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SPRAWY ORGANIZACYJNE

Warszawa, 8 maja 2017 

ZG/366/17 
  

  JM prof. dr hab. inż. Jan Szmidt 
    Rektor Politechniki Warszawskiej
    pl. Politechniki 1 pok. 104
    00-661 Warszawa

Wielce Szanowny Panie Rektorze,

Zarząd Główny Związku Sybiraków w nawiązaniu do pisma z dnia 
30 grudnia 2014 r. i otrzymanej odpowiedzi od Pana Rektora pozwala so-
bie przypomnieć naszą prośbę o wyrażenie zgody na umieszczenie w auli 
uczelni tablicy upamiętniającej powołanie Związku Sybiraków, które miało 
miejsce w murach gmachu Politechniki w 1928 r.

Świetną okazją odsłonięcia pamiątkowej tablicy byłaby data 10 lutego 
2018 r. Rok 2018 jest bowiem rokiem 90. rocznicy powstania Związku Sybi-
raków i 30. jego reaktywowania. Natomiast dzień 10 lutego to data rocznicy 
I masowej deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR.

Odsłonięcie tablicy uświetniliby przedstawiciele władz państwowych, 
a także Prezesi Zarządów Oddziałów Związku Sybiraków z całej Polski oraz 
członkowie Zarządu Głównego. 

                                                                              
                                                                        Z poważaniem 

Do wiadomości:
Sz.P. Jan Józef Kasprzyk
p.o. Szefa Urzędu ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa   

„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, 8 maja 2017 

ZG/367/17 
  

  Sz.P. Krzysztof Strzałkowski 
    Burmistrz
    Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
    al. Solidarności 90
    01-003 Warszawa

Szanowny Panie Burmistrzu,

Zarząd Główny Związku Sybiraków zwraca się z serdeczną prośbą 
do Pana Burmistrza o możliwość umieszczenia na skwerze Sybiraków przy 
ul. Chłodnej, od strony zachodniej skweru, w pobliżu kościoła tablicy upa-
miętniającej reaktywowanie Związku Sybiraków w grudniu 1988 r., powsta-
łego w 1928 r., którego przerwę w działalności zakłóciły wybuch II wojny 
światowej oraz względy polityczne w okresie PRL-u. Niezbędny do rejestra-
cji Związku był adres i tu z pomocą przyszedł proboszcz Parafii św. Andrzeja 
Apostoła ks. Tadeusz Uszyński. 

W załączeniu przesyłamy proponowany tekst tablicy, który zyskał akcep-
tację Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Planowane odsłonięcie tablicy to 90. rocznica powstania i 30. reaktywo-
wania Związku Sybiraków – grudzień 2018 r. 

Będziemy wdzięczni za życzliwość i przychylność.
 
                                                                              
                                                                        Z poważaniem 

„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, dnia 15 maja 2017 

ZG/368/17 
  

  Wielebny Ksiądz Robert Berdychowski 
    Proboszcz Parafii pw. Świętego Krzyża
    ul. Krakowskie Przedmieście 3
    00-047 Warszawa

Wielebny Księże Proboszczu,

Zarząd Główny Związku Sybiraków w imieniu swych członków, byłych 
zesłańców do ZSRR w okresie 1940–1956, zwraca się z prośbą o  odprawie-
nie – jak co roku – radiowej mszy świętej poświęconej Sybirakom.

W tym roku 17 września przypada akurat w niedzielę, a jest to ustano-
wiony przez Sejm RP „Dzień Sybiraka”. Będzie to zatem wyjątkowo szcze-
gólny dzień dla całej społeczności sybirackiej. Wygłoszona homilia obej-
mująca tematykę Golgoty Wschodu będzie wielkim duchowym przeżyciem 
dla wszystkich Sybiraków, jak i zgromadzonych i słuchających mszy.

W związku z tym chcielibyśmy także prosić Księdza Proboszcza o zgo-
dę na udział chóru wojskowego Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego, do którego zwrócimy się z zapytaniem o udział w mszy 
świętej.

 
                                                                              
                                                                        Z poważaniem 

„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



Warszawa, 10 kwietnia 2017 r. 

Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej    

   Uczestnicy i Organizatorzy uroczystości
   „Kwiecień – miesiącem pamięci Golgoty Wschodu”

Szanowni Państwo,
w roku 1939 Rzeczpospolita została rozdarta między dwóch najeźdźców. 

Ich celem było wyniszczenie inteligencji, całkowite podporządkowanie sobie 
polskiej ludności oraz wykorzenienie naszego wielowiekowego dziedzictwa.

Sowiecki okupant cele te realizował bezlitośnie i systematycznie. Tysią-
ce polskich oficerów zginęło od strzału w tył głowy, setki tysięcy rodzin 
wywieziono w bydlęcych wagonach w głąb Związku Radzieckiego. Jednak 
po wojnie nie dane im było wrócić do rodzimego domu, bowiem ich dom 
znalazł się na obcej, nieprzyjaznej ziemi.

Wśród mieszkańców Wrocławia jest wielu, którzy bezpośrednio do-
świadczyli okrucieństwa sowieckiego totalitaryzmu – przemocy, głodu, po-
niżenia i utraty wszystkiego, co było im bliskie. Ich rozpacz potęgowała 
zmowa milczenia i kłamstwa o Katyniu, deportacjach i wysiedleniach. Jed-
nak prawda przetrwała, była przekazywana potomnym i o nią upominały się 
kolejne pokolenia.

Dziś na nas spoczywa obowiązek krzewienia wśród młodych generacji 
pamięci oraz prawdy o minionych tragicznych wydarzeniach. Jestem prze-
konany, że obchody uroczystości „Kwiecień – miesiącem pamięci Golgoty 
Wschodu” będą dla wszystkich źródłem głębokich refleksji i historycznej 
zadumy, a zarazem wspomnieniem ofiar stalinowskiego reżimu, a także 
tych, którzy przez długie lata walczyli o sprawiedliwość.

Żałuję, że nie mogę wraz z Państwem uczestniczyć w marszu upamięt-
niającym ofiary Golgoty Wschodu. Symbolicznie chyląc czoła, oddaję cześć 
poległym i pomordowanym na Wschodzie.

Chwała Ich pamięci!

      

„Kwiecień – miesiącem pamięci GolGoty wschodu”
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Warszawa, 20 kwietnia 2017 r. 

                    MINISTER
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
              Elżbieta Rafalska

     Pan
     Eugeniusz Kuszka
     Prezes Zarządu Związku Sybiraków
     Oddział we Wrocławiu

Szanowny Panie Prezesie, Szanowni Państwo,
trudno wyobrazić sobie ogrom cierpienia, jakiego doświadczyli Polacy, 

siłą wyrwani z własnych domów i Ojczyzny. Byli to ludzie, którym ode-
brano wszelkie dobra i których pozbawiono podstawowych praw. Naszym 
obowiązkiem jest zachowanie pamięci o Nich oraz przekazywanie prawdy 
na temat tych dramatycznych wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat.

Uroczystości upamiętniające Golgotę Wschodu mają szczególny wymiar, 
a Marsz Pamięci to wspomnienie dziesiątek tysięcy Polaków wywiezionych 
z Kresów Wschodnich na Syberię i do Kazachstanu. Bardzo wielu z nich 
nigdy nie wróciło do Ojczyzny, jednak do końca wierzyli, że kiedyś na-
dejdzie kres niewoli. Wrocław – stolica Dolnego Śląska, gdzie do dzisiaj 
żyje najwięcej świadków tych tragicznych zdarzeń – stał sie małą ojczyzną 
Sybiraków.

Dzisiejsza uroczystość jest bezcenną lekcją historii dla młodego poko-
lenia. Kultywowanie pamięci o historycznych wydarzeniach bez wątpienia 
umacnia poczucie wspólnoty w narodzie oraz stanowi świadectwo naszej 
zbiorowej pamięci i patriotyzmu. Rocznice – jak ta dzisiejsza – są niezwyk- 
le ważne, bowiem pokazują, że Polacy byli ludźmi odważnymi, że służyli 
Ojczyźnie, a za niezłomną wierność Polsce często płacili życiem. Pomimo 
upływu lat pamięć o tych dramatycznych wydarzeniach z przeszłości nadal 
pozostaje żywa.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami
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Warszawa, 13 kwietnia 2017 r. 

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
ANNA ZALEWSKA    

    Szanowny Pan
    Eugeniusz Kuszka
    Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków
    we Wrocławiu
    ul. Kazimierza Wielkiego 61/4
    50-077 Wrocław

Szanowny Panie Prezesie,
serdecznie dziękuję za zaproszenie do wzięcia udziału w VI Marszu 

„Kwiecień – miesiącem pamięci Golgoty Wschodu”. Ze względu na wcześ- 
niej podjęte zobowiązania nie będę mogła osobiście uczestniczyć w tym 
bardzo ważnym wydarzeniu.

Organizowane przedsięwzięcie na stałe wpisało się w kalendarz uroczy-
stości patriotycznych Dolnego Śląska. Dla każdego Sybiraka oraz ich rodzin 
jest to niezwykle ważne i wyjątkowe święto, które świadczy o zachowaniu 
pamięci o tragicznych wydarzeniach sprzed kilkudziesięciu lat.

Uroczystości przypominają trudną polską historię XX w., kiedy to dzie-
siątki tysięcy Polaków zostało wywiezionych z Kresów Wschodnich na Sy-
berię i do Kazachstanu. Tam zmuszono ich do tytanicznej pracy w nieludz-
kich warunkach. Wielu z nich nigdy nie powróciło do swojej Ojczyzny. Ci, 
którym udało się przeżyć, we Wrocławiu znaleźli swój ostatni przystanek, 
gdzie mogli na nowo budować swoje życie.

W tym szczególnym dniu pamiętamy o wszystkich osobach, które na za-
wsze zostały na „nieludzkiej ziemi”. Naszym pragnieniem jest, aby ta okrut-
na historia już nigdy się nie powtórzyła.

     Z wyrazami szacunku
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Wrocław, dnia 28.04.2017 

 
  

  Sz.P. Jan Józef Kasprzyk 
    p.o. Szefa Urzędu ds. Kombatantów 
    i Osób Represjonowanych
    ul. Wspólna 2/4
    00-026 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,

Zarząd Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu serdecznie dziękuje 
Panu Ministrowi za udział w uroczystości „Kwiecień – miesiącem pamięci 
Golgoty Wschodu”. Dla wszystkich tam obecnych był to powód do dumy 
i radości, a słowa wypowiedziane przez Pana Ministra wzruszyły wszyst-
kich zgromadzonych i zapadły głęboko w nasze serca. 

Jeszcze raz dziękujemy również za pomoc w zorganizowaniu VI Marszu 
Pamięci Golgoty Wschodu. Dzięki znacznemu wsparciu możliwy był udział 
tak licznej rzeszy Sybiraków, młodzieży i pocztów sztandarowych. 

Życzymy Panu Ministrowi dalszej satysfakcjonującej i owocnej współ-
pracy ze środowiskiem kombatanckim.

     Z wyrazami szacunku 

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

A. Mickiewicz

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW
ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

50-077 WROCŁAW, KAZIMIERZA WIELKIEGO 61/4. Tel./fax 344-71-48
KONTO BANKOWE: Bank Zachodni WBK S.A. 5 O/Wrocław 30 1090 1522 0000 0000 5201 9067

www.sybiracy.wroc.pl
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„KWIECIEń – MIESIĄCEM PAMIęCI  
GOLGOTY WSChODU”

W dniach 20–21 kwietnia 2017 r. Oddział Związku Sybiraków we Wro-
cławiu po raz szósty zorganizował, przy wsparciu Urzędu ds. Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych, prezydenta miasta Wrocławia i Zarządu 
Głównego Związku Sybiraków, ogólnopolskie uroczystości upamiętniają-
ce tragiczne losy ponad miliona obywateli polskich wywiezionych w la-
tach 1940–1956 przez bolszewickich oprawców na „nieludzką ziemię”.

W pierwszym dniu uroczystości odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego 
Związku Sybiraków z udziałem prezesów Zarządów Oddziałów oraz prezesów 
Stowarzyszeń Pamięci Zesłańców Sybiru. Omówiono wiele istotnych kwestii, 
m.in. prezes Kordian Borejko powiedział zgromadzonym, jakie są podejmowa-
ne działania w celu uzyskania statusu osoby represjonowanej dla wszystkich 
sybiraków oraz w sprawie zadośćuczynienia, a sekretarz generalny Eugeniusz 
Kuszka przekazał informację na temat działalności Zarządu w ostatnim roku. 

Następnie wszyscy udali się do Centrum historii Zajezdnia, legendarnego 
miejsca walk Pierwszej Solidarności, gdzie miała miejsce uroczystość wręcze-
nia odznaczeń państwowych, resortowych i związkowych zasłużonym sybira-

kom i osobom wspierającym nasze działa-
nia. Powitania wszystkich zgromadzonych 
dokonał Juliusz Woźny. Kapelan Oddziału 
ks. prof. dr hab. Franciszek Głódź odmówił 
modlitwę za zmarłych i żyjących sybiraków. 
Potem nastąpiła chwila wręczania odzna-
czeń, przeplatana wystąpieniem laureatów 
konkursu poezji sybirackiej, którzy we wzru-
szający sposób deklamowali wiersze napisa-
ne przez sybiraków. Wystąpiły również sybi-
raczki – Anna Staszewska deklamowała swój 
wiersz „Wywózka luty 1940 r.”, a Eugenia 
Pastuszek zaprezentowała wiersz, który napi-
sała w wieku 17 lat zaraz po przyjeździe do 
kraju, zadedykowany swojej mamie. 

Odznaczenia dokonał wicewojewoda dol-
nośląski Kamil Krzysztof Kamiński. Sekre-
tarz generalny Zarządu Głównego – prezes 

Odznaczenie sekretarza general-
nego Zarządu Głównego Euge-
niusza Kuszki Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski
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Zarządu Oddziału we Wrocławiu Eugeniusz Kuszka odznaczony został Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Następnie przez wicewojewodę 
w asyście sekretarza generalnego ZS odznaczeni zostali: Krzyżem Zesłańców 
Sybiru – Teresa Wójcik, medalami Pro Patria działacze i osoby zasłużone dla 
sybiraków – z Oddziału ZS w Gliwicach Eugeniusz Cymbor, z Oddziału ZS 
w Jeleniej Górze Maria Aleksandrowicz, z Oddziału ZS w Legnicy Emilia Ko-
tek, Bogusława Kuś, Regina Tęcza, z Oddziału ZS w Wałbrzychu Małgorzata 
Buczkowska, z Oddziału ZS we Wrocławiu Tomasz Frischmann, Małgorza-
ta Danuta Iwańska, Stanisław Jaśnikowski, Genowefa Suwała, Otylia Sych, 
Stanisława Szarysz, Beata Wrona-Bąk, Teresa Wójcicka i Danuta Zawko. Po 
dokonaniu dekoracji wicewojewoda dolnośląski Kamil Krzysztof Kamiński 
wspomniał tragiczne losy sybiraków i podziękował odznaczonym za pracę na 
rzecz środowiska sybirackiego. W imieniu odznaczonych za zaszczyt otrzyma-
nia wyróżnień podziękował Eugeniusz Kuszka. Dodał, że dla wszystkich był to 
moment wzruszający i podniosły. Podziękował również wszystkim tym, którzy 
pomagali w przygotowaniach do uroczystości, za ich zaangażowanie, życzli-
wość i dyspozycyjność.

Po powrocie do hoteli i obiedzie pozostałe godziny pierwszego dnia 
przeznaczone były na zwiedzanie atrakcji Wrocławia. Organizatorzy za-
pewnili chętnym możliwość odwiedzenia Panoramy Racławickiej, Afryka-
rium, Muzeum Wody – hydropolis oraz Sky Tower. Pozostali mogli udać 
się na indywidualne zwiedzanie miasta.

Drugiego dnia uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji sybi-
raków w Bazylice Mniejszej pw. św. Elżbiety. Mszę odprawili proboszcz 
parafii ks. płk Janusz Radzik, kapelan Związku Sybiraków ks. Zdzisław 
Banaś i kapelan Oddziału ZS we Wrocławiu ks. prof. Franciszek Głód, 
który wygłosił wzruszającą homilię nawiązującą do tragicznych wydarzeń 
sprzed 70 lat. W mszy wzięły udział poczty sztandarowe Oddziałów i Kół 
Związku Sybiraków, szkół, wojska, policji oraz reprezentujące urzędy. 
Mszę uświetniła orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego.

Po mszy w pochodzie ulicami Wrocławia, prowadzeni przez orkiestrę, pocz-
ty sztandarowe, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, sybi-
racy, młodzież i mieszkańcy miasta udali się pod pomnik Zesłańcom Sybiru. 
Pod pomnikiem Kompania honorowa WP i uczestnicy uroczystości odśpie-
wali z towarzyszeniem orkiestry hymn państwowy. Zebranych na uroczystości 
przywitał sekretarz generalny Zarządu Głównego Związku Sybiraków, prezes 
Zarządu Oddziału ZS we Wrocławiu Eugeniusz Kuszka. Następnie głos zabrał  
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p.o. szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Ka-
sprzyk. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie takich patriotycznych uro-
czystości w kształtowaniu historycznej świadomości społeczeństwa. Przypo-
mniał, że właśnie w tym dniu – 21 kwietnia – mija rocznica zsyłki na Sybir 
marszałka Józefa Piłsudskiego. Zwrócił uwagę na bezmiar krzywd i okrucień-
stwo bolszewików, jakiego doświadczyli zesłańcy, a którego powodem było tyl-
ko to, że byli Polakami. Prezes Zarządu Głównego ZS Kordian Borejko podkreś- 
lił, że obowiązkiem członków Związku jest poszerzanie i utrwalanie wiedzy 
o Golgocie Wschodu szczególnie wśród młodzieży, tak aby już nigdy taki los nie 
spotkał kolejnych pokoleń Polaków. Złożył też serdeczne podziękowania szefo-
wi UdsKiOR Janowi Józefowi Kasprzykowi za współorganizację uroczystości, 
zaznaczając, że wsparcie finansowe z Urzędu pozwala nam organizować uroczy-
stości, które są istotnym elementem w budowaniu patriotyzmu wśród Polaków. 

Modlitwę za zmarłych i żyjących sybiraków odmówił JE ks. bp Jacek Ki-
ciński. Odczytany został apel pamięci przywołujący pamięć o zamęczonych 
głodem, nadludzką pracą, mrozem i tęsknotą za Polską zesłańcach Sybiru. Apel 
zakończyła salwa honorowa. Następnie przystąpiono do składania wieńców 
i kwiatów. Jako pierwsze złożone zostały wieńce od Zarządu Głównego Związ-
ku Sybiraków, wojewody dolnośląskiego, prezydenta Wrocławia i Zarządu Od-
działu Związku Sybiraków we Wrocławiu, potem od delegacji z poszczegól-
nych Oddziałów i Kół Związku, instytucji oraz szkół. Zapalono znicze. 

Uroczystość zakończyły podziękowania sekretarza generalnego Euge-
niusza Kuszki za udział w uroczystości, pomoc w jej zorganizowaniu i za 
wyrazy pamięci. Szczególne słowa podziękowania sekretarz generalny 
skierował do młodzieży, która tak licznie i wyraziście wzięła udział w Mar-
szu Golgoty Wschodu. Podziękował serdecznie p.o. szefa Urzędu ds. Kom-
batantów i Osób Represjonowanych Janowi Józefowi Kasprzykowi za 
podjęcie roli współorganizatora i za zaszczycenie uroczystości obecnością. 
Życzył wszystkim zgromadzonym szczęśliwego powrotu do domu i spo-
tkania za dwa lata we Wrocławiu. Odśpiewany został hymn Sybiraków.

Po zakończeniu zaproszono uczestników na grochówkę, a następnie 
zgromadzeni się rozeszli. 

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele 52 Oddziałów i Kół 
Związku Sybiraków, wystawiono 21 pocztów sybirackich, 23 poczty szkół 
noszących imię sybiraków oraz szkół imiennie związanych z bohaterami 
narodowymi, a także 3 poczty organizacji i urzędów.

Ryszard Janosz, zdjęcia Marian Boczar
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Odznaczeni i zaproszeni goście podczas uroczystości w Centrum Historii Zajezdnia

Msza święta w intencji sybiraków odprawiona w Bazylice Mniejszej pw. św. Elżbiety 
przez (od prawej): proboszcza ks. płk. Janusza Radzika, kapelana Związku Sybira-
ków ks. Zdzisława Banasia oraz kapelana Oddziału ZS we Wrocławiu ks. prof. Fran-
ciszka Głodzia
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Ulicami Wrocławia przeszedł VI Marsz upamiętniający ofiary Golgoty Wschodu

Przedstawiciele władz, duchowieństwa i wojska podczas uroczystości pod pomni-
kiem Zesłańcom Sybiru
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Przemawia Jan Józef Kasprzyk, szef Urzę-
du ds. Kombatantów i Osób Represjono-
wanych, współorganizującego obchody

Prezes Zarządu Głównego Związku Sy-
biraków Kordian Borejko

Kwiaty od Zarządu Głównego złożyli (od prawej): prezes Kordian Borejko, członek ZG 
Danuta Sedlak, sekretarz generalny Eugeniusz Kuszka



uroczystości i spotKania

„UDZIAŁ żOŁNIERZY SYBIRAKÓW  
NA fRONTACh II WOJNY ŚWIATOWEJ.  
ARMIA GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA” 

W dniu 7 lutego 2017 r. w gościnnych progach Przystanku historia 
Centrum Edukacyjnego IPN im. Janusz Kurtyki w Warszawie w ramach 
projektu edukacyjnego „Uczniowie obchodzą ważne rocznice histo-
ryczne” z okazji 77. rocznicy wywózki Polaków do Związku Radziec-
kiego odbyła się uroczystość „Udział żołnierzy sybiraków na frontach 
II wojny światowej. Armia gen. Władysława Andersa”. Uroczystość 
została przygotowana przez uczniów warszawskich szkół średnich: 
XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Stefana Czarnieckiego oraz Technikum Architektoniczno-Budowla- 
nego im. Stanisława Noakowskiego pod kierunkiem prof. Anny Rudz-
kiej. Zaprezentowany program słowno-muzyczny odznaczał się wyso-
kim poziomem artystycznym i spotkał się z entuzjastycznym przyję-
ciem zebranych. 

Występ młodzieży XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Stefana Czarnieckiego oraz Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Sta-
nisława Noakowskiego
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Od kilku lat z inicjatywy warszawskich sybiraków odbywają się cyklicz-
nie spotkania z młodzieżą szkół warszawskich i osób zaproszonych, których 
celem jest upamiętnienie kolejnych rocznic pierwszej masowej wywózki Po-
laków z Kresów na „nieludzką ziemię”. Jednocześnie jest to okazja do spo-
tkania się sybiraków z młodzieżą i podzielenia się wspomnieniami ze swych 
tragicznych przeżyć. W trakcie uroczystości wyświetlany był również film 
„Udział Żołnierzy Sybiraków na frontach II wojny światowej”.

Prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków Mieczy-
sław Pogodziński podsumował w ciepłych słowach efekty spotkania i po-
dziękował dyrekcji IPN, nauczycielom wymienionych szkół oraz młodzie-
ży, która przygotowała i zrealizowała spektakl. Słowa uznania przekazał na 
ręce prof. Anny Rudzkiej, która jest osobą bardzo zaangażowaną i zasługu-
je na szczególne wyróżnienie. 

Po spektaklu wszyscy zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy prac prof. 
Stanisława Kulona „Świadectwo II”, którą można było oglądać od 6 lutego 
do 15 marca br. w Centrum Edukacyjnym IPN.

Leon Zujko

Przemawia prezes Mieczysław Pogodziński. W pierwszym rzędzie siedzi prof. Anna 
Rudzka
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ŚWIęTO SZKOŁY – GIMNAZJUM  
IM. SYBIRAKÓW W JERZMANKACh

Ani się obejrzeliśmy, jak siódmy raz obchodziliśmy Święto Szkoły. Tak, 
już tyle lat minęło od nadania naszemu gimnazjum imienia Sybiraków. 
Serdeczne słowa podziękowania kierujemy do wszystkich gości, którzy 
w tym roku bardzo licznie przybyli na uroczystość rocznicową. Natural-
nie największe wyrazy uznania należą się sybirakom – Irenie Szostak oraz 
Zbigniewowi Brodniakowi, Janowi Matwiejczykowi i Rafałowi Paszkowi, 
którzy mimo swego wieku chcieli być z nami w tym ważnym dniu. 

Dyrektor Renata Mikołajów podczas przemówienia wspomniała, iż od 
momentu nadania imienia Sybiraków już około 500 uczniów ukończyło 
Gimnazjum w Jerzmankach, wynosząc z naszej szkoły wiedzę o patro-
nie. Dzieje się to dzięki uroczystościom takim jak ta, która miała miejsce 
w piątek – 10 lutego 2017 r. Nagrodzony owacjami na stojąco program 
artystyczny był dziełem Małgorzaty Cofty i grupy sześciorga uczniów 
oraz trzyosobowego chóru, któremu akompaniowała pani dyrektor. Całość 
wzbogacał pokaz slajdów zebranych przez Marię Matyjasik. 

Występ artystyczny gimnazjalistów
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Wystąpienia gości – wójta Piotra Machaja, ks. dziekana Macieja Weso-
łowskiego oraz sybiraków Ireny Szostak i Zbigniewa Brodniaka – upew-
niają nas w słuszności wyboru drogi wychowania patriotycznego poprzez 
budowanie jej wokół sybiraków. Zesłańcy mogą być dla młodzieży pięk-
nym wzorem wiary, nadziei i miłości do ojczyzny.

Druga część uroczystości to tradycyjnie turniej wiedzy o patronie o Pu-
char Pani Dyrektor. Młodzież zmagała się w konkurencjach wiedzowych 
z geografii i historii. Dla urozmaicenia można też było wykazać się zdolno-
ściami plastycznymi w konkurencji „Pejzaż Syberii”. Ponadto uczniowie 
układali puzzle, śpiewali hymn szkoły, przekazywali wiadomości za pomo-
cą głuchego telefonu oraz musieli wykazać się sprawnością w łowieniu ryb 
w rzece, podobnie jak robili to sybiracy. 

Ta część Święta Szkoły to nie tylko rywalizacja pomiędzy klasami, 
jest to także świetna zabawa, w którą włączają się również wychowawcy 
oraz cała społeczność szkolna. Niestety zwycięzca może być tylko jeden 
i z dużą przewagą udało się to klasie 3 b, która na najbliższy rok zarekwi-
rowała Puchar Pani Dyrektor. Osiem punktów mniej zdobyła klasa 3 a, 
a na trzecim miejscu ex aequo uplasowały się obie klasy pierwsze. Na po-

Sybiracy Irena Szostak i Zbigniew Brodniak



20 KOMUNIKAT 2/132

cieszenie warto wspomnieć, że pozostałe klasy uzyskały jeden, dwa lub 
trzy punkty mniej niż pierwszaki, zatem walka była bardzo wyrównana 
i trzeba podkreślić, że nie ma tu przegranych. Każdy, kto zaangażował się 
w piątkową uroczystość, może czuć się jak zwycięzca.

Katarzyna Brauza

III SPOTKANIE POKOLEń W OLESZYCACh

11 lutego 2017 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Oleszycach 
odbyło się III Spotkanie Pokoleń. 

Po przywitaniu osób, które przeżyły wywózki na Syberię i do Besarabii pod-
czas II wojny światowej, przedstawicieli władz samorządowych oraz miesz-
kańców Oleszyc i okolic, Maria Lechowicz, zastępca prezesa Stowarzyszenia 
„Czas na pomoc”, nawiązała do okresu, w którym nie było wątpliwości, że 
wywózki to jedno z najgorszych wspomnień ludzi, którzy przeszli prawdziwe 
„piekło na ziemi”. Przypomniała o trudnej podroży w przeszłość po rozległych 
bliznach pokrywających liczne pokoleniowe rany, zadane w tamtych, już od-

Uczniowie brali udział w licznych konkurencjach
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ległych latach. „Bo właśnie pamięć – przekazywana z pokolenia na pokolenie 
– jest najważniejsza” – te słowa przyświecały spotkaniu.

Krótki, ujmujący występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu 
uświetnił spotkanie. Uczniowie nawiązali do pięknej, poruszającej nawet 
najtwardsze serca poezji sybirackiej. Ponownie odżyły emocje. W niejed-
nym oku zakręciła się łezka na wspomnienie o deportacji z 1940 r. Zwień-
czeniem pięknego występu było wręczenie symbolicznego kwiatka oso-
bom, które przeżyły wywózki na Syberię i do Besarabii. 

Wspomnieniami z podróży do „nieludzkiej ziemi” podzieliła się z zebranymi córka 
i wnuczka sybiraków Barbara Janczura

Reprezentacyjny Chór Mieszany „Jarosław” zaśpiewał pieśni patriotyczne
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Kolejnym punktem spotkania były wspomnienia Barbary Janczury z po-
dróży do „nieludzkiej ziemi” w 1982 r. Rozpoczęła swoją relację od słów: 
„Moja obecność tutaj jest dla mnie zaszczytem i ogromnym wyróżnieniem. 
Jestem córką i wnuczką sybiraków, w moich żyłach płynie sybiracka krew 
i z dumą stoję na straży pamięci bliskich memu sercu ludzi, którym Ka-
zachstan zabrał mamę i brata, dzieciństwo, młodość i zdrowie…”. Z uwagą 
i skupieniem zebrana publiczność wysłuchała relacji z tej trudnej podroży 
w przeszłość.

Zwieńczeniem spotkania był przepiękny koncert pieśni patriotycznych 
w wykonaniu Reprezentacyjnego Chóru Mieszanego „Jarosław”, śpiewa-
jącego pod batutą dr. Andrzeja Jakubowskiego.

Podczas spotkania można było posłuchać wspomnień Lidii Argasińskiej, 
która przeczytała fragment swojej książki „Szara opowieść”.

Spotkaniu towarzyszyła okolicznościowa wystawa rzeszowskiego oddziału 
IPN „Okupacja sowiecka na prawym brzegu Sanu w latach 1939–1941”. 

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do zorgani-
zowania tego wspaniałego wydarzenia. Szczególne podziękowania dla 
mieszkańców Oleszyc i okolic, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu.

Barbara Janczura, zdjęcia Tomasz Michalski

Lidia Argasińska przeczytała fragment swojej wspomnieniowej książki
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MSZA ŚWIęTA SYBIRAKÓW W STALOWEJ WOLI 

Mszę świętą z okazji rocznicy pierwszej masowej deportacji na Sybir w ko-
ściele Miłosierdzia Bożego w Stalowej Woli, przy licznym udziale wiernych 
i członków Koła Związku Sybiraków, w dniu 12 lutego 2017 r. sprawował 
ks. prałat Jan Kozioł. W wygłoszonej homilii mówił, że wielu zesłańców na 
Syberię i w stepy Kazachstanu nie ma swych grobów cmentarnych. Często nie 
było z czego wykonać krzyża i trumny. Wspólną modlitwą otoczmy tych nie-
licznych sybiraków, którzy jeszcze żyją. Módlmy się o zdrowie dla nich i opie-
kę Bożą. Sybiracy zachowali wiarę w Boga tam, na ziemi syberyjskiej, gdzie 
nie było kościołów i księdza. Ta wiara w opatrzność Bożą umacniała ich i da-
wała nadzieję na przetrwanie, mimo głodu, chłodu, chorób i katorżniczej pracy. 
Wywieziono ich z domów rodzinnych na ziemiach przyłączonych do Związku 
Radzieckiego w l939 r. To były cztery masowe deportacje polskich rodzin.

Wywożono również polskie rodziny z tzw. Podola Ukraińskiego, spod Ży-
tomierza, Kamieńca Podolskiego już w latach trzydziestych ubiegłego wie-
ku. Były to lata 1936–1938. Wywożono te rodziny, bo nie chciały wyrzec się 
wiary w Boga. To był odwet władz komunistycznych za nieugiętą postawę 
religijną i patriotyczną. Potomkowie ich, wnuki żyją jeszcze w Kazachstanie. 
Marzą o przyjeździe do Polski. W ich myślach i marzeniach Polska jest ich 
ojczyzną. O tych Polakach winniśmy pamiętać w naszych modlitwach.

Przed mszą prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Stalowej Woli 
Zbigniew Paszkiewicz, zwracając się do młodzieży, powiedział: „10 lutego 
1940 r. jest to data pierwszej deportacji Polaków, jakże to dla was odległa 
data. Dla zesłańców Sybiru ta data jest bolesną raną w ich życiu i pamięci. 
Zostali wygnani ze swych domów w tajgi i stepy Kazachstanu. A była to 
pierwsza z czterech deportacji Polaków. Wywożono głównie kobiety i dzie-
ci. Mężowie i ojcowie tych dzieci byli już w więzieniach, łagrach śmierci lub 
rozstrzelani w Katyniu i innych miejscach zbrodni w Związku Radzieckim. 
Te kobiety i dzieci wywożono tylko dlatego, że były Polakami. Wywożono 
nawet niemowlęta. To był program niszczenia narodu polskiego”.

W czasie mszy świętej wystąpiły zaproszone przez prezesa Zarządu 
Koła ZS połączone chóry dziecięce Puellarum Cantus i Mały Cantus, pod 
dyrekcją Teresy Michałkiewicz. Sybiracy i uczestnicy mszy ze wzrusze-
niem wysłuchali hymnu Sybiraków w wykonaniu dzieci. Słowa hymnu 
to historia zesłań polskich pokoleń na Syberię. Niemal każde pokolenie 
Polaków od końca XVIII w. po XX w. doznało losu zesłania na Syberię.
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„»Na nieludzkiej ziemi znowu polski trakt wyznaczyły bezimienne 
krzyże« – kobiet, dzieci i mężczyzn z polskich rodzin. Módlmy się, by tak 
tragiczny los już nigdy nie spotkał Polaków” – mówił prezes Zbigniew 
Paszkiewicz.

W mszy świętej sybiraków uczestniczyli parlamentarzyści senator Jani-
na Sagatowska, poseł Rafał Weber oraz władze miasta z prezydentem Lu-
cjuszem Nadbereżnym na czele. Były również poczty sztandarowe Urzędu 
Miasta, harcerzy Związku harcerstwa Polskiego z komendantem hufca ZhP 
w Stalowej Woli Zbigniewem Partyką na czele oraz harcerzy Związku har-
cerstwa Rzeczypospolitej i szkół w Stalowej Woli, z opiekunami młodzieży.

Zbigniew Paszkiewicz

POLONIA NA fLORYDZIE

Zjazdy Sybiraków na Florydzie odbywają się co dwa lata. W tym roku 
w 77. rocznicę wywózek, w dniu 12 lutego 2017 r. odbył się X Zjazd Sybi-
raków i Weteranów. Organizatorem uroczystości były Związek Sybiraków 
na Florydzie oraz Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce.

Wspólne zdjęcie chórzystów Puellarum Cantus i Małego Cantusa, sybiraków i pocz-
tów sztandarowych
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Otwarcia zjazdu – przed mszą świętą – dokonał prezes Związku Sybi-
raków na Florydzie Wacław Górski. Serdeczne powitanie skierowane było 
do sybiraków oraz znamienitych gości. honorowym gościem była senator 
Anna Maria Anders, która jest pełnomocnikiem rządu polskiego ds. dia-
logu międzynarodowego. W spotkaniu uczestniczyli również: przedsta-
wiciel Ambasady RP w Waszyngtonie Zygmunt Matyna, wicemarszałek 
Senatu RP Adam Bielan, attaché wojskowy Michał Stręgiel, polscy ofi-
cerowie stacjonujący w Tampa, weterani z Nowego Jorku i New Jersey 
pod przewodnictwem Antoniego Chróścielewskiego. Lokalne organiza-
cje wystawiły dziewięć pocztów sztandarowych. Mszę świętą w kościele  
pw. św. Pawła Polskiej Misji Miłosierdzia Bożego w Saint Petersburg kon-
celebrowało czterech księży. Modlono się żarliwie za tych, którzy pozostali 
bez Boga i krzyża w piaskach Buchary, tajdze syberyjskiej, za ofiary Sybi-
ru, za okrutną zbrodnię katyńską, za łagierników...

Po mszy w Polskim Centrum im. Jana Pawła II w Clearwater odbyła się 
dalsza część zjazdu. W spotkaniu uczestniczyło około 200 osób. Nieubła-
gany upływ czasu dziesiątkuje sybiraków – z każdym rokiem jest ich coraz 
mniej, brakuje sił i zdrowia. Ci, którzy przybyli na zjazd, cieszą się swoją 
obecnością, snują wspomnienia i plany na przyszłość. Do najaktywniej-
szych osób należy założycielka Związku Sybiraków na Florydzie, obec-
na sekretarz Związku Antonina hubska. Ta energiczna osoba nie ustaje 
w staraniach o uzyskanie zgody na umieszczenie na polskim cmentarzu 
pod Monte Cassino sybirackiej tablicy. Tam walczyli sybiracy i należy pie-
lęgnować pamięć o naszych męczennikach. Świat musi o tym wiedzieć. 
Pani hubska z goryczą mówiła, że zabiegi te trwają już od 10 lat i są ciągle 
bezskuteczne. Negatywna odpowiedź zawsze jest ta sama i brzmi: „cmen-
tarz stanowi zamkniętą formę architektoniczną i żadna zmiana nie może 
zakłócić harmonijnego obrazu całości”. Jednakże promyk nadziei wstąpił 
w serca zebranych, gdy głos zabrała senator Anna Maria Anders – córka 
gen. Władysława Andersa. Obiecała interwencję i pomoc w realizacji tego 
planu.

Po oficjalnych wystąpieniach miejscowy teatrzyk młodzieżowy zapre-
zentował program artystyczny. Były pieśni patriotyczne, a recytacje wier-
szy o zesłańczych losach wywoływały łzy wzruszenia.

Z dala od ojczyzny, rozproszeni po świecie nasi rodacy utrwalają ważne 
daty. Odwieczne symbole polskich tradycji – poczty sztandarowe towarzy-
szą uroczystym mszom świętym upamiętniającym: 10 lutego – rocznicę 
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pierwszej masowej wywózki na Sybir, 15 kwietnia – rocznicę mordu ka-
tyńskiego i tragedii smoleńskiej, 17 września czcimy Dzień Sybiraka. 
Ponadto w trzecią niedzielę września w Amerykańskiej Częstochowie 
w Doylestown odbywa się modlitwa sybiraków, w której zawarta jest myśl 
przewodnia X Zjazdu Sybiraków na Florydzie: „Przebaczamy, ale nie za-
pominamy”.

Danuta Sedlak

„PORANEK PATRIOTYCZNY” W PRZEMYŚLU

„Poranek Patriotyczny” – cóż to jest?
Powrót do bolesnej przeszłości czy pragnienie przekazania młodszemu 

pokoleniu wiedzy historycznej, często ukrywanej, wytartej z kart historii, 
a tak ważnej dla narodu polskiego i uczestników tych wydarzeń – sybira-
ków? „Poranek Patriotyczny” – żywa lekcja historii, spotkanie młodzieży 
z sybirakami.

Na scenie (od lewej): aktor Tadeusz Szczerbaty, sybiraczki Stanisława Żak i Lidia 
Kiełczyńska oraz pisarka Teresa Paryna



27UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA

15 lutego 2017 r. w Centrum Kulturalnym w Przemyślu – podobnie jak 
w ubiegłych latach – odbyło się spotkanie sybiraków z młodzieżą szkół 
przemyskich i powiatu przemyskiego. Luty jest bowiem miesiącem, w któ-
rym sybiracy powracają wspomnieniami do pierwszej masowej deportacji 
Polaków na Sybir 10 lutego 1940 r. 

Tematem przewodnim tegorocznego „Poranka Patriotycznego” były losy 
żołnierzy sybiraków w armiach gen. Władysława Andersa i gen. Zygmunta 
Berlinga. Czcząc pamięć żołnierzy sybiraków, pomysłodawczyni scena-
riusza Stanisława Żak i Lidia Kiełczyńska chciały przypomnieć i utrwalić 
w pamięci młodego pokolenia historię tworzenia wojska z polskich zesłań-
ców i ich walkę o Polskę.

Podczas spotkania przedstawiono też losy przemyskich sybiraków: Bro-
nisława Klepackiego i jego rodziny, losy rodziny Kołodziejów i rodziny 
Bystrzyckich. Członkowie tych rodzin szli szlakiem bojowym, walcząc 
o wolność i powrót swój i swoich rodzin z deportacji na Sybir do ojczyzny. 

Przemyska pisarka Teresa Paryna przeczytała m.in. wiersz o Katyniu, 
a Tadeusz Szczerbaty – aktor Teatru Fredreum – zaprezentował wybrane 
wiersze sybiraka Mariana Jonkajtysa. 

W pierwszym rzędzie (od lewej): dyrektor Centrum Kulturalnego Janusz Zapotocki, 
zastępca prezydenta miasta Przemyśla Janusz Hamryszczak, prezes Zarządu Od-
działu Związku Sybiraków w Przemyślu Joanna Preiss, prezes Zarządu Oddziału 
Związku Sybiraków III RP w Przemyślu Krystyna Zwierkowska, na drugim planie licz-
nie przybyli nauczyciele i uczniowie szkół przemyskich
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Przygotowana na to spotkanie sala widowiskowa w Centrum Kultural-
nym w Przemyślu zapełniła się 280 osobami – uczniami szkół średnich.

Sybiracy dziękują Centrum Kulturalnemu w Przemyślu za pomoc oka-
zaną w przygotowaniu żywej lekcji historii, a dyrektorom szkół, nauczy-
cielom i uczniom za tak liczne uczestnictwo w spotkaniu z sybirakami.

Marian Boczar

UROCZYSTOŚCI W ODDZIALE ZS W ŁOMżY

Jak co roku, w Auli im. hanki Bielickiej w II Liceum Ogólnokształ-
cącym w Łomży 5 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie opłatkowe sy-
biraków z zaproszonymi gośćmi. Swą obecnością zaszczycili: prezydent 
miasta, posłowie, starosta łomżyński, komendant policji, przedstawiciele 
wojska, dyrektorzy szkół. Młodzież ze szkoły w Olszynach przedstawiła 
cudowne jasełka. Złotą Odznaką honorową za Zasługi dla Związku Sy-
biraków zostali odznaczeni prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski oraz 
syn sybiraka Tadeusz Babiel, a cztery osoby wyróżnione zostały Odznaką 
honorową Sybiraka. Połamano się opłatkiem, przy wigilijnym stole snuto 
wspomnienia i śpiewano kolędy.

Obchody rocznicy pierwszej wywózki pod pomnikiem Sybiraków w Łomży
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10 lutego 2017 r., w kolejną rocznicę wywózki została odprawiona msza 
święta w intencji sybiraków w kościele Miłosierdzia Bożego w Łomży. Poszcze-
gólne delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem Sybiraków. 

Tego samego dnia w Szkole Podstawowej nr 5 odbyła się uroczystość 
w związku z pierwszą wywózką. Udział wzięli sybiracy, harcerze weterani, 
Radio Nadzieja, ks. infułat Jan Sołowianiuk, nauczyciele i młodzież. Mło-
dzież śpiewała piosenki patriotyczne i recytowała wiersze sybiraczki Niny 
Żyłko. Bardzo wymowna dekoracja przedstawiała postacie Polaków przed 
wywózką, rodziny i matkę w ciąży, obok nich maleńki synek. Ich dobytek 
to tobołki i tekturowe walizki. Przy ścianie stała ogromna drabina symbo-
lizująca tory, na której widniały nazwy miejsc, dokąd zostali wywiezieni 
Polacy. Nauczycielka Irena Świderska zaśpiewała pieśń o „Matce Sybi-
raczce”. Słuchacze nie kryli wzruszenia.

16 lutego w Podgórzu koło Łomży odbyła się wspaniała uroczystość od-
słonięcia i poświęcenia pomnika Pamięci Ofiar Sybiru, który stanął w miej-
scu, skąd 10 lutego 1940 r. wywieziono 150 osób (30 rodzin). Wyrwano ich 
o świcie z domów, zgromadzono przed szkołą w siarczysty mróz, sania-
mi zostali przewiezieni na stację kolejową w Łomży, tam załadowano ich 
do bydlęcych wagonów i wywieziono w nieznane w syberyjską otchłań. 
Uroczystość odsłonięcia pomnika poprzedziła msza święta w intencji sy-
biraków celebrowana przez ks. bp. Tadeusza Bronakowskiego. Po mszy 
świętej kolumna zebranych na czele z pocztami sztandarowymi udała się 

Uroczystości w Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży
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pod pomnik. Po odsłonięciu i poświęceniu pomnika chór męski odśpiewał 
Marsz Sybiraków przy dźwiękach orkiestry dętej.

Poszczególne delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze; wartę pełnili 
wojsko, harcerze i młodzież szkolna. 

Dalsza część uroczystości odbyła się w sali biblioteki, gdzie dyrek-
tor Wiesława Kłosińska powitała dostojnych gości: Anna Marię Anders, 
przedstawiciela wojewody podlaskiego, posłów, prezes Zarządu Oddziału 
ZS Danutę Pieńkowską-Wolfart z Zarządem, prezesa Zarządu Koła w Zam- 
browie Romana Kalistę, sybiraków, dyrektorów szkół, konsula generalne-
go w Grodnie Jarosława Książka, prezesa Stowarzyszenia Żołnierzy AK 
w Grodnie Weronikę Sebastianowicz. Zaproszeni goście usłyszeli wzru-
szające wspomnienia sybiraków. Roman Kalista miał podczas wywózki 
siedem lat, ze wzruszeniem opowiadał, że wciąż pamięta ten mróz, głód, 
tę podróż, która wydawała się nie mieć końca. Dyrektor Wiesława Kłosiń-
ska, inicjatorka powstania pomnika powiedziała, że właśnie z myślą o tych 
ludziach powstało to miejsce. Stanowi to naturalny wyraz niematerialnych 
wartości, które nie możemy pozwolić, by stały się ulotne. Parafrazując sło-
wa Jana Pawła II: „Niech młode pokolenia mają świadomość własnej prze-

Odsłonięcie i poświęcenie pomnika Pamięci Ofiar Sybiru w Podgórzu
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szłości, niech ta świadomość pomaga im i nam włączyć się w długi szereg 
pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę”. 

Prezes Danuta Pieńkowska-Wolfart w asyście Anny Marii Anders wrę-
czyła Wiesławie Kłosińskiej i Wawrzyńcowi Kłosińskiemu, autorowi 
książki „Podgórze i podgórzacy”, Odznakę honorową Sybiraka oraz album 
„Znaki Pamięci 2015”. Sekretarz Nina Żyłko na ręce dyrektor przekazała 
do biblioteki książki „Nauczyciele polscy – zesłańcy Sybiru (wspomnienia 
Sybiraków z lat 1940–1946)”. Na zakończenie prezes Zarządu Koła w Zam- 
browie Roman Kalista w serdecznych słowach podziękował każdemu, kto 
w jakikolwiek sposób przyczynił się do powstania tego pięknego pomnika. 
Zaapelował, by pomnik Pamięci Ofiar Sybiru był symbolem pamięci o nie-
winnych ofiarach zesłania, a historie ich losu były przekazywane kolejnym 
pokoleniom. Następnie zebrani udali się na wspólny poczęstunek. 

 Nina żyłko

SPOTKANIE Z MŁODZIEżĄ W SKAWINIE

22 lutego 2017 r. w Gimnazjum nr 1 w Skawinie gościliśmy preze-
sa Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordiana Borejkę. Dzięki tej 
wizycie nasi uczniowie mieli okazję uczestniczyć w żywej lekcji historii 

Spotkanie prezesa Zarządu Głównego Kordiana Borejki z młodzieżą Gimnazjum  
nr 1 w Skawinie



32 KOMUNIKAT 2/132

– spotkaniu z osobą, która przeżyła wywózkę i spędziła kilka lat na ob-
czyźnie. Gimnazjaliści poznali sytuację Polaków na Kresach Wschod-
nich Rzeczypospolitej w latach 1939–1945. Prezes przybliżył młodzieży, 
czym jest Związek Sybiraków, jakie są jego cele, ilu członków liczy. 
Następnie opowiedział o swoich przeżyciach związanych z deportacją, 
życiem w Kazachstanie i powrotem do Polski. W drugiej części spotka-
nia uczniowie zadawali pytania dotyczące m.in. relacji między Polaka-
mi a Kazachami, stosunku Rosjan do zesłanych Polaków oraz życia co-
dziennego małego dziecka na zesłaniu.

Na koniec spotkania prezes Kordian Borejko przekazał na ręce dyrektor 
kilka pozycji książkowych, będą one zapewne ciekawą lekturą dla uczniów, 
którym losy Polaków na Wschodzie nie są obojętne.

Gimnazjum nr 1 w Skawinie 

OTWARCIE SALI  
IM. LESZCZYńSKICh SYBIRAKÓW W LESZNIE

Dnia 24 lutego 2017 r. leszczyńscy sybiracy przeżywali piękną, wzru-
szającą uroczystość. W dniu tym w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mi-
kołaja Kopernika została otwarta Izba Pamięci Sybiraków. Na uroczystości 
zgromadzili się liczni goście, sybiracy, przedstawiciele mediów, nauczy-
ciele i uczniowie.

Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu hymnu, dyrektor liceum 
Krystyna Łasowska powitała zebranych: prezesa Zarządu Głównego 
Związku Sybiraków Kordiana Borejkę, wiceprezydentów miasta Leszna 
Adama Mytycha i Piotra Jóźwiaka, wicestarostę Roberta Kasperczaka, ka-
pelana ks. Grzegorza Robaczyka, dyrektora Miejskiej Biblioteki w Lesznie 
Andrzeja Kuźmińskiego, radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
Marka Sowę, prezesa Zarządu Oddziału Związku Sybiraków Janinę Tonic-
ką, radnych, dyrektorów szkół, sybiraków, nauczycieli i młodzież.

Dyrektor Krystyna Łasowska w wystąpieniu powiedziała m.in.: „Jeste-
śmy dumni i szczęśliwi, że możemy z Państwem współpracować. Czuje-
my się przez to wyróżnieni. Ta współpraca jest wyjątkowa, a otwarcie Sali  
im. Leszczyńskich Sybiraków jest tylko jednym z jej elementów. Nie za-
wiedziemy. Z dumą będziemy dzielić się Waszą historią”.
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Goście zaproszeni na uroczystość. W pierwszym rzędzie od prawej prezes Zarządu 
Głównego ZS Kordian Borejko i prezes Zarządu Oddziału ZS w Lesznie Janina Tonicka

Sala im. Leszczyńskich Sybiraków 
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Następnie głos zabrali wiceprezydent Piotr Jóźwiak i prezes Zarządu 
Głównego ZS Kordian Borejko, który podziękował za pracę prezes Janinie 
Tonickiej oraz dyrekcji liceum za zrealizowanie postawionego celu. Jed-
nocześnie dziękował prezydentowi Leszna za bardzo dobrze wyposażony 
i odremontowany lokal Oddziału Związku Sybiraków.

Prezes Zarządu Oddziału Janina Tonicka nadmieniła, że z dużą radością 
wszyscy sybiracy przeżywają otwarcie Izby Pamięci: „Zostawiamy tu nasze 
pamiątki z pobytu na Syberii i w Kazachstanie. Z każdym przedmiotem, zdję-
ciem i dokumentem wiąże się jakaś historia. Jesteśmy coraz starsi, jest nas co-
raz mniej. Przyjdzie taki czas, że nikt na żywo nie będzie mógł przekazać swo-
ich tragicznych wspomnień. Zgromadzone tutaj dokumenty i przedmioty będą 
służyły kolejnym pokoleniom jako ilustracja naszych losów”. Podziękowała 
dyrekcji II LO, szczególnie nauczycielowi historii Krzysztofowi handkemu.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki w Lesznie Andrzej Kuźmiński przedsta-
wił rys historyczny zesłań Polaków. Młodzież licealna zaprezentowała 
wzruszający koncert.

Po części oficjalnej nastąpiło uroczyste otwarcie Sali Pamięci Leszczyń-
skich Sybiraków, którą poświęcił kapelan ks. Grzegorz Robaczyk. Sybira-
cy i goście z przejęciem oglądali gabloty ze zgromadzonymi pamiątkami. 
W stojących gablotach umieszczono strój kazachski, mundur żołnierza ar-
mii gen. Władysława Andersa, sybiracką kufajkę, chustę i buty.

Na zakończenie dyrekcja podjęła wszystkich gości i sybiraków smacz-
nym obiadem.

franciszka Kania

UROCZYSTOŚCI NARODOWEGO DNIA  
PAMIęCI żOŁNIERZY WYKLęTYCh  

W ODDZIALE ZS W LEGNICY

Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Legnicy uczestniczy aktywnie 
w różnych uroczystościach, które odbywają się na terenie Legnicy i byłego 
województwa legnickiego.

W dniu 1 marca 2017 r. nasi przedstawiciele uczestniczyli w obcho-
dach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W tym dniu 
w Młodzieżowym Centrum Kultury odbył się uroczysty wieczór poświę-
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Marsz ulicami Legnickiego Pola. Na zdjęciu uczniowie Zespołu Szkół

Uczestnicy marszu. Od lewej: skarbnik Zarządu Oddziału ZS w Legnicy Antoni Dzie-
mirowicz, wiceprezes Zarządu Oddziału Wanda Puchała, prezes Zarządu Koła ZS 
w Legnickim Polu Eugeniusz Zawacki, prezes Zarządu Oddziału Maria Jurkiewicz



36 KOMUNIKAT 2/132

cony pamięci rtm. WP mjr. NSZ Władysława Dybowskiego, wiceprezy-
denta Legnicy. 

8 marca w Młodzieżowym Centrum Kultury odbył się Dolnośląski Prze-
gląd Piosenki Patriotycznej, na którym wręczono od Zarządu Oddziału 
ZS w Legnicy wyróżnionym z Polkowic i Bolesławca książkę „Legniccy  
Sybiracy”.

Bardzo uroczyście obchodzony był Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych na terenie gminy Legnickie Pole, uczestniczyli w nim licznie 
uczniowie szkół. Ulicami Legnickiego Pola przeszedł marsz w kierunku 
bazyliki. Po apelu poległych i zamordowanych żołnierzy wyklętych, prze-
mówieniach i złożeniu kwiatów wszyscy uczestnicy udali się do Domu 
Kultury na część artystyczną w wykonaniu uczniów szkół z Legnickiego 
Pola oraz rezerwistów Wojska Polskiego ze Złotoryi.

Wanda Puchała

SETNE URODZINY SYBIRACZKI Z PRZEMYŚLA

Stulecie urodzin sybiraczki to ważne wydarzenie dla Związku Sybira-
ków. W dniu 6 marca 2017 r. Józefa Raczycka – sybiraczka, wieloletni 
członek przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków – obchodziła piękny 
jubileusz setnych urodzin.

Przedstawiciele naszego Oddziału Joanna Preiss – prezes Zarządu, Jan 
Filozof – członek Zarządu, Marian Boczar – sekretarz Zarządu w dniu 
7 marca mieli zaszczyt odwiedzić szanowną jubilatkę i jej rodzinę wraz 
z burmistrzem miasta Dynowa Zygmuntem Frańczakiem oraz kierowni-
kiem Urzędu Stanu Cywilnego w Dynowie Anną Nowicką-hardulak.

Pani Józefa z rąk burmistrza otrzymała list gratulacyjny, życzenia, kwia-
ty oraz przygotowane upominki. Prezes Zarządu Głównego Związku Sybi-
raków Kordian Borejko odznaczył jubilatkę i jej siostrę, 98-letnią Paulinę 
Pustelnik Złotą Odznaką honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków 
oraz przekazał okolicznościowy dyplom z okazji jubileuszu. W imieniu 
prezesa Zarządu Głównego dekoracji dokonał członek Zarządu Głównego 
Marian Boczar. Prezes Zarządu Oddziału ZS w Przemyślu Joanna Preiss 
wręczyła pani Józefie dyplom, w którym napisano: „(...) jesteśmy dumni, 
że wśród naszego grona sybiraków jest osoba, która przeżyła tak wiele lat, 
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w tym pobyt na dalekiej Syberii i jest skarbnicą doświadczeń dla kilku 
pokoleń Polaków”.

Jubilatka, dziękując za życzenia, również życzyła wszystkim wielu lat 
w zdrowiu i dziękowała za pamięć i przybycie. 

W uroczystych urodzinach uczestniczyła najbliższa rodzina jubilatki. 
Oczywiście nie zabrakło tortu, szampana i toastu z życzeniami zdrowia 
i pogody ducha na kolejne sto lat. Spotkanie przebiegało w niezwykle cie-
płej, rodzinnej atmosferze.

Uroczystość urodzinowa jubilatki przeplatana była dramatycznymi 
wspomnieniami z przeżyć sześciu lat zesłania na „nieludzkiej ziemi”. Jó-
zefa Raczycka wraz z siostrą Pauliną i całą rodziną została w dniu 10 lutego 
1940 r. wywieziona do Swierdłowska, gdzie pracowała w tartaku. Za spóź-
nienia do pracy wraz z siostrą przebywały w więzieniu. Z niedożywienia 
zmarli tam matka i brat. Po dwóch latach pobytu zostali wywiezieni do Uz-
bekistanu, do Taszkientu (rejon Gurlen). Pracowali przy zbiorze bawełny 

Na zdjęciu (od lewej): kierownik USC w Dynowie Anna Nowicka-Hardulak, prezes 
Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu Joanna Preiss, jubilatka Józefa 
Raczycka, siostra jubilatki Paulina Pustelnik, burmistrz miasta Dynowa Zygmunt 
Frańczak i córka jubilatki z mężem
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w 40-stopniowym upale. Tutaj rodzina przebywała około dwóch i pół roku, 
a potem przewieziono ich do województwa zaporoskiego, skąd udało się 
powrócić do Polski w 1946 r.

Nie sposób jest opisać tych wspomnień w tak krótkiej relacji, lecz trzeba 
powiedzieć, że Józefa Raczycka to skarbnica wiedzy historycznej, a także 
żywy świadek wiekowej historii Polski. To była dla wszystkich piękna lek-
cja historii i patriotyzmu. Dla naszego Oddziału Związku Sybiraków było 
to szczególne wydarzenie.

Joanna Preiss, zdjęcie Marian Boczar

IV EDYCJA KONKURSU  
hISTORYCZNO-RECYTATORSKIEGO  

O SYBIRAKACh I ZWIĄZKU SYBIRAKÓW

7 marca 2017 r. od godz. 9.00 do 11.30 w Gimnazjum im. Sybiraków 
w Jerzmankach trwały zmagania uczniów reprezentujących szkoły pod-
stawowe gminy Zgorzelec w Konkursie historyczno-recytatorskim o sy-
birakach i Związku Sybiraków. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą 
historyczną, rozwiązując test składający się z 28 pytań. Następnie każda 

Drużyny w trakcie zmagań
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szkoła przedstawiła przygotowaną wcześniej prezentację o znanym sybira-
ku. Trzecią konkurencją były popisy recytatorskie, a ostatnią – sprawdze-
nie znajomości hymnu Sybiraków zapisanego w formie szyfru do odczy-
tania przy pomocy klucza. Patronat honorowy nad konkursem objęło Koło 
Związku Sybiraków w Zgorzelcu, wspierając organizatorów w zakupie 
nagród dla uczestników rywalizacji.

Jury konkursowe w składzie: sybiraczka Franciszka Adamenko, gmin-
na szefowa oświaty Małgorzata Dzięcielska oraz polonistka w Gimnazjum 
Ewa Mazur miało trudne zadanie, ponieważ na bardzo wysokim pozio-
mie stały prezentacje przygotowane przez szkoły na temat: ks. Zdzisława 
Peszkowskiego (SP Żarska Wieś), Ryszarda Kaczorowskiego (SP Łagów), 
Wacława Sieroszewskiego (SP Osiek Łużycki) i Antoniego Dobrowolskie-
go (SP Trójca). Recytowane przez uczniów wiersze Szymborskiej, Asnyka 
i innych polskich poetów również zachwyciły jury. Jak się okazało, naj-
trudniej było odczytać szyfr, ale ostatecznie wszystkie szkoły poradziły 
sobie z zadaniem. 

Po podsumowaniu uzyskanych punktów zwycięzcą okazała się drużyna 
z Osieka Łużyckiego w składzie: Weronika Ołów, Anna Woźniak i Szymon 

Recytuje Aleksandra Kociemba z Żarskiej Wsi. Jury (od lewej): sybiraczka Franciszka 
Adamenko, naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju Gminy Zgorzelec Mał-
gorzata Dzięcielska (przewodnicząca), nauczycielka Ewa Mazur
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Bogusławski. Na drugim miejscu uplasowała się szkoła z Żarskiej Wsi, któ-
rą reprezentowali Ola Kociemba, Anna Chalewska i Wiktoria Ruszkiewicz. 
Zaś na trzecim miejscu równorzędnie znalazły się szkoły w Łagowie – Agata 
Prawelska, Marcin Brodniak i Wiktor Gładysz oraz w Trójcy – Oliwia 
Zadwórna, Ania Śmigielska i Julia Brodzińska. 

Ogromne słowa podziękowania kierujemy do opiekunów – Joanny 
Krawczak, Katarzyny Cwenar, Tadeusza Malczyka i Krzysztofa Bogdano-
wicza za przygotowanie podopiecznych do konkursu.

Gratulujemy zwycięzcom, ale tradycyjnie już wyrazy uznania należą się 
wszystkim uczestnikom.

Katarzyna Brauza

RONDO IM. SYBIRAKÓW W NOWOGARDZIE

W dniu 16 marca 2017 r. z inicjatywy Koła Związku Sybiraków w Nowo-
gardzie (Oddział w Szczecinie) nowo powstałe rondo u zbiegu ulic Bohate-
rów Warszawy i Księcia Józefa Poniatowskiego otrzymało imię Sybiraków.

W uroczystej oprawie tego wydarzenia wzięli udział abp Andrzej Dzięga, 
prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko, burmistrz 

Zwycięzcy ze Szkoły Podstawowej w Osieku Łużyckim
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Nowogardu Robert Czapla, dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego Krzysztof Barczyk, przewodniczący nowogardz-
kiej rady miejskiej Piotr Słomski, Prezydium Oddziału Związku Sybira-
ków w Szczecinie z prezes Iwoną Biedulską oraz nowogardzcy radni, księ-
ża, młodzież z nowogardzkich szkół, a także młodzież z Gimnazjum nr 7 
im. Sybiraków w Szczecinie. 

Przemarsz ulicami miasta

Akt poświęcenia ronda im. Sybiraków przez abp. Andrzeja Dzięgę
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Franciszka Kobylińska, prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Nowogardzie pro-
wadząca uroczystość

Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Szczecinie Iwona Biedulska
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Uroczystości przy rondzie 
poprzedziła msza święta, kon-
celebrowana przez arcybiskupa 
w Sanktuarium pw. św. Rafała 
Kalinowskiego. Stąd sybiracy 
wraz z pocztami sztandarowymi 
kombatantów, szkół, wojska oraz 
licznie uczestniczący mieszkań-
cy Nowogardu przeszli ulicami 
miasta do ronda im. Sybiraków, 
gdzie abp Andrzej Dzięga doko-
nał aktu poświęcenia.

W trakcie uroczystości zebrani 
wysłuchali hymnu Sybiraków. 
Głos zabrał m.in. prezes Zarzą-
du Głównego Kordian Borejko: 
„Żywię nadzieję, że dzięki dzi-
siejszej uroczystości pamięć 
o zesłanych w głąb Związku 
Sowieckiego przetrwa długie 
lata”. „Rondo Sybiraków to uho- 
norowanie wszystkich poszkodowanych, a dla młodzieży to lekcja patrio-
tyzmu” – mówiła do zebranych Franciszka Kobylińska, prezes Zarzą-
du Koła Związku Sybiraków w Nowogardzie, prowadząca uroczystość. 
„To znaczące wydarzenie dla sybiraków, dramatyczne losy na zesłaniu, 
śmierć setek tysięcy osób zasługują na pamięć, a tego miejsca w centrum 
miasta nie da się nie zauważyć” – powiedziała prezes Zarządu Oddziału 
ZS w Szczecinie Iwona Biedulska. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla 
zaznaczył, że dzięki tej inwestycji poprawiło się bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym, co jest bezcenne. Podziękował też nowogardzkim sybirakom 
za działanie, które ma na celu utrwalenie historii dla przyszłych pokoleń. 
Szczególnie podziękował prezes Zarządu Koła Franciszce Kobylińskiej, 
która „wydeptała wiele ścieżek”, żeby dopiąć celu. Na zakończenie uro-
czystości proboszcz parafii św. Rafała Kalinowskiego ks. kanonik Kazi-
mierz Łukianiuk zaprosił wszystkich zebranych na poczęstunek do świe-
tlicy przy Sanktuarium.

Iwona Biedulska, zdjęcia Marcin Simiński, Dorota Smietiuch

Prezes Zarządu Głównego Związku Sybira-
ków Kordian Borejko
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XV MIęDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI 
IM. MARIANA JONKAJTYSA W NOWYM SĄCZU

31 marca 2017 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Są-
czu odbył się już XV Jubileuszowy Międzyszkolny Konkurs Recytatorski  
im. Mariana Jonkajtysa.

Konkurs ten ma na celu rozpropagowanie wiedzy na temat zesłań na Sy-
berię. Jest to temat szczególnie bliski naszej szkole, której patronem są 
właśnie sybiracy. Chcemy w ten sposób uczcić pamięć tych, co przeżyli 
zesłania, i tych, którzy na zawsze zostali na „nieludzkiej ziemi”. Pragniemy 
także, aby poprzez poezję młodzi ludzie lepiej poznali i zrozumieli tamten 
czas, który dla wielu Polaków był swoistym końcem świata.

W jury zasiadali członkowie Związku Sybiraków Kazimierz Korczyń-
ski, Danuta Rybicka, Anna Wencko, członkowie Stowarzyszenia Pamięci 
Polskiego Sybiru oraz nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków. Kon-
kurs objęli honorowym patronatem prezydent miasta Nowego Sącza Ry-
szard Nowak i przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza Bożena Jawor. 

W konkursie wzięło udział 29 uczestników z 29 szkół w trzech katego-
riach: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Poziom 
konkursu był bardzo wysoki, o czym świadczy ilość przyznanych nagród 
i wyróżnień. 

Laureaci konkursu w kategorii szkoły podstawowej z sybirakiem Kazimierzem Kor-
czyńskim
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Poza regulaminem zostały przyznane nagrody i wyróżnienia przez sybi-
raków Kazimierza Korczyńskiego i Danutę Rybicką oraz dyrektor szkoły 
Antoninę Dzikowską. Nagrodzony przez Danutę Rybicką uczeń poprosił 
o wspólną fotografię i dedykację w książce, a za jego przykładem poszli 
inni uczestnicy. Był to wzruszający moment i nadzieja, że młodzież będzie 
pamiętała. 

Bardzo serdecznie dziękujemy za tak liczny udział w konkursie. Jest to 
dla nas ogromne wyróżnienie, że konkurs od 15 lat cieszy się niesłabnącym 
zainteresowaniem.

Renata Skowron

Zwycięzcy konkursu w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Z lewej Maria Sowa,  
nauczycielka z Zespołu Szkół nr 2 oraz Kazimierz Korczyński

Laureaci i wyróżnieni w kategorii gimnazjum
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WRęCZENIE ODZNACZEń W RZESZOWIE

Dwoje członków Oddziału Związku Sybiraków w Rzeszowie zostało 
odznaczonych przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Złotym Krzyżem Za-
sługi – sekretarz Zarządu Oddziału Stanisława Nykiel oraz prezes Zarządu 
Koła w Stalowej Woli Zbigniew Paszkiewicz. Wniosek został zgłoszony 
przez prezes Zarządu Oddziału Danutę Zbyszyńską. Uroczystość wręcze-
nia odznaczeń odbyła się 3 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim 
w Rzeszowie. Odznaczenia wręczyła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Danuta Zbyszyńska

XII NOWOSĄDECKI MARSZ PAMIęCI SYBIRAKÓW

Mszą świętą w Kościele Kolejowym rozpoczęły się 7 kwietnia 2017 r. 
obchody upamiętniające ofiary zesłań na Syberię. Uroczystość organizują 
corocznie Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków oraz Stowarzyszenie Pamięci 
Polskiego Sybiru w Nowym Sączu. Eucharystię koncelebrowali kapelan 
Straży Granicznej ks. Robert Młynarczyk oraz proboszcz parafii Najświęt-

Odznaczeni Stanisława Nykiel (druga z lewej) i Zbigniew Paszkiewicz (drugi z prawej) 
z wojewodą podkarpackim Ewą Leniart (pośrodku)
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szego Serca Pana Jezusa o. Stanisław Jopek. Po nabożeństwie zgromadzeni 
udali się w przemarszu na cmentarz komunalny, przy ul. Rejtana, gdzie, 
przy symbolicznym Grobie Sybiraków Ziemi Sądeckiej, wysłuchali hym-
nu Sybiraków i apelu poległych z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej 
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej i złożyli wiązanki kwiatów.

Zastępca prezydenta miasta Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż podziękował 
dyrekcji, nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków za 
przygotowanie obchodów pamięci sybiraków: „Bardzo dziękuję pani dy-
rektor, że zorganizowała ten Marsz Sybiraków. Dziękuję także pani współ-
pracownikom i młodzieży. To bardzo ważne, żebyśmy pamiętali o tym,  
co dotyczy nas, Polaków, co dotyczy naszych rodzin i nas samych”.

Obecnie grono sądeckich sybiraków, którzy przeszli gehennę sowiec-
kich łagrów, stale się pomniejsza. W ciągu 26 lat istnienia Oddziału Związ-
ku Sybiraków w Nowym Sączu do wieczności odeszło ponad 100 osób. 
„Dziś w sądeckim okręgu żyje zaledwie 55 sybiraków, w samym Nowym 
Sączu 32” – w swoim przemówieniu powiedział prezes Zarządu Oddziału 
Związku Sybiraków w Nowym Sączu Kazimierz Korczyński.

W przemarsz ulicami miasta wyruszyli, obecni na nabożeństwie, zastępca 
prezydenta miasta Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż, przedstawiciele Wydziału 

Przemarsz ulicami Nowego Sącza
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Edukacji dyrektor Józef Klimek i halina Wiśniowska, przewodnicząca Rady 
Miasta Bożena Jawor, radni, przedstawiciel powiatu nowosądeckiego, na-
uczyciele i uczniowie Zespołu Szkół nr 2, młodzież z nowosądeckich szkół 
z pocztami sztandarowymi, przedstawiciele służb mundurowych oraz liczne 
grono sądeczan. Oprawa muzyczna, w wykonaniu Orkiestry Karpackiego Od-
działu Straży Granicznej, nadaje tej uroczystości szczególnego charakteru.

Serdecznie dziękujemy za tak liczny udział w marszu, jest to nasz hołd 
pamięci wszystkich sybiraków. 

Renata Skowron

DZIEń PATRONA W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI 
INTEGRACYJNYMI NR 5 IM. ZESŁAńCÓW SYBIRU 

W JASTRZęBIU-ZDROJU 

Co roku w kwietniu w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 
w Jastrzębiu-Zdroju obchodzony jest Dzień Patrona – Zesłańców Sybi-
ru. Właśnie w tym miesiącu przypadają rocznice drugiej wywózki na Sy-

Złożenie kwiatów przez sądeckich sybi-
raków

Hołd składają przedstawiciele Zespołu 
Szkół nr 2 z dyrektor Antoniną Dzikowską
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bir w 1940 r. oraz zbrodni katyńskiej. W uroczystości, która odbyła się 
7 kwietnia 2017 r., wzięli udział przedstawiciele Koła Związku Sybiraków 
w Jastrzębiu-Zdroju, naczelnik Wydziału Edukacji Andrzej Pawłowski, 
laureaci Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Syberia w naszych 
oczach” wraz z opiekunami, a także nauczyciele i uczniowie naszej szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Marsza Sybiraków, a na-
stępnie zaprezentowany został program artystyczny przygotowany przez 
uczniów gimnazjum i technikum pod kierunkiem nauczycieli – Barbary 
Jasiak i Moniki Dworak-Kulig. Widzowie mogli prześledzić losy zesłań-
ców od pamiętnej nocy 10 lutego 1940 r., czyli od dnia pierwszej wywózki, 
ich codzienne życie na „nieludzkiej ziemi”, wreszcie powrót do ukochanej 
ojczyzny, obojętnej na ich tułaczy los. W programie nie zabrakło wierszy 
poetów sybiraków, utworów o tęsknocie za ojczyzną, o zbrodni katyńskiej, 
a także piosenek w wykonaniu zespołu wokalnego. Na uwagę zasługuje 
prezentacja multimedialna nawiązująca do recytowanych i śpiewanych 
tekstów, a także finałowa piosenka „Miejcie nadzieję” w wykonaniu uczen-
nicy klasy 2 a gimnazjum, Julii Ochman.

Po programie artystycznym głos zabrała dyrektor Alicja Brzózka, która pod-
kreśliła, jak ważne dla nas są pamięć o zesłańcach i spotkania z sybirakami. 
Złożyła też życzenia imieninowe prezesowi Zarządu Koła ZS w Jastrzębiu-
-Zdroju Ryszardowi Czerneckiemu, wręczając solenizantowi bukiet kwiatów 
oraz drobny upominek – tomik wierszy nauczyciela naszej szkoły Andrzeja 
Ślakowskiego ze specjalną dedykacją od autora. Prezes jastrzębskiego Zarządu 
Koła Związku Sybiraków podziękował za życzenia oraz za wzruszający pro-
gram artystyczny. Zwrócił się też do młodzieży z prośbą, by pamiętała o wy-
darzeniach sprzed lat, ale by nigdy nie dążyła do zemsty, która niesie ze sobą 
tylko zło. Podkreślił, że pamięć jest ważna, ale najważniejsze jest przebaczenie.

Głos zabrał także naczelnik Wydziału Edukacji. Andrzej Pawłowski dał 
słowo prezesowi Ryszardowi Czerneckiemu, że po wygaszeniu Gimna-
zjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 imię Zesłańców Sybiru na pewno 
zostanie nadane innej szkole. Może to będzie Zespół Szkół handlowych? 
Miejmy nadzieję, że tak, bo przecież właśnie w budynku tej placówki znaj-
duje się Szkolna Izba Pamięci o Sybirakach.

Podczas uroczystości wręczono dyplomy i nagrody laureatom konkur-
sów zorganizowanych przez nauczycieli naszej szkoły: II Międzyszkolne-
go Konkursu Plastycznego „Syberia w naszych oczach” oraz X Szkolnego 
Konkursu Wiedzy o Zesłańcach Sybiru.
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A oto laureaci konkursów:
II Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Syberia w moich oczach”: 

I miejsce – Aleksandra Kozioł (ZS nr 3) i Paulina Grad (ZSh), II miejsce 
– nie przyznano, III miejsce – Anna Wdowiak (ZS nr 2).

X Szkolny Konkurs Wiedzy o Zesłańcach Sybiru: I miejsce – Wiktoria 
Otremba (1a G), II miejsce – Beata Górecka (2a G), Wiktoria Kiełkowska 
(1b G), Bartosz Tokarski (3b), III miejsce – Kamil Grynkiewicz (3b G).

Po zakończonej uroczystości nasi goście zwiedzili Szkolną Izbę Pamię-
ci, zostali też zaproszeni na skromny poczęstunek.

Barbara Jasiak
Więcej informacji o działalności Koła ZS w Jastrzębiu-Zdroju na stronie 

internetowej: www.sybiracyjastrzebie.prv.pl

UROCZYSTOŚć W GIMNAZJUM NR 5 W LEGNICY

Zarząd Oddziału ZS w Legnicy od lat uczestniczy w różnych uroczysto-
ściach w Gimnazjum nr 5 w Legnicy. Jest to szkoła, w której cała kadra pe-
dagogów wychowuje młodzież w duchu patriotyzmu i umiłowania ojczyzny.

Scena wtargnięcia żołnierzy radzieckich i aresztowania
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W dniu 7 kwietnia 2017 r. zostaliśmy zaproszeni na spotkanie związane z mie-
siącem pamięci oraz rocznicą drugiej masowej deportacji (13 kwietnia 1940 r.). 
Młodzież pod kierownictwem Wioletty Małyniak przygotowała wspaniałą część 
artystyczną. Na zakończenie uczniowie odśpiewali hymn Sybiraków. 

Prezes Zarządu Oddziału Maria Jurkiewicz wręczyła Odznakę honoro-
wą Sybiraka wicedyrektor gimnazjum Monice Augustyniak-Zarembie.

Wanda Puchała

Występ uczniów Gimnazjum nr 5

Wręczenie Odznaki Honorowej Sybiraka wicedyrektor Monice Augustyniak-Zarem-
bie (z prawej) przez prezes Marię Jurkiewicz
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MEMORIAŁ SYBIRAKÓW I PŁOCCZAN 
POMORDOWANYCh NA WSChODZIE W PŁOCKU

Dnia 13 kwietnia 2017 r. o godz. 16.00 na cmentarzu komunalnym przy 
ul. Bielskiej w Płocku odbyło się uroczyste odsłonięcie Memoriału poświę-
conego Sybirakom Płockim i Płocczanom Pomordowanym na Wschodzie 
w czasie II wojny światowej. Memoriał usytuowany jest na cmentarzu, 
w jego centralnym punkcie obok kaplicy. Obiekt składa się z dwóch części, 
które tematycznie łączy data 17 września 1939 r.

Front obiektu stanowi drewniany masywny krzyż, który jest repliką in-
nego drewnianego krzyża, postawionego w latach stanu wojennego przez 
opozycję płocką. Po obu stronach krzyża wzniesione zostały granitowe 
tablice, na których wyrytych jest 127 nazwisk płocczan, głównie ofice-
rów Wojska Polskiego, którzy odbywali służbę wojskową w Płocku bądź 
skierowani zostali do Płocka w ramach mobilizacji. Wszyscy oni zginęli  
od strzału w tył głowy w miejscach kaźni Katyniu, Charkowie, Miednoje, 
na Ukrainie. 

W dalszej perspektywie, jak gdyby w cieniu Krzyża Katyńskiego, bieg- 
nie alejka o nawierzchni z tłucznia, symbolizująca nasyp toru kolejowego, 
a po jej prawej stronie usytuowanych jest siedem granitowych stel, na któ-

Memoriał Sybiraków i Płocczan Pomordowanych na Wschodzie w Płocku
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rych wyryte są nazwy rejonów zesłań czterech masowych deportacji rodzin 
polskich w latach 1940–1941 i nazwiska już zmarłych sybiraków płockich, 
którzy w tych rejonach przebywali na zesłaniu. Stele symbolizują bydlęce 
wagony, w których odbywał się transport. Tory kończą się przed granitową 
płytą stanowiącą główny element tej alejki, z przepięknym orłem na fronto-
nie i napisem „Sybirakom Płockim”, a u dołu „Mieszkańcy Płocka”.

Memoriał ufundowany został w całości przez Urząd i Radę Miasta Płocka. 
W uroczystości odsłonięcia Memoriału licznie udział wzięli zaproszeni 

goście: przedstawiciele władz samorządowych Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego, Starostwa Powiatowego w Płocku, Urzędu 
Miasta i Rady Płocka, parlamentarzyści ziemi płockiej, reprezentanci orga-
nizacji kombatanckich, pozarządowych, harcerskich, młodzież szkół płoc-
kich i uczelni akademickich oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Płocka.

Wcześniej, o godz.14.30 w Sali Sejmowej w Ratuszu Płockim zostały 
wręczone Złote Odznaki honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków. 
Odznaczenia wręczył prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kor-
dian Borejko. Odznaczeni zostali: marszałek województwa mazowieckie-
go Adam Struzik (w imieniu którego odznaczenie odebrał dyrektor de-
legatury w Płocku Tomasz Kominek), prezydent miasta Płocka Andrzej 
Nowakowski, wiceprezydent Roman Siemiątkowski, wiceprezydent Jacek 

Przemawia prezydent miasta Płocka Andrzej Nowakowski
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Terebus, twórca projektu Stanisław Płuciennik, wykonawca projektu Jacek 
Podstawka.

Uroczystość odsłonięcia Memoriału rozpoczęto od wprowadzenia, przy 
dźwiękach marsza granego przez orkiestrę Zespołu Szkół Mechanicznych 
w Płocku, licznych pocztów sztandarowych, na czele z pocztem sztandaro-
wym Oddziału Związku Sybiraków w Płocku.

Po odegraniu i wysłuchaniu hymnu narodowego przemówienie wygłosił 
prezydent miasta Płocka Andrzej Nowakowski. Następnie głos zabierali 
prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Płocku Remigiusz Biele-
wicz oraz prezes Zarządu Głównego ZS Kordian Borejko.

Po wysłuchaniu hymnu Sybiraków nastąpiło oficjalne odsłonięcie 
Memoriału. Odsłonięcia Monumentu Ofiar Katynia dokonali prezydent 
miasta Płocka Andrzej Nowakowski i prezes Zarządu Oddziału Związku 
Sybiraków w Płocku Remigiusz Bielewicz, natomiast Monument „Sy-
birakom Płockim” odsłonili wiceprezydent miasta Płocka Roman Sie-
miątkowski i prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian 

Sybiracy płoccy z władzami miasta na tle nowo odsłoniętego Memoriału. Od lewej: 
Jerzy Janiszewski, wiceprezydent Płocka Roman Siemiątkowski, prezydent Płocka 
Andrzej Nowakowski, honorowy prezes Zarządu Oddziału ZS w Płocku Mieczysław 
Sikora, Zygmunt Bortnowski, wiceprezes Zarządu Oddziału ZS Władysław Urbański, 
sekretarz Antonina Sołtysiak, prezes Remigiusz Bielewicz
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Borejko. Tablice Memoriału poświęcił ks. Stefan Cegłowski, proboszcz 
katedry płockiej.

Złożenia urny z ziemią z Katynia pod tablicą Pomordowanych Płoc-
czan dokonała Maria Łaska – córka kpt. Wacława Łaski zamordowanego 
w Charkowie, a pod tablicą „Sybirakom Płockim” urnę z ziemią z Kazach-
stanu złożyli: Janina Chmielewska, która wraz z matką i bratem przebywa-
ła na zesłaniu w Kazachstanie, i Jerzy Janiszewski – zesłany do obwodu 
wołogodzkiego.

Po odczytaniu apelu poległych przez Kompanię honorową I Liceum 
Ogólnokształcącego PUL w Płocku liczne delegacje złożyły wieńce i kwiaty. 

W uroczystościach, pomimo niesprzyjającej pogody, wytrwały do końca 
dzielnie sybiraczki i sybiracy Oddziału ZS w Płocku.

Remigiusz Bielewicz

KONKURS WIEDZY O PATRONIE W NOWYM SĄCZU

Dnia 20 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym 
Sączu odbył się coroczny konkurs wiedzy o patronie „Patron naszej szkoły 
– Sybiracy”. Wzięli w nim udział przedstawicie klas pierwszych. 

Już po raz piętnasty uczniowie prezentowali swoją wiedzę na temat lo-
sów Polaków zesłanych na Syberię. Społeczność szkolna chce w ten spo-
sób wyrazić swój szacunek, podziw oraz oddać hołd tym, którzy stracili 
życie na „nieludzkiej ziemi”.

Od początku roku szkol-
nego na lekcjach wycho-
wawczych uczniowie wraz 
z wychowawcami przygo-
towywali się do konkursu, 
korzystając z bogatego księ-
gozbioru biblioteki szkol-
nej oraz wielu dodatkowych 
materiałów. Przedstawiciele 
Związku Sybiraków przepro-
wadzali również prelekcje 
dla uczniów klas pierwszych, Konkurs wiedzy o patronie
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na których przybliżali im historię swoją i swoich bliskich, zesłanych na 
Syberię.

Konkurs składał się z kilku etapów. Pierwszym z nich był quiz wiedzy 
o patronie i o historii nadania szkole imienia. W kolejnym etapie zawodnicy 
rozwiązywali krzyżówki i rozpoznawali symbolikę związaną ze Związkiem 
Sybiraków. Ciekawe zadania dotyczyły mapy zesłań na Sybir i do Kazach-
stanu oraz zagadnień związanych z ważnymi wydarzeniami upamiętniają-
cymi tragedie tamtych czasów, takimi jak Międzynarodowy Marsz Żywej 
Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku, postać niezwykłej osoby, jaką był 
Marian Jonkajtys. Całość zwieńczyły prezentacje klas, które objęły najważ-
niejsze tematy związane z sowieckimi obozami i tułaczką naszych rodaków, 
m.in. „Powroty”, „Dzieci na zesłaniu”, „Matki Sybiraczki”.

Ostatnia część konkursu wywołała duże emocje wśród uczniów, a także 
jurorów, kiedy uczniowie omawiali swoje prace, przywołując fakty z życia 
zesłańców. 

To niezwykle istotne, by uczeń wiedział, kim jest patron szkoły, szcze-
gólnie tak ważny w historii naszego narodu. Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 
im. Sybiraków mają to szczęście, że swojego patrona poznają nie tylko 
z kart podręczników, ale również poprzez osobisty kontakt. 

Cała społeczność ZS nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu: dyrekcja, nauczy-
ciele i uczniowie dziękują sybirakom za ich obecność w szkolnym życiu.

Renata Skowron

Zwycięzcy konkursu – klasa I PW b (LO)
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PAMIęTNE ROCZNICE KWIETNIOWE 
W BIAŁYMSTOKU W 2017 R.

Od 2010 r. w kwietniu w Białymstoku, podobnie jak w całej Polsce, ob-
chodzimy trzy bolesne rocznice.

Pierwsza to katastrofa smoleńska z 10 kwietnia 2010 r. Wówczas stra-
ciliśmy wielu wspaniałych rodaków, elitę naszego narodu, w tym dwóch 
prezydentów RP i sekretarza generalnego Zarządu Głównego Związku 
Sybiraków Edwarda Duchnowskiego. 10 kwietnia 2017 r. w intencji tych 
osób została odprawiona msza święta w kościele pw. św. Rocha, a po na-
bożeństwie przy tablicy upamiętniającej ofiary tragicznego lotu złożono 
kwiaty i zapalono znicze.

Druga rocznica to wydarzenia z 13 kwietnia 1940 r. – druga masowa de-
portacja Polaków na Sybir. Z tej okazji 13 kwietnia 2017 r. białostoczanie 
licznie zgromadzili się przy pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka. Uroczy-
stość prowadziła sekretarz Zarządu Oddziału ZS Jolanta hryniewicka. Przy-
pomniała wywózkę tysięcy obywateli polskich na Sybir, szczególnie skupiła 
się na drugiej deportacji. Pamięć zesłańców uczciliśmy krótką modlitwą i mi-
nutą ciszy. Przedstawiciele władz lokalnych, służb mundurowych, Muzeum 
Pamięci Sybiru, Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Sybiru, Wspólnoty 
Wnuków Sybiraków oraz sybiraków z poszczególnych Kół Związku Sybi-
raków złożyli wieńce i zapalili znicze. Rangę tej rocznicy podkreśliły war-
ta honorowa wystawiona przez żołnierzy 18. Białostockiego Pułku Rozpo-
znawczego, biało-czerwone flagi łopoczące na wietrze i duży płonący znicz.

Trzecia rocznica to mord katyński z 13 kwietnia 1940 r. Rosjanie wów-
czas wymordowali tysiące naszych oficerów, kwiat polskiej inteligencji. 
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej został uchwalony 14 listopada 
2007 r. przez aklamację Sejmu RP w celu oddania hołdu ofiarom zbrodni 
katyńskiej. W tym roku obchody tej tragicznej rocznicy były uświetnione 
odsłonięciem Krzyża Katyńskiego – lokalizacja przy Pomniku Katyńskim 
(park Zwierzyniecki w Białymstoku). Odsłonięcia monumentu dokonali: 
prezydent miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski oraz Małgorzata Mar-
kiewicz (Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich) – inicjatorka utworzenia 
tego znaku pamięci. Liczna obecność przedstawicieli władz samorządo-
wych, mieszkańców miasta, organizacji kombatanckich, służb munduro-
wych oraz wielu pocztów sztandarowych dowiodła, że pamięć o tej zbrodni 
nie zostanie zapomniana i na zawsze pozostanie w naszej wiernej pamięci.
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Uczczenie tych tragicznych rocznic miało również miejsce w Szko-
le Podstawowej im. Sybiraków w Rafałówce w dniu 20 kwietnia 2017 r. 
W spotkaniu wzięli udział prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków 
w Białymstoku Tadeusz Chwiedź, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka 
Kultury, społeczność szkolna oraz licznie przybyli mieszkańcy tej miej-
scowości i sybiracy. Po serdecznym powitaniu przez dyrektor szkoły Edytę 
Szóstko-Łapińską i wysłuchaniu Marsza Sybiraków, po krótkiej prezenta-
cji na temat drugiej masowej deportacji na Sybir w kwietniu 1940 r., głos 
zabrał prezes Tadeusz Chwiedź. W szerokim aspekcie nakreślił przyczyny 
i skutki paktu Ribbentrop–Mołotow, jak również wynikające z tego poro-
zumienia represje wobec obywateli polskich.

Specyficzną formę obchodów rocznic kwietniowych przygotowało Mu-
zeum Pamięci Sybiru w Białymstoku w dniu 20 kwietnia 2017 r. Prowadzą-
ca Anna Kietlińska wraz z Adamem Radziszewskim na podstawie wspo-
mnień syna, Piotra Sawickiego, przedstawiła zesłańczą drogę jego ojca, też 
Piotra, przez aresztowanie w Tarnopolu Lwowskim w 1939 r., osadzenie 
w Kotłasie nad Dźwiną Północną, następnie w Workucie i Krzywym Rogu. 
Po amnestii w 1941 r. wyszedł on z „sowieckiego raju” z gen. Andersem 
i w randze sierżanta przeszedł cały szlak bojowy II Korpusu. Namalowany 
w 1941 r. w Tatiszczewie (ZSRR) obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej to-
warzyszył mu aż do powrotu do Białegostoku w 1947 r. Przeżyte doświad-
czenia nie załamały go, jego życiową pasją stał się Białostocki Teatr Lalek, 
którego był założycielem – działalność lalkarską prowadził do końca życia.

Zachowanie wspomnień o tak tragicznych losach najbliższych, o sybi-
rakach i przekazanie ich potomnym, budzi nadzieję, że Polska Golgota 
Wschodu pozostanie jedynie tragicznym doświadczeniem i ostrzeżeniem, 
by podobna tragedia nigdy więcej się nie powtórzyła.

heronima Dzierma, Jolanta hryniewicka

UROCZYSTOŚCI OBChODÓW 77. ROCZNICY  
ZBRODNI KATYńSKIEJ W ZESPOLE SZKÓŁ  

IM. JANA PAWŁA II W KLEOSINIE 

26 kwietnia 2017 r. sybiracy heronima Dzierma, Jadwiga Niwińska, Jó-
zef Panasiuk i Mieczysław Pluta mieli zaszczyt uczestniczyć w uroczystości  
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poświęconej 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Zespole Szkół im. Jana Paw-
ła II w Kleosinie.

Pierwsza część odbyła się przy dębie pamięci im. kpt. WP Marcina Piotra 
Borowskiego-Beszty. Po wprowadzeniu sztandaru szkolnego i odśpiewaniu 
hymnu narodowego jedna z uczennic przypomniała uroczystość posadze-
nia dębu, która odbyła się 28 kwietnia 2008 r., i jednocześnie przedstawiła 
życie kpt. Borowskiego-Beszty. Dużo miejsca poświęciła jego bohaterskim 
czynom i tragicznej śmierci w Katyniu. 

Tego dzielnego Polaka (ojca naszego kolegi, sybiraka Tadeusza Bo-
rowskiego) społeczność szkolna otacza wielką czcią i szacunkiem. Jego 
pamięć przywołali harcerze w apelu poległych, a wykonawcy programu 
artystycznego przedstawili jego postać we wstępnej części akademii, która 
odbyła się w sali gimnastycznej.

Dekoracja dość skromna, ale bardzo wymowna, nawiązywała do tra-
gicznych wydarzeń w lesie katyńskim. Brzozowe krzyże, a na nich zielone 
gałązki i wstęgi biało-czerwone symbolizowały ofiary mordu katyńskiego, 
dokonanego wiosną pamiętnego 1940 r.

Recytowane wiersze i pieśni „Biały krzyż”, „Deszcz, jesienny deszcz” 
czy „Żeby Polska była Polską” w wykonaniu chóru szkolnego wytworzyły 
nastrój zadumy i powagi.

Część artystyczną bardzo starannie przygotowały nauczycielki – Olga 
Granacka, Anna Łapińska i Dorota Kazimierska. Wszystkim wykonawcom 
i całej społeczności szkolnej należą się wyrazy uznania i podziękowania.

Serdecznie dziękujemy dyrekcji i wszystkim pedagogom za zapraszanie 
nas każdego roku na tak patriotyczną uroczystość kwietniową.

heronima Dzierma 

XXVIII PIELGRZYMKA SYBIRAKÓW, RODZIN 
żOŁNIERZY ARMII ANDERSA I KOŚCIUSZKOWCÓW 

NA JASNĄ GÓRę I DO GRODźCA

W dniach 6–7 maja 2017 r. odbyła się XXVIII Pielgrzymka Sybiraków, 
Rodzin Żołnierzy Armii Andersa i Kościuszkowców na Jasną Górę i do 
Grodźca, której organizatorem w bieżącym roku był Oddział Warszawski 
Związku Sybiraków.
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Pielgrzymkę tę objęli patronatem Prezes Zarządu Głównego Związku 
Sybiraków Kordian Borejko oraz krajowy kapelan sybiraków ks. Zdzisław 
Banaś. Finansowo wspomógł nas Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

W pielgrzymce uczestniczyli sybiracy z całej Polski. Wystawiono 
17 pocztów sztandarowych z poszczególnych Oddziałów i Kół. Udział 
wzięły również poczty sztandarowe Jednostki Wojskowej Komandosów 
z Lublińca oraz Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Syberyjskich w Kali-
nowie pod kierownictwem dyrektora Adama Jabłonki.

6 maja 2017 r. pielgrzymka rozpoczęła się nabożeństwem maryjnym na 
Kalwarii w Grodźcu o godz. 10, a następnie o godz. 11 w Sanktuarium Sy-
biraków odprawiona została msza święta.

Następnie, już na Jasnej Górze, została odprawiona w intencji sybiraków 
msza święta w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. 
Po mszy sybiracy i zaproszeni goście przeszli do kaplicy św. Józefa, gdzie 
odbył się koncert połączonego chóru z Domu Kultury Zacisze w Warszawie 
o tematyce religijno-patriotycznej. Zarówno tematyka koncertu, jak i mi-
strzowskie wykonanie utworów wywarły ogromne wrażenie na słuchaczach. 
Wielu miało łzy w oczach, wspominając lata łagrów, obozów i tułaczki.

O godz. 21 uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogórskim w kaplicy Matki 
Bożej, a po apelu wzięliśmy udział w drodze kzyżowej prowadzonej przez 
kapelana sybiraków ks. Zdzisława Banasia. 

Występ połączonego chóru z Domu Kultury Zacisze w Warszawie w kaplicy św. Józefa
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Nabożeństwo drogi krzyżowej na Wałach Jasnogórskich pod przewodnictwem krajo-
wego kapelana sybiraków ks. Zdzisława Banasia

Sybiracy, poczty sztandarowe oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sy-
beryjskich w Kalinowie uczestniczący w pielgrzymce na Jasną Górę
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Następnego dnia, tj. 7 maja 2017 r., o godz. 10 spod Arsenału prowadze-
ni przez Orkiestrę Jasnogórską i asystę wojskową ruszyły poczty sztandarowe 
i rzesza sybiraków, by przejść pod pomnik Mauzoleum Sybiraków, gdzie od-
była się główna część apelu pamięci. Po odczytaniu apelu pamięci z modlitwą 
za zmarłych i pomordowanych na „nieludzkiej ziemi” zostały złożone wieńce 
i wiązanki kwiatów. W imieniu Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych głos zabrała doradca Magdalena Merta, wyrażając ogromny hołd i usza-
nowanie dla poległych i żyjących, którzy przeszli przez syberyjską katorgę.

W bardzo wzruszających słowach martyrologię zesłańców przedstawili 
sekretarz generalny Eugeniusz Kuszka oraz wiceprezes Zarządu Główne-
go, równocześnie prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Sy-
biraków Mieczysław Pogodziński. Uroczystość naszą uświetniła Orkiestra 
Jasnogórska, dając wspaniały pokaz swoich możliwości.

Po apelu pamięci odbyła się suma pontyfikalna koncelebrowana w inten-
cji wszystkich sybiraków pomordowanych, zmarłych i żyjących. W trakcie 
mszy zostały złożone dary ołtarza.

Pielgrzymi sybiracy składali gorące podziękowania za sprawną organi-
zację XXVIII Pielgrzymki Zarządowi Oddziału Warszawskiego ze szcze-
gólnym wyróżnieniem wiceprezes Marii Stankiewicz.

halina Bieniakońska-żak, zdjęcia Stanisław Pieściuk

Od lewej: prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego ZS Mieczysław Pogodziński, do-
radca szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Magdalena Merta, 
sekretarz generalny Zarządu Głównego ZS Eugeniusz Kuszka, krajowy kapelan sybi-
raków ks. Zdzisław Banaś



63UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA

WYSTĄPIENIE SEKRETARZA GENERALNEGO 
EUGENIUSZA KUSZKI  

PODCZAS XXVIII PIELGRZYMKI SYBIRAKÓW, 
RODZIN żOŁNIERZY ARMII ANDERSA 

I KOŚCIUSZKOWCÓW NA JASNĄ GÓRę

Drodzy pielgrzymi, drodzy Sybiracy!

Jest mi niezmiernie miło spotkać się z Wami na XXVIII już Pielgrzymce 
Sybiraków na Jasną Górę. Cieszy mnie liczny udział młodzieży i pocztów 
sztandarowych. 

Spotykamy się w tym szczególnym, historycznym miejscu, żeby pomod- 
lić się w intencji wszystkich tu obecnych, naszych najbliższych i tych, któ-
rzy odeszli, a pozostają w naszej pamięci. 

Tegoroczna pielgrzymka poświęcona jest rodzinom żołnierzy Armii An-
dersa i Kościuszkowców – żołnierzy, którzy z dalekich ziem sowieckiego 
kraju w szeregach szli walczyć o ojczyznę, daleką geograficznie, a jakże 
bliską sercu. Szli z nadzieją i wiarą, że Polska będzie wolna, że dane im 
będzie powrócić do kraju wraz ze swoimi rodzinami. 

Naszym obowiązkiem jest pamiętać o nich wszystkich. Polski żołnierz 
walczył na niemal wszystkich frontach II wojny światowej i wkład naszych 
żołnierzy w zwycięstwo jest niezaprzeczalny. To polski żołnierz zdobywał 
Monte Cassino, to polski żołnierz toczył bój o Kołobrzeg, to polski żołnierz 
bronił z powietrza Wielkiej Brytanii przed nalotem niemieckim, to polski 
żołnierz wyzwalał Bredę. Jesteśmy z nich dumni. 

Niech to nasze spotkanie na Jasnej Górze skłoni nas do zadumy, refleksji nad 
tragizmem dziejów ludzkich, niech będzie chwilą wspomnienia o wszystkich 
bezimiennych walczących w obronie ojczyzny i o każdym z nich z osobna. 

72. ROCZNICA ZAKOńCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ 
W WARSZAWIE

W dniu 8 maja 2017 r. odbyła się przy Grobie Nieznanego Żołnierza 
w Warszawie uroczystość z okazji 72. rocznicy zakończenia II wojny świa-
towej (bezwzględnej kapitulacji Niemiec) zorganizowana pod patrona-
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tem UdsKiOR, w której uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz 
państwowych, wojskowych, duchownych, środowisk kombatanckich oraz 
zgromadzona licznie młodzież i mieszkańcy stolicy. Obecnych było kilka 
pocztów sztandarowych. 

Podczas oczekiwania na rozpoczęcie uroczystości można było wysłu-
chać informacji dotyczących statystyki wojennej, która m.in. jasno poka-
zywała, że naród polski poniósł największe straty ludzkie względem liczby 
mieszkańców.

Zgromadzeni wysłuchali hymnu państwowego. Organizatorzy powitali 
wszystkich przybyłych na uroczystość. Jako pierwszy przemawiał p.o. szefa 
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, któ-
ry podziękował wszystkim kombatantom za ich wkład w zwycięstwo nad nie-
mieckim agresorem. Polska jednak musiała zrzucić z siebie jeszcze narzucone 
jarzmo sowieckiego okupanta. Teraz dopiero możemy cieszyć się z osiągnięte-
go zwycięstwa, ale komunistyczne zbrodnie powinny zostać osądzone. 

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz podkreślił ogromne za-
sługi polskich żołnierzy w zakończeniu działań wojennych. Żołnierze pol-

Przedstawiciele Związku Sybiraków (od prawej): Maria Markiewicz, Mieczysław Po-
godziński i Czesław Czarkowski 
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scy obecni byli niemalże na wszystkich frontach II wojny światowej, ale 
nie dane im było brać udziału w defiladzie w 1945 r. w Londynie. Prawdzi-
we zwycięstwo dla Polski nastąpiło dużo później, po zmianie systemowej. 
Minister przypomniał również, że Polacy nigdy nie zdecydowali się na ko-
laborację z żadnym z okupantów, a wręcz przeciwnie – stworzyli strukturę 
państwa podziemnego.

Następnie odbyła się ceremonia składania wieńców, wśród których był 
również wieniec złożony od Zarządu Głównego. Stowarzyszenie nasze 
reprezentowali: wiceprezes Zarządu Głównego Mieczysław Pogodziński, 
członek Zarządu Głównego Maria Markiewicz oraz wiceprezes Zarządu 
Oddziału Związku Sybiraków w Warszawie Czesław Czarkowski. 

Kalina Jaskólska

żYWA LEKCJA hISTORII W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
NR 15 W PRZEMYŚLU

10 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 15 w Przemyślu odbyła się 
żywa lekcja historii z udziałem sybiraków z przemyskiego Oddziału Związ-
ku Sybiraków oraz uczniów klas szóstych. 

Spotkanie rozpoczął dyrektor szkoły Artur Mykita, po nim uczniowie krót-
kim występem poetyckim przybliżyli historię deportacji. Ten występ wywarł 
duże wrażenie na przybyłych osobach: Joannie Preiss, Krystynie Zwierkow-
skiej, Marii Wielgosz, Bronisławie Klepackim, Marianie Boczarze.

We wprowadzeniu do tematyki deportacji Marian Boczar podkreślił, 
że historia ojczyzny – Polski jest powiązana z historią małej ojczyzny, jaką 
jest Przemyśl. Właśnie m.in. z Przemyśla odchodziły transporty zesłańców 
na Sybir. Tu były formowane transporty złożone z wagonów towarowych, 
do których siłą ładowano mieszkańców miasta Przemyśla i powiatu prze-
myskiego. 

Uczniowie klas szóstych wykazali się dużą wiedzą historyczną, znane 
im były m.in.: wiek powstania Przemyśla, powstania w Polsce, przebieg li-
nii Mołotowa, zabytki miasta i okolicy, a szczególną wiedzę mieli o twier-
dzy Przemyśl – z fortyfikacją jedną z największych na świecie. Nie były im 
obce daty 1 września i 17 września 1939 r. Po wprowadzeniu zapoznali się 
z tematyką deportacji zawartą w filmie „Losy Zesłańców Sybiru”.
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W nawiązaniu do filmu, który obejrzeli uczniowie, o losie zesłańca opo-
wiedziała Krystyna Zwierkowska, wieloletni pedagog, sybiraczka wywie-
ziona z powiatu przemyskiego.

Żywa lekcja historii w Szkole Podstawowej nr 15 w Przemyślu. Na zdjęciu (od lewej): 
Bronisław Klepacki, prezes Joanna Preiss (przemawia) i Maria Wielgosz

Podziękowanie uczniów dla sybiraków za udział w niezwykłej lekcji
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Maria Wielgosz, wywieziona jako dziecko do Besarabii, a dziś autorka 
wielu wierszy o tematyce sybirackiej, w poetycki sposób ukazała niedolę 
dziecka, dorastającej dziewczyny i już dorosłej kobiety, począwszy od de-
portacji do czasu obalenia komunizmu. 

Swój szlak zesłańca przedstawił także Bronisław Klepacki, który na-
kreślił szlak wędrówki z Syberii poprzez Teheran, Kenię, Włochy aż do 
powrotu do ojczystego kraju – Polski. Choć los nie oszczędził mu bólu 
utraty bliskich, to jednak dzięki wielkiemu wysiłkowi pozostałej rodziny 
powrócili. 

Na zakończenie spotkania głos zabrała prezes Zarządu Oddziału Związku 
Sybiraków w Przemyślu Joanna Preiss, która odpowiadała na pytania zadawa-
ne przez uczniów. Można tu wymienić pytanie o chleb, możliwość polowania 
na zwierzynę, wygląd wagonu towarowego czy codzienne życie na zesłaniu. 
W wielkich słowach uznania dla dyrekcji szkoły, nauczycieli i uczniów podzię-
kowała za zaproszenie na spotkanie, za pamięć o historii Polski, szczególnie za 
to, że wiedza o Syberii i sybirakach jest przekazywana uczniom. 

Marian Boczar

UROCZYSTOŚCI 73. ROCZNICY BITWY  
O MONTE CASSINO

Na zaproszenie Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
Kordian Borejko – prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków i Wacław 
Mandryk – członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków uczestniczy-
li w uroczystościach na terenie Republiki Włoskiej w dniach 16–20 maja 
2017 r. związanych z 72. rocznicą wyzwolenia Bolonii, 73. rocznicą bitwy 
o Monte Cassino oraz 220. rocznicą powstania Mazurka Dąbrowskiego. 
W grupie osób biorących udział w uroczystościach upamiętniających walki 
żołnierzy polskich, wywodzących się w większości z zesłańców Sybiru, 
znaleźli się kombatanci, którzy uczestniczyli w walkach na terenie Włoch 
w II Korpusie Polskim pod dowództwem gen. Władysława Andersa, kom-
batanci z innych organizacji walczący o wyzwolenie narodowe w czasie 
II wojny światowej, przedstawiciele najwyższych władz państwowych: wi-
cemarszałek Sejmu RP Joachim Brudziński, wicemarszałek Senatu RP Ma-
ria Koc, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, sekretarz stanu 
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Urzędu Rady Ministrów Anna Maria Anders, szef Urzędu ds. Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, wiceminister spraw za-
granicznych Jan Dziedziczak, poseł na Sejm RP Anita Czerwińska, biskup 
polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. We wszystkich miejscach odby-
wających się uroczystości obecni byli także ambasador RP we Włoszech 
lub konsul generalny. Uczestnikami uroczystości byli ponadto harcerze ze 
Skawiny oraz Kompania honorowa Wojska Polskiego, Orkiestra Wojska 
Polskiego oraz Chór Wojska Polskiego. 

W pierwszym dniu pobytu w Instytucie Polskim w Rzymie miała miej-
sce uroczysta promocja książki „I soldati di Anders” poświęcona żołnie-
rzom II Korpusu gen. Władysława Andersa. W następnym dniu wszyscy 
uczestniczyliśmy w audiencji generalnej u Ojca Świętego na pl. św. Pio-
tra, podczas której papież Franciszek m.in. powitał polskich kombatantów 
i harcerzy ze Skawiny. Następnie grupa udała się do Bazyliki św. Piotra na 
modlitwę przy grobie św. Jana Pawła II. Po modlitwie można było zwie-
dzić Bazylikę św. Piotra i wykonać kilka pamiątkowych zdjęć. 

W tym samym dniu udaliśmy się na uroczystość w Piedimonte San Ger-
mano, na wzgórzu, gdzie przed pomnikiem 6. Pułku Pancernego im. Dzie-
ci Lwowskich uczciliśmy pamięć poległych żołnierzy polskich wspólnie 
z władzami miejscowymi i włoską młodzieżą. Okolicznościowe przemó-
wienia przy pomniku wygłosili Antoni Macierewicz i Jan Józef Kasprzyk 
oraz uczestnik walk w tym rejonie. Piedimonte San Germano stanowiło 
bowiem twierdzę broniącą, podobnie jak Monte Cassino, drogi między 
wzgórzami do Rzymu. Tu Polacy wykazali się nie tylko bohaterstwem, ale 
i kunsztem wojennym, zdobywając wzgórze i miasto, czego wcześniej nie 
mogli dokonać Amerykanie, hindusi i Australijczycy, za co dziękował pol-
skim żołnierzom – sybirakom w swoim wystąpieniu komisarz tego miasta. 
Po zakończonych uroczystościach udaliśmy się autokarami do Cassino. 

W następnym dniu, tj. 18 maja, odbyła się główna uroczystość na Pol-
skim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino. Była to już 73. rocznica bi-
twy o wzgórze, stoczonej przez wojska alianckie z Niemcami. Uroczystość 
rozpoczęła się mszą świętą w intencji polskich żołnierzy poległych w bitwie 
o Monte Cassino, której przewodniczył ks. bp. Józef Guzdek, biskup polo-
wy Wojska Polskiego. Wicemarszałek Sejmu RP Joachim Brudziński i szef 
UdsKiOR Jan Józef Kasprzyk wygłosili okolicznościowe przemówienia. 
Jan Józef Kasprzyk powiedział m.in.: ,,(...) To zwycięstwo porównywalne 
może być z wiktorią wiedeńską i z wojną bolszewicką w 1920 r. Polacy jako 
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jedyna formacja zbrojna w II wojnie światowej, działając tu na Półwyspie 
Apenińskim, dokonała – wydawało się – rzeczy niemożliwej: przełamała 
niemiecki opór na linii Gustawa, otworzyła aliantom drogę na Rzym i dzisiaj 
z weteranami walk o niepodległość jesteśmy na wojskowym cmentarzu na 
Monte Cassino, gdzie oddaliśmy hołd blisko tysiącu żołnierzy, którzy tutaj 
zginęli, w drodze do Polski, marząc o tym, aby Polska była niepodległa...”. 
W bitwie pod Monte Cassino zginęło 923 polskich żołnierzy, 2931 zostało 
rannych, a 345 uznano za zaginionych. Anna Maria Anders, córka gen. An-
dersa, u stóp grobu ojca i matki przekazała swoje wspomnienia o ojcu i jego 
żołnierzach patriotach, dla których Bóg, honor i ojczyzna to wartości w tym 
czasie najważniejsze. Wypowiedź swoją wygłosiła płynnie także w języku 
angielskim i włoskim. Burmistrz Cassino w swoim wystąpieniu z szarfą na 
ramieniu we włoskich barwach narodowych gratulował Polsce tak bohater-
skich żołnierzy walczących o wyzwolenie Włoch, nie tylko spod okupacji 
wojsk niemieckich, ale i narodowego faszyzmu, powstałej przyjaźni polsko-
-włoskiej, rozwijającej się współpracy dla dobra całej wspólnoty europej-
skiej. Ze wzruszeniem wszyscy obecni na uroczystości wysłuchali w wyko-

Polski Cmentarz Wojenny na Monte Cassino. Od lewej: prezes Zarządu Głównego 
Związku Sybiraków Kordian Borejko, sekretarz stanu Anna Maria Anders, szef Urzę-
du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, członek ZG ZS 
Wacław Mandryk
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naniu Chóru Wojska Polskiego pieśni „Czerwone maki na Monte Cassino”. 
Na zakończenie Orkiestra Wojska Polskiego odegrała hymny Polski i Włoch, 
a na grobie gen. Andersa delegacje kombatantów, władz państwowych RP, 
władz samorządowych miasta Cassino, harcerzy polskich i młodzieży wło-
skiej złożyły wieńce i kwiaty. Przy tym należy wspomnieć, że u wejścia aleją 
na cmentarz znajduje się Muzeum Pamięci II Korpusu Polskiego, powstałe 
z inicjatywy Związku Polaków we Włoszech przy współudziale Ambasady 
RP w Rzymie, dla uczczenia pamięci poległych, by rozpowszechnić wiedzę 
o niezwykłej historii formacji II Korpusu Polskiego. Muzeum mieści stałą 
wystawę obrazującą dzieje II Korpusu – począwszy od deportacji Polaków 
na Syberię, przez proces formowania armii gen. Andersa, przejście przez 
Bliski Wschód, kampanię włoską, po losy żołnierzy po zakończeniu wojny. 
Otwarcie muzeum miało miejsce 17 maja 2014 r. w ramach uroczystych ob-
chodów 70. rocznicy bitwy o Monte Cassino.

Ważnym miejscem upamiętniającym walki Polaków – żołnierzy II Kor-
pusu gen. Andersa – jest Polski Cmentarz Wojenny w Bolonii. Jest to naj-
większa nekropolia spośród czterech polskich cmentarzy znajdujących się 
na ziemi włoskiej. Spoczywa tam ponad 1400 żołnierzy poległych w tym 
rejonie. Tak jak pod Monte Cassino uroczystości miały podniosły charakter. 
Cmentarz znajduje się w zamieszkałej części miasta, oddzielony drzewami 
i ozdobną zielenią. Uroczystość została poprzedzona odegraniem hymnów 
państwowych przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Następ-
nie wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak i szef UdsKiOR Jan 
Józef Kasprzyk wygłosili okolicznościowe przemówienia, dziękując m.in. 
miejscowym władzom za udzielanie pomocy w opiece nad grobami poleg- 
łych żołnierzy, z wiarą, że krew przelana przez naszych żołnierzy przyczyni-
ła się do umocnienia przyjaźni polsko-włoskiej, a kombatanci wolnej Polski 
mogą czcić uroczystości rocznicowe ku pamięci i przestrodze przed skutka-
mi wojen. 

W wystąpieniu wiceburmistrz Bolonii wiele było słów podziękowań dla 
Polaków, którzy weszli do miasta jako pierwsi wśród wojsk alianckich, 
wyzwalając Bolonię, a cmentarz znajdujący się w mieście niech będzie 
przestrogą dla żyjących, jakie nieszczęścia ludziom przynosi wojna. Wie-
dzieć o tym powinno szczególnie młode pokolenie Polaków i Włochów 
oraz młodzież całej Europy.

W ostatnim dniu pobytu, tj. 20 maja 2017 r., w miejscowości Reggio 
Emilia (na Piazza della Vittoria) uczestniczyliśmy w uroczystości z okazji 
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220. rocznicy powstania hymnu Polski. Tekst pieśni Legionów Polskich we 
Włoszech, noszącej później tytuł Mazurek Dąbrowskiego, powstał między 
16 a 19 lipca 1797 r. w Reggio Emilia. Napisał go Józef Wybicki – poeta, 
kompozytor, prawnik, dyplomata i działacz polityczny, uczestnik konfede-
racji barskiej i powstania kościuszkowskiego, współorganizator Legionów 
Polskich gen. Jana henryka Dąbrowskiego. Pieśń ta została napisana przez 
Józefa Wybickiego dla uświetnienia uroczystości pożegnania odchodzących 
z Reggio Emilia legionistów i tu została odśpiewana po raz pierwszy. Mazu-
rek Dąbrowskiego stał się pieśnią patriotyczną, a od 26 lutego 1927 r. – po 
drobnych zmianach treści tekstu – był zatwierdzony jako hymn państwowy 
Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwotny cały tekst pieśni zaśpiewał na głów-
nym placu w mieście Reggio Emilia, gdzie odbywała się uroczystość, Repre-
zentacyjny Chór Wojska Polskiego. Po odśpiewaniu pieśni przy akompania-
mencie Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, której miało okazję 
wysłuchać wielu mieszkańców miasta, owacyjnie, oklaskami podziękowano 
wykonawcom za przepiękne zaśpiewanie tekstu pieśni. Okolicznościowe 
przemówienia wygłosili: wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, szef Urzę-
du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz 
wiceburmistrz miasta Reggio Emilia. Uroczystość zakończono złożeniem 
kwiatów pod tablicą upamiętniającą miejsce pierwszego wykonania pieśni. 
W tym dniu z lotniska w Bolonii nastąpił odlot do Warszawy.

Udział skromnej dwuosobowej delegacji Związku Sybiraków w uro-
czystościach rocznicowych we Włoszech był również okazją przypomnie-
nia najwyższym władzom państwowym, że ci żołnierze walczący na połu-
dniowym froncie II wojny światowej byli zesłańcami Sybiru.

Wacław Mandryk

ŚWIęTO SZKOŁY W GIMNAZJUM NR 6 
W GRUDZIĄDZU 

17 maja 2017 r. po raz kolejny w Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków w Gru-
dziądzu miały miejsce obchody Święta Szkoły, które co roku odbywają się 
na pamiątkę nadania szkole imienia. Subtelne znaki, że zbliża się kolejna 
rocznica, można było zaobserwować już od pewnego czasu. Krystyna Zed- 
lewska, nauczycielka języka polskiego i Katarzyna Grohs, nauczycielka 
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muzyki i plastyki, prowadziły próby do części artystycznej. Anna Góra, wi-
cedyrektor i koordynator Święta Szkoły, dogrywała wszystkie sprawy or-
ganizacyjne. Ewa Nowacka, nauczycielka matematyki i informatyki, przy-
gotowywała prezentację multimedialną związaną z historią szkoły od dnia 
nadania imienia Sybiraków do dziś. Na korytarzach pojawiły się dekoracje 
– okolicznościowa gazetka ścienna, wystawa prac przygotowanych przez 
uczniów na konkursy plastyczne „Patron szkoły w oczach uczniów” oraz 
„Matka Sybiraczka”, a zorganizowana przez Grażynę Falkowską-Muraw-
ską i Wioletę Nawrocką. Przygotowano także Salę Pamięci na przyjęcie 
zaproszonych gości już po oficjalnej części uroczystości.

O godzinie 12.00 w sali gimnastycznej zebrali się zaproszeni goście: 
przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Krzysztof Pokora, członkowie 
grudziądzkiego Koła Związku Sybiraków z prezes Eugenią Dziemiańczuk 
na czele, dyrektor szkoły Renata Matuszak, były dyrektor Gimnazjum nr 6 
Bogdan Grodowski, zasłużeni w propagowaniu miłości do patrona szkoły 
nauczyciele – Mirosława Marszałek i Ewa Krygier. Nie mogło zabraknąć 
także przedstawicieli społeczności uczniowskiej, którzy w tym ważnym 
dniu zdawali się wydawać poważniejsi niż zwykle. Może za sprawą pod-
niosłej chwili, galowych strojów, obecności sztandarów…

Nagrodzeni w konkursie wiedzy o patronie szkoły
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„Całość baczność! Poczet sztandarowy, 
sztandary wprowadzić!” – te słowa wypo-
wiedziane przez jedną z prowadzących, 
Izabelę Kwiatkowską, rozpoczęły uroczy-
stość. Wśród odgłosów werbli pojawiły 
się na sali dwa sztandary – Koła Związ-
ku Sybiraków i Gimnazjum nr 6 – godnie 
wprowadzone przez uczniów. Po złożeniu 
przez młodzież kwiatów przy tablicy pa-
miątkowej i obelisku głos zabrała dyrektor 
Renata Matuszak, która przywitała zapro-
szonych gości i wszystkich obecnych na 
uroczystości oraz wprowadziła w atmo- 
sferę odbywającego się wydarzenia. Naj-
ciekawsze wspomnienia z kart historii 
szkoły wszyscy obejrzeli dzięki wyświet- 
lonej prezentacji multimedialnej. Przy na-
strojowej i refleksyjnej muzyce ukazywały 
się kolejne slajdy – zdjęcia z żywych lekcji 

Jedna z prac konkursowych uczniów Gimnazjum nr 6

Prezes Zarządu Koła Związku Sybi-
raków w Grudziądzu Eugenia Dzie-
miańczuk
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historii (spotkań sybiraków ze społecznością uczniowską), pierwsze stro-
ny przygotowywanych corocznie przez nauczycieli biuletynów o patronie 
szkoły, utrwalone na fotografiach wspomnienia z różnych wydarzeń waż-
nych dla społeczności szkolnej (wystawa „Golgota Wschodu i Katyń”, od-
słonięcie obelisku na terenie szkoły, konkursy szkolne i pozaszkolne, msze 
święte z okazji rocznic zsyłek na Syberię, spotkania opłatkowe sybiraków, 
wizyty w Domu dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie, udział nauczy-
cieli w Ogólnopolskich Zjazdach Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Preze-
sów Stowarzyszeń noszących imię upamiętniające Zesłańców Sybiru, udział 
w marszach sybirackich w Białymstoku i we Wrocławiu).

„Tu otwierał się inny świat, do niczego niepodobny…” – słowa zaczerp-
nięte z „Innego świata” Gustawa herlinga-Grudzińskiego wypowiedziane 
przez narratora rozpoczęły część artystyczną uroczystości. Przygotowali 
ją pod bacznym okiem opiekunów uczniowie klas drugich. Odśpiewa-
ny hymn Sybiraków, fragmenty prozy, listów, wspomnień, dokumentów 
i wierszy wprowadzały odbiorców w „inny świat” Sybiru. Sugestywne sło-
wa wypowiadane ustami recytatorów wprowadzały nastrój powagi i zadu-
my nad losami Polaków tak okrutnie doświadczanych przez los, historię 
i innych ludzi. Dzięki tekstom literackim jeszcze raz z sybirakami przemie-
rzyliśmy drogę na Sybir i z powrotem do ojczyzny.

Przyszła kolej na podsumowanie konkursów organizowanych w naszej 
szkole w roku szkolnym 2016/2017. Wicedyrektor Anna Góra przeszła do 
kolejnego punktu programu, na który już niecierpliwie oczekiwali ucznio-
wie, wśród których nie mogło zabraknąć finalistów wszystkich konkursów 
w ramach międzyprzedmiotowego projektu „Patron szkoły – Sybiracy” 
(XI Konkurs wiedzy o patronie szkoły, Konkurs recytatorski poezji sybi-
rackiej, Konkurs pieśni patriotycznej, konkursy plastyczne „Patron szkoły 
w oczach gimnazjalistów” i „Matka Sybiraczka”). Zaproszeni goście, dy-
rektor szkoły i nauczyciele organizujący poszczególne konkursy wręczali 
najlepszym dyplomy i upominki. Był to również czas podziękowań za wie-
loletnią współpracę z sybirakami dla pracowników szkoły, którzy rozstali 
się już z naszą placówką – Bogdana Grodowskiego, Mirosławy Marszałek, 
Barbary Wachowicz oraz Ewy Krygier.

Ostatni akt tego niezwykłego wydarzenia należał do prezes Zarządu Koła 
Związku Sybiraków Eugenii Dziemiańczuk, która poproszona o zabranie głosu, 
po raz kolejny z serdecznym uśmiechem na twarzy zwróciła się do uczniów 
z prośbą o pamięć o ludziach rzuconych przez historię na „nieludzką ziemię”. 
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Uczniowie ceniący niezwykły humor najsympatyczniejszej sybiraczki podzię-
kowali za jej zaangażowanie i pracę, wręczając skromny upominek. 

Po podziękowaniach skierowanych w stronę sponsorów, którzy przyczy-
nili się do ufundowania nagród dla uczniów, i wyprowadzeniu sztandarów 
przez poczet sztandarowy gospodarz uroczystości – dyrektor Gimnazjum 
nr 6 – zaprosiła gości na część nieoficjalną do Sali Pamięci. Tam z dala od 
zgiełku można było w gronie przyjaciół sybiraków oddać się wspomnieniom. 

Emilia Suchorowska, zdjęcia Wojciech Trojanowski

DZIEń MATKI W BYDGOSZCZY

26 maja 2017 r. z inicjatywy bydgoskich sybiraków w bydgoskiej kate-
drze odbyła się msza święta w intencji matek sybiraczek. Mszy przewod-
niczył ks. Maciej Musiał, okolicznościową homilię na temat bohaterstwa 
polskich matek na Sybirze wygłosił ks. płk Tadeusz Łukaszczyk. Modlitwę 
wiernych odczytała helena Bogusławska.

Uroczystość przy tablicy „Matkom Polkom Bohaterkom Sybiru”. Na pierwszym pla-
nie prezes Mirosław Myśliński
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Po mszy zgromadzeni sybiracy udali się pod tablicę „Matkom Polkom 
Bohaterkom Sybiru”, umieszczoną na „Domu Polskim”, gdzie złożono 
kwiaty oraz pod przewodnictwem ks. Macieja Musiała odmówiono mod- 
litwę. helena Bogusławska odczytała dwa wiersze Mariana Jonkajtysa 
pt. „Matko – Sybiraczko” i Jana Pawła II pt. „Matka”.

Mirosław Myśliński

DZIEń MATKI W WARSZAWIE

26 maja 2017 r. warszawscy sybiracy zebrali się dla uczczenia matek 
sybiraczek przy poświęconej im tablicy przy skwerze Matki Sybiraczki. 
Oprócz przedstawicieli Oddziału Warszawskiego ZS i Kół przybyli prezes 
Zarządu Głównego ZS Kordian Borejko i członek Zarządu Maria Markie-
wicz oraz przedstawiciele prezydent m.st. Warszawy. Zesłańcom towarzy-
szyli uczniowie Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów wraz z pocztem 
sztandarowym szkoły.

Bydgoscy sybiracy zgromadzeni na uroczystości



77UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA

Uroczystość rozpoczęło odegranie hymnu Sybiraków. Prezes Zarządu 
Oddziału Warszawskiego Mieczysław Pogodziński przypomniał zasługi 
matek podczas dramatycznego pobytu na zesłaniu, ich opiekę nad dziećmi, 
wychowanie w duchu wiary i umiłowania ojczyzny. To na kobietach właś- 
nie często spoczywał wówczas ciężar utrzymania rodziny i walki o prze-
trwanie najbliższych. 

Przedstawiciele Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału, Kół, a także re-
prezentanci prezydent m.st. Warszawy złożyli kwiaty pod tablicą Matek 
Sybiraczek.

Przemawiający na zakończenie prezes Zarządu Głównego Kordian 
Borejko podkreślił niezwykłe wzruszenie towarzyszące uroczystościom 
w Dniu Matki. Poinformował również o staraniach Zarządu Głównego 

W uroczystości upamiętniającej matki sybiraczki udział wzięli warszawscy sybira-
cy z Zarządem Oddziału, przedstawiciele Zarządu Głównego ZS, a także uczniowie 
Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów. Przemawia prezes Zarządu Głównego Kor-
dian Borejko
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o odznaczenie, które honorowałoby matki sybiraczki za poniesiony przez 
nie trud i ich poświęcenie. Prezes Zarządu Koła Wola-Bemowo odczytał 
wiersz Mariana Jonkajtysa poświęcony matkom „To o Was, Bezimienne”.

Beata żyłkowska, zdjęcia Kalina Jaskólska, Leon Zujko

ŚWIęTO GIMNAZJUM NR 1 W LUBACZOWIE

26 maja 2017 r. uczniowie ostatniego rocznika Gimnazjum nr 1 im. Prze-
mysława Inglota w Lubaczowie uroczyście ślubowali, potem występowali 
i świetnie się razem bawili. 

Jednym z najważniejszych elementów uroczystości było ślubowanie 
uczniów, które należy do ważnych szkolnych tradycji. Słowa Bóg – honor 
– ojczyzna nawiązują do najważniejszych wartości dla wszystkich pokoleń 
Polaków od czasu narodzin naszej państwowości. Gimnazjaliści podczas 
ślubowania zobowiązali się, że i oni będą wierni tym wartościom. 

Przedstawiciele Zarządu Oddziału Warszawskiego (od lewej): prezes Mieczysław 
Pogodziński, wiceprezes Maria Stankiewicz i członek Zarządu Oddziału Mirosława 
Niekoraniec
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Po oficjalnym ślubowaniu przyszedł czas na pasowanie. Jak co roku aktu 
pasowania szablą oficerską Przemysława Inglota dokonał Mieczysław Szy-
moniak, prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Lubaczowie.

Barbara Janczura

DZIEń MATKI I OJCA SYBIRAKA  
W BIAŁYMSTOKU

Każdego roku Szkoła Podstawowa nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku 
organizuje Dzień Matki i Ojca Sybiraka. W dniu 30 maja 2017 r. również 
przygotowała taką uroczystość. Dyrektor szkoły Zbigniew Klimowicz jak 
zwykle serdecznie powitał gości i mocno podkreślił, że to święto jest bar-
dzo ważne i na stałe wpisało się w rozkład zajęć świetlicowych.

Życząc sybirakom dużo zdrowia i długich lat życia, zaprosił do obejrze-
nia części artystycznej, którą bardzo starannie przygotowały nauczycielki: 

Pasowanie uczniów i uczennic dokonane przez prezesa Zarządu Koła ZS w Lubaczo-
wie Mieczysława Szymoniaka
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Joanna hryhorowicz, Barbara Koleśnik, Irena Ziniewicz, Wioleta Łukaw-
ska, Walentyna Zagrzejewska i Marzanna Sienkiewicz. 

Przedstawienie „Grosz szczęścia” w wykonaniu świetlicowego zespołu 
teatralnego Świetliki skłoniło oglądających do refleksji. Główna bohaterka 
odtwarzająca rolę „Grosza” starała się przekonać, że ten mały pieniążek 
jest bardzo potrzebny w życiu i tak samo ważny jak inne monety.

Z przyjemnością wysłuchaliśmy licznych wierszy o roli matki i ojca 
w życiu dziecka oraz piosenek o tej samej tematyce, takich jak „Poczytaj 
mi, mamo, książeczkę” czy „Tato, tato, co mi powiesz na to”. Bardzo wy-
mowne było przesłanie utworu „Czyste ręce” mówiące o ojcu starającym 
się wychować syna na uczciwego człowieka.

Wspaniale też tańczyły uczennice z klasy II c. Pięknie wyglądały w czer-
wonych bluzeczkach i kolorowych spódniczkach, a we włosach miały żół-
te, wiosenne kwiaty.

Występy wychowanków świetlicy nagrodziliśmy gromkimi brawami. 
Sekretarz Zarządu Oddziału ZS Jolanta hryniewicka w imieniu sybiraków 
podziękowała małym artystom i ich nauczycielom za interesujący program 
artystyczny i wręczyła wszystkim dzieciom paczki ze słodyczami, a one 
obdarowały nas wykonanymi własnoręcznie sztucznymi kwiatami. 

Dalszą część tego świątecznego spotkania spędziliśmy przy kawie, owo-
cach i ciasteczkach w miłej atmosferze.

Dziękujemy dyrekcji i całej społeczności szkolnej za organizowanie cie-
kawych uroczystości sybirackich.

heronima Dzierma



Ze smutkiem zawiadamiamy, że 24 lutego 2017 r. zmarł 

śp. Bolesław Chudzik

członek Zarządu Lubelskiego Oddziału Związku Sybiraków
Urodzony 31 marca 1933 r. w Rawie Ruskiej. 13 kwietnia 1940 r. wywieziony 

z matką i trojgiem rodzeństwa do kołchozu Pietrowsk w obwodzie aktiubieńskim. 
Do Polski wrócił w lipcu 1946 r. 

Odszedł wspaniały człowiek; na spotkaniach z młodzieżą przekazywał historię 
o dramacie Polaków wywiezionych w głąb ZSRR. Odznaczony Krzyżem 

Zesłańców Sybiru, medalem Pro Patria, Złotą Odznaką honorową za Zasługi  
dla Związku Sybiraków. 

Spoczywaj w pokoju, Drogi Kolego!
Cześć Jego pamięci!

Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Lublinie

Z żalem zawiadamiam, że w dniu 20 marca 2017 r. zmarł

śp. Stanisław Adamkiewicz 

urodzony 5 maja 1953 r. Długoletni członek Zarządu naszego Oddziału. 
Ostatni żołnierz pracujący w kopalni uranu w Kowarach. Był członkiem pocztu 

sztandarowego. Posiadał liczne odznaczenia państwowe i resortowe, w tym Krzyż 
Zesłańców Sybiru, Odznakę honorową Sybiraka, Srebrną Odznakę honorową 

za Zasługi dla Związku Sybiraków. 
Dziękujemy Ci za to, że tyle lat byłeś wśród nas, sybiraków.

Cześć Jego pamięci!

Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Radomiu Józef Przybyła

odeszli od nas
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Koło Terenowe Związku Sybiraków w Turku żegna

śp. Teresę Sobierajską

wieloletniego członka Związku i przedstawiciela pocztu sztandarowego.
Pani Teresa urodziła się 18 sierpnia 1938 r. w miejscowości Szutowa 

(powiat Jaworów, woj. lwowskie), zmarła 12 czerwca 2017 r. Jej dziadek był 
legionistą, osadnikiem na Kresach. Rodzina została deportowana na Sybir 
10 lutego 1940 r. Babcia nie przeżyła podróży, dziadek zmarł wkrótce po 
przyjeździe na Syberię, ojciec, zwerbowany do wojska, zginął tuż przed 
zakończeniem wojny, pod Berlinem. Matka z dziećmi została na Syberii 
do lata 1946 r. Powrócili do Polski i osiedlili się w Kaczkach Średnich.

Pani Teresa, będąc żywym świadkiem historii Polaków, z dumą i wytrwale 
pełniła wartę przy sztandarze Koła Związku Sybiraków. 

Została odznaczona Odznaką honorową Sybiraka oraz Krzyżem Zesłańców 
Sybiru w 2005 r.

Niech odpoczywa w pokoju!
Cześć Jej pamięci!

Koło Terenowe Związku Sybiraków w Turku

22 czerwca 2017 r. po długich i ciężkich cierpieniach w wieku 81 lat zmarła 
długoletnia działaczka naszego Oddziału

śp. Józefa Kwieciel

dla wielu Ziutka. Przez wiele kadencji była członkiem Komisji ds. ewidencji 
członków i kontaktów z kołami. Odznaczała się ogromną pracowitością 

i dokładnością. Pozostawiła po sobie cenne opracowania dyslokacji zesłańców 
na terenie ZSRR. Odznaczona Odznaką honorową Sybiraka, Krzyżem 

Zesłańców Sybiru, Srebrną i Złotą Odznaką honorową za Zasługi dla Związku 
Sybiraków.

Cześć Jej pamięci!

Sybiracy Oddziału Związku Sybiraków w Bydgoszczy
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