „Marsz Sybira-
ków”, do której słowa napisał sybirak Marian Jonkajtys, a muzykę Czesław 
Majewski, została oficjalnym hymnem sybiraków. Pierwszy Marsz Żywej 
Pamięci Polskiego Sybiru odbył się w 2001 r. w Białymstoku. 

Prezes Kazimierz Korczyński przedstawił krótką historię zjazdów dyrektorów 
szkół noszących imię związane z sybirakami i omówił każdy z nich z osobna. 

Zastępca dyrektora Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego  
dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel przedstawiła temat „Pamięć o sybirakach 
jako element budowania tożsamości regionalnej Dolnego Śląska”. W swoim 
wykładzie nawiązała do opublikowanego przez Centrum Monitoringu Społecz-
nego i Kultury Obywatelskiej w 2011 r. raportu o tożsamości Dolnego Śląska, 
przytaczając zadane w nim pytanie ankietowe: „Czy istnieje coś takiego jak 
tożsamość Dolnego Śląska?”. „Problem z tożsamością dolnośląską jest taki, że 
ona wciąż się rozwija, wciąż kreuje w praktycznie wszystkich możliwych ob-
szarach” – powiedziała. W referacie podkreśliła, że mimo iż sybiracy nie zostali 
nazwani w badaniach czy w opracowaniach naukowych dotyczących tożsamo-
ści dolnośląskiej i nie zostali wydzieleni jako osobna grupa, mają jednak ogrom-
ny wpływ na to, kim dzisiaj jest współczesny Dolnoślązak. Wszystkie działania, 
które podejmują szkoły i instytucje związane imiennie z sybirakami, dotyczące 
np. nazewnictwa ulic, pomników i innych przedsięwzięć mających na celu za-
chowanie pamięci o zesłańcach i ich historii są tego dowodem. 
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Krzysztof Słobodzian opowiedział o swojej książce „Miasto w mieście”, 
w której przedstawił trudne sąsiedztwo wojsk radzieckich i Polaków w po-
wojennej Legnicy. Książka opisuje szczegóły z codziennego życia mieszkań-
ców „Małej Moskwy”, jak kiedyś nazywano to miasto. Dzięki kilku wywia-
dom ze świadkami pobytu krasnoarmiejców można spojrzeć na tamten czas 
oczami zwykłych ludzi, którzy przeszli bardzo dużo.

Prezes Bolesławieckiego Zarządu Koła Związku Sybiraków Maria Niem-
czuk poinformowała o przebiegu starań bolesławieckich sybiraków o upa-
miętnienie ich losów poprzez znaki pamięci oraz nadanie gimnazjum w Bo-
lesławcu imienia Polaków Zesłanych na Sybir. Organizowane były spotkania, 
na których sybiracy opowiadali o swoich przeżyciach z zesłania. Posłużyły 
one uczniom do opracowania ich biogramów, które zostały opublikowane 
w wydanej przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu książce „Nie mieliśmy 
dzieciństwa – wspomnienia bolesławieckich sybiraków”. 

Wykład „»Ocalić od zapomnienia« – znaczenie projektów historycznych 
dla dokumentowania dziejów lokalnej społeczności Bolesławca” wygłosiła 
Barbara Glinkowska, pracownik Muzeum Ceramiki Działu Historii Miasta. 
W towarzyszącej temu prezentacji multimedialnej przedstawiła m.in. foto-
grafie Bolesławca z lat 40. i 50., zdjęcia z realizacji projektów mających na 
celu upamiętnienie osób, które po wojnie trafiły do Bolesławca, publikacje 
muzeum oraz sposoby dokumentowania historii Bolesławca i jego miesz-
kańców. Największą uwagę poświęciła projektowi „Ocalić od zapomnienia”, 
realizowanemu od 2013 r. przez Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków 
Zesłanych na Sybir we współpracy z Muzeum Ceramiki Działem Historii 
Miasta i bolesławieckimi stowarzyszeniami.

Ewa Ołenicz-Bernacka, nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum Sa-
morządowym nr 2 w Bolesławcu omówiła zagadnienie przeszłości i teraź-
niejszości w misji szkoły oraz przedstawiła związane z tym działania gim-
nazjum. Opisała drogę, jaką przeszła szkoła do nadania jej imienia Polaków 
Zesłanych na Sybir. Wspomniała również o włączeniu się szkoły i sybiraków 
w ogólnopolską akcję sadzenia dębów pamięci oraz o pierwszym Między- 
szkolnym Konkursie „Ocalić od zapomnienia – sybiracy”, przeznaczonym 
dla uczniów szkół podstawowych oraz „Ocalić od zapomnienia – Katyń”, 
dla uczniów gimnazjów, który w latach następnych nieco zmieniał się i ewo-
luował. Gimnazjum włączyło się również w obchody Dnia Sybiraka, a od 
spotkania młodzieży, nauczycieli i sybiraków pod obeliskiem ufundowanym 
w hołdzie polskim męczennikom Syberii oraz pomordowanym w Katyniu 
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i łagrach datuje się tradycja Marszów Żywej Pamięci, której gimnazjum jest 
inicjatorem. 

Uczestnicy zjazdu obejrzeli zbiory Muzeum Ceramiki, w tym ekspozy-
cje stałe prezentujące historię zdobienia bolesławieckiej ceramiki przed i po 
1945 r. Obejrzeli również film opowiadający historię ceramiki w naszym 
mieście. 

Uczniowie Gimnazjum Samorządowego nr 2 oraz nauczyciele Justyna 
Rapa, Małgorzata Janowska i Ewa Chrobot przygotowali musical zatytu-
łowany „Do mnie mów”. Poruszono w nim temat trudnej we współcze-
snym świecie komunikacji międzyludzkiej. Pokazano, jaka była w cza-
sach, kiedy nikt nie posiadał telefonów komórkowych czy tabletów, 
a jaka jest teraz, w dobie rozwiniętej technologii i Internetu. W scenach 
wspaniale zagranych przez uczniów sugestywnie przedstawiono potrze-
bę zwykłej rozmowy z bliską osobą, a także zagrożenia, jakie niesie źle 
pojmowana nowoczesność. 

Drugiego dnia zjazdu odbyły się zajęcia warsztatowe, które poprowa-
dzili nauczyciele historii: Anna Gorzkowicz, Joanna Kupisz i Grzegorz 
Jankowski. 

Kazimierz Korczyński dokonał wstępnego podsumowania. Jako rzecz 
szczególnie znaczącą wskazał wydanie książki „Razem pamiętamy więcej”. 
Ma ona przede wszystkim stanowić źródło wiedzy dla rozpoczynających 
pracę z patronem.

Następnie poruszył temat następnego zjazdu. Swoją kandydaturę na orga-
nizatora VI Zjazdu ponowili przedstawiciele szkoły w Chełmie. Propozycja 
została przyjęta jednogłośnie i z aplauzem. Wstępnie termin VI Zjazdu usta-
lono na 2–4 czerwca 2016 r. 

Uczestnicy w grupach opracowali wnioski dotyczące dalszej pracy 
i współpracy szkół oraz placówek związanych imiennie z sybirakami.

Goście i nauczyciele prowadzący spotkanie zwiedzili w Bolesławcu 
Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir. Ucznio-
wie pod kierunkiem nauczycieli Aleksandry Szylin i Małgorzaty Janow-
skiej przygotowali „żywe obrazy” – sceny z życia sybiraków. Goście mog- 
li również zobaczyć m.in. stare walizki, lampy naftowe, dzbanki, miski 
aluminiowe, sztućce. Część rekwizytów dzięki pomocy Marii Niemczuk 
szkoła otrzymała od bolesławieckich sybiraków, niektórych użyczyli ro-
dzice i dziadkowie uczniów. „Żywe obrazy” zrobiły na gościach ogromne 
wrażenie.
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Po zwiedzeniu szkoły wszyscy goście uczestniczyli w uroczystym 
otwarciu Interaktywnej Szkolnej Izby Pamięci, która powstała dzię-
ki otrzymanemu w konkursie „Tu mieszkam, tu zmieniam” grantowi  
20 tys. zł. Celem konkursu było zainspirowanie organizacji prowadzą-
cych działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną 
i społeczną do działania na rzecz dobra wspólnego w lokalnym środo-
wisku. Projekt stworzenia izby jako mostu łączącego pokolenia został 
laureatem konkursu Fundacji BZ WBK. 

Przedstawiciele banku BZ WBK Tomasz Turczyński – dyrektor regionu 
i Adam Połomski – dyrektor III Oddziału w Bolesławcu dziękowali za zapro-
szenie i za zrealizowany projekt. 

Uczestnicy zjazdu mogli zwiedzić nowoczesną Interaktywną Szkolną Izbę 
Pamięci. Przed drzwiami izby wartę honorową pełnili bolesławieccy ułani: 
Kacper Jędrzejewski – dowódca, Bartłomiej Jopek – chorąży i Hubert Miż-
dal – asysta, którzy godnie witali zwiedzających. W przyszłości izba ma stać 
się siedzibą Bolesławieckiego Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 6. Pułku 
Ułanów Kaniowskich.

Interaktywna Szkolna Izba Pamięci została wyposażona w nowoczesny 
sprzęt multimedialny. Zaaranżowano w niej ministudio filmowe, atrakcyjne 
dla odwiedzającej ją młodzieży. Goście mogli obejrzeć autentyczne, niezwyk- 

Pamiątkowa fotografia uczestników V Ogólnopolskiego Zjazdu Dyrektorów Szkół 
i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłań-
ców Sybiru przed gmachem Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesła-
nych na Sybir w Bolesławcu
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le wartościowe osobiste pamiątki sybiraków, m.in. modlitewniki, zdjęcia ze 
szkoły na Syberii, z pogrzebu, zdjęcia rodzinne robione w kołchozach, fo-
tografię polskiej ochronki, świadectwo ukończenia szóstej klasy z 1940 r., 
miniaturę Krzyża Zesłańców Sybiru, Indeks Represjonowanych, legitymację 
MON – medal wojska, legitymację odznaczenia Krzyżem AK, legitymację 
wnuczki sybiraka, listy sybiraków i kartki pocztowe, zaświadczenie zezwa-
lające na powrót do Polski, wrzeciono, samowar przywieziony z Syberii. 
Część rekwizytów została przekazana szkole nieodpłatnie, pozostałe zostały 
wypożyczone od Bolesławieckiego Koła Związku Sybiraków. 

Grupa teatralna pod opieką Ewy Ołenicz-Bernackiej przygotowała lekcję 
poetycko-muzyczną pod tytułem „Czy bez tej miłości można żyć?” o pa-
triotyzmie, miłości do ojczyzny, tęsknocie do własnych korzeni. Uczniowie 
z przejęciem deklamowali XIX-wieczne wiersze, jak również wspomnienia 
sybiraków. Treści przekazywane podczas tej smutnej lekcji opisywały bru-
talną rzeczywistość tamtych nieludzkich czasów. Lekcję zakończył, rapując, 
uczeń Kacper Kukawski, który wykonał napisany przez siebie utwór mó-
wiący o miłości do kraju i patriotyzmie młodych ludzi. Występ wzbudził 
ogromny zachwyt i owację na stojąco.

Na zakończenie wizyty w Gimnazjum Samorządowym nr 2 Maria Subik 
podziękowała sponsorom i współorganizatorom spotkania – przedstawicie-
lom banku BZ WBK Adamowi Połomskiemu i Tomaszowi Turczyńskiemu, 
Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i jego prezesowi Władysła-
wowi Bakalarzowi, Radzie Miasta Bolesławiec i prezydentowi miasta Bole-
sławiec (w jego imieniu podziękowania odebrała Beata Sulska – naczelnik 
Wydziału Społecznego), Radzie Rodziców i jej przedstawicielowi Pawłowi 
Skorupce, Bolesławieckiemu Kołu Związku Sybiraków, dyrektor Bolesła-
wieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki Ewie 
Lijewskiej-Małachowskiej oraz dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu Januszowi Cieśli. Każdy z wyróżnionych gości – sponsorów po-
dziękował za niezwykłe przeżycia i emocje towarzyszące uroczystości.

Uczestnicy V Zjazdu podziękowali dyrektor, nauczycielom i przede 
wszystkim uczniom za wzruszające przeżycia.

Po uroczystości uczestnicy zjazdu oraz nauczyciele złożyli kwiaty pod po-
mnikiem sybiraków „W hołdzie Polskim Męczennikom Syberii oraz Pomor-
dowanym w Katyniu i Łagrach” na cmentarzu komunalnym w Bolesławcu. 
Prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków Maria Niemczuk podkreślała, że 
miejsce to jest zawsze odwiedzane i szanowane. Sybirakom zadedykowała 
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wiersz Mariana Jonkajtysa. Podczas składania kwiatów obecni byli człon-
kowie Koła Historycznego Miłośników Jazdy Polskiej im. 6. Pułku Ułanów 
Kaniowskich, które z wielką pasją prowadzi w Bolesławcu Grzegorz Jan-
kowski, nauczyciel w Gimnazjum Samorządowym nr 2. 

W tym dniu goście odwiedzili również Lwówek Śląski. W Sali Miesz-
czańskiej ratusza powitała ich burmistrz miasta Mariola Szczęsna i zaprosiła 
również do zwiedzenia ratusza, który jest „perełką architektoniczną” i czę-
ścią historii Lwówka Śląskiego.

Helena Malinowska, przedstawicielka Koła Związku Sybiraków w Lwów-
ku Śląskim, opowiedziała o trzech znakach pamięci znajdujących się w mie-
ście: tablicy memorialnej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny, pomniku na cmentarzu miejskim oraz szkole – Prywatnym Gimna-
zjum im. Sybiraków. 

Uczniowie i nauczyciele Prywatnego Gimnazjum im. Sybiraków przy-
gotowali bardzo ciekawy program artystyczny – montaż słowno-muzycz-
ny opowiadający o losie zesłańców na Sybir. Po występie gimnazjalistów 
goście mogli podziwiać niezwykły chór szkolny Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Lwówku Śląskim, który gościnnie wystąpił podczas uroczysto-
ści. Duże wrażenie zrobił krótki występ muzyczny Aleksandra Rafała 
Hołogi, lwóweckiego poety, kompozytora, założyciela zespołu LLAVa-
lon i nauczyciela. Artysta wręczył każdemu z gości w prezencie płytę ze 
swoim autografem.

Goście zostali oprowadzeni po lwóweckim ratuszu przez pracownika infor-
macji turystycznej Michała Mruka, który ciekawie opowiadał historię ratusza. 
Uczestnicy zwiedzili m.in. Salę Ślubów, Salę Ławy Sądowej, Izbę Tortur i Loch 
Głodowy. 

Następnie z przewodnikiem sudeckim Włodzimierzem Kaczubą udali się 
na cmentarz miejski, gdzie dyrektor Maria Subik i Małgorzata Grębowicz 
złożyły kwiaty przy pomniku poświęconym zesłańcom Sybiru. 

Wszyscy, ciepło przyjęci przez dyrektor Małgorzatę Grębowicz oraz uczniów 
Prywatnego Gimnazjum im. Sybiraków, mogli zwiedzić szkołę, porozmawiać 
z uczniami i skorzystać z przygotowanego dla nich pysznego poczęstunku. 

Ostatnim punktem programu był lwówecki browar, gdzie zwiedzający 
obejrzeli film, w którym obecny właściciel browaru Marek Jakubiak opisuje 
historię browaru, linię produkcyjną oraz dawne i zmodernizowane jej części. 
Goście zostali również oprowadzeni po halach produkcyjnych i zapoznani 
z procesem warzenia piwa. Wizyta w Browarze Lwówek zakończyła się de-
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gustacją piwa. Uczestnicy zjazdu zostali dłużej w gościnnym mieście na zor-
ganizowanym dla nich spotkaniu przy grillu.

Ostatniego dnia uczestnicy V Ogólnopolskiego Zjazdu Dyrektorów Szkół 
i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające 
Zesłańców Sybiru spotkali się w sali konferencyjnej w Folwarku Książęcym 
w Kliczkowie, gdzie podsumowano całe wydarzenie. Spotkanie rozpoczę-
ła dyrektor bolesławieckiego gimnazjum Maria Subik. „Razem z dyrektor 
Małgorzatą Grębowicz jesteśmy szczęśliwe, że mogłyśmy was gościć na 
Dolnym Śląsku” – powiedziała. „Bardzo nam zależało, żebyście wyjecha-
li stąd zadowoleni. Cieszymy się, że dobre nastroje dopisywały wam przez 
cały pobyt u nas”. 

Maria Subik uroczyście przekazała dyrektor Dorocie Cieślik z Chełma, 
który jest miejscem kolejnego zjazdu, pamiątkową tablicę okolicznościową 
zawierającą mapkę Polski z zaznaczonymi miejscowościami, w których od-
były się spotkania.

Joanna Kupisz, nauczycielka Gimnazjum Samorządowego nr 2, przedsta-
wiła wypracowane dzień wcześniej przez uczestników zjazdu wnioski. Jed-
nogłośnie podjęto również dwie uchwały.

Dyrektor przypomniała o nowym otwartym konkursie BZ WBK „Tu 
mieszkam, tu zmieniam” i przekazała uczestnikom ulotki, w których jest 
dokładny opis projektu, za który bolesławieckie gimnazjum otrzyma-
ło 20 tys. zł. Następnie odczytała podziękowania dla prezesa Zarządu 
Głównego Związku Sybiraków z wyrazami wdzięczności za wsparcie  
finansowe i organizacyjne V Ogólnopolskiego Zjazdu Dyrektorów Szkół 
i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętnia-
jące Zesłańców Sybiru i pełną akceptację działań szkół w upowszech-
nianiu idei sybirackich. Podziękowania odebrał Stanisław Jurkin, prezes 
Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Łodzi i członek Prezydium Za-
rządu Głównego. Wszystkim uczestnikom zjazdu zostały wręczone cer-
tyfikaty uczestnictwa w V Zjeździe oraz pamiątkowe zdjęcia wykonane 
przed budynkiem Gimnazjum Samorządowego nr 2. 

Zbigniew Matuszewicz, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Zesłańców Sybi-
ru w Toruniu, główny organizator poprzedniego zjazdu, uroczyście przekazał 
Kronikę Zjazdów dyrektor Marii Subik. Lena Olechowska, sekretarz Stowa-
rzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru w Augustowie, przypomniała o ustale-
niach dotyczących Kroniki, że po każdym zjeździe ma być wklejony do niej 
symbol maku.
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Podsumowując spotkanie, dyrektor Maria Subik uroczyście zakończyła  
V Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowa-
rzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru. Spotkanie prze-
biegło w bardzo serdecznej, radosnej atmosferze. Zarówno goście, jak i orga-
nizatorzy V Zjazdu bardzo pozytywnie ocenili to niecodzienne wydarzenie, 
którego Bolesławiec i Lwówek Śląski miały zaszczyt być gospodarzami. 

Olga Markiewicz

wnioski V Ogólnopolskiego Zjazdu Dyrektorów Szkół i Placówek 
oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona  

upamiętniające Zesłańców Sybiru
1. Nagrywać spotkania z sybirakami (wywiady, lekcje żywej historii) na 

różnego rodzaju nośnikach.
2. Popularyzować wszystkie działania podejmowane w związku z zesła-

niami na Sybir wśród szkół, instytucji i stowarzyszeń noszących to zaszczyt-
ne imię.

3. Organizować bezpośrednią pomoc i wsparcie samotnym, żyjącym 
w trudnych warunkach zesłańcom Sybiru.

4. Powoływać stowarzyszenia przy szkołach noszących imiona upamięt-
niające zesłańców Sybiru, pozyskując osoby z różnych środowisk.

uchwały V Ogólnopolskiego Zjazdu Dyrektorów Szkół i Placówek 
oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające  

Zesłańców Sybiru
1. Miejscem VI Zjazdu Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów 

Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru będzie 
Chełm.

2. Terminy zjazdów dostosowywane będą do egzaminów przeprowadza-
nych w szkołach różnego typu.

„by CZaS nie ZaćMił i niePaMięć”

W 15. rocznicę odsłonięcia i poświęcenia pomnika – obelisku w kolonii 
Zacisze koło Zabłudowa (powiat białostocki) w dniu 14 czerwca 2015 r. 
miała miejsce religijno-patriotyczna uroczystość. Współorganizatorami byli: 
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burmistrz Zabłudowa Adam Tomanek, Miejski Ośrodek Animacji Kultury 
w Zabłudowie oraz Oddział Związku Sybiraków w Białymstoku.

Obchody poświęcone bolesnej rocznicy deportowania mieszkańców kolonii 
Zacisze w lutym 1940 r. rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym  
pw. św.św. Piotra i Pawła w Zabłudowie. Wśród celebransów był kapelan biało-
stockich sybiraków ks. prałat Józef Wiśniewski. Wygłoszona homilia i wzrusza-
jące w swej treści modlitwy wiernych, które przywołały tragiczne wydarzenia 
z lat 40. XX w., a obejmujące osadników wojskowych z kolonii Zacisze i miesz-
kańców gminy Rafałówka, wprawiły obecnych w nastrój refleksji i zadumy.

Po mszy świętej w kolonii Zacisze odbyło się spotkanie z tamtejszą spo-
łecznością.

Burmistrz Zabłudowa Adam Tomanek przywitał prezesa Zarządu 
Głównego Związku Sybiraków Tadeusza Chwiedzia, przedstawiciela 
wojewody podlaskiego dyrektora Andrzeja Kozłowskiego, dyrektora 
Muzeum Wojska w Białymstoku Roberta Sadowskiego, przedstawicie-
li Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie, zastępcę pre-
zesa Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru Elżbietę 
Rogowską, władze samorządowe miasta Zabłudów, młodzież szkolną ze 
szkół w Zabłudowie, harcerzy, poczty sztandarowe, mieszkańców gminy 
Zabłudów oraz sybiraków.

Hymn Sybiraków w wykonaniu chóru ze Szkoły Podstawowej im. Sybi-
raków w Rafałówce poprzedził modlitwę za zmarłych i żyjących sybiraków. 
Ksiądz kapelan modlił się za tych, którzy bez krzyża i godnego miejsca po-
chówku pozostali na „nieludzkiej ziemi”, aby Pan przyjął ich do swego Kró-
lestwa, a żyjących, którzy dzięki bożej opatrzności powrócili do ojczyzny, 
obdarzył zdrowiem i ludzką życzliwością.

Następnie głos zabrał prezes Tadeusz Chwiedź. W szerokim aspekcie nakreś- 
lił przyczyny i skutki wydarzeń z 17 września 1939 r. – zdradzieckiego napadu 
naszego wschodniego sąsiada – mimo paktu o nieagresji – na zaatakowaną już 
wcześniej przez Rzeszę Niemiecką Polskę. Był to IV rozbiór Polski. 

Program artystyczny w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej 
im. Sybiraków w Rafałówce dostarczył wielu niezapomnianych przeżyć 
i przekonanie, że uczniowie tejże szkoły będą godnie i z szacunkiem utrwa-
lać pamięć o naszych zesłańczych losach i losach poprzednich pokoleń cier-
piących za ojczyznę. 

Ceremoniał składania kwiatów i zapalenie zniczy zakończyły tę ważną dla 
nas wszystkich uroczystość.



103UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA

Prowadząca program sekretarz Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku Jo-
lanta Hryniewicka podziękowała wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do uświetnienia uroczystości, szczególnie władzom miasta 
za duży wysiłek organizacyjny, a pozostałym za udział w tym patriotycznym 
wydarzeniu i zaprosiła na tradycyjną grochówkę. 

Obecność wielu pocztów sztandarowych szkolnych, kombatanckich, po-
mnik udekorowany flagami biało-czerwonymi, palące się znicze, wspaniałe 
wieńce i wiązanki kwiatów potwierdziły przesłanie sybiraków, że pamięć 
o tych, co pozostali na zawsze w wiecznej zmarzlinie Sybiru, pozostanie 
w naszej wiernej pamięci.

Jolanta Hryniewicka

OCalić OD ZaPOMnienia

16 czerwca 2015 r. w sali klubu Orion Spółdzielni Mieszkaniowej w dziel-
nicy Błonie w Bydgoszczy Koło Związku Sybiraków Błonie zorganizowało 
wystawę pamiątek z Sybiru. Swoje pamiątki w postaci dokumentów, foto-
grafii, odznaczeń wojennych, wydawnictw i map wystawili: Barbara Włoch, 

Barbara Włoch prezentuje swoje zbiory
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Józef Stankiewicz, Halina i Stanisław Dokuccy, Janina Figas, Janusz Majew-
ski, Helena Bogusławska i inni członkowie Koła. 

Na otwarcie wystawy zaproszeni zostali uczniowie IV Liceum Ogólno-
kształcącego im. Kazimierza Wielkiego z wychowawcą Piotrem Łobodą, 
członkowie Koła, prezes Zarządu Oddziału Mirosław Myśliński z małżonką 
oraz redaktor TVP Bydgoszcz Adam Gajewski.

Słowo wstępne do wystawy wygłosiła prezes Zarządu Koła ZS Błonie He-
lena Bogusławska, ona też przez cały czas prowadziła spotkanie i przedsta-
wiała występujące osoby. Uczennice IV LO deklamowały wiersze Mariana 
Jonkajtysa. Następnie osoby prezentujące swoje zbiory opowiadały o swojej 
zesłańczej drodze i pokazywały przyniesione na wystawę eksponaty.

Akcentem kończącym ekspozycję był filmik nakręcony przez Halinę Zięt-
kiewicz, wywiezioną w okolice jeziora Bajkał w 1948 r. Filmik przedstawiał 
zdjęcia okolic, domów, rzeki Angary i miejsc, gdzie przebywała prezenterka 
i gdzie w XIX w. przebywał patron sybiraków św. Rafał Kalinowski. 

Wystawa wzbudziła duże zainteresowanie nie tylko przybyłej młodzieży, ale 
też sybiraków, którzy mieli podobne przeżycia jak osoby prezentujące swoje 
zbiory. 

Na zakończenie prezes Zarządu Oddziału Mirosław Myśliński pogratulo-
wał i podziękował organizatorom za wspaniałą inicjatywę i zaapelował, by 
nie była to jednorazowa wystawa, by zdobyte doświadczenie wykorzystać 
do następnych prezentacji. Przypomniał też o apelu Muzeum Wojska w Bia-
łymstoku o nadsyłanie dokumentów lub ich kopii do zbiorów przyszłego 
Muzeum Pamięci Sybiru.

Mirosław Myśliński

XVii OGólnOPOlSKi ZJaZD  
Klubu PawłODarCZyKa

XVII Ogólnopolski Zjazd Klubu Pawłodarczyka im. Teofila Mikulskiego 
odbył się w dniach 19–26 czerwca 2015 r. w Rewalu. W zjeździe uczestni-
czyło 70 osób. 

W dniu 20 czerwca 2015 r. zjazd uroczyście otworzył prezes Klubu Win-
centy Dowojna. Wysłuchaliśmy Hymnu Sybiraków w wykonaniu młodzieży 
szkół z Obornik Wielkopolskich. Chwilą ciszy uczciliśmy zmarłych człon-
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ków Klubu. Prezes Dowojna przywitał naszych gości: dyrektora Wydziału 
Zagranicznego Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana 
Srokę, sekretarza generalnego Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kor-
diana Borejkę, członka Związku Polaków w Grodnie Józefa Porzeckiego, 
dyrektorów szkół Poznania (od wielu lat współpracujących z Klubem) – Bar-
barę Płotkowiak, Karola Lehmanna, Karola Seiferta, Henryka Czajczyńskie-
go, Wiesława Banasia, Tadeusza Badowskiego oraz Mariana Żurowskiego 
– nauczyciela z Obornik Wielkopolskich.

Dyrektor Jan Sroka przekazał uczestnikom zjazdu życzenia od szefa Urzę-
du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Stanisława Ciechanow-
skiego i z jego upoważnienia odznaczył medalem Pro Patria naszego kolegę, 
chorążego pocztu sztandarowego Tadeusza Tomaszewskiego. Równocześnie 
przekazał od Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dla uczest-
ników zjazdu egzemplarze książki Antoniego Kuczyńskiego „Polacy w Ka-
zachstanie. Zesłania – Dziedzictwo – Nadzieje – Powroty”, wydanej przez 
Wydawnictwo Kubajak w 2014 r.

Uczestnicy XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Klubu Pawłodarczyka w Rewalu, czerwiec 
2015 r.
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Sekretarz generalny Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian 
Borejko odczytał list prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków 
Tadeusza Chwiedzia, z najlepszymi życzeniami dla uczestników zjazdu. 
Z upoważnienia prezesa Zarządu Głównego wręczył Złotą Odznakę Ho-
norową za Zasługi dla Związku Sybiraków następującym osobom: Barba-
rze Płotkowiak, Karolowi Lehmannowi, Karolowi Seifertowi, Henrykowi 
Czajczyńskiemu, Wiesławowi Banasiowi, Tadeuszowi Badowskiemu, Ma-
rianowi Żurowskiemu.

Rzeczniczka Klubu Pawłodarczyka Krystyna Mateuszuk odczytała list 
Barbary Łuczyńskiej z Krakowa, która w tym roku nie mogła uczestni-
czyć w zjeździe. Tą drogą przesłała więc najlepsze życzenia organizatorom 
i uczestnikom zjazdu.

W imieniu odznaczonych podziękował dyrektor XI Liceum Ogólnokształ-
cącego im. J. i W. Zembrzuskich w Poznaniu Karol Lehmann. Podziękowa-
nie złożył także nasz kolega Tadeusz Tomaszewski za odznaczenie go meda-
lem Pro Patria. 

Następnie uczestnicy zjazdu przeszli na pl. Sybiraków w Rewalu, 
gdzie pod pomnikiem Sybiraków dyrektor Jan Sroka wraz z delegacją 
złożył wieniec od szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych. Zapalono znicze. 

Przemawia sekretarz generalny Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Bo-
rejko
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W godzinach popołudniowych uczestnicy wzięli udział w koncercie 
przygotowanym przez młodzież szkół z Obornik Wielkopolskich pod 
dyrekcją Mariana Żurowskiego. Wysłuchaliśmy pieśni patriotycznych 
i kresowych.

21 czerwca o godz. 12.00 przy Bałtyckim Krzyżu Nadziei w Pustko-
wie odbyła się msza święta polowa w intencji sybiraków. Poczet sztan-
darowy w składzie Dobrochna Konrad, Antonina Witczak i Tadeusz 
Tomaszewski wprowadził przed ołtarz księdza celebransa Krzysztofa 
Przybyłę, w asyście członka Komandorii Królewskiego Orderu Święte-
go Stanisława Biskupa Męczennika Tadeusza Szumowskiego. Za nimi 
szedł orszak z darami ołtarza: Michał Makatun, Irena Sobczak, Czesła-
wa i Leopold Granis, Zbigniew Oskwarek. Narrację do darów ołtarza 
prowadziła Elżbieta Dajnowicz. Hymn Sybiraków wykonała młodzież 
szkół z Obornik Wielkopolskich. 

Ks. Krzysztof Przybyło przypomniał w homilii o czterech masowych de-
portacjach Polaków na Sybir w latach 1940–1941, objął modlitwą wszystkie 
sieroty syberyjskich domów dziecka oraz wszystkich sybiraków – żyjących 
i zmarłych. Modlitwę wiernych czytali Janusz Dąbrowski i ks. Krzysztof 
Przybyło. Za sprawowaną eucharystię podziękowała rzeczniczka Klubu 
Krystyna Mateuszuk.

Odznaczeni Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków (od lewej): 
Karol Lehmann, Barbara Płotkowiak, Karol Seifert, Marian Żurowski. Przemawia 
prezes Klubu Pawłodarczyka Wincenty Dowojna
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Co roku na nasze zjazdy przyjeżdża inna grupa młodzieży, o przekroju 
wieku – od pierwszej klasy gimnazjum po klasę maturalną, lecz zawsze 
wspaniale przygotowana na nasze spotkania. Nie ma organów na naszych 
mszach polowych, ale to właśnie młodzież swoimi głosami wypełnia po-
szczególne części mszy. Rolę kościelnych co roku pełnią sołtys Pustkowa 
Władysław Hadaj, jego zastępca Andrzej Popławski oraz nasz kolega Tade-
usz Szumowski. 

Mimo że w tym roku nie sprzyjała nam pogoda – było chłodno i wiał silny 
wiatr, nie zaszkodziło to naszej wystawie plenerowej. 

22 czerwca o godz. 10.00 wysłuchaliśmy wspomnień Alicji Strzelczyk-
-Brąszkiewicz o losach jej ojca kpt. Longina Bobrowicza we wrześniu 1939 r., 
wspartych bogatą dokumentacją wizualną. Następnie wspominała naszego 
kolegę śp. Stanisława Alexandrowicza żona Hanna Mozacewska-Alexandro-
wicz, opowiedziała o dramacie syberyjskim jej męża, śmierci dwóch sióstr 
w Majkainie, pracy naukowej.

O godz. 19.00 w kościele parafialnym pw. Najświętszego Zbawiciela 
w Rewalu ks. proboszcz Krzysztof Przybyło odprawił mszę świętą za duszę 
śp. prof. Stanisława Alexandrowicza.

23 czerwca o godz. 9.00 wyruszyła wycieczka do Muzeum Figur 
Woskowych w Międzyzdrojach. Odwiedziliśmy także Aleję Gwiazd, 
spacerowaliśmy po molo. W Rewalu wieczór spędziliśmy przy ognisku 
i muzyce.

24 czerwca nasz gość z Grodna, Józef Porzecki zabrał nas w przenośni 
na sentymentalną wycieczkę do miejsc, w których niektórzy z nas urodzili 
się, a dziś są one za naszą wschodnią granicą. W ten sposób odwiedziliśmy 
m.in. Grodno, zamek Radziwiłłów, Brzostowicę oraz kilkanaście innych 
miejscowości, dzięki wspaniałej dokumentacji fotograficznej i szczegółowe-
mu omówieniu całości.

25 czerwca o godz. 10.00 w sali konferencyjnej pensjonatu Jantar pre-
zes Wincenty Dowojna omówił tegoroczny kwietniowy IX Marsz Pa-
mięci młodzieży polskiej i rosyjskiej – Stacja Gniezdowo–Las Katyński. 
Wysłuchaliśmy koncertu skrzypcowego w wykonaniu Janusza Dąbrow-
skiego.

Prezes Dowojna podsumował tegoroczny XVII Ogólnopolski Zjazd Klu-
bu Pawłodarczyka, życząc wszystkim uczestnikom spotkania na XVIII Zjeź-
dzie. Po tym nastąpiło oficjalne zakończenie zjazdu.

Krystyna Mateuszuk
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urOCZySTOść SybiraCKa w POGOrZałKaCH 

W dniu 21 czerwca 2015 r. odbyła się w Pogorzałkach uroczystość sybi-
racka. Proboszcz ks. Jerzy Rachwało, rozpoczynając mszę świętą, serdecznie 
powitał przybyłych gości i mieszkańców tej parafii. W homilii dużo miejsca 
poświęcił sybirakom zmarłym na zesłaniu i tym, którzy przeżyli gehennę 
wygnania i powrócili do ojczyzny.

Dalsza część uroczystości odbyła się przy pomniku sybirackim, znajdującym 
się w pobliżu kościoła. Po odśpiewaniu Hymnu Sybiraków przez Chór im. Sta-
nisława Moniuszki pod batutą Jerzego Śródkowskiego i modlitwie Anioł Pań-
ski odmówionej wspólnie z księdzem proboszczem, wystąpił gospodarz tego 
spotkania – Hipolit Popławski. Przypomniał historię mieszkańców Pogorzałek 
wywiezionych na Syberię. Zwracając się do sybiraków, zaapelował: „Zróbmy 
wszystko, żeby zostawić po sobie ślad pamięci Golgoty Wschodu”.

Uroczystość uświetnił Józef Panasiuk, który recytował wiersze swego au-
torstwa, przygotowane specjalnie na tę uroczystość. Recytacja tego utalento-
wanego sybiraka została nagrodzona gromkimi brawami.

Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Tadeusz Chwiedź w swoim 
wystąpieniu również nawiązał do wydarzeń z czerwca 1941 r. Gorąco podzię-
kował Hipolitowi Popławskiemu za organizowanie każdego roku tak ważnej 
uroczystości rocznicowej dla mieszkańców Pogorzałek i wszystkich sybiraków.

Przy pomniku odbyła się także ceremonia wręczania odznaczeń. Złote 
Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków otrzymali: wójt Bog-
dan Zdanowicz, ks. Jerzy Rachwało, Marian Malinowski, Józef Panasiuk, 
Hipolit Popławski, a Srebrne Odznaki: Adela Monieta i Barbara Sokólska. 
Zbiorową Odznakę Honorową Sybiraka otrzymał Oddział Związku Piłsud-
czyków w Białymstoku oraz indywidualną Andrzej Krysztopik. Wręczenia 
odznaczeń dokonał prezes Tadeusz Chwiedź w asyście wiceprezes Zarządu 
Oddziału ZS w Białymstoku Heronimy Dziermy.

Na zakończenie uroczystości pod pomnikiem złożono kwiaty i zapalono znicze.
Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek do Domu Kultury 

w Pogorzałkach. 
Chór Narwianie i Chór im. Stanisława Moniuszki pod dyrekcją Jerzego 

Śródkowskiego wzbogaciły to ważne spotkanie rocznicowe. Szczególne po-
dziękowania należą się wójtowi gminy Bogdanowi Zdanowiczowi za spon-
sorowanie tej uroczystości. 

Hipolit Popławski, Heronima Dzierma 
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KrOniKa KOła ZS w lubaCZOwie

uroczyste pasowanie na ucznia
Tradycją na stałe wpisaną w działalność terenowego Koła Związku Sybi-

raków w Lubaczowie stał się udział w Święcie Szkoły Publicznego Gimna-
zjum nr 1 im. Przemysława Inglota – w ślubowaniu i pasowaniu na ucznia 
gimnazjum.

29 maja 2015 r. obchody Święta Szkoły rozpoczęły się mszą świętą w ko-
ściele parafialnym pw. św. Karola Boromeusza. Swoją obecnością uroczy-
stość zaszczycili burmistrz Lubaczowa Krzysztof Szpyt, proboszcz ks. Cze-
sław Gołdyn, dyrektorzy sąsiednich szkół oraz samorządowcy.

Przybyłych gości przywitała Marta Szpyt, dyrektor gimnazjum, i zaprosiła 
wszystkich do wspólnego świętowania. Kulminacyjnym momentem uroczy-
stości było złożenie przez uczniów przysięgi uczniowskiej, a po ślubowaniu 
pasowanie na ucznia dokonane szablą oficerską Przemysława Inglota przez 
prezesa Zarządu Koła Związku Sybiraków w Lubaczowie Mieczysława Szy-
moniaka.

Skupienie i wzruszenie malowało się na twarzach gimnazjalistów, którzy 
świetnie prezentowali się w strojach galowych, będących symbolem przy-
należności do społeczności gimnazjalnej. Dziewczęta wystąpiły w białych 
bluzeczkach, na które założyły granatowe kołnierze z białymi lamówkami. 

Święto Szkoły Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Przemysława Inglota. Od prawej: dyrek-
tor gimnazjum Marta Szpyt, prezes Zarządu Koła ZS w Lubaczowie Mieczysław Szymo-
niak, burmistrz Krzysztof Szpyt, pierwszy z lewej proboszcz ks. Czesław Gołdyn



111UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA

Chłopcy mieli granatowe krawaty z nadrukiem GIM. Wzorowo zdali swój 
pierwszy egzamin, udowadniając, że zasłużyli na zaszczytne miano ucznia 
Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Przemysława Inglota.

Patronem gimnazjum jest Przemysław Inglot – lubaczowianin, Polak, oby-
watel świata, przemysłowiec, dyrektor sekcji charytatywnej Kongresu Polo-
nii Amerykańskiej. W 1940 r. aresztowano całą rodzinę Inglotów i wywie-
ziono do Kraju Ałtajskiego, gdzie w nieludzkich warunkach pracowała przy 
wyrębie drzew, karczowaniu pni. Jako żołnierz gen. Władysława Andersa 
Przemysław Inglot wziął udział w walkach o Monte Cassino. Odznaczony 
został Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. 1 czerwca 2000 r. 
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Lubaczowie otrzymało jego imię, sztandar 
ufundowany przez małżonkę patrona oraz tablicę pamiątkową.

Spotkania pokoleń
Spotkania pokoleń od lat są tradycją członków Koła w Lubaczowie. Syste-

matycznie spotykamy się z młodzieżą szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych powiatu lubaczowskiego i nie tylko.

Nas, sybiraków, wciąż ubywa – czas jest nieubłagany. Ze 138 członków 
zapisanych do Koła w Lubaczowie w chwili jego powstawania dziś pozosta-
ło już 48 osób. Tragiczne przeżycia odcisnęły swoje piętno na życiu każde-
go z nas, a koszmary wciąż wracają. Nie ma wśród nas sybiraka, który nie 
pozostawił kogoś na tamtej ziemi – rodziców, przyjaciół, sąsiadów. Dlatego 
też tak ważne jest przypominanie młodym tamtych tragicznych wydarzeń, 

Pasowania uczniów szablą oficerską Przemysława Inglota, patrona szkoły, dokonał 
Mieczysław Szymoniak
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ukazanie historii zsyłek, martyrologii nas, obywateli polskich, i naszych nie-
łatwych powrotów na ojczystą ziemię.

W ramach projektu edukacyjnego „O tym nie można zapomnieć – spotka-
nia z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów”, organizowanego 
przez Instytut Pamięci Narodowej, uczniowie klasy II h IV Liceum Ogólno-
kształcącego im. M. Kopernika w Rzeszowie zorganizowali spotkanie z sy-
biraczką Lidią Argasińską. Odbyło się ono 30 maja 2015 r. Lidia Argasińska 
podzieliła się swoimi przeżyciami na Syberii. Wzruszenie odbierało głos słu-
chaczom.

Na koniec uczniowie podziękowali uczestniczce spotkania tymi słowami: 
„Dziękujemy pani i wszystkim sybirakom za to, że cierpieliście, abyśmy my 
mogli żyć w niepodległej, wolnej ojczyźnie. Prosimy o przekazanie wszyst-
kim sybirakom należącym do terenowego Koła Związku Sybiraków w Lu-
baczowie, aby jak najrzadziej do tych koszmarów wracali, ale jednocześnie 
prosimy, abyście zostawili po sobie ślad – spisany, nagrany... Ludzie odcho-
dzą, ale pamięć o tych czasach musi pozostać! Dziękujemy pani i wszystkim 
sybirakom za upamiętnianie wartości patriotycznych i obywatelskich, po-
szanowanie tradycji narodowych i niepodległościowych oraz realizację idei 
sybirackich...”.

Ta krótka notatka nie oddaje atmosfery spotkania. Nie jest w stanie ukazać 
wzruszenia sybiraczki Lidii Argasińskiej, gdy uczniowie i ich wychowawcy 
mówili o sybirakach jako ludziach, którzy swą aktywnością wpływają na 
świadomość społeczną młodzieży, o tym, że młodzież i społeczność naszej 
małej ojczyzny są otwarte na tę prawdziwą historię, historię spisaną ludz-
ką krwią. Nie sposób opisać ogromnego zainteresowania młodzieży tym 
wszystkim, o czym mówiła Lidia Argasińska podczas spotkania. Nie sposób 
ukazać ani też opisać serdeczności, z jaką została przyjęta przez młodzież 
i jej opiekunów.

By to zrozumieć, by odczuć dreszcz emocji, by przełknąć lub ukryć łzy 
cisnące się do oczu, trzeba po prostu na takich spotkaniach być!

Spotkania z gimnazjalistami
9 i 10 czerwca 2015 r. odbyły się spotkania członków Zarządu Koła 

Związku Sybiraków w Lubaczowie Lidii Argasińskiej i Mieczysława Szy-
moniaka z młodzieżą klas pierwszych gimnazjum. Podczas tych spotkań 
sybiracy dzielili się swoimi indywidualnymi przeżyciami i spostrzeżeniami 
z przymusowego pobytu na Syberii.
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nagroda iPn „świadek Historii”
Honorowe wyróżnienie „Świadek Historii” to lokalny odpowiednik 

ogólnopolskiej nagrody Kustosz Pamięci Narodowej przyznawanej od 
2002 r. przez Instytut Pamięci Narodowej za szczególnie aktywny udział 
w upamiętnianiu historii narodu polskiego z lat 1939–1989, a także za 
działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu. Nagroda 
„Świadek Historii” jest przyznawana przez regionalne oddziały IPN oso-
bom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii narodu polskie-
go w regionie oraz osobom wspierającym pion edukacyjny IPN w dziele 
popularyzacji historii. Laureatów nagrody wyłania kapituła, której prze-
wodniczy prezes IPN.

5 listopada 2013 r. w gronie wyróżnionych była lubaczowianka Lidia 
Argasińska, deportowana w latach 40. do Kazachstanu, działaczka Koła 
Związku Sybiraków w Lubaczowie, autorka wspomnień z tego tragicz-
nego okresu.

17 czerwca 2015 r. Lidia Argasińska otrzymała pismo z Oddziałowe-
go Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie 
podpisane przez dyrektor Oddziału IPN w Rzeszowie Ewę Leniart o na-
stępującej treści:

„Historia najnowsza okazała się dla Polski wyjątkowo trudna. Naród 
polski, który w 1918 r. wywalczył wolność, już niebawem musiał po-
nownie stawić czoła Niemcom i Związkowi Sowieckiemu, dążącym do 
unicestwienia naszego państwa. Polacy zdołali udowodnić, że są warci 
niepodległego kraju, godnie stawiając opór nieludzkim ideologiom nazi-
zmu i komunizmu.

Utrwalanie pamięci oraz wspieranie procesu kształcenia historyczne-
go jest naszym wspólnym obowiązkiem. Temu celowi służy realizowany 
przez IPN projekt edukacyjny: »O tym nie można zapomnieć – spotkania 
z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów«.

Chciałabym serdecznie pani podziękować i wyrazić wdzięczność za 
pomoc, życzliwość i okazane serce. Dla młodych ludzi spotkanie z pa-
nią było przede wszystkim niezapomnianą lekcją historii. Wynikiem 
końcowym szeregu zrealizowanych przez uczniów zadań w projekcie 
są sporządzone przez nich notacje, najważniejszym jednak rezultatem 
jest zmiana w myśleniu młodzieży o przeszłości i o pokoleniu, które do-
świadczyło okropności II wojny światowej”.

barbara Janczura



albuM „ZnaKi PaMięCi POlSKieJ GOlGOTy 
wSCHODu” ODDZiału JeleniOGórSKieGO

Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Jeleniej Górze na lutowym po-
siedzeniu w 2013 r. podjął decyzję o opracowaniu i wydaniu albumu wznie-
sionych na terenie działania Oddziału znaków pamięci. Uznano, że jest to 
ostatni dzwonek, aby zinwentaryzować znaki pamięci, opisać ich parametry, 
historię powstawania, odsłonięcia i poświęcenia oraz przedstawić ludzi zaan-
gażowanych w ich realizację. 

Opracowaniem albumu zajęły się społecznie: honorowa sybiraczka Regina 
Karczewska z Lubania i sybiraczka Leokadia Halicka z Jeleniej Góry. Przyję-
to zasadę, że każde Koło terenowe opracuje swoją odrębną część. Praca nad 
albumem trwała ponad rok i nie była łatwa. Wymagała wykonania zdjęć oraz 
dotarcia do dokumentów i ludzi zaangażowanych w ich realizację. Do pracy 
włączył się Zarząd Oddziału, prezesi Kół terenowych i członkowie Zarządów. 
Jednocześnie rozpoczęto poszukiwanie środków finansowych na wydanie albu-
mu. Pozyskano pomoc finansową od prezydenta miasta Jeleniej Góry, a starości 
powiatów, prezydenci i burmistrzowie miast oraz wójtowie gmin zadeklarowali 
kupno albumu na potrzeby edukacyjne dla bibliotek i szkół.

Album został wydany w 2014 r. na papierze kredowym w nakładzie 750 sztuk 
i liczy 160 stron. Zawiera zdjęcia znaków pamięci, opis miejsca ich wzniesie-
nia, historię powstania oraz opis uroczystości odsłonięcia i poświęcenia. Przede 
wszystkim upamiętnia osoby zaangażowane w ich wznoszenie, pomoc samo-
rządów i społeczności lokalnej. W okresie 25 lat działalności 17 Kół zrzeszo-
nych w Oddziale Jeleniogórskim wzniosło 65 znaków pamięci. Są to: sztanda-
ry, pomniki, obeliski, symboliczne mogiły, tablice epitafijne, wota dziękczynne, 
witraże, ołtarze kapliczne, izby pamięci, nazwy ulic, alei i kwater; pięć szkół 
przyjęło imię „Sybiraków” – ich historia także została opisana. 

Album zaczyna się wymownym mottem Wisławy Szymborskiej „Umar-
łym wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”. Publikacja została 
bardzo dobrze oceniona przez sybiraków i samorządy lokalne. 

Mamy nadzieję, że poprzez takie publikacje następne pokolenia będą 
godnie opiekować się symbolami martyrologii naszego narodu, szczególnie 
wtedy, gdy nas już nie będzie. Tego domaga się historia, tego domaga się 
ciągłość naszych dziejów i dobro naszej ojczyzny. 

Album można nabyć w Oddziale Związku Sybiraków w Jeleniej Górze.
regina Karczewska

wydawnictwa
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