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Szanowni Panowie,
Odpowiadając na pismo, z dnia 29 marca br. znak: ZG/274/17, w sprawie dotyczącej zmiany podejścia lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
do sposobu przyznawania uprawnień inwalidy wojennego Sybirakom niezdolnym
do pracy, praktyki orzeczniczej oraz odszkodowań dla Polaków represjonowanych w latach 1939–1945 w ZSRR, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
W podnoszonej sprawie dotyczącej odszkodowań dla Polaków represjonowanych w ZSRR zostały udzielone wyjaśnienia w piśmie z dnia 22 grudnia 2016 r.
znak: DUS.II.508.49.2016.BB, w którym zostały zawarte także wyjaśnienia Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Ministerstwa
Spraw Zagranicznych. Wyjaśnienia te pozostają aktualne.
Z uwagi na Państwa pismo z dnia 29 marca br. sprawa została skierowana
do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz ponownie do Ministerstwa
Spraw Zagranicznych.
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawił, że z inicjatywy Pana Prezesa oraz Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych „Odbyły
się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dwa spotkania, tj. w dniu 24 maja 2016 r.
oraz w dniu 31 stycznia 2017 r., na których omówione zostały zagadnienia dotyczące orzekania o niezdolności do pracy w związku z deportacją do ZSRR dla celów
przyznania renty z tego tytułu. Przedstawiciele Zakładu poinformowali, że na szkoleniach z udziałem lekarzy orzecznictwa lekarskiego ze wszystkich oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawione są zagadnienia związane z orzekaniem
w odniesieniu do osób ubiegających się o świadczenia z tytułu przymusowego zesłania lub deportacji do ZSRR. We wskazanych spotkaniach uczestniczyli również
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przedstawiciele Związku Sybiraków z Oddziału w Zielonej Górze, a także Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, którzy omówili diagnostykę i leczenie schorzeń
psychicznych, w kontekście orzecznictwa dla celów świadczeń przysługujących
osobom deportowanym. Departament Orzecznictwa Lekarskiego polecił lekarzom
orzekającym, aby przy rozpatrywaniu spraw osób ubiegających sie o renty z tytułu
niezdolności do pracy w związku z pobytem na przymusowych zesłaniach i deportacji w ZSRR, w każdej sprawie wydanie orzeczenia było poprzedzone wnikliwą
analizą dokumentacji z przebiegu leczenia oraz uzyskaniem opinii specjalistycznej
konsultanta psychiatrii oraz konsultanta psychologa (objawy przewlekłego stresu pourazowego są najczęstszą przyczyną powodującą niezdolność do pracy w związku
z deportacją do ZSRR)”.
Prezes Zakładu przedstawił również, że „Przedstawiciele Zarządu Głównego
Związku Sybiraków zostali również poinformowani, że każda sprawa, co do której istnieją wątpliwości w zakresie podjętych rozstrzygnięć, może zostać przekazana do Prezesa Zakładu, w celu rozpatrzenia w trybie zwierzchniego nadzoru
nad wykonywaniem orzecznictwa lekarskiego. W ramach takiego postępowania
kontroli podlega prawidłowość ustaleń orzeczniczych, w tym zakresie związku
niezdolności do pracy z deportacją do ZSRR”.
Prezes Zakładu podkreślił, że „Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje zadania związane z ustalaniem uprawnień do świadczeń, w tym przysługujących
kombatantom i osobom represjonowanym, przy zachowaniu zasad określonych
obowiązującymi przepisami”.
Prezes Zakładu poinformował także, że „Dla spełnienia warunków określonych w przepisach prawa nie jest wystarczające potwierdzenie samego faktu deportacji, związanych z tym przeżyć i trudnych warunków pobytu – konieczne jest
natomiast wskazanie, że następstwa obrażeń lub chorób spowodowanych deportacją doprowadziły do naruszenia sprawności organizmu skutkującego powstaniem
niezdolności do pracy. Przy orzekaniu o niezdolności do pracy i jej związku z pobytem na przymusowych zesłaniach i deportacji do ZSRR, lekarz orzecznik i komisja lekarska uwzględniają przebieg schorzeń, okresy nasilenia objawów oraz
to, w jaki sposób wpływają one na codzienne funkcjonowanie. W postępowaniu
orzeczniczym lekarze orzecznicy i komisje lekarskie korzystają z dokumentacji
wytworzonej i gromadzonej przez lekarzy leczących oraz wyników badań wykonanych dla celów diagnostyczno-leczniczych”.
Prezes Zakładu wskazał również, że „Orzeczenia lekarzy orzeczników i komisji
lekarskich podlegają kontroli w trybie zwierzchniego nadzoru, jaki sprawuje nad wykonywaniem orzecznictwa lekarskiego. Nadzór ten obejmuje między innymi kontrole prawidłowości i jednolitości stosowania zasad orzecznictwa o niezdolności do
pracy przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie. Bezpośredni nadzór nad działalnością lekarzy orzeczników w oddziałach Zakładu wykonuje, za pośrednictwem
głównego lekarza orzecznika, który kontroluje orzeczenia lekarzy orzeczników pod
względem merytorycznym i formalnym i – w przypadku zastrzeżeń do wydanego
orzeczenia – zgłasza zarzut wadliwości. Osoba ubiegająca się o świadczenie może
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również wnieść sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika. W takiej sytuacji sprawa
zostaje przekazana do rozpatrzenia przez komisję lekarską i orzeczenie tej komisji
stanowi podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczeń. Ustalenia orzecznicze
w postępowaniu prowadzonym w Zakładzie podlegają także kontroli sądowej. Od
decyzji wydanej na podstawie orzeczenia lekarskiego osoba zainteresowana ma prawo odwołania się do sądu. W sprawach, w których kwestią sporną jest orzeczenie
lekarskie, sąd we wszystkich przypadkach powołuje lekarzy biegłych sądowych.
W stosunku do dowodu procesowego, jakim jest opinia lekarza biegłego sądowego, wypowiada się upoważniony przedstawiciel Zakładu – główny lekarz orzecznik
lub przewodniczący komisji lekarskich (zgłasza zastrzeżenia do ustaleń zawartych
w opinii, wnioskuje o uzupełnienie dowodu z opinii lekarskiej). Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z przyjętą w postępowaniu cywilnym zasadą swobodnej oceny dowodów (art. 233 kodeksu postępowania cywilnego), sąd ocenia wiarygodność i moc
dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału”.
Prezes Zakładu zapewnił, że „Sprawy dotyczące ustalania uprawnień do świadczeń przysługujących kombatantom i osobom represjonowanym są objęte szczególnym nadzorem. Orzekanie dla celów tych świadczeń – wobec złożoności wielu
aspektów wymagających uwzględnienia – jest niezwykle trudne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podejmuje wszelkie możliwe działania, w granicach obowiązującego prawa, które gwarantują przy podejmowaniu rozstrzygnięć dotrzymanie
standardów orzeczniczych oraz uwzględnienie aktualnej wiedzy medycznej”.
Natomiast Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że „Zgodnie
z wcześniejszą zapowiedzią włączyło temat odszkodowań do agendy dialogu dwustronnego. W dniu 19 kwietnia br. odbyły sie w Warszawie polsko-rosyjskie konsultacje dyrektorów departamentów terytorialnych, podczas których poruszono tę kwestię. Strona polska przekazała również zaktualizowaną wersję katalogu pt. Problemy
i postulaty odnoszące się do polsko-rosyjskiej współpracy dwustronnej. Wspomniany katalog zawierał opis tego problemu. Strona rosyjska zobowiązała się do przekazania stanowiska w sprawach zawartych w katalogu. Ponadto Ministerstwo Spraw
Zagranicznych planuje włączenie kwestii odszkodowań dla obywateli polskich do
polsko-rosyjskiej Grupy ds. Trudnych. Grupa składa się z przedstawicieli świata nauki oraz kultury polskiej i rosyjskiej. Głównym celem grupy jest między innymi wypracowanie rekomendacji w trudnych kwestiach dwustronnych. W styczniu 2017 r.
został powołany nowy skład polskiej części Grupy z przewodniczącym strony polskiej – prof. Mirosławem Filipowiczem. Na przełomie maja i czerwca br. planowane
jest w Federacji Rosyjskiej spotkanie przewodniczącego Grupy, które będzie miało
na celu wypracowanie założeń dotyczących działalności tego formatu. Strona polska
będzie postulować włączenie tego problemu do zagadnień omawianych w ramach
tego gremium”.
Z wyrazami szacunku

6

KOMUNIKAT 3/133
Instytut Pamięci Narodowej
Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Naczelnik Oddziałowego Biura
Upamiętniania Walk
i Męczeństwa w Krakowie
						
						
						
						
						
						
						

Szanowna Pani
Aleksandra Szemioth
Prezes Zarządu
Związku Sybiraków
Oddział w Krakowie
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków

Nasz znak: BUWKr-940-68 (1)/17
Data: 2017-08-31
Szanowna Pani Prezes,
W związku ze skierowanym do naszego biura zapytaniem telefonicznym
w sprawie stosunku Instytutu do polskich sybiraków, jacy znaleźli się w oddziałach wojska tworzonych na wschodzie przy Armii Czerwonej, uprzejmie informuję, że w naszych działaniach naukowych, informacyjnych, edukacyjnych, a także
w kontekście realizacji ustaw powszechnie zwanych „dekomunizacyjnymi”, konsekwentnie oddzielamy ocenę skierowanej przeciw Polsce polityki Stalina, ocenę formacji tworzonych przy Armii Czerwonej i wykorzystywanych do realizacji
politycznych i militarnych priorytetów polityki ZSRS, od zrozumienia dla losu
żołnierzy wracających do kraju z „nieludzkiej ziemi”, względnie przymusowo
wcielonych do tych jednostek już na ziemiach polskich.
Wskazujemy nazwy związków taktycznych i związków operacyjnych tworzonych bezprawnie przez ZSRS przy Armii Czerwonej z obywateli RP, a także
nazwy gloryfikujące ich wiodących dowódców (Z. Berling, M. Żymierski, S. Popławski itd.) jako podlegające zmianie w oparciu o normy Ustawy z 1 kwietnia
2016 r.
Jednakże konsekwentnie zaznaczamy, że samorządy powinny odróżniać gloryfikację tych formacji wykorzystywanych przez Związek Sowiecki do własnych
celów, od uznania dla losów i bohaterstwa żołnierzy, którzy nie mieli wpływu
na ich polityczne oblicze ani wykorzystanie w polityce Stalina. Wskazujemy też
możliwe formy upamiętnień tych żołnierzy.
Dla przykładu, w nocie poświęconej 1 Armii Wojska Polskiego piszemy m.in.:
„Gloryfikacja tego związku operacyjnego, bezprawnie wykorzystanego przez
Związek Sowiecki (oprócz działań militarnych przeciw Niemcom) do realizacji celów politycznych, rozbieżnych z polską racją stanu, jest czym innym niż
upamiętnienie losu żołnierzy, którzy w różnych okolicznościach znaleźli się
w szeregach 1 Armii. Część z nich wywodziła się z jednostek utworzonych przy
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Armii Czerwonej jeszcze na terytorium ZSRS. Wielu przeszło przez łagry i miejsca zesłania w odległych republikach ZSRS. Uwolnieni na podstawie układu
Sikorski–Majski, nie zawsze byli w stanie dotrzeć do miejsc formowania jednostek
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ZSRR. Części z nich władze sowieckie
to uniemożliwiły poprzez zablokowanie dalszej rekrutacji do Wojska Polskiego.
Natomiast od 1943 r. władze sowieckie otworzyły drogę do nowych jednostek,
tworzonych przy Armii Czerwonej pod polskimi nazwami i przy wykorzystaniu
polskiej symboliki narodowej. To mogło oznaczać dla wielu Polaków szansę na
powrót do Ojczyzny. Byli kierowani przez sowieckie Wojenkomaty albo też zgłaszali się ochotniczo. Część była przydzielona z szeregów Armii Czerwonej, do
której trafili na zasadzie przymusowego poboru. Część żołnierzy 1 Armii pochodziła z przymusowego poboru zorganizowanego na ziemiach polskich. Dla wielu
spośród tych wcielanych do armii już na ziemiach wschodnich RP przynależność
do jednostek z obowiązującym językiem polskim i występujących pod polskimi
znakami narodowymi przy Armii Czerwonej była szansą na uniknięcie wcielenia
wprost do jednostek Armii Czerwonej.
Udział w działaniach zbrojnych przeciw Niemcom był zgodny z oczekiwaniami większości zwykłych żołnierzy. Natomiast na oblicze polityczne tych jednostek, na kształt prowadzonej przez aparat polityczno-wychowawczy indoktrynacji,
w końcu na sposób wykorzystania ich walk z Niemcami w propagandzie komunistów i w polityce międzynarodowej Związku Sowieckiego – jako zwyczajni żołnierze nie mieli wpływu.
W związku z powyższym, gdyby samorządom zależało na upamiętnieniu w formie nazwy ulicy żołnierzy tych jednostek, możliwa jest za pomocą nowej uchwały
zmiana nazwy na następujące warianty:
– ul. Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego
– ul. Żołnierzy 1 AWP
– ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego
– ul. Żołnierzy I AWP
W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, tak sformułowane nazwy nie będą w sprzeczności z normami art. 1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U.
RPZ 2016 r. poz. 744)”.
Na zakończenie dodam, że osobiście od wielu lat przypominam o prawdziwych
losach żołnierzy idących ze wschodu i upominam się o zrozumienie dla ich losu.
W załączeniu przekazuję artykuł na ten temat, opublikowany w roku 2008 w „Tygodniku Powszechnym” pod tytułem „Nasze Lenino”.
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ZWIĄZEK SYBIRAKÓW
ZARZĄD GŁÓWNY
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„Jeśli zapomnę o nich,
Ty, Boże na niebie,
Zapomnij o mnie”

Warszawa, 20 września 2017

A. Mickiewicz

		Szanowny Pan
		
				
Jan Józef Kasprzyk
				
Szef
				
Urzędu ds. Kombatantów
				
i Osób Represjonowanych

Szanowny Panie Ministrze,
Zarząd Główny Związku Sybiraków w imieniu społeczności sybirackiej
w kraju i licznych grup rozsianych po świecie składa gratulacje i serdeczne
życzenia dalszej owocnej działalności na rzecz kombatantów i ku osobistej
satysfakcji w związku z powołaniem Pana na Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Prosimy przyjąć deklarację Zarządu Głównego Związku Sybiraków
o współpracy pełnej serdeczności.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
Warszawa, 22 września 2017 roku

SZEF
URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW
I OSÓB REPRESJONOWANYCH
Jan Józef Kasprzyk
						
						
						
						
						

Szanowny Pan
Kordian Borejko
Prezes Zarządu Głównego
Związku Sybiraków

Szanowny Panie Prezesie,
proszę o przyjęcie serdecznych podziękowań za przesłane gratulacje
w związku z moją nominacją na stanowisko Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Przyznaję, że nominacja jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. To niewątpliwy przywilej współpracować z ludźmi, którzy tworzyli historię, zapisując jej najwspanialsze karty. Są wśród nich postaci znane i doceniane,
są również cisi bohaterowie, o których dotąd mało kto pamiętał. Szacunek
i zadośćuczynienie za poniesione ofiary należą się wszystkim osobom, narażającym swoje życie i zdrowie w czasach wojny i niewoli. Będę się starał
sprostać tym niebagatelnym wyzwaniom.
Jeszcze raz dziękuję za gratulacje oraz słowa wsparcia i liczę na owocną
współpracę.

------------------------------------------------------------------------------------Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa; tel. 22 661-87-06; fax 22 661-90-73
www.kombatanci.goy.pl
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Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku
Z dniem 1 stycznia 2017 r. w Białymstoku powołane zostało do życia nowe
muzeum – Muzeum Pamięci Sybiru. Misją nowej placówki kulturalnej w Polsce jest gromadzenie, ochrona i udostępnianie zbiorów dokumentujących losy
obywateli polskich zesłanych i deportowanych na Sybir oraz osadnictwa Polaków w Rosji i Związku Sowieckim, a także prowadzenie badań naukowych
i upowszechnianie wiedzy związanej z tematyką zesłań i losów Polaków na Sybirze oraz na dawnych ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej. Dyrektorem
muzeum został dr hab. Wojciech Śleszyński – profesor Uniwersytetu w Białymstoku, od lat zajmujący się tematyką wschodnią.
Pomimo iż nowe muzeum istnieje zaledwie od kilku miesięcy, rozpoczęta została już budowa głównego gmachu, który stanowić będzie połączenie
przedwojennego magazynu wojskowego z nowoczesną bryłą architektoniczną.
Trwają także intensywne prace nad doprecyzowaniem ostatecznej wersji wystawy stałej przygotowanej przez belgijską pracownię artystyczną Tempora.
Nieprzypadkowo siedziba Muzeum Pamięci Sybiru zlokalizowana została
w Białymstoku właśnie w jednym z przedwojennych budynków magazynowych przy ulicy Węglowej. Znajduje się on bowiem w bezpośrednim sąsiedztwie Poleskiego (obecnie Towarowego) Dworca Kolejowego, z którego odprawiane były w latach 1940–1941 składy pociągów z zesłańcami wysyłanymi na
Wschód.
Białystok i obecny region północno-wschodniej Polski, podobnie jak pozostałe pozostające poza granicami państwa dawne ziemie kresowe, tragicznie
dotknięte zostały skutkami lat okupacji sowieckiej. Na stepy Kazachstanu i do
tajgi Syberii trafiły setki tysięcy naszych rodaków. Dlatego też upamiętnienie
dziejów Polaków na Wschodzie jest naszym naturalnym obowiązkiem. Idea
Muzeum Pamięci Sybiru jest swoistym hołdem oddanym wszystkim wywiezionym i pomordowanym przez zbrodniczy system komunistyczny.
Białystok jako ostatnia, symboliczna namiastka dawnych ziem kresowych
w naturalny sposób predysponowany jest, aby upamiętniać i upowszechniać
wiedzę o losach polskich Sybiraków. Niemal co piąty mieszkaniec Białegostoku w latach 1940–1941 został zesłany na Syberię lub do Kazachstanu. Aresztowania osób podejrzanych o wrogą działalność trwały nieprzerwanie od momentu rozpoczęcia interwencji zbrojnej przez Armię Czerwoną 17 września 1939 r.
W pierwszym okresie w dużej mierze odbywały się one w oparciu o wcześniej
przygotowane spisy. Wraz z upływem czasu przybierały jednak na sile, obejmu-
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jąc coraz większe rzesze ludności. Nowym elementem w polityce represyjnej
władz sowieckich było zastosowanie na ziemiach polskich II Rzeczypospolitej
na początku 1940 r., po raz pierwszy na taką skalę, odpowiedzialności zbiorowej. Przymusowymi przesiedleniami objęte zostały całe rodziny i grupy społeczne. Wywózki nie ominęły żadnej z narodowości zamieszkującej ziemie
kresowe II Rzeczypospolitej, jednak w największym stopniu dotknęły ludność
polską. Cztery wielkie wywózki z ziem kresowych odbyły się: 10 lutego 1940 r.,
13 kwietnia 1940 r., 29 czerwca 1940 oraz 19–20 czerwca 1941 r. Do dzisiaj
trwa spór o liczbę osób deportowanych. Rozbieżności są znaczne, od szacowanych 400 tys. podanych przez naukowców, opierających się na dostępnych
materiałach z archiwów postsowieckich, po ponad milion osób wskazywanych
przez środowiska sybirackie. Ostatecznie wszelkie rozbieżności rozwiać mogą
tylko zakrojone, pełne i nieskrępowane badania w archiwach rosyjskich.
Docelowo Muzeum Pamięci Sybiru stać się ma kluczową nie tylko polską,
ale również europejską instytucją inicjującą i prowadzącą badania naukowe dotyczące szeroko rozumianej tematyki syberyjskiej oraz zagadnień związanych
z zesłaniami i deportacjami, ze szczególnym wyeksponowaniem losów społeczności polskiej.
Wszystkich Państwa zachęcamy do współtworzenia nowej instytucji muzealnej. Prosimy o przekazywanie eksponatów, dzielenie się relacjami. Razem
twórzmy Muzeum Pamięci Sybiru – muzeum, ale i pomnik pamięci wszystkim
wywiezionym i pomordowanym przez zbrodniczy system komunistyczny.
Znajdziecie nas Państwo:
Muzeum Pamięci Sybiru
ul. Henryka Sienkiewicza 26
15-092 Białystok
https://www.sybir.bialystok.pl
https://www.facebook.com/muzeumpamiecisybiru/

dr hab. Wojciech Śleszyński
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Warszawa, 8 września 2017 roku

Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej
				

				
				
				

Organizatorzy i Uczestnicy
XVII Międzynarodowego Marszu
Pamięci Zesłańców Sybiru
w Białymstoku

Ekscelencje, Dostojni Goście!
Czcigodni Sybiracy i Weterani!
Szanowni Państwo!
Serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych na XVII Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru. Dziękuję władzom samorządowym
i kościelnym, organizacjom społecznym oraz mieszkańcom Białegostoku
i całej ziemi podlaskiej za to, że od lat konsekwentnie dokładają Państwo
starań, aby zachować w świadomości naszego narodu tamten dramatyczny
rozdział dziejów ojczystych. Uważam to za ogromnie ważne, abyśmy my,
współcześni, pamiętali o tym, co wydarzyło się na ziemiach wschodnich
Polski pod okupacją sowiecką. Jesteśmy to winni tym, którzy cierpieli i ginęli z powodu prześladowań komunistycznych. A zarazem musimy dobrze
odczytywać sens historycznych doświadczeń i – ze względu na pomyślność
naszą i następnych pokoleń – wyciągać wnioski na przyszłość.
Ziemie wschodnie Rzeczypospolitej od wieków zamieszkiwała mozaika
ludzi różnych religii i języków, żyjących razem w pokoju i bezpieczeństwie,
złączonych codzienną współpracą, a często też więzami wzajemnej przyjaźni. Ta wielobarwna społeczność została w znacznym stopniu zniszczona
przez dwa zbrodnicze totalitaryzmy. Wspólna napaść III Rzeszy Niemieckiej i sowieckiej Rosji odebrała nam niepodległe państwo, swobody obywatelskie i ludzkie prawa. Terror, represje, deportacje dotknęły obywateli
polskich wszystkich narodowości i wyznań. Nazwa „Sybir”, otoczona złowrogą sławą w wieku XIX, znów wzbudziła powszechną grozę. Wywózki
na nieomal pewną śmierć, grabież i niewolnicza praca, inwigilacja, szykany,
uwięzienie i tortury dotknęły wieluset tysięcy polskich patriotów.
Nam, żyjącym w Polsce na powrót suwerennej, realia tamtych lat zniewolenia wręcz trudno sobie wyobrazić. Ale jestem przekonany, że pielęgnowanie pamięci o Golgocie Wschodu jest naszym obowiązkiem, wynikającym z troski o tożsamość i dziedzictwo, a jednocześnie o dziś i jutro naszego
narodu. Pamięć o zesłańcach Sybiru i wszystkich ofiarach zbrodni sowieckich z połowy ubiegłego stulecia jest zarazem wezwaniem do wielkiego wy-
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siłku na rzecz silnej, niepodległej, bezpiecznej Ojczyzny. A wspominając
ból i śmierć zadane przodkom, czcząc pamięć poległych, zamordowanych
i zmarłych na „nieludzkiej ziemi”, podejmujemy także zobowiązanie, by na
co dzień wspólnie pracować dla umacniania podstaw naszej wolności i jej
najważniejszego gwaranta, którym jest państwo polskie.
To wolna Polska najmocniej łączy i spaja naszą wspólnotę. I ona jest
obrończynią naszych praw, własności i swobód. Życzę Państwu zatem, aby
obecne uroczystości przyczyniły się do pogłębienia miłości Ojczyzny i stały
się źródłem inspiracji do aktywnego podejmowania odpowiedzialności za
wspólną przyszłość nas wszystkich, obywateli Rzeczypospolitej.
						

Z wyrazami szacunku
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PREZES RADY MINISTRÓW
Szanowni Państwo,
organizowany od siedemnastu lat Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców
Sybiru jest żywym znakiem pamięci o jednej z najtrudniejszych kart naszej historii. Oddajemy w nim hołd polskim obywatelom – ofiarom sowieckich wywózek na
„nieludzką ziemię” w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku. Czynimy
to w przekonaniu, że naszym moralnym zobowiązaniem jest składanie świadectwa
o tragicznych losach Polaków zesłanych na bezludne obszary Związku Sowieckiego
i przekazywanie go kolejnym pokoleniom. Obecnym przy pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka przekazuję wyrazy głębokiego szacunku.
Białostocki marsz jest doniosłym wydarzeniem nie tylko dla społeczności sybirackiej, lecz także dla naszej narodowej wspólnoty w kraju i na świecie. Przywołujemy dziś dramat zesłania, który ma wymiar cierpienia setek tysięcy Polaków
skazanych na śmierć i nieludzkie warunki życia. Pamięć o tych wydarzeniach jest
szczególnie ważna dla mieszkańców Białegostoku i Podlasia, dla wielu rodzin, które
zostały nimi dotknięte. Dziś na nowo podejmujemy zobowiązanie, że niepodległa
Rzeczpospolita nigdy nie zapomni o Ich losach, że będzie je godnie upamiętniać.
Sybir pozostawił głęboką bliznę w zbiorowej świadomości Polaków. Stał się
symbolem wyniszczania naszego narodu, ale także nierównej walki zesłańców o zachowanie polskości. Ów imperatyw pielęgnowania języka, tradycji i religii towarzyszący Sybirakom wyraziliście Państwo najpełniej, wybierając hasło tegorocznego
marszu: „Ojczyzna w naszych sercach i pamięci”.
Tożsamość każdego narodu zbudowana jest wokół wspólnych doświadczeń historycznych. Zwłaszcza dla ludzi młodych – dla pokolenia, które będzie kształtować
świat przyszłości – opowieść o dramacie zesłańców ma wielkie znaczenie. Dziękuję
więc wszystkim, którzy od lat podejmują aktywność, by tragiczny rozdział Golgoty
Wschodu był w polskiej świadomości obecny. Dziękuję Sybirakom i ich rodzinom,
gościom z Europy i ze świata, młodzieży szkolnej, harcerzom za obecność na białostockich uroczystościach. Wyrazy wdzięczności kieruję także do władz i podmiotów odpowiedzialnych za jego organizację. Dzięki Państwu tragedia Sybiru będzie
nie tylko wspomnieniem przeszłości, lecz również zwróceniem się ku przyszłości,
w której żywa będzie pamięć o tych, którzy wysłużyli nam dar wolności.
					
Łączę wyrazy szacunku
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PREZES
Instytutu Pamięci Narodowej
Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
dr Jarosław Szarek
					
					
					
					

Warszawa, 6 września 2017 r.

Uczestnicy
XVII Międzynarodowego Marszu
Żywej Pamięci Polskiego Sybiru
Białystok, 8 września 2017 r.

Szanowni Państwo,
fundamentem niepodległego państwa jest między innymi pamięć i pełna wiedza
na temat przeszłości, szczególnie o ofiarach poniesionych przez naród w obronie wolności i suwerenności, w walce o zachowanie tożsamości. Wśród dramatycznych kart
narodowych doświadczeń jest kilka, które ukształtowały naszą narodową świadomość
historyczną. Zaliczyć można do nich także dzieje Polaków, którzy przez wieki byli zsyłani na Wschód, a wieki ich cierpień, dramat i tęsknota za ojczyzną przeszły do historii
pod pojęciem Polskiego Sybiru.
Okrutne warunki zsyłek i deportacji oraz trudy życia na „nieludzkiej ziemi” są doświadczeniem żywym jeszcze dla wielu Polaków. Niezmiernie ważne jest utrwalenie
ich relacji i zachowanie ich świadectwa. Największym jednak obowiązkiem, spoczywającym zarówno na władzy państwowej i samorządowej, jak i na nas wszystkich
– obywatelach Rzeczypospolitej – jest zachowanie pamięci o tym jednym z najboleśniejszych doświadczeń.
Ojczyzna to ziemia i groby. Nie tylko te groby, które znajdują się w naszych miastach i wsiach. Także te rozsiane po całym świecie. Także te symboliczne – te wszystkie
miejsca, gdzie stajemy w szlachetnym poczuciu narodowej wspólnoty. Jednak podstawowym obowiązkiem pamięci są: uczczenie ofiar i ich upamiętnienie. Instytut Pamięci
Narodowej dokłada wszelkich starań, by pamięć o Polskim Sybirze pozostała żywa,
a także żeby wiedza na ten temat docierała do młodego pokolenia. Wystawy, akcje edukacyjne, specjalne oferty oświatowe przygotowywane przez IPN mają na celu wywiązanie się z tego obowiązku. Nasi pracownicy zbierają relacje osób, które doświadczyły
tragedii Sybiru, ponadto pozostajemy aktywni w zakresie badawczym, choć zdajemy
sobie sprawę ze skali wyzwań i – przede wszystkim – oczekiwań środowiska.
Takie działania jak Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru są dowodem na przywiązanie nas wszystkich do tego bolesnego rozdziału w naszej historii. Świadczą nie
tylko o ważnej i potrzebnej roli, jaką odgrywają środowiska sybirackie, ale także o tym,
że społeczna pamięć o Golgocie Wschodu i tragedii Polaków poległych i pomordowanych na Wschodzie jest częścią narodowej tożsamości.
Żałuję, że nie mogę w tym roku wziąć osobiście udziału w Marszu. Jestem szczególnie zobowiązany przedstawicielom organizatorów za wysiłek włożony w jego przygotowanie. Proszę o przyjęcie serdecznych pozdrowień dla wszystkich uczestników.
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Przemówienie marszałka województwa
podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego
Dostojni Goście! Drodzy Sybiracy!
Szanowni Państwo!
Dewizą przewodnią tegorocznego Międzynarodowego Marszu Pamięci
Zesłańców Sybiru w Białymstoku jest hasło: „Ojczyzna w naszych sercach
i pamięci”. Serdecznie dziękuję Wam – Drodzy Sybiracy – za bohaterską
postawę. To od Was uczymy się patriotyzmu, pokory i przebaczania, a nade
wszystko wierności Bogu i Ojczyźnie. Najwyższy hołd oddajemy dziś Polakom, którzy nigdy z tej „nieludzkiej ziemi” w rodzinne strony nie wrócili.
Serdecznie pozdrawiam Sybiraków przybyłych do nas z najbardziej odległych zakątków Polski, a także Litwy, Białorusi, Łotwy, Ukrainy, Estonii,
Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Kanady.
Szczególnie ciepło pozdrawiam i dziękuję za obecność harcerzom i młodzieży szkolnej. Wszystkim zgromadzonym na dzisiejszej uroczystości
składam gorące słowa podziękowania, że swoją postawą starają się kultywować naszą narodową tożsamość i tradycję.
Szanowni Państwo!
Proszę przyjąć na nadchodzący czas życzenia dobrego zdrowia, a nade
wszystko pokoju i radości w każdym dniu, w Niepodległej, Suwerennej
Ojczyźnie.
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Powitanie prezesa Zarządu Oddziału
Związku Sybiraków w Białymstoku
Tadeusza Chwiedzia
Dostojni i czcigodni goście!
Szanowni zebrani!
Droga młodzieży!
W imieniu Komitetu Organizacyjnego XVII Międzynarodowego Marszu
Pamięci Zesłańców Sybiru witam państwa bardzo serdecznie.
Witam wszystkich szanownych zgromadzonych, którzy przybyliście, aby
uczestniczyć po raz kolejny w XVII Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru, by oddać hołd i dowody pamięci tym, którzy pozostali na zawsze w stepach Kazachstanu i dzikich przestrzeniach Syberii w miejscach zesłania, ponosząc ofiarę najwyższą.
Oddajmy hołd i tym, co w mundurach Wojska Polskiego, byli tułacze syberyjscy, polegli w walkach o wolną i suwerenną w armii gen. Władysława Andersa na Zachodzie i w Dywizji Kościuszkowskiej na Wschodzie.
Słowami poety mówię:
W zadumie pytam, Boże?
Dlaczego tak się stało?
By w jednym krótkim życiu
Aż 6 lat brakowało
Kto odda nam te lata
Czas pracy, łez i głodu!
Kto wspomni o wygnańcach
I o Golgocie Wschodu?
A może?
A może ktoś nam powie,
My na to wciąż czekamy
Że było to okrutne
Bardzo przepraszamy
Ale zanim to nastąpi, w zadumie, skupieniu i ciszy w czasie marszu, w szczerej modlitwie prośmy Pana, aby zmarłych zesłańców przyjął do swego Królestwa, a żyjącym jeszcze Sybirakom udzielił łask i miał nas w swojej opiece.
Ojczyźnie naszej pobłogosław, Panie, a nas
Od wojny, niewoli i piekła Golgoty Wschodu
Zachowaj nas Panie.
Niech tak się stanie.
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Przemówienie prezesa
Zarządu Głównego Związku Sybiraków
Kordiana Borejki
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Białegostoku!
Pani Minister, Panowie Ministrowie, Panie Wojewodo, Panie Marszałku, Czcigodni Duchowni, Dostojni Goście, Kochani Sybiracy!
Droga młodzieży!
„Ojczyzna jest naszą ziemską matką, a Polska jest matką szczególną,
niełatwe są jej dzieje, wiele przecierpiała, dlatego ma też prawo do miłości
szczególnej”.
Przywołałem tu słowa św. Jana Pawła II, ponieważ wobec wszystkich tu
zgromadzonych, podczas Marszu Pamięci Zesłańców Syberyjskich brzmią
one wyjątkowo mocno i prawdziwie, bowiem oni zaświadczyli o tej trudnej
miłości własnym życiem.
Z dala od kraju, na „nieludzkiej ziemi”, wśród obcych, chronili w sercach pamięć o ojczystych stronach. W łagrach Syberii, na bezkresnych stepach, gdzie celem było unicestwienie nie tylko ciała, ale i duszy, sił dodawały miłość i nadzieja.
Ojczyzna to kraj lat dziecinnych, ulica rodzinnego miasta, szum białowieskiej puszczy. Ojczyzna to wspólna historia narodu.
W historii naszej były czasy pokoju, złote lata, gdy imię Polski rozsławiali uczeni i poeci, a kraj goszczący w nim przybysze opisywali jako ziemię mlekiem i miodem płynącą. Ale były też lata, kiedy przyszło walczyć,
i tu przypomnę słowa poety Jana Lechonia:
Wiem, że nie ucisk i chciwe podboje
Lecz wolność ludów szła pod twoim znakiem,
Że nie ma dziejów piękniejszych niż twoje,
I większej chluby niźli być Polakiem.
Dzisiaj czcimy pamięć o tych, którzy pamiętali, że są Polakami, wtedy
gdy ta pamięć mogła kosztować życie, kiedy odmawiali przyjmowania sowieckich paszportów, kiedy pokonywali tysiące kilometrów w drodze do
ojczyzny.
Miłość do ojczyzny to miłość do ojczystej mowy, do języka ojców i dziadów, języka Kochanowskiego i Mickiewicza, melodię tej mowy słychać
w mazurkach Chopina, w polonezie Ogińskiego.
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Sybiracy nawet w najtrudniejszych chwilach pamiętali, że nie zachowa się tożsamości bez zachowania języka. Polacy pod zaborami walczyli o polską szkołę i polską książkę. Podczas okupacji nauczyciele
prowadzili tajne nauczanie, a na zesłaniu matki uczyły swoje pociechy,
żeby nie zapomniały polszczyzny, a przecież były wśród nich też te
najmłodsze niepamiętające niczego z rodzinnych stron i te, które na
zesłaniu się urodziły. Kiedy tylko było to możliwe, tworzono polskie
szkoły na zesłaniu, żeby polska młodzież pamiętała, kim jest. A jednak
losy polskich dzieci na zesłaniu to jedna z najtragiczniejszych kart historii tamtych lat.
Naszą powinnością i obowiązkiem jest pamięć o wszystkich, którzy nie
wrócili, oraz pamięć i troska o tych, co są wśród nas jako żywi świadkowie
minionej epoki zła. Bo dzięki ich niezachwianej i niezłomnej postawie,
miłości do ojczystego kraju żyjemy w wolnej Polsce.
Żywię nadzieję, że historia o zsyłkach w głąb Związku Sowieckiego nigdy nie zniknie z pamięci i serc naszych rodaków. Taka jest nasza patriotyczna powinność.
Nie myślimy o tym na co dzień, ale czasem, gdy w ciszy usłyszymy bicie
swego serca, powiedzmy jak kiedyś Wyspiański: „A to Polska właśnie”.

XVII Międzynarodowy Marsz
PAMIĘCI Zesłańców Sybiru
w Białymstoku
Już po raz siedemnasty odbył się w Białymstoku Międzynarodowy Marsz
Pamięci Zesłańców Sybiru. Motto tegorocznego marszu to: „Ojczyzna w naszych sercach i pamięci”.
W przeddzień, 7 września 2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Sybiraków z udziałem członków Zarządu, przewodniczących Głównego Sądu Koleżeńskiego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz
prezesów Zarządów Oddziałów Związku Sybiraków.
Po wysłuchaniu Hymnu Sybiraków, dokładny program uroczystości przedstawił prezes Zarządu Oddziału w Białymstoku Tadeusz Chwiedź, a następnie
dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru Wojciech Śleszyński omówił plany budowy
i wyposażenia będącego w budowie muzeum na przedstawionej planszy.
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W tym też dniu miały miejsce dwa programy artystyczne – jeden
w wykonaniu harcerzy z Krakowa z programem skierowanym do młodzieży, o wspaniałej oprawie artystycznej i z przekazem patriotycznym
oraz dla trochę starszej „młodzieży” występ Ireny Santor.
Wiele artystycznych, a zarazem bolesnych wrażeń dostarczyły wystawy plenerowe w dolnej części kościoła pw. Ducha Świętego w Białymstoku przygotowane przez IPN: „Sybiracy. Deportacje obywateli
polskich w głąb ZSRR w latach 1939–1941” i „Rdzawe druty od Ojczyzny dzielą nas… Internowani w latach 1944–1947” oraz wystawa
przygotowana przez Muzeum Pamięci Sybiru „Sybir – Niepodległość
– Piłsudski. Pamięć Sybiru w Niepodległej”.
Dzień marszu, 8 września, rozpoczął się świętą liturgią w Katedralnej
Cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy, a następnie uczestnicy kolejnej
części uroczystości zgromadzili się przy Pomniku Katyńskim. Po wysłuchaniu hymnu państwowego zebranych przywitał przewodniczący
Podlaskiej Wojewódzkiej Rady Związku Sybiraków Tadeusz Chwiedź.
Następnie nastąpił ceremoniał odznaczeń medalami Pro Patria przez
p.o. szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka. Odznaczeni to: wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński, dowódca
18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego płk dypl. Marcin Frączek
oraz komendant miejski policji Wojciech Macutkiewicz.
Miały też miejsce odznaczenia związkowe. Złote Odznaki Honorowe
za Zasługi dla Związku Sybiraków otrzymały Oddziały Związku w Białymstoku, Bydgoszczy, Gliwicach, Olsztynie, Płocku i Puławach. Dekoracji dokonał prezes Zarządu Głównego Kordian Borejko w asyście
prezesa Zarządu Oddziału w Białymstoku Tadeusza Chwiedzia.
Po zapaleniu zniczy pamięci i złożeniu wspólnego wieńca od mieszkańców Białegostoku, duchowni obrządku katolickiego, prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego odmówili modlitwę ekumeniczną.
Przemarsz uczestników do kościoła pw. Ducha Świętego odbył się
ulicami: Świętojańską, Branickiego, Piastowską. W Marszu Pamięci
wzięło udział około 12 tys. osób, w tym niezwykle licznie uczniowie
szkół podstawowych i średnich, harcerze oraz Polacy z Litwy, Łotwy,
Estonii, Ukrainy, Białorusi (300 osób), Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanady. Ulicami miasta wraz z uczestnikami przeszło
250 pocztów sztandarowych.
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Wartę przy Pomniku Katyńskim, a następnie przy Grobie Nieznanego
Sybiraka pełnili żołnierze 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego,
policjanci, harcerze oraz w mundurach legionistów uczniowie łódzkiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka J. Piłsudskiego.
Mszę świętą celebrował JE abp prof. dr hab. Edward Ozorowski,
natomiast homilię wygłosił kapelan białostockich sybiraków ks. prałat
Józef Wiśniewski – przekazał również pozdrowienia i życzenia od krajowego kapelana sybiraków ks. Zdzisława Banasia.
Przy pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka został odegrany hymn
państwowy i odśpiewany przez ppłk. Jerzego Abramowicza Hymn Sybiraków.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił wiceprezydent Adam Poliński. Do uczestników marszu zostały skierowane listy od prezydenta RP
Andrzeja Dudy, prezes Rady Ministrów Beaty Szydło, prezesa IPN Jarosława Szarka. Przemawiał marszałek województwa podlaskiego Jerzy
Leszczyński. Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian
Borejko przedstawił w swoim wystąpieniu rys historyczny o deportacji
Polaków i ich gehennie na zesłaniu.
Modlitwa ekumeniczna w intencji zmarłych sybiraków poprzedziła
apel pamięci – w zawołaniu smoleńskim przypomniany został sekretarz
generalny Związku Sybiraków Edward Duchnowski, który zginął w katastrofie w 2010 r.
Po salwie honorowej nastąpił ceremoniał składania kwiatów – w imieniu sybiraków wieniec złożył prezes Zarządu Głównego Kordian Borejko w asyście osób towarzyszących, przedstawiciele władz naczelnych RP,
a najbardziej wzruszającym momentem było złożenie kwiatów przez kurator Jadwigę M. Szczypiń z delegacją uczniów.
Zapalenie zniczy przez harcerzy zakończyło oficjalne uroczystości
związane z XVII Międzynarodowym Marszem Pamięci Zesłańców Sybiru, ale jeszcze długo po tym gromadziły się grupy sybiraków przy pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka, odczytując tabliczki umieszczone
na Ścianie Pamięci, poświęcone tym, którzy tam pozostali, jak i tym,
którzy odeszli na wieczną wartę po powrocie do ojczyzny.
Jolanta Hryniewicka
Zdjęcia: Urząd Miejski w Białymstoku (Marcin Jakowiak),
Marian Boczar
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Uroczystościom XVII Międzynarodowego Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru towarzyszyła m.in. wystawa „Sybiracy. Deportacje obywateli polskich w głąb ZSRR
w latach 1939–1941”

Uroczystości uświetnił występ Ireny Santor. Na zdjęciu obok artystki prezes Zarządu
Głównego ZS Kordian Borejko, z lewej prezes Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku
Tadeusz Chwiedź

XVII Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców... 27

Szef UdsKiOR Jan Józef Kasprzyk odznaczył zasłużonych podlaskich działaczy medalami Pro Patria. Odznaczeni (od prawej): wojewoda Bohdan Paszkowski, marszałek
Jerzy Leszczyński, płk dypl. Marcin Frączek oraz komendant miejski policji Wojciech
Macutkiewicz

Odznaczenie przez prezesa Zarządu Głównego ZS Kordiana Borejkę Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków sześciu Oddziałów ZS. Na zdjęciu
(od prawej): prezes ZG ZS Kordian Borejko, sekretarz Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku Jolanta Hryniewicka, prezesi odznaczonych Oddziałów: Tadeusz Chwiedź
(Białystok), Mirosław Myśliński (Bydgoszcz), Eugeniusz Cymbor (Gliwice), Zygmunt
Skotnicki (Olsztyn), Remigiusz Bielewicz (Płock), Henryk Skirgajło (Puławy)
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Przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, Związku Sybiraków oraz duchowieństwa

Ulicami Białegostoku przeszedł po raz siedemnasty marsz upamiętniający zesłańców Sybiru. Na czele poczty sztandarowe Oddziału ZS w Białymstoku i Zarządu
Głównego ZS

XVII Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców... 29

W marszu licznie udział wzięła młodzież szkolna

Msza święta w kościele pw. Ducha Świętego. Na zdjęciu (od lewej): prezes ZG ZS
Kordian Borejko, senator Anna Maria Anders, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera, szef UdsKiOR Jan Józef Kasprzyk, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szrot
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Przy pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka przemawia prezes Zarządu Głównego
Związku Sybiraków Kordian Borejko

W imieniu Związku Sybiraków kwiaty złożyli (od lewej) prezes Zarządu Oddziału
w Białymstoku Tadeusz Chwiedź, prezes Zarządu Głównego Kordian Borejko, wiceprezes Mieczysław Pogodziński i członek Zarządu Wacław Mandryk
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Marsz Żywej Pamięci
W Białymstoku odbywa się Marsz Żywej Pamięci
Idzie kto może i Ci, co najbardziej historią dotknięci
Idą ludzie cywilni, młodzież, wojsko, policja, harcerze
Zmęczony życiem Sybirak główny udział bierze
Kroczą ulicami miasta, niosą ciężkie sztandary
Wszyscy w zadumie i w skupieniu, ucichły gwary
Idą Sybiracy, zmęczeni, z laseczką u boku
Ich ból i cierpienie widać przy każdym kroku
Oni dźwigają najciężej wspomnień bagaże
Przed oczyma mają to, co otrzymali od losu w darze
Przypomnieli swą drogę, przeszli przez męki
Głód, chłód, ubóstwo tamtych lat udręki
Zabrali ich niegdyś z domu przemocą
Wieźli gdzieś w nieznane dniem i ciemną nocą
Jechali w wagonach jak w beczce śledzie
Przytłoczeni, zmęczeni, w łachmanach i biedzie
Jakże to okrutne były dla nich czasy
W koło straszna tajga, same ciemne lasy
Przez piekło przeszli, takie było życie
O kawałeczku chleba marzyli skrycie
Popatrzmy na nich, narodzie kochany
Dziś powróciło minione, pootwierały się rany
Choć nikt ich teraz nie poniewiera
Żal utraconego dzieciństwa i młodości doskwiera
Dla nich to czas tragiczny, czas zatracony
Oni zasługują na wielkie korony
Szanujmy ich dzisiaj, kochani Polacy
Ci po przejściach ludzie to – Sybiracy

Alina Jurczuk
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10. rocznica nadania imienia Gimnazjum
w Piławie Górnej
8 maja 2007 r. Gimnazjum w Piławie Górnej przyjęło imię Zesłańców
Sybiru. Wybór takiego patrona wyrósł z przekonania, że warto wspominać
bohaterską przeszłość obrońców Rzeczypospolitej i pielęgnować ją.
26 maja 2017 r. w Miejskim Ośrodku Kultury nasza szkoła z dumą obchodziła 10. rocznicę nadania jej imienia. Było to dla całej społeczności
wyjątkowe wydarzenie.
Nasz jubileusz zaszczyciło wielu znamienitych gości: władze miasta na
czele z burmistrz Piławy Górnej Zuzanną Bielawską, sekretarz generalny
Zarządu Głównego Związku Sybiraków Eugeniusz Kuszka, przewodniczący Rady Miasta Dariusz Madejski, dyrektorzy placówek oświatowych
i kulturalnych, instytucji publicznych, przedstawiciele gimnazjów noszących imię Zesłańców Sybiru z Bielawy i Kobierzyc. Na uroczystości obecni byli również absolwenci, rodzice, nauczyciele i uczniowie. Honorowymi
gośćmi spotkania byli sybiracy i kombatanci.

Sekretarz generalny Zarządu Głównego Związku Sybiraków Eugeniusz Kuszka i burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska
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Uroczystą galę rozpoczęło wspólne odśpiewanie Hymnu Sybiraków
w asyście pocztów sztandarowych. W części oficjalnej głos zabrali dyrektor szkoły Edyta Lisowska oraz sekretarz generalny Zarządu Głównego
Związku Sybiraków Eugeniusz Kuszka. Swoimi wrażeniami z pobytu na
Syberii podzielił się Adam Trześniowski. Zdzisław Maciejewski przeczytał z książki swojego autorstwa „Z Kresów do Pieszyc” wiersz „Marysia
Sybiraczka”.
Następnie dyrektor Edyta Lisowska i Grażyna Koziara wręczyły podziękowania osobom i instytucjom za udział w obchodach jubileuszu 10-lecia
nadania imienia szkole, a w szczególności za pomoc w tworzeniu „łańcucha pamięci” o ludziach Sybiru.
Z kolei wszyscy przybyli na uroczystość mogli przypomnieć sobie najważniejsze wydarzenia z życia szkoły związane z patronem od momentu
nadania imienia do dnia dzisiejszego. Prezentacja przygotowana z okazji
10. rocznicy przybliżyła też przedsięwzięcia podejmowane przez uczniów
i nauczycieli wspólnie z przedstawicielami Koła Związku Sybiraków Ziemi Dzierżoniowskiej.
Wzruszającym momentem dla wszystkich było obejrzenie montażu poetycko-muzycznego „Pamiętamy” w wykonaniu uczniów i absolwentów
szkoły. Wiersze Mariana Jonkajtysa, Elżbiety Leopold, Teresy Pers, Józefa
Przybyły przypomniały historię wywózek Polaków na Syberię, a pieśni:
„Syberiada”, „Nadzieja”, „Matko o twarzy jak…” wykonane przez młodzież wywołały ogromne emocje, w niejednym oku zakręciła się łza. Całość wzbogaciły tematycznie związana z uroczystością prezentacja multimedialna oraz wymowna dekoracja sceny. Wyjątkowość akademii polegała
na zaprezentowaniu „żywego obrazu” przedstawiającego moment pierwszej deportacji ludności polskiej na Syberię. W rolę zesłańców wcielili się
uczniowie, a wykorzystane kostiumy i rekwizyty przeniosły widzów do
1940 r. Goście i społeczność szkolna docenili występ młodych aktorów
gromkimi brawami.
Na zakończenie głos zabrała burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska, która nie szczędziła słów uznania dla młodzieży i organizatorów uroczystości jubileuszowych. Gorące podziękowania skierował też Eugeniusz
Kuszka za wzruszający spektakl i długoletnią współpracę z naszym gimnazjum. Dyrektor szkoły Edyta Lisowska podziękowała gimnazjalistom
i organizatorom – Marcie Sochackiej-Pelczar, Marioli Jabłońskiej, Halinie Piórze i Donacie Wajdzie. Szczególne podziękowania skierowała do
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Pauliny Wojtaszek, Pameli Dudek i Dawida Kalinowskiego, absolwentów,
którzy włączyli się w organizację 10. rocznicy nadania imienia szkole.
Poczty sztandarowe, zaproszeni gości i społeczność szkolna przeszli do
gimnazjum, gdzie odbyła się dalsza część obchodów 10. rocznicy.
Przy obelisku upamiętniającym nadanie Gimnazjum imienia Zesłańców
Sybiru odśpiewano hymn państwowy i złożono kwiaty.
Następnie zaproszeni goście udali się do budynku szkoły na poczęstunek. W bibliotece mogli obejrzeć wystawę książek poświęconych Syberii
i sybirakom, w holu galerię uczniowskich prac związanych tematycznie
z patronem szkoły. Goście wyrazili swoje uznanie wpisem do księgi pamiątkowej.
To wydarzenie było ważne i piękne dla całej społeczności Gimnazjum
im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej. Było też podziękowaniem sybirakom za bezcenne zaangażowanie w życie szkoły – za „żywe lekcje historii”, pełne wzruszeń wspomnienia, spotkania na różnych uroczystościach,
marsze pamięci, obchody Tygodnia Patrona, a przede wszystkim za zawsze
okazywane nam ciepło i serce.
Mariola Jabłońska, Marta Sochacka-Pelczar

Przemarsz ulicami miasta pod obelisk przy Gimnazjum w Piławie Górnej
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ZWIĄZEK SYBIRAKÓW
ZARZĄD GŁÓWNY
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„Jeśli zapomnę o nich,
Ty, Boże na niebie,
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Warszawa, 8 maja 2017
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Sz.P. Edyta Lisowska
Dyrektor
Gimnazjum im. Zesłanców Sybiru
ul. Wiejska 2
58-240 Piława Górna

Zarząd Główny Związku Sybiraków na ręce Pani Dyrektor składa serdeczne gratulacje z okazji 10-lecia nadania szkole imienia Zesłańców Sybiru.
Dziękujemy za te 10 lat owocnej i niestrudzonej pracy na rzecz upamiętniania Golgoty Wschodu, za wysiłek włożony w kształtowanie postawy patriotycznej wśród młodzieży, wszystkie konkursy wiedzy o tematyce sybirackiej, wszystkie spotkania z Sybirakami.
Mamy nadzieję, że pomimo zmian w systemie edukacji pamięć o zesłaniach w głąb ZSRR będzie nadal kultywowana wśród społeczności Waszego
miasta, a kolejne pokolenia będą świadome tragizmu losu ludzkiego, który
jest przestrogą dla przyszłych pokoleń, jak cennym darem jest pokój.
Życzymy Pani Dyrektor, gronu pedagogicznemu, wszystkim pracownikom samych sukcesów w dalszej działalności edukacyjnej oraz nietracenia
entuzjazmu przy przekazywaniu młodemu pokoleniu wiedzy o tematyce sybirackiej. Drogiej młodzieży życzymy zapału do zdobywania wiedzy, radości z każdego dnia i realizacji zamierzonych celów.
Z poważaniem
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Inicjatywy Zarządu Oddziału ZS
w Gorzowie Wielkopolskim
w pierwszym półroczu 2017 r.
Dla szczególnego zaakcentowania kolejnej rocznicy pierwszej masowej
deportacji Polaków na Sybir w dniach od 1 do 20 marca 2017 r. na terenie Katolickiego Liceum i Gimnazjum im. św. Tomasza z Akwinu przy
ul. Drzymały w Gorzowie Wielkopolskim Zarząd Oddziału zaprezentował
wystawę pt. „Zesłani na Sybir” i przeprowadził kilka spotkań z młodzieżą
tej szkoły.
Propozycja prezentacji ponad 140 plansz wystawy została bardzo życzliwie przyjęta przez dyrekcję szkoły z jej dyrektorem Markiem Robakiem,
a podczas spotkań o los zesłańców było pytań bez końca. Z uwagi na to,
że kawiarenka szkolna była przed remontem, mogliśmy swobodnie wykorzystać wszystkie ściany do umocowania materiałów wystawy, którą
przygotowano z inicjatywy jej kustosza, wiceprezesa Zarządu Oddziału
Wincentego Hubskiego, przy pomocy Stanisławy Moroch i prezes Jadwigi
W. Ostrowskiej.
W dniu 9 marca 2017 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, z udziałem gości w osobach

Młodzież szkoły na otwarciu wystawy „Zesłani na Sybir”
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senatora RP Władysława Komarnickiego, dyrektora Biblioteki Edwarda Jaworskiego, dyrektora Archiwum Państwowego Dariusza Rymara, przedstawicieli
gorzowskich szkół współpracujących ze
Związkiem Sybiraków, prezesów Zarządów Kół z osobami towarzyszącymi
oraz pracowników Biura Senatorskiego,
odbyła się promocja „Zeszytu Historycznego Oddziału Związku Sybiraków
w Gorzowie Wielkopolskim” – wydawnictwa opracowanego przez Komisję Historyczną Zarządu Oddziału na podstawie
Kalendarza Sybiraka 1990. Uroczystość
rozpoczęta została Hymnem Sybiraków,
a zawartość wydawnictwa zaprezentował
członek Zarządu Oddziału, prezes Zarządu Koła w Międzychodzie Adam Nowak. Od prawej: dyrektor Katolickiego
Treść i forma opracowanego wydaw- Liceum i Gimnazjum im. św. Tonictwa, opublikowanego w ilości 150 egz., masza z Akwinu Marek Robak,
pozwoliły prezesom Zarządów Kół na prezes Zarządu Oddziału Jadwiga
jego dalsze przekazanie zainteresowanym, W. Ostrowska, wiceprezes i kustosz
szczególnie szkołom. Koszty publikacji, wystawy Wincenty Hubski
łącznie z poczęstunkiem po jego promocji,
zostały pokryte w całości przez senatora RP Władysława Komarnickiego, który decyzją Zarządu Głównego Związku Sybiraków odznaczony został Odznaką Honorową Sybiraka.
Jak co roku Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim z grupą sybiraków zorganizował wyjazd do Sanktuarium Matki
Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie, by się pomodlić w naszej Kaplicy Zesłańców Sybiru.
Bardzo historyczny charakter miała uroczystość w dniu 10 czerwca 2017 r.
w kościele Pierwszych Męczenników Polski przy ul. Biskupa Wilhelma Pluty
w Gorzowie Wielkopolskim. Powiązana była bowiem z 20. rocznicą wizyty
Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzowie Wielkopolskim.
Przy tej świątyni stoi pomnik św. Jana Pawła II, który 20 lat temu (dokładnie 2 czerwca 1997 r.) był tam obecny podczas kolejnej pielgrzymki
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do ojczyzny. W trakcie wygłoszonej wówczas homilii szczególne słowa
skierował do sybiraków. Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim, z poparciem wszystkich Zarządów Kół i za zgodą gospodarza świątyni ks. Janusza Mikołajewicza, umieścił te słowa na tablicy
o wymiarze 70 x 90 cm, wykonanej w multikolorze z piaskowanym napisem i umieszczonej w tej świątyni.
Ta uroczystość rozpoczęta została koncelebrowaną mszą świętą z udziałem wielu kapłanów kościołów Gorzowa Wielkopolskiego, w tym naszego
kapelana sybiraków ks. Henryka Jacuńskiego. Na uroczystość przybyły
poczty sztandarowe Kół ZS z: Gorzowa Wielkopolskiego, Kostrzyna nad
Odrą, Dębna, Słubic, Pełczyc, Lipian oraz Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących, w którym działa Kompania Kadetów im. Zesłańców Sybiru. Przybyli liczni sybiracy i parafianie. Aktu poświęcenia tablicy
dokonał kapelan ks. Henryk Jacuński, a odsłonili ją prezes Zarządu Koła
Związku Sybiraków w Witnicy Bronisława Rubaszewska, prezes Zarządu Koła ZS w Międzychodzie Adam Nowak i Jadwiga Downar – członek

Msza święta w kościele Pierwszych Męczenników Polski. Pierwszy od lewej proboszcz ks. Janusz Mikołajewicz, pierwszy z prawej kapelan sybiraków ks. Henryk
Jacuński
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Zarządu Koła z Dębna. Pod tablicą złożona została biało-czerwona
wiązanka kwiatów.
Po mszy świętej zgromadzeni
wysłuchali koncertu poświęconego św. Janowi Pawłowi II, a następnie Zarządy Kół z osobami
towarzyszącymi przeszły do użyczonego Wieczernika, w którym
odbyło się posiedzenie Zarządu
Oddziału z prezesami. Posiedzenie poprowadziła prezes Zarządu
Oddziału Jadwiga W. Ostrowska,
rozpoczynając je wspólnym odśpiewaniem ulubionego utworu
Jana Pawła II – „Barki”.
Po przekazaniu informacji z posiedzenia Zarządu Głównego we Treść tablicy pamiątkowej odsłoniętej w koWrocławiu przez wiceprezesa Za- ściele Pierwszych Męczenników Polski
rządu Oddziału Mieczysława Wirszyca i spraw finansowych przez wiceprezesa, skarbnika Wincentego Lubskiego, omówione zostały bieżące sprawy oraz wstępnie zadania na drugie
półrocze bieżącego roku, z planami zebrań sprawozdawczo-wyborczych.
Następnie, po wielu przeżyciach wszyscy zgromadzeni chętnie skorzystali
z przygotowanego ciepłego posiłku uzupełnionego różnorodnymi owocami.
Z uwagi na wielogodzinny czas uroczystości nieliczną grupą byliśmy
przy pomniku św. Jana Pawła II z kwiatami i zniczami.
Jadwiga W. Ostrowska
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Uroczystość w Rokitnie
Lubuskie Oddziały Związku Sybiraków zorganizowały w dniu 26 maja
2017 r. w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie uroczystość upamiętniającą: 20. rocznicę wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II
w Gorzowie Wielkopolskim, gehennę 1 350 tys. Polaków wywiezionych
w czterech masowych wywózkach na Sybir, heroizm matek sybiraczek,
77. rocznicę mordu katyńskiego.
Zielonogórscy sybiracy rozpoczęli uroczystość złożeniem kwiatów pod
pomnikiem Matki Sybiraczki w Zielonej Górze.
O godz. 12.00 w Bazylice Mniejszej w Rokitnie odprawiona została
msza święta. Wezwania modlitewne odczytali Jadwiga W. Ostrowska, prezes Zarządu Oddziału ZS w Gorzowie Wielkopolskim i Fryderyk Cielecki
z Oddziału ZS w Zielonej Górze.
Ważnym elementem uroczystości było poświęcenie urny z ziemią ze
stepów kazachstańskich i grobów sybiraków pochowanych w Pawłodarze, którego dokonał ks. kustosz Józef Tomiak. Urnę wykonano staraniem
Tadeusza Szumowskiego – aktywnego
członka Klubu Pawłodarczyka. Tadeusz
Szumowski na tej uroczystości występował w stroju członka Nadodrzańskiej Komandorii Zachodniopomorskiego Przeoratu Królewskiego Orderu Świętego
Stanisława Biskupa Męczennika.
Po mszy świętej urnę uroczyście przeniesiono do Kaplicy Zesłańców Sybiru
położonej w bliskim sąsiedztwie Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej, gdzie pod tablicami poświęconymi
matkom sybiraczkom oraz żołnierzom
sybirakom zapalono znicze.
Po uroczystościach ksiądz kustosz
udostępnił sybirakom Salę Kamionkową. Tam przy herbacie prezes Zarządu
gorzowskiego Oddziału Związku SyUmieszczenie urny w niszy Kaplicy biraków Jadwiga W. Ostrowska i preZesłańców Sybiru
zes Zarządu zielonogórskiego Oddziału
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Poświęcenie urny przez ks. kustosza Józefa Tomiaka

Związku Sybiraków Wacław Mandryk omówili najważniejsze problemy,
którymi żyje Związek Sybiraków, po czym wywiązały się przyjacielskie
rozmowy. Poczęstunek przygotowany został przez ks. kustosza Józefa Tomiaka.
Fryderyk Cielecki

III Sybiracki Piknik Rodzinny
27 maja 2017 r. w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Świętej Wodzie koło Wasilkowa odbył się III Sybiracki Piknik Rodzinny. W uroczystości wzięli udział m.in. prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków
w Białymstoku Tadeusz Chwiedź, prezes Podlaskiego Stowarzyszenia
Pamięci Zesłańców Sybiru Jerzy Bołtuć, prezes Wspólnoty Wnuków Sybiraków Paweł Tupalski, przedstawiciele Związku Sybiraków i wnukowie
sybiraków wraz z rodzinami i przyjaciółmi.
Przed godz. 10.00 wszyscy zgromadzili się w kościele, gdzie z wielkim
wzruszeniem wysłuchali wystąpienia prezesa Tadeusza Chwiedzia na te-
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mat II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Mszę świętą w intencji ojczyzny odprawił ks. Michał Kalinin, wnuk sybiraczki Teresy Kalinin,
członek Wspólnoty Wnuków Sybiraków.
Po mszy świętej procesyjnie, na czele ze sztandarem Oddziału ZS w Białymstoku (chorąży Hipolit Popławski i asysta – wnukowie sybiraków: Maciej
Panasiuk oraz Sebastian Rutkowski) i transparentem Wspólnoty Wnuków Sybiraków, niesionym dumnie przez Dominikę Rutkowską i Jakuba Kisło, skierowaliśmy się do Krzyża Pamięci i Wdzięczności Sybiraków na Górze Krzyży.
Tu odbyła się oficjalna część III Sybirackiego Pikniku Rodzinnego. Na wstępie
wspólnie odśpiewaliśmy Hymn Sybiraków. Odznaką Honorową Sybiraka zostało udekorowanych czworo wnuków sybiraków, a mianowicie: Danuta Rybakowska, Aneta Tuchlińska, Cezary Rutkowski i Łukasz Jakubowski.
W końcowej części oficjalnej zabrzmiała pieśń „Matka Sybiraczka”, złożyliśmy kwiaty przy Krzyżu Pamięci i Wdzięczności Sybiraków i zapaliliśmy znicze.
Gromadnie udaliśmy się do miejsca, gdzie czekało na nas ognisko integracyjne z kiełbaskami. Uczestnikom dopisały pogoda i humory. Wybornie
smakowały kiełbaski.

III Sybiracki Piknik Rodzinny
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Mamy nadzieję, że za rok znowu spotkamy się w tak miłym gronie. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy wzięli udział w pikniku, nade wszystko naszym sponsorom oraz wspaniałym dziadkom sybirakom: Henrykowi
Pasierskiemu i Tadeuszowi Sitnikowi, którzy wyjątkowo aktywnie włączyli
się w organizację pikniku, a także babci sybiraczce Janinie Rutkowskiej.
III Piknik Rodzinny Sybiraków!
To już trzecie nasze wspólne świętowanie!
Niech Boża radość ogarnie nasze biesiadowanie;
Prosimy: Niech modli się za nas, Sybiraków, Matka Bolesna, Maryja,
I nam, i naszym dzieciom oraz wnukom i prawnukom niechaj Maryja
sprzyja!
Niech święty Rafał Kalinowski, Patron Sybiraków z nieba
Czuwa nad naszymi Rodzinami i dba o to, czego nam naprawdę potrzeba;
Niech Jan Paweł II, Nasz Umiłowany Święty,
Ojczyzną naszą, Polską nadal będzie przejęty!
Błogosław naszemu piknikowaniu, Dobry Boże,
W Świętej Wodzie o tak pięknej majowej porze!
Barbara Bielawiec, zdjęcia archiwum WWS

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
poświęconej Michałowi Butowdowi-Andrzeykowiczowi w Zespole Szkół nr 1
w Toruniu
2 czerwca 2017 r. na terenie Gimnazjum nr 6 im. Zesłańców Sybiru i VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Toruniu odbyła się niecodzienna uroczystość. Odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Michałowi Butowdowi-Andrzeykowiczowi – polskiemu zesłańcowi, który przebywając na Kaukazie w połowie XIX w., opisał przeszłość i teraźniejszość;
ludność i kulturę ówczesnego Kaukazu. Inicjatorem tego wydarzenia był
ambasador Republiki Azerbejdżanu w Polsce Hasan Hasanov. Ambasador
był w naszej szkole honorowym gościem, ale też współgospodarzem uroczystości. Patronat honorowy objęli marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki i prezydent miasta Torunia Michał Zaleski.
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Na początku odegrane zostały hymny Polski i Azerbejdżanu, następnie
dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Zbigniew Matuszewicz powitał przybyłych
gości. Odsłonięcie tablicy swoją obecnością uświetnili: licznie przybyli sybiracy, Zbigniew Rasielewski – zastępca prezydenta miasta Torunia,
Janusz Wojciechowski – dyrektor Delegatury Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu, Denis Dembek – naczelnik Wydziału
Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego, Jan Myrcha – członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków, prezes toruńskiego Zarządu
Oddziału ZS, Kazimierz Wach ze Światowego Związku Żołnierzy AK
– Okręg Toruń, Katarzyna Nowicka-Skuza – zastępca dyrektora Wydziału
Edukacji Urzędu Miasta Torunia, ks. prałat Józef Nowakowski – kapelan
sybiraków, Mirosław Bartulewicz – komendant Straży Miejskiej w Toruniu, st. chor. szt. Mirosław Żelichowski – komendant Placówki Żandarmerii Wojskowej w Toruniu, mjr Wiesław Wąsicki – zastępca komendanta
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Toruniu, nadkomisarz Dorota Rybszleger – komendant Komisariatu Toruń-Śródmieście, Elżbieta Skierska
z Fundacji gen. Elżbiety Zawackiej Archiwum i Muzeum Pomorskie AK
oraz Wojskowej Służby Polek, Rafał Świechowicz – dowódca Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Toruniu, Urszula Polak – prezes oddziału
ZNP w Toruniu, Jerzy Wiśniewski – przewodniczący komisji międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” pracowników oświaty i wychowania oraz,
oczywiście, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 w Toruniu.
Swoje przemówienie dyrektor Zbigniew Matuszewicz rozpoczął od
stwierdzenia, że dzięki tej uroczystości pamięci zostaje przywrócony
bohater, o którym dotychczas niewiele wiedzieliśmy. Podkreślił także
podobieństwo historii Polski i Azerbejdżanu. Oba kraje w podobnym
okresie zostały poddane dominacji rosyjskiej i podjęły próbę odzyskania wolności. Toruń i Azerbejdżan łączy też osoba króla Kazimierza Jagiellończyka, który dla tego miasta ma szczególne znaczenie, a za jego
panowania właśnie zostały nawiązane stosunki dyplomatyczne między
naszymi dwoma krajami.
Historia bohatera uroczystości przypada na XIX w. (ok. 1780–1860).
Był jednym z wielu młodych Polaków, którzy doświadczyli przymusowego pobytu na zesłaniu. Na Kaukazie przebywał jako zesłaniec polityczny
przez 18 lat. Trafił tam za przynależność do ruchu spiskowego, kierowanego przez Szymona Konarskiego, szerzącego się na Ukrainie, Białorusi, Litwie. Był studentem Uniwersytetu Wileńskiego. Pochodził z rodzi-
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ny szlacheckiej, osiadłej w północno-zachodniej części Litwy, określanej
mianem historycznym Żmudzią. Urodził się i wychowywał w Połtawie.
Przedstawiciele rodziny uczestniczyli aktywnie w życiu politycznym, m.in.
Michał Butowd-Andrzeykowicz h. Gryf był gubernatorem grodzieńskim
i wołyńskim.
Za działalność polityczną został ukarany obowiązkiem odbycia służby
wojskowej w garnizonach kaukaskich. Skierowano go do artylerii stacjonującej w Tyflisie (obecnie Tbilisi). Przebywał tam przez dwa lata. Następnie wraz ze swoim garnizonem od 8 (20) marca 1840 r. przenosił się do różnych miejscowości w Azerbejdżanie i Dagestanie. W Tyflisie spotkał kilka
osób ujawniających zainteresowania literackie. Nawiązał z nimi bliższe
kontakty towarzyskie. Później zaczęto ich określać mianem „kaukaskiej
grupy poetów”. Nawiązał kontakty z Józefem Ignacym Kraszewskim, wydającym w latach 1841–1851 w Wilnie „Athenaeum. Pismo zbiorowe poświęcone historii, filozofii, literaturze, sztukom itd.”. Spowodował on opublikowanie na łamach pisma studium Michała Butowda-Andrzeykowicza
pt. „Szkice Kaukazu”. Opracowanie spotkało się z uznaniem wydawcy, co
wyraziło się w przetłumaczeniu jego fragmentu na język rosyjski oraz wy-

Moment odsłonięcia tablicy
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rażeniu uznania na łamach „Biblioteki Warszawskiej”. Jak dalej podkreślił dyrektor Matuszewicz, „Szkice Kaukazu” dostarczają wiedzy na temat
różnorodności geograficzno-przyrodniczej, życia społecznego, zachowań
i świata wartości ludzi tego regionu. Autor zwracał bowiem uwagę przede
wszystkim na odmienność kulturową ludności; sam np. brał udział w spotkaniu czcicieli ognia. Stąd uznaje się te szkice za pionierskie w polskiej
literaturze studium kaukazologiczne.
Ambasador Republiki Azerbejdżanu na wstępie podziękował za niezwykle serdeczne przyjęcie i ogromne zaangażowanie społeczności szkolnej
w przygotowanie uroczystości. Również podkreślił podobieństwo losów
i historii ludności obu państw, dlatego, jak stwierdził, jego misją stało się
przybliżanie sylwetek Polaków, którzy odegrali istotną rolę w Azerbejdżanie, a w Polsce są praktycznie nieznani. Szczególnie więc spodobała mu się
prezentacja przygotowana przez nauczycieli i uczniów, w której przedstawiono innych naszych rodaków zasłużonych dla Azerbejdżanu. Odniósł się
do przywołanych postaci: braci Kryczyńskich – budowniczych azerskich
instytucji państwowych; Witolda Zglenickiego nazywanego „ojcem bakijskiej nafty” czy architektów: Józefa Wikientiewicza Gosławskiego, Józefa
Płoszki i Kazimierza Skórewicza, których dzieła należą do dziś do wielkich
osiągnięć Azerbejdżanu. Dlatego właśnie, jak zauważył Hasan Hasanov,
takie uroczystości mają ogromne znaczenie – pozwalają Polakom poznać
dokonania rodaków, ale też szerzą wiedzę o historii, kulturze i codziennym
życiu Azerów. Podczas swojego wystąpienia ambasador wręczył też nagrody uczniom wyróżnionym w konkursie plastycznym dotyczącym Azerbejdżanu.
Następnie głos zabrał Jan Myrcha – członek Zarządu Głównego ZS
i prezes toruńskiego Zarządu Oddziału Związku. Odczytał list od prezesa
Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordiana Borejki, przygotowany
na tę okoliczność. Prezes Borejko wyraził wielkie zadowolenie, że w szkole noszącej imię Zesłańców Sybiru będzie tablica przypominająca o tym
XIX-wiecznym patriocie, którego los, a raczej carscy oprawcy, zagnali
na daleki Kaukaz. „Dla nas, sybiraków, ale i dla wszystkich naszych rodaków powinien być powodem dumy, że jako przybysz z odległej Polski,
stanowiącej wówczas część Imperium Rosyjskiego, dał się poznać jako
jeden z badaczy tych dalekich regionów. Pamięć o XIX-wiecznych zesłańcach jest niezwykle ważna w kilkuwiekowych dziejach zesłań Polaków” – napisał.
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Prezes toruńskiego Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Toruniu Jan Myrcha
w asyście członka Związku Anny Jóźwik odznacza ambasadora Hasana Hasanova
Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków

Od lewej: dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Toruniu Zbigniew Matuszewicz, wicedyrektor Mariusz Ślebioda, ambasador Republiki Azerbejdżanu w Polsce Hasan Hasanov
i prezes toruńskiego Zarządu Oddziału ZS Jan Myrcha przy tablicy upamiętniającej
Michała Butowda-Andrzeykowicza
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W tym miejscu uroczystości, na wniosek Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Toruniu, wręczono odznaczenia. Złotą Odznakę Honorową za Zasługi
dla Związku Sybiraków otrzymał ambasador Republiki Azerbejdżanu w Polsce Hasan Hasanov, a wręczył ją członek Prezydium Zarządu Głównego ZS
Jan Myrcha. Srebrną Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków
otrzymała Irena Schick. Prezes Jan Myrcha wręczył także legitymację Agnieszce Rok, która została członkiem wspierającym Związku Sybiraków w Toruniu.
Potem nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej Michałowi
Butowdowi-Andrzeykowiczowi. Aktu tego dokonali: ambasador Republiki
Azerbejdżanu Hasan Hasanov, Zbigniew Rasielewski – zastępca prezydenta
miasta Torunia, Wiesław Chróścielewski – prezes Zarządu Koła ZS w Toruniu, Jan Myrcha – prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Toruniu
i Zbigniew Matuszewicz – dyrektor VI LO im. Zesłańców Sybiru i Gimnazjum nr 6 im. Zesłańców Sybiru w Toruniu. Ks. prałat Józef Nowakowski,
kapelan sybiraków, odmówił krótką modlitwę i poświęcił tablicę.
Na zakończenie uroczystości zebrani goście obejrzeli wystawę przygotowaną przez Ambasadę Azerbejdżanu w Polsce, a prezentującą wkład polskich architektów w rozwój miasta Baku.
Izabela Świtała, zdjęcia Jolanta Kwiatkowska

Spotkanie z sybiraczką w Bachowie
W dniu 3 czerwca 2017 r. przedstawiciele przemyskiego Oddziału
Związku Sybiraków: Joanna Preiss – prezes Zarządu, Mieczysław Tłuczek
– wiceprezes Zarządu, Marian Boczar – sekretarz Zarządu odwiedzili Wincentynę Król – najstarszą sybiraczkę mieszkającą we wsi Bachów (gmina
Krzywcza) w powiecie przemyskim.
Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko odznaczył Wincentynę Król Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku
Sybiraków. W imieniu prezesa Zarządu Głównego dekoracji dokonał członek Zarządu Głównego Marian Boczar.
Z rysu historycznego należy zauważyć, że wioska Bachów znalazła się
w trudnym położeniu, gdyż w lutym 1940 r. była to już granica niemiecko-sowiecka. Nocą 10 lutego 1940 r. mieszkańców wywieziono i zesłano na
Sybir, a wieś spalono.
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Na zdjęciu (od lewej): wiceprezes Mieczysław Tłuczek, Wincentyna Król, prezes
Joanna Preiss

Głównym celem spotkania z panią Wincentyną była potrzeba utrwalenia
dla potomnych wspomnień z deportacji na Sybir. Wincentyna Król w wieku
14 lat z rodzicami i rodzeństwem (siostrą i dwoma braćmi) została zesłana
do Mołotowskiej obłasti, posiołek Kriwoja. Do Polski powróciła w 1946 r.
Marian Boczar

Śladami wielkich Polaków
Od wielu lat członkowie Oddziału Związku Sybiraków w Poznaniu są
zapraszani do poznańskich szkół w ramach edukacji młodzieży o życiu zesłańców na zsyłce na Sybir. Często po spotkaniu słyszeliśmy, że „żywy”
przekaz o katordze zesłańców pozostaje na długo w pamięci młodzieży
w odróżnieniu od wiedzy z książek lub przekazanej przez nauczycieli, które wpadają jednym uchem, a wylatują drugim. Staramy się rozpowszechniać wiedzę o zesłaniach w szkołach czy organizując wyjazdy do Centrum
Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku.
Postanowiłem podziękować młodzieży za duże zainteresowanie tematem zsyłek i zorganizować wycieczkę do Wilna pod tytułem „Śladami wiel-
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kich Polaków”. Czemu Wilno? Bo stamtąd też wielu Polaków trafiło na
Sybir, m.in. i ja wraz z rodzicami trafiłem prawie na 11 lat do uralskiej tajgi. Do dnia dzisiejszego utrzymuję kontakty z kolegami Litwinami, którzy
znaleźli się w tej samej miejscowości, do której nas wywieziono.
Wystąpiłem z pismem poznańskiego Oddziału Związku Sybiraków do
władz Poznania o dofinansowanie wyjazdu z młodzieżą z poznańskich
szkół do Wilna w ramach patriotyczno-edukacyjnej wędrówki śladami
wielkich Polaków, takich jak Adam Mickiewicz i jego przyjaciele – Antoni
Odyniec, Jan Czeczot, Tomasz Zan, Ignacy Domeyko oraz Juliusz Słowacki, Józef Ignacy Kraszewski, Władysław Syrokomla, Stanisław Moniuszko (tam powstały „Halka” i muzyka do „Prząśniczki”), Joachim Lelewel,
Paweł Jasienica, Czesław Miłosz czy mieszkający obecnie w Warszawie
Bernard Ładysz. Oprócz „młodzieży” z Wilnem są związani Jagiellonowie,
twórcy i wykładowcy Uniwersytetu Stefana Batorego czy bardziej współczesny Józef Piłsudski (też sybirak).
Po pozytywnym rozpatrzeniu naszej prośby przez poznańskie władze
uzgodniłem z dyrektorami szkół, tj. Zespołem Szkół Handlowych (dyrektor
Andrzej Kaczmarek), Gimnazjum nr 50 (dyrektor Ligia Przybył) oraz Gimnazjum nr 58 (dyrektor Elżbieta Marciniak), wyjazd autokarowy do Wilna
w dniach 3–7 czerwca 2017 r. Oprócz młodzieży udział w wycieczce wzięli
dyrektorzy szkół, po jednym wychowawcy,
wicedyrektor Wydziału Oświaty w Poznaniu
Wiesław Banaś, przedstawicielka Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie Zofia
Szabel-Zakrzewska. Pilotem wycieczki była
członkini Zarządu Towarzystwa Miłośników
Wilna i Ziemi Wileńskiej Krystyna Liminowicz, a jednym z kierowców – wiceprezes
tego Towarzystwa Roman Waśko. Zamieszkaliśmy w kameralnym hotelu RunMis, będącym własnością zamieszkałych w Wilnie
Polaków.
Już pierwszego dnia, pomimo zmęczenia długą podróżą, po zakwaterowaniu poszliśmy na spacer. Po minięciu bramy, nad
Przy pomniku Adama Mickiewi- którą króluje obraz Matki Boskiej Ostrocza w Wilnie
bramskiej, znaleźliśmy się na jednej z naj-
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Przy grobie matki Józefa Piłsudskiego i jego serca na cmentarzu na Rossie

Groby naszych żołnierzy na cmentarzu w dzielnicy Antokol
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piękniejszych Starówek w Europie. Duży teren z mnóstwem kawiarenek
i knajpek oraz wspaniale oświetlonych placyków spowodował, że minęło
zmęczenie i to był pierwszy „łyk” uroków Wilna (jest to opinia młodzieży,
która pomimo zmęczenia wybrała się z nami na spacer).
Drugiego dnia (niedziela) udaliśmy się do kościoła św. Teresy na odprawianą w języku polskim mszę (udział dla chętnych). Po mszy świętej ruszyliśmy z przewodniczką na zwiedzanie miasta. Rozpoczęliśmy od
słynnego cmentarza na Rossie, gdzie spoczywa matka Józefa Piłsudskiego
i jego serce. Było to oddanie hołdu sybirakowi, a następnie naczelnikowi państwa polskiego. Złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze. Zwiedziliśmy cmentarz, gdzie spoczywa wielu słynnych Polaków. Odwiedziliśmy
również cmentarz na Antokolu, gdzie m.in. spoczywają polscy żołnierze,
uczestnicy walk polsko-rosyjskich w latach 1919–1921. Tam również zapaliliśmy znicze i przewiązaliśmy krzyże biało-czerwonymi wstążkami.
Zwiedzanie miasta było ukierunkowane programem wyjazdu, tj. śladami
wielkich Polaków. Poznaliśmy miejsca zamieszkiwania słynnych Polaków,
chodziliśmy uliczkami, po których chodzili oni w czasie studiów i po ich
skończeniu. Młodzież wczuwała się w epokę znanych Polaków i zadawała
dużo pytań, które świadczyły o jej zainteresowaniu. Uczniowie byli dumni,
że mogą chodzić tymi uliczkami. Zwiedzaliśmy piękne kościoły i nie tylko
katolickie. Wejście do słynnego uniwersytetu też powodowało, że młodzi
czuli się jak żacy z dawnych czasów.
W ramach spotkań integracyjnych odwiedziliśmy jedno z „polskich”
gimnazjów – Gimnazjum im. Jana Pawła II. Na spotkanie z młodzieżą
z tego gimnazjum przygotowano pieczenie kiełbasek z dodatkami z prywatnych zasobów dyrektora i nauczycieli tej szkoły. Dyrektor Adam Błaszkiewicz zorganizował to spotkanie w taki sposób, że młodzież miejscowa
i przyjezdna bardzo szybko znalazła wspólny język i doskonale potrafiła
razem się bawić. Młodzież dzieliła się uwagami o metodach pracy w szkołach na Litwie i w Polsce.
Następny dzień przeznaczony był na wędrówki po okolicach. Rozpoczęliśmy od dawnej stolicy w Trokach. Zwiedziliśmy piękny zamek na jeziorze
Galvė, zbudowany przez litewskiego księcia Kiejstuta i jego syna Witolda. Następnie pojechaliśmy do Kiernowa, gdzie znajdowała się pierwsza,
jeszcze pogańska, stolica Litwy. Położenie na pięciu wzgórzach w zakolu rzeki Wilii oddawało ducha dawnych czasów. Następnie jechaliśmy
szlakiem działań II Wileńskiej Brygady AK. W Mejszagole zapaliliśmy
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Spotkanie integracyjne w Gimnazjum Jana Pawła II. Stoją od lewej: dyrektor gimnazjum Adam Błaszkiewicz, dyrektor Wydziału Oświaty Wiesław Banaś, pilot wycieczki
Krystyna Liminowicz, dyrektor Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu Andrzej Kaczmarek Andrzej Kaczmarek, Marek Macutkiewicz, dziennikarka „Kuriera Wileńskiego” redaktor Jadwiga Podmostko, dyrektor Gimnazjum nr 50 Ligia Przybył

Spotkanie w Szkole Podstawowej w Rzeszy
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znicze na grobie patriarchy Litwy prałata Józefa Obrębskiego, który żył
105 lat. Odwiedzali go m.in. prezydenci Polski i wielu innych znanych
ludzi. Zapaliliśmy również znicze na grobie ks. Jana Koryckiego, kapelana
II Wileńskiej Brygady AK. Na zakończenie zwiedzania w tym dniu odwiedziliśmy polską Szkołę Podstawową w Rzeszy. Tu też spotkaliśmy się
z gorącym przyjęciem. Pięknie zastawiony smakołykami stół wywoływał
uśmiech na twarzach naszej młodzieży. Dyrektorki tej szkoły opowiedziały
o pracy z dziećmi, o wspólnych przedsięwzięciach z rodzicami, o osiągnięciach i trudnościach. Ta wizyta też bardzo podobała się młodzieży.
Na koniec opinia kilku młodych uczestników tej wycieczki: wyjeżdżając do Wilna myśleliśmy, że to będzie jeszcze jedna wycieczka szkolna
bez żadnego „wow!”, bo przecież Wilno to nie Paryż czy Nowy Jork. Po
powrocie stwierdzamy, że to było „wow!” i oby takich wyjazdów było jak
najwięcej.
Marek Macutkiewicz

Żywa lekcja historii – spotkanie
z sybirakami w Lubaczowie
W dniu 7 czerwca 2017 r. uczniowie klas pierwszych Gimnazjum nr 1
w Lubaczowie spotkali się z przedstawicielami Terenowego Koła Związku
Sybiraków w Lubaczowie. Na spotkanie przybyli Mieczysław Szymoniak
oraz Lidia Argasińska.
Goście opowiadali o swoich tragicznych przeżyciach związanych z deportacją na „nieludzką ziemię”. Były to ciekawe, ale i jednocześnie smutne,
wręcz tragiczne historie tułaczki poza granicami państwa w czasie II wojny
światowej.
Spotkanie wywarło na uczniach duże wrażenie. Wspomnienia sybiraków zaciekawiły uczniów, skłoniły do refleksji. Ze strony uczniów padało
wiele pytań. Dziś trudno zrozumieć cele polityczne okupanta sowieckiego,
a na pewno nie wolno zapomnieć o cierpieniach Polaków.
Na koniec spotkania Zenon Swatek, nauczyciel historii, podziękował
sybirakom za uczestnictwo w spotkaniu z młodzieżą. Zapewnił, iż pamięć
o historii Polski, a przede wszystkim wiedza o Syberii i sybirakach będą
przekazywane kolejnym rocznikom.
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Lidia Argasińska i Mieczysław Szymoniak z uczniami Gimnazjum nr 1 im. Przemysława Inglota w Lubaczowie

Jak mawia stare przysłowie: „Jeśli Ci powiem – zapomnisz, jeśli pokażę
– zapamiętasz, jeśli wytłumaczę – zrozumiesz”. Dlatego też aby lekcja historii nie zamykała się w szkolnych murach i nie zabijała nudą, niezbędne
są takie żywe lekcje historii i patriotyzmu.
Barbara Janczura, zdjęcia Zenon Swatek

VII Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Szkół
i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń
noszących imiona upamiętniające
Zesłańców Sybiru
Olsztyn i Szymonowo to miejscowości na Warmii i Mazurach, gdzie w dniach
8–10 czerwca 2017 r. pod patronatem minister edukacji narodowej i wojewody
warmińsko-mazurskiego obradował VII Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Szkół
i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru pod hasłem: „Przez Sybir do Niepodległej”.
Organizatorami Zjazdu byli: dyrektor Gimnazjum nr 12 im. Sybiraków
w Olsztynie Andrzej Tymecki, wspomagany przez prezesa Zarządu Od-
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działu Związku Sybiraków w Olsztynie Zygmunta Skotnickiego, opiekuna Klubu Wnuka Sybiraka Józefa Kownackiego, bibliotekarkę Małgorzatę
Olszewską i grono nauczycieli, oraz Zofia Bagińska, dyrektor Domu dla
Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie. Wsparcia organizacyjnego i finansowego udzielili: Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, wojewoda warmińsko-mazurski, prezydent miasta Olsztyna, starosta powiatu
ostródzkiego, wójt gminy Małdyty, Zarząd Główny Związku Sybiraków
i Zbigniew Dąbkowski – ojciec chrzestny sztandaru gimnazjum, właściciel Zakładu Przetwórstwa Spożywczego, zastępca przewodniczącej Rady
Miasta Olsztyna.
W zjeździe wzięło udział 53 uczestników z 26 na 49 jednostek szkolnych i placówek oraz z 6 na 10 stowarzyszeń.
Inauguracja VII Ogólnopolskiego Zjazdu składała się z trzech części.
Część oficjalna miała miejsce w sali sesyjnej Rady Miasta olsztyńskiego
ratusza. Ceremonię otwarcia przeprowadził dyrektor Gimnazjum nr 12
im. Sybiraków Andrzej Tymecki, który po wprowadzeniu na salę obrad
sztandaru gimnazjum i odegrania Hymnu Sybiraków powitał gości: prezydenta Olsztyna dr. Piotra Grzymowicza, pełnomocniczkę marszałka
ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi Joannę Glezman, dyrektora Wydziału Wychowania i Opieki Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium

Ceremonia odznaczenia. Od lewej: Józef Kownacki, prezes Zarządu Głównego ZS
Kordian Borejko, Renata Skowron, dyrektor Andrzej Tymecki, Ewa Wrzosek, prezes Zarządu Oddziału ZS w Olsztynie Zygmunt Skotnicki, Iwona Malinowska, Kazimierz Korczyński
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Oświaty Barbarę Antczak, prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków
Kordiana Borejkę i członka Prezydium Jana Myrchę.
Dyrektor Andrzej Tymecki swoje wystąpienie rozpoczął od nawiązania
do rozmyślań Jana Pawła II na temat Polski zawartych w poemacie „Myśląc Ojczyzna”: „Całym sobą płacisz za wolność – więc to wolnością nazywaj, że możesz płacąc ciągle na nowo siebie posiadać. Tą zapłatą wchodzimy w historię i dotykamy jej epok: którędy przebiega dział pokoleń między
tymi, co nie dopłacili, a tymi, co musieli nadpłacić”. Następnie powitał
gości i zaapelował: „My, którzy nie dopłaciliśmy, winniśmy tę pamięć zachować i przekazać kolejnym pokoleniom wartości, które życia były warte,
by obracająca się tarcza zegara historii nie wybiła kolejnej godziny próby. Ten święty obowiązek pamięci i pielęgnowanie tożsamości stały się
ideami, które przyświecają organizatorom Zjazdu, szkołom i stowarzyszeniom upamiętniającym zesłańców Sybiru, tych, którzy nadpłacili życiem
i cierpieniem, idąc przez Sybir do Niepodległej”.
Prezydent Olsztyna, zabierając głos, m.in. podziękował organizatorom
za możliwość goszczenia pedagogów i członków stowarzyszeń, których
łączy wspólny cel – upamiętnienie i przekazywanie kolejnym pokoleniom
tragicznych losów polskich zesłańców – bohaterów naszej ojczyzny. Życzył pełnego zrealizowania zaplanowanych przedsięwzięć.

Występ uczniów Gimnazjum nr 12
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Prezes Kordian Borejko, zwracając się imiennie do gości i do uczestników Zjazdu, powiedział: „Spotkaliśmy się dzisiaj zjednoczeni jedną ideą
i przekonaniem o konieczności utrwalenia w zbiorowej pamięci narodu
wielkiej rzeszy, często bezimiennych bohaterów – męczenników, którym
historia nadała imię sybiraków. Ci, którzy powrócili, długo musieli czekać
na czas, kiedy ich niezłomna wola trwania w wierności ojczyźnie zostanie
uznana i doceniona. Żywi musieli się upomnieć o tych, którzy zostali na
zawsze na »nieludzkiej ziemi«.
Państwo tu zgromadzeni podjęliście się misji przekazania pamięci o sybirakach młodemu pokoleniu. Praca, jaką wykonują uczniowie pod kierownictwem nauczycieli i dyrektorów szkół – pieczołowitość w zbieraniu
pamiątek, wspomnień, licznych cennych prac, organizowanie spotkań
z zesłańcami – będzie świadectwem tych okrutnych czasów, znakiem, że
pamięć o sybirakach nie przeminie, będzie przekazana następnym pokoleniom i za to my – sybiracy – dziękujemy Wam z całego serca.
Patrząc na uczestników naszego spotkania, żywię nadzieję, że historia
o zsyłkach w głąb Związku Sowieckiego nie zniknie z pamięci historycznej
i serc naszych rodaków. Taka jest nasza patriotyczna powinność!”.
Za wyrażoną pomoc w organizacji spotkania zjazdowego prezesi Stowarzyszeń w Białymstoku i Augustowie wraz z dyrektorami Szkoły Podstawo-

Warsztaty dla uczestników Zjazdu poprowadziła Iwona Malinowska
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wej nr 4 w Białymstoku i Gimnazjum nr 2 w Augustowie wręczyli upominki
pamiątkowe prezydentowi Olsztyna, prezesowi Zarządu Głównego Związku
Sybiraków oraz przedstawicielom marszałka województwa i kuratora oświaty. Upominek pamiątkowy dla wojewody został przekazany na ręce dyrektor
Biura Wojewody podczas części artystycznej w gimnazjum.
Zgodnie z przyjętą tradycją organizator poprzedniego – VI Zjazdu – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 i Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków w Chełmie Dorota Cieślik dokonała aktu przekazania Kroniki Zjazdu organizatorowi VII Zjazdu, dyrektorowi Gimnazjum nr 12 w Olsztynie,
celem jej dalszego uzupełnienia.
Wykład inauguracyjny na temat „Wielcy Polacy na zesłaniu” wygłosił
prof. Stanisław Achremczyk z Ośrodka Badań Naukowych im. Kętrzyńskiego w Olsztynie.
Druga część uroczystej inauguracji w konwencji pokazu artystycznego
odbyła się w gmachu gimnazjum, na którą przybyli dyrektor Gabinetu Wojewody Agnieszka Warakomska-Poczobutt w imieniu wojewody i dyrektor
Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Mariusz Badura.
Po odśpiewaniu Hymnu Sybiraków przez gimnazjalny chór młodzieżowy prezes Zarządu Głównego Kordian Borejko zasłużonym nauczycielom
wręczył:

Powitanie uczestników Zjazdu i gości przez dyrektor Domu dla Dzieci Zofię Bagińską
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– Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków: Józefowi Kownackiemu, Renacie Skowron, Andrzejowi Tymeckiemu;
– Srebrną Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków Ewie
Wrzosek;
– Odznakę Honorową Sybiraka Iwonie Malinowskiej;
– podziękowanie inicjatorowi Zjazdów, wiceprezesowi Stowarzyszenia Pamięci Polskiego Sybiru w Nowym Sączu Kazimierzowi Korczyńskiemu.
Następnie uczestnicy Zjazdu i zaproszeni goście wraz ze społecznością
gimnazjalną obejrzeli inscenizację słowno-muzyczną, która rozpoczęła się
uroczystym polonezem. Uczniowie klasy I a, I b i I c gimnazjum odegrali sceny z życia Polaków zesłanych na Sybir, opierając się na relacjach
opracowanych przez Irenę Grudzińską-Gross i Jana Tomasza Grossa, zawartych w publikacji: „»W czterdziestym nas Matko na Sybir zesłali...«:
Polska a Rosja 1939–1942”. Równocześnie uczniowie klasy II gimnazjum
przedstawili teatr cieni symbolizujący niewolniczą pracę zesłańców.
Przedstawienie z pełnego smutku i rozpaczy – wywózki na Sybir i pobytu na „nieludzkiej ziemi” – zmieniło charakter w pełen nadziei na powrót
do ojczyzny. Tę cześć rozpoczął kujawiak. W kolejnych odsłonach można
było obejrzeć najważniejsze dzieje Polski po 1945 r., m.in. marsz „Solidarności”, który także miał symbolicznie ukazać solidarność różnych pokoleń

Występ wychowanic Domu dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie
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z tymi, którzy przeżyli Golgotę Wschodu. Koniec zwieńczył artystyczny
występ uczennicy prezentującej taniec modern jazz, będący metaforą walki
w obronie polskości. Młodzieżowy zespół wokalny gimnazjum zaśpiewał
pieśni: „Dom” Krzysztofa Klenczona, „Taki kraj” Marty Bizoń i „Mury”
Jacka Kaczmarskiego.
Przedstawienie, w którym brało udział 68 uczniów Gimnazjum nr 12
im. Sybiraków, w tym 24 z klasy z innowacją pedagogiczną „Teatrem i muzyką o Tych, którzy do Niepodległej szli”, przygotowali ich nauczyciele.
Spektakl według własnego scenariusza i choreografii wyreżyserowała Iwona Malinowska. Za występy wokalne odpowiadała Mirosława Jankowska,
za taniec Aleksandra Kulig, a za scenografię Jolanta Patalas. Nagłośnienie
przygotował Dariusz Wybrański.
Ceremonia zakończenia inauguracji VII Zjazdu odbyła się przy odświętnie przygotowanym pomniku Pamięci Zesłańców Syberyjskich, w asyście
pocztów sztandarowych Oddziału i Koła nr 1 Związku Sybiraków oraz
Gimnazjum nr 12 im. Sybiraków w Olsztynie i miała wymiar patriotyczny.
Była wyrazem hołdu sybirakom, którzy swe życie oddali w obronie polskości.
Po odegraniu Mazurka Dąbrowskiego u stóp pomnika złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze: w imieniu wojewody przez dyrektor Biura
Wojewody, w imieniu wszystkich uczestników przez delegację uczniów
miejscowego gimnazjum na czele z dyrektorem.
O godz. 15.00 rozpoczęły się warsztaty tematyczne w dwóch grupach.
W grupie dyrektorów i prezesów stowarzyszeń dyskutowano o sytuacji placówek po reformie edukacji. Ustalono, że bez względu na wyniki, w szczególności w grupie gimnazjów, dotychczasowa forma współpracy zostanie
utrzymana. Zaznaczono, że koniecznością stało się dążenie do zachowania
imienia przekształcanych gimnazjów w szkoły podstawowe. Takim pozytywnym przykładem jest zapewnienie zachowania imienia Sybiraków dla
szkoły podstawowej powstającej na bazie Gimnazjum nr 12 w Olsztynie –
o czym szerzej mówił dyrektor. Wymieniono poglądy na temat istniejących
relacji pomiędzy miejscowymi strukturami Związku Sybiraków a patronackimi szkołami i stowarzyszeniami. Bazą do dyskusji było wystąpienie
dyrektora Andrzeja Tymeckiego. Naświetlił on, że współpraca z Zarządem
Oddziału w Olsztynie generalnie opiera się na działalności istniejącego
w gimnazjum Klubu Wnuka Sybiraka. Odbywa się ona na trzech płaszczyznach współpracy:
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– płaszczyźnie wspólnego kształtowania u gimnazjalistów wartości idei
sybirackich podczas żywych lekcji historii prowadzonych osobiście przez
członków Oddziału,
– płaszczyźnie wspólnej organizacji uroczystości patriotyczno-religijnych upamiętniających Dzień Sybiraka i dni tragicznych zesłań oraz przedsięwzięć mających na celu pogłębienie wiedzy o Golgocie Wschodu Sybiru, np. konkursów, inscenizacji,
– płaszczyźnie integracyjnej poprzez wspólne bezpłatne uczestnictwo
w wyjazdach organizowanych przez Zarząd Oddziału na: Międzynarodowe
Marsze Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku, Pielgrzymki Sybiraków na Jasną Górę i do Lichenia, Marsze szlakiem pomników Pamięci
Zesłańców Sybiru oraz do muzeów w Warszawie, Białymstoku i Szymbarku, gdzie znajdują się eksponaty związane z zesłaniami.
Tematem przewodnim w grupie nauczycieli szkół była wymiana doświadczeń, a także zastanowienie się, w jaki sposób można prowadzić zajęcia, spotkania z młodzieżą i dziećmi, by przybliżyć tematykę sybiracką.
Prezentację doświadczeń olsztyńskiego Gimnazjum nr 12 przedstawili Małgorzata Olszewska i Józef Kownacki. Zaś Beata Stankiewicz zaprezentowała pracę nauczycieli religii. Wskazała kilka kręgów tematycznych, które
porusza na zajęciach, takich jak: różaniec sybiraków, św. Rafał Kalinowski,
wigilia na Syberii, Matka Boska oczami sybiraków, poezja religijna sybiraków, wieczornica poetycka. Iwona Malinowska zaprezentowała teatr kamishibai dotyczący tematyki zsyłek. Potem wraz z nauczycielkami Mirosławą
Jankowską i Aleksandrą Kulig omówiła funkcjonowanie klasy z innowacją
patriotyczną, istnienie zespołu wokalnego wykonującego repertuar patriotyczny. Wyszczególniła, że na lekcjach języka polskiego, historii i godziny
wychowawczej nauczyciele z olsztyńskiego gimnazjum realizują zagadnienia: „Piszę list... do Sybiraków”, „Opis obrazu (Artur Grottger, Jacek
Malczewski)”, „Wieczór poetycki – Sybiracy dzieciom, dzieci Sybirakom”,
„Życzymy, życzymy Wam... Piszemy życzenia świąteczne dla Sybiraków
mieszkających na Syberii”, „Lekcja na temat Polaków na Syberii”, „Powstanie styczniowe i omówienie obrazów Artura Grottgera”, „Sylwetka
Sybiraka – prace dla chętnych uczniów (np. prezentacje, plakaty)”, „Obraz
Jacka Malczewskiego »Wigilia na zesłaniu« i utwory Jacka Kaczmarskiego
»Zesłanie studentów« i »Wigilia na Syberii«”.
Podczas wymiany doświadczeń pracy z młodzieżą zaproponowano, by
włączyć w kanon lektur uzupełniających, realizowanych na przedmiocie
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język polski w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i szkołach ponadpodstawowych, wybrane utwory Mariana Jonkajtysa i teksty prozatorskie dotyczące świadectw Polaków deportowanych na Sybir, np. „»W czterdziestym
nas Matko na Sybir zesłali...«: Polska a Rosja 1939–1942”. Zgłoszono również potrzebę realizacji konkursów z zakresu wiedzy historycznej na temat
zsyłek na Sybir oraz plastycznego i recytatorskiego o tej samej tematyce.
Drugi dzień Zjazdu odbył się w Domu dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie. Po drodze odwiedzono Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej
w Gietrzwałdzie – gdzie 140 lat temu w dniach od 27 czerwca do 16 września 1877 r. na przykościelnym klonie Matka Boża objawiła się dziewczynkom
– trzynastoletniej Justynie Szafryńskiej i dwunastoletniej Barbarze Samulowskiej.
Historię objawień przedstawił ksiądz z pobliskiej parafii. Uczestnicy zwiedzili
również kościół i zobaczyli stacje drogi krzyżowej na błoniach gietrzwałdzkich.
Pobyt w Domu dla Dzieci w Szymonowie rozpoczął się od powitania
chlebem w formie zdrowego tortu kanapkowego i solą uczestników Zjazdu
i gości przez dyrektor Zofię Bagińską oraz od złożenia pod tablicą pamiątkową wiązanki kwiatów wraz ze starostą ostródzkim Andrzejem Wiczkowskim, wójtem gminy Małdyty Marcinem Krajewskim, ks. Januszem Piórowskim, dyrektorem Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Morągu
Eugeniuszem Kulawiakiem i dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Ostródzie Tomaszem Podsiadło.
Historię utworzenia, działalności i stosowane formy pracy socjalizacyjno-wychowawczej w Domu dla Dzieci im. Sybiraków przedstawiła dyrektor.
Interesujące były prezentacja o współpracy z potomkami zesłańców polskich w Kazachstanie oraz spotkanie z Janiną Żołędowską, sybiraczką Koła
Związku Sybiraków w Ostródzie, która wraz z rodziną w 1940 r. z Rawszczyzny w woj. lwowskim została wywieziona pod Archangielsk. Wcześnie
osierocona, przebywała w Domu Polskiego Dziecka w Semipałatyńsku, a po
przybyciu do Polski była mieszkanką Domu dla Dzieci w Szymonowie. Następnie omówiono stopień realizacji uchwał wcześniejszych Zjazdów i jednomyślnie zdecydowano o kontynuacji zawartych w nich założeń.
Wartością turystyczno-poznawczą było odbycie godzinnego rejsu po ciekawym odcinku Kanału Elbląskiego, którego budowę rozpoczęto w 1848 r., łącząc najpierw Elbląg z Iławą w 1860 r., potem z Ostródą w 1872 r. Pozwoliło to
kilkukrotnie skrócić drogę wodną z Ostródy do Bałtyku, która uprzednio wiodła
rzeką Drwęcą do Torunia, a następnie Wisłą do jej ujścia. Rejs rozpoczęto w Buczyńcu, jednej z pięciu pochylni, które pozwalają pokonać różnicę poziomów
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Fotografia pamiątkowa uczestników VII Ogólnopolskiego Zjazdu Dyrektorów Szkół
i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru (zdjęcie: Maciej Cudowski)

około 99,5 m na stosunkowo krótkim (10 km) odcinku kanału. To rozwiązanie
hydrotechniczne jest uważane za jedno najznakomitszych na świecie.
Wieczorny spacer po Starówce Olsztyna pozwolił uzupełnić wiedzę historyczną o mieście najznamienitszego jego mieszkańca Mikołaja Kopernika, który na olsztyńskim zamku spisał tekst pierwszej księgi dzieła swego życia, które „wstrzymało Słońce i pchnęło z posad Ziemię”.
W ostatnim dniu VII Ogólnopolskiego Zjazdu Dyrektorów Szkół i Placówek
oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru przyjęte zostały ustalenia, wchodzące w skład uchwały Zjazdu.
Przed podjęciem uchwały odbyła się wzruszająca ceremonia koleżeńskich podziękowań oraz wręczenia przez dyrektora Andrzeja Tymeckiego
pamiątkowego medalu i zbiorowego zdjęcia uczestników i gości Zjazdu
zrobionego na schodach olsztyńskiego ratusza.
Zygmunt Skotnicki, Andrzej Tymecki
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Uchwała VII Ogólnopolskiego Zjazdu
Dyrektorów Szkół i Placówek oraz
Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona
upamiętniające Zesłańców Sybiru
VII Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów
Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru obradował w dniach 8–10 czerwca 2017 r. w Olsztynie pod hasłem: „Przez
Sybir do Niepodległej”. W wyniku obrad przyjęto następujące ustalenia,
wchodzące w skład uchwały Zjazdu:
1. VII Ogólnopolski Zjazd wnioskuje o włączenie w kanon lektur uzupełniających, realizowanych na przedmiocie język polski w klasach IV–VIII
szkoły podstawowej i szkołach ponadpodstawowych, wybranych utworów
Mariana Jonkajtysa, a także tekstów prozatorskich dotyczących świadectw
Polaków deportowanych na Sybir – np. „»W czterdziestym nas Matko
na Sybir zesłali...«: Polska a Rosja 1939–1942” – wybrane relacje w opracowaniu Ireny Grudzińskiej-Gross i Jana Tomasza Grossa.
2. VII Ogólnopolski Zjazd apeluje o realizację w miesiącu lutym – upamiętniającym deportacje 1940 r. – konkursów: z zakresu wiedzy historycznej na temat zsyłek na Sybir, plastycznego i recytatorskiego o tej samej
tematyce.
3. Zobowiązuje się szkoły, placówki oświatowe i stowarzyszenia do realizacji uchwał z poprzednich Zjazdów.
4. Wskazuje się na konieczność podjęcia działań przez Zarząd Główny
Związku Sybiraków zmierzających do:
a) uaktywnienia tych szkół, które dotychczas nie uczestniczyły w Zjazdach,
b) realizacji punktu 4 a poprzez ogniwa Związku Sybiraków.
5. Apeluje się do Zarządu Głównego ZS o podjęcie działań mających na
celu zachowanie w należytym szacunku i właściwej ekspozycji sztandarów
i pamiątek związanych z patronem szkoły znajdujących się na terenie wygaszanych gimnazjów / skierowanie stosownych pism do organów prowadzących i kuratorów oświaty.
6. Ponawia się wniosek do dyrektorów szkół o tworzenie stowarzyszeń,
szczególnie na bazie kadry wygaszanych gimnazjów, których celem będzie
kontynuacja działań w zakresie pracy z patronem oraz organizacja pomocy
dla sybiraków, opieka nad znakami pamięci.
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7. Rezygnuje się z funkcji koordynatora stowarzyszeń na rzecz samodzielnych działań we współpracy ze środowiskiem lokalnym i ogniwami
Związku Sybiraków.
8. Ustala się, że VIII Zjazd w 2018 r. odbędzie się w Łodzi.
9. Uczestnicy VII Ogólnopolskiego Zjazdu Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń składają serdeczne podziękowania organizatorom Zjazdu, a przede wszystkim: Andrzejowi Tymeckiemu, Zofii
Bagińskiej, Józefowi Kownackiemu, Leszkowi Bagińskiemu, Mirosławie
Marszałek oraz pozostałej kadrze i młodzieży za zaangażowanie.
Szczególne słowa uznania dla Zygmunta Skotnickiego – Prezesa Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Olsztynie.

Uroczystość sybiracka w Pogorzałkach
11 czerwca 2017 r. odbyła się w Pogorzałkach uroczystość 76. rocznicy
zsyłki na Sybir. Przed rozpoczęciem mszy świętej w kościele w Pogorzałkach Hipolit Popławski, wiceprezes Zarządu Koła nr 13 Związku Sybiraków w Białymstoku, serdecznie powitał: wójta gminy Dobrzyniewo Duże
Bogdana Zdanowicza, przewodniczącego Rady Gminy Mirosława Kłoska,
dyrektor Gminnego Centrum Kultury Joannę Sobieską, radnych gminy, sołtysów, dyrektorów szkół białostockich i gminy, prezesa Zarządu Oddziału
Związku Sybiraków Tadeusza Chwiedzia, wiceprezes Zarządu Heronimę
Dziermę, prezesów i członków kół sybirackich, wiceprezes Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru Elżbietę Rogowską, prezesa Związku Inwalidów Wojennych Waldemara Kiljanka, przedstawicielkę Muzeum
Pamięci Sybiru Annę Nowacką, poczty sztandarowe – Związku Sybiraków,
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Sybiraków, Zespołu Szkół Technicznych
im. gen. Andersa, Zespołu Szkół Sportowych nr 1 im. Synów Pułku i wszystkich mieszkańców gminy Dobrzyniewo Duże uczestniczących w obchodach.
Jednocześnie Hipolit Popławski zaznaczył, że będziemy modlić się za
tych, którzy w czerwcu 1941 r. zostali zesłani na Syberię i do Kazachstanu,
za poległych w walkach o wolność ojczyzny, zmarłych z naszych rodzin,
a szczególnie za sybiraków ze wsi Pogorzałki.
Mszę świętą celebrował ks. płk Stefan Zdasiewicz. Wygłosił niezwykle
poruszającą homilię. Przytoczył bardzo dużo cytatów z wypowiedzi wiel-
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kich Polaków o cierpieniach i poniewierce zesłańców. I to przywołało bolesne wspomnienia z naszego tułaczego dzieciństwa.
Druga część uroczystości odbyła się przy pomniku sybirackim. Pod
przewodnictwem ks. płk. Stefana Zdasiewicza odmówiliśmy modlitwę za
zmarłych, a Chór im. Stanisława Moniuszki odśpiewał Hymn Sybiraków.
Następnie wystąpił prezes Zarządu Oddziału ZS Tadeusz Chwiedź. Gorąco podziękował księdzu za tak wzniosłą i patriotyczną homilię, w której
został ukazany bardzo dokładnie zesłańczy los sybiraków. Prezes zaznaczył, że tylko uzupełni wypowiedź księdza o niektóre fakty historyczne.
Przytoczył szereg tragicznych wydarzeń z życia Polaków, począwszy od
1939 r. aż do naszych powrotów z Syberii. Kończąc, mocno podkreślił, że
wciąż tworzymy nowe znaki pamięci i uroczyście obchodzimy wszystkie
rocznice deportacji Polaków na Sybir, bo pragniemy przekazać młodym
pokoleniom prawdę historyczną.
Potem w asyście Heronimy Dziermy prezes uhonorował Odznaką Honorową Sybiraka dyrektor Joannę Sobieską za działalność na rzecz Związku
Sybiraków.
Po wystąpieniu chóru złożono wieńce i zapalono znicze przy pomniku.
Następnie udaliśmy się do Domu Kultury, gdzie z przyjemnością wysłuchaliśmy patriotycznych pieśni w wykonaniu Chóru im. S. Moniuszki i regionalnych
utworów w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego „Narwianie”.
Hipolit Popławski gorąco podziękował wójtowi gminy za sponsorowanie tej uroczystości, a dyrektor Janinie Sobieskiej za doskonałą organizację. Jednocześnie przypomniał zebranym, że jest to rocznica obchodzona
już po raz dziewiętnasty, od 1998 r., kiedy to został wyświęcony pomnik
sybiracki przy kościele w Pogorzałkach.
Szczere wyrazy uznania i podziękowania należą się Hipolitowi Popławskiemu i całemu Zarządowi Gminy w Dobrzyniewie Dużym za organizowanie każdego roku tak pięknych i niezapomnianych uroczystości sybirackich.
Heronima Dzierma, Hipolit Popławski

Spotkanie w Technikum nr 8 w Przemyślu
14 czerwca 2017 r. przedstawiciele przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków na zaproszenie dyrekcji i nauczycieli Technikum nr 8 im. ks. abp. Ignacego
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Tokarczuka w Przemyślu uczestniczyli w spotkaniu z młodzieżą w ramach żywej lekcji historii.
Przybyłych na spotkanie Joannę Preiss – prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu, Marię Wielgosz – członka Zarządu Oddziału,
Teresę Parynę – przemyską poetkę, Bronisława Klepackiego – członka Zarządu Oddziału i Mariana Boczara – sekretarza Zarządu Oddziału powitała
dyrektor szkoły Jolanta Borowiec.
Sekretarz Zarządu Oddziału Związku Sybiraków Marian Boczar przybliżył młodzieży historię Polski, począwszy od konfederacji barskiej, poprzez powstanie listopadowe i powstanie styczniowe, po I wojnę światową oraz osobę marszałka Józefa Piłsudskiego. Wydarzenia te nawiązują
do zrywów niepodległościowych oraz deportacji, jakie dotknęły ludność
Polski na przełomie wieków.
Zgromadzeni obejrzeli film „Na nieludzką ziemię”, którego pomysłodawcą był Mirosław Majkowski, prezes Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „X D.O.K.”. Film powstał na bazie wspomnień
sybiraków z przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków.
Spotkanie było uzupełnione twórczością Teresy Paryny, która przeczytała wiersze o tematyce zesłań na „nieludzką ziemię” i o ofiarach mordu
w Katyniu.

Na zdjęciu (od lewej): Teresa Paryna, Joanna Preiss, Maria Wielgosz, Bronisław Klepacki na spotkaniu z młodzieżą Technikum nr 8 im. ks. abp. Ignacego Tokarczuka
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Jednym z nich był wiersz poświęcony sybirakom przemyskim pt. „Sybiracy”:
Choć wrócili,
już nie uciekną –
tamten pejzaż wrogo dziki
będzie ich ścigał.
Będzie za nimi się wlókł
smak głodu,
świst bicza,
jad słów:
„Wy Polaczki
ja by was wsjech wystrylał!”
Nie uciekną,
choć białe piekło
czas przygasza, oddala.
Teraz tylko
gdzieś na zwrotnicy dziejów,
na rampie wspomnień
staną żywym pomnikiem.
I dalej nieść będą
przez bolesną pamięć,
przez akademie, rocznice,
tamten czas upodlony.
W ich oczach
już na zawsze zostaną –
chłodna biel,
syberyjska dal
jak szeroko rozwarta
paszcza śmierci.
Maria Wielgosz ze swojej twórczości zaprezentowała wiersze „O Matce
Sybiraczce” i „Dziecko Sybiru”. Dopełnieniem spotkania były wspomnienia Bronisława Klepackiego, którego droga powrotu z zesłania do ojczyzny wiodła przez Afrykę.
Zaproszeni goście wraz z nauczycielami zapalili znicze pod tablicą ofiar mordu w Katyniu pochodzących z diecezji przemyskiej, a następnie zwiedzili izbę
pamięci poświęconą patronowi szkoły ks. abp. Ignacemu Tokarczukowi.
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Złożenie kwiatów pod tablicą ofiar mordu w Katyniu

Inicjatorami spotkania były dyrekcja szkoły oraz nauczycielki Agnieszka Dyrda, Halina Kotek-Zarębińska, Edyta Szemlet, którym dziękujemy za
zaangażowanie i przygotowanie lekcji historii.
Marian Boczar, Joanna Preiss

77. rocznica wywózki Polaków na Sybir
w Warszawie
W dniu 20 czerwca 2017 r. minęła 77. rocznica trzeciej i 76. czwartej
wywózki Polaków na Sybir i do Kazachstanu. Dla uczczenia tych, którym nie było dane wrócić do kraju, sybiracy warszawscy zebrali się przy
Symbolicznej Mogile Sybiraka na Cmentarzu Powązkowskim, aby oddać
im hołd i uczcić pamięć. Na spotkanie przybyła również młodzież szkolna
z zaprzyjaźnionego z sybirakami Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów
wraz z towarzyszącymi opiekunkami i sztandarem gimnazjum. Spotkanie
otworzył prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków
Mieczysław Pogodziński, który po przywitaniu przybyłych na uroczystość
przypomniał warunki, w jakich transportowano Polaków na Sybir, ich tra-
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Uroczystość 77. rocznicy wywózki Polaków na Sybir na Cmentarzu Powązkowskim

Udział wzięły poczty sztandarowe Oddziału Warszawskiego i Gimnazjum nr 46
im. Szarych Szeregów

giczne przeżycia na rozległych terenach Związku Radzieckiego i powojenne powroty do kraju. Odegrany został Hymn Sybiraków, odmówiono
modlitwę za dusze zmarłych i złożono kwiaty pod pomnikiem.
Mieczysław Pogodziński, zdjęcia Anna Stańczykowska
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Legnica dziękuje sybirakom
W dniu 20 czerwca 2017 r. odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej
w Legnicy w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej. Prezydent Legnicy
Tadeusz Krzakowski i przewodniczący Rady Miejskiej Wacław Szetelnicki wręczyli zasłużonym osobom odznaki „Zasłużony dla Legnicy”. Wśród
wyróżnionych znalazły się sybiraczki Maria Jurkiewicz i Wanda Puchała.
Maria Jurkiewicz od samego początku czynnie uczestniczyła w pracach
Związku Sybiraków, obecnie pełni funkcję prezesa Zarządu Oddziału ZS w Legnicy. Wanda Puchała była założycielką Oddziału Związku na terenie byłego
województwa legnickiego, przez trzy kadencje pełniła funkcję prezesa Zarządu Oddziału, obecnie wiceprezes Zarządu Oddziału. Obie czynnie biorą udział
w pracach Związku, współpracują ze szkołami i środowiskiem. Dzięki ich zaangażowaniu powstało wiele miejsc pamięci. Prowadzona jest kronika, opracowano dwie publikacje książkowe, zorganizowana została wystawa pamiątek.
Prezydent miasta i władze samorządowe docenili tę działalność. Prócz
odznaki wyróżnione osoby otrzymały piękne wiązanki kwiatów od pre-

Fotografia pamiątkowa władz miasta i odznaczonych. Stoją: przewodniczący Rady
Miejskiej Wacław Szetelnicki (pierwszy z lewej) i prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski (drugi z prawej), siedzą prezes Maria Jurkiewicz (pierwsza z lewej) i Wanda
Puchała (druga z prawej)
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zydenta Legnicy, przewodniczącego Rady Miejskiej, senator Doroty Czudowskiej, radnej Bogumiły Słomczyńskiej i dyrektor Gimnazjum nr 5 Hanny Jastrzębskiej-Plewy.
Uroczystość zakończyła się wspólnym poczęstunkiem, któremu towarzyszyła wspaniała atmosfera.
Wanda Puchała

10-lecie Stowarzyszenia Pamięci
Polskiego Sybiru w Nowym Sączu
Dnia 21 czerwca 2017 r. Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru
w Nowym Sączu zorganizowało spotkanie z okazji 10-lecia, które jednocześnie, w pierwszej części, było Walnym Zebraniem Członków. Część
oficjalna dotyczyła zmiany nazwy Stowarzyszenia. Ponieważ prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Nowym Sączu Kazimierz Korczyń-

Przemówienie prezes Stowarzyszenia Antoniny Dzikowskiej. Obok siedzi prezes
Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Nowym Sączu Kazimierz Korczyński
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ski przekazał nam informację o zmianie nazwy Marszu Żywej Pamięci
Polskiego Sybiru w Białymstoku, ze względu na niewłaściwe skojarzenia
dotyczące sformułowania „polski Sybir”, uznaliśmy, że zaproponujemy
zmianę nazwy. Podczas zebrania przedstawiliśmy problem. Odbyła się
krótka dyskusja. Zaproponowano nazwę Stowarzyszenie Pamięci Zesłanych na Sybir. Nazwa została przyjęta po głosowaniu – obecnych było
28 członków, 26 osób było za, 1 osoba przeciwna, 1 osoba wstrzymała się od
głosu. W związku z tym podjęto uchwałę o zmianie nazwy Stowarzyszenia.
W drugiej części spotkania wspominaliśmy minione 10 lat, były podziękowania dla pierwszego prezesa Jacka Barańskiego oraz drugiego prezesa
Roberta Sobola. Następnie odbyło się wspomnieniowe biesiadowanie przy
grillu. Wspólnie stwierdziliśmy, że udało się nam stworzyć wspólnotę Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków, Związku Sybiraków i Stowarzyszenia, co
było intencją powołania naszej organizacji. Dziękujemy wszystkim, którzy
przez te lata wspierali nasze Stowarzyszenie, pracowali z nami, pomagali, dzielili się wiedzą i wspomnieniami – szczególnie naszym wspaniałym
sybirakom.
Renata Skowron

Wizyta Zarządu Oddziału Związku Sybiraków
z Torunia w Golubiu-Dobrzyniu
W dniu 21 czerwca 2017 r. na zaproszenie Społecznego Komitetu „Przywrócić pamięć” odwiedził nas w Golubiu-Dobrzyniu prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków Toruniu Jan Myrcha wraz z członkami Zarządu
Oddziału. Gości z Torunia przyjęliśmy w siedzibie biblioteki głównej. Na
wstępie naszego spotkania rozmawialiśmy o założeniu Koła Rodzin Sybiraków oraz o przygotowaniu uroczystości związanych z obchodami Dnia
Sybiraka w dniu 16 września 2017 r.
Kolejnym etapem wizyty było spotkanie z władzami samorządowymi
miasta i powiatu. W Urzędzie Miasta gości przywitali starosta powiatu golubsko-dobrzyńskiego Andrzej Okruciński i burmistrz miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski. Rozmowy prezesa Jana Myrchy z władzami
samorządowymi dotyczyły założenia Koła Rodzin Sybiraków w naszym
mieście i udzielenia wsparcia przy organizacji Dnia Sybiraka.
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Spotkanie z przedstawicielami Społecznego Komitetu „Przywrócić pamięć” w Golubiu-Dobrzyniu

Wizyta w Urzędzie Miasta w Golubiu-Dobrzyniu. Od prawej: burmistrz Mariusz Piątkowski, starosta Andrzej Okruciński, prezes Zarządu Oddziału ZS w Toruniu Jan
Myrcha, przedstawiciele Oddziału ZS Anna Jóźwik i Wiesław Chróścielewski
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Złożenie kwiatów pod pomnikiem poświęconym osobom wywiezionym w 1945 r.
do ZSRR

Po wizycie w Urzędzie Miasta udaliśmy się do Golubia pod pomnik poświęcony osobom wywiezionym w 1945 r. do ZSRR. Przy pomniku Zarząd
Oddziału ZS złożył wiązanki kwiatów i zapalił symboliczny znicz. Prezes
Jan Myrcha wraz z Zarządem zaprosił nasz komitet do odwiedzenia ich
siedziby w Toruniu.
Komitet Społeczny „Przywrócić pamięć” reprezentowali: Ewa Kaźmierkiewicz, Szymon Wiśniewski, Edward Bartkowski i Krzysztof Witkowski.
Ewa Kaźmierkiewicz

Pielgrzymka Sybiraków do Lichenia
W dniach 21–22 czerwca 2017 r. odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka
Sybiraków do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Przewodnictwo objął
kapelan krajowy Związku Sybiraków ks. Zdzisław Banaś. Uczestnicy, którzy przybyli w dniu 21 czerwca, mieli możliwość odbycia drogi krzyżowej
prowadzonej przez ks. Banasia lub kapelanów przybyłych z uczestnikami
z poszczególnych Oddziałów ZS. O godz. 10 ks. Zdzisław Banaś odprawił
mszę świętą za sybiraków.
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Główne uroczystości rozpoczęły
się 22 czerwca pod pomnikiem ufundowanym przez Oddziały Związku
Sybiraków. Wzięli w nich udział kapelan krajowy Związku Sybiraków,
sekretarz generalny Zarządu Głównego ZS Eugeniusz Kuszka, 17 pocztów sztandarowych (ustawionych
wokół pomnika przez Mieczysława
Martusewicza z Oddziału ZS w Jeleniej Górze), delegacje poszczególnych Oddziałów i Kół Związku oraz
młodzież szkolna z pocztami sztanNa pielgrzymkę do Lichenia przybyło darowymi.
17 pocztów sztandarowych Oddziałów
Punktualnie o godz. 11 zebrai Kół Związku Sybiraków
nych powitał ks. Zdzisław Banaś,

Wystąpienia przedstawicieli Związku Sybiraków. Pierwszy z lewej sekretarz generalny Zarządu Głównego ZS Eugeniusz Kuszka, pierwszy z prawej kapelan krajowy
ZS ks. Zdzisław Banaś, przemawia prezes Zarządu Koła Warszawa Wola-Bemowo
Mieczysław Koralewicz
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odśpiewano hymn państwowy. Następnie głos zabrał sekretarz generalny
Zarządu Głównego ZS Eugeniusz Kuszka. Po wystąpieniu podziękował
zebranym za przybycie, zwłaszcza pocztom sztandarowym i młodzieży
oraz złożył życzenia szczęśliwego powrotu. Wysłuchano wierszy Mariana
Jonkajtysa. Jeden z sybiraków przekazał życzenia od sybiraków z Kalifornii. Tę część uroczystości zakończył apel poległych i zamordowanych.
Po wystąpieniach odbyło się składanie kwiatów. W imieniu Zarządu
Głównego wiązankę z biało-czerwonych goździków złożył pod pomnikiem sekretarz generalny Zarządu Głównego ZS Eugeniusz Kuszka w
asyście przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Romana Janika.
W dalszej kolejności wiązanki składali przedstawiciele Oddziałów i Kół
ZS uczestniczących w pielgrzymce.
Następnie, po uformowaniu kolumny pocztów sztandarowych, pochód
wyruszył w kierunku bazyliki, gdzie o godz. 12 odprawiona została msza
święta, celebrowana przez ks. dr. hab. Franciszka Głoda w asyście wszystkich przybyłych kapelanów. Słowo Boże do uczestników skierował kapelan krajowy ks. Zdzisław Banaś. Po nabożeństwie odegrano Hymn Sybiraków oraz udzielono błogosławieństwa zebranym. Ks. Zdzisław Banaś
złożył serdeczne podziękowania uczestnikom, życząc zdrowia i spotkania
w przyszłym roku.
Eugeniusz Kuszka

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
w Augustowie i uroczystości
w Krasnymborze
22 czerwca 2017 r., w rocznicę wywózki, o godz. 18 w kościele
pw. Świętej Rodziny w Augustowie odbyło się odsłonięcie i poświęcenie
tablicy upamiętniającej wywózki na Syberię z Augustowa i okolic. Jest to
już kolejny znak pamięci w Augustowie przypominający o tych tragicznych wydarzeniach. Proboszcz parafii ks. Stanisław Wroński w odpowiedzi na inicjatywę sybiraków Koła ZS w Augustowie zgodził się na taką
formę upamiętnienia. Wyznaczył godne miejsce i dodatkowo ufundował
kamień na tę tablicę oraz włączył się wraz wikariuszem ks. Maksymilianem Barwikowskim w przygotowanie uroczystości.
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W mszy świętej udział wzięli (od lewej): prezes Zarządu Oddziału ZS w Augustowie Jerzy Sienkiewicz, prezes Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku Tadeusz Chwiedź, sekretarz Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku Jolanta Hryniewicka, Anna Kietlińska z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, prezes Zarządu Głównego ZS Kordian Borejko

Na uroczystą mszę przybyli prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko, prezes Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku Tadeusz Chwiedź, sekretarz Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku Jolanta
Hryniewicka, prezes Zarządu Oddziału ZS w Augustowie Jerzy Sienkiewicz, przedstawicielka Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku Anna Kie-

Tablica pamiątkowa w hołdzie zesłańcom na Sybir
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tlińska, prezes Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru w Augustowie,
jednocześnie opiekun Klubu Wnuka Sybiraka Danuta Gregorowicz, skarbnik Stowarzyszenia Anna Jakucewicz oraz sybiracy ziemi augustowskiej
i mieszkańcy Augustowa.
Na uroczystościach obecni byli także burmistrz miasta Augustowa Wojciech Walulik, przewodniczący Rady Powiatu Augustowskiego Andrzej
Sobolewski, wicestarosta powiatu augustowskiego Katarzyna Sturgulewska, młodzież i nauczyciele Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie,
a w szczególności wnukowie sybiraków oraz poczty sztandarowe i dyrektorzy szkół: Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków – Henryka Rzepecka, Szkoły
Podstawowej im. Sybiraków w Netcie – Henryka Mołodziejko oraz Zespołu Szkół im. Sybiraków w Krasnymborze – Barbara Kotarska. Obecny był
także poczet Koła Związku Sybiraków w Augustowie.
Uroczystą mszę świętą, podczas której dokonano odsłonięcia i poświęcenia
tablicy, sprawowali JE biskup pomocniczy diecezji ełckiej ks. Romuald Kamiński, proboszcz ks. Stanisław Wroński, ks. emeryt Tadeusz Dochód, a także
księża z rodzin sybirackich – ks. Jacek Czartoszewski i ks. Waldemar Brodziuk.
Prezes Zarządu Głównego Kordian Borejko tego samego dnia w godzinach porannych uczestniczył także w uroczystościach obchodów rocznicy

Prezes Zarządu Oddziału ZS w Augustowie Jerzy Sienkiewicz i wiceprezes Barbara
Czartoszewska złożyli kwiaty pod pomnikiem poświęconym pamięci sybiraków na
terenie Zespołu Szkół Samorządowych w Krasnymborze
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Uroczystość w Zespole Szkół im. Sybiraków w Krasnymborze. Od lewej: wójt gminy
Sztabin Tadeusz Drągiewicz, prezes Zarządu Głównego ZS Kordian Borejko, dyrektor
Barbara Kotarska, wiceprezes Zarządu Oddziału ZS w Augustowie Barbara Czartoszewska, prezes Zarządu Oddziału Jerzy Sienkiewicz

wywózki i drugiej rocznicy nadania imienia Sybiraków w Zespole Szkół
im. Sybiraków w Krasnymborze. Był obecny podczas mszy świętej sprawowanej w tamtejszym kościele, złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem
usytuowanym przed szkołą oraz uczestniczył w całej uroczystości w szkole. Na zakończenie wpisał się do księgi pamiątkowej szkoły, dziękując za
zaproszenie i wzruszenia, jakie go tam spotkały.
Henryka Rzepecka, zdjęcia Danuty Gregorowicz

Uczniowie podczas programu artystycznego
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Obchody rocznic czerwcowych deportacji
w województwie podlaskim i Białymstoku
Rokrocznie miesiąc czerwiec jest poświęcony upamiętnieniu trzeciej
i czwartej deportacji obywateli polskich na Syberię i do Kazachstanu w latach 40. XX w. Tak też było i w tym roku.
W dniu 11 czerwca 2017 r. przedstawiciele Związku Sybiraków i Muzeum Pamięci Sybiru wzięli udział w uroczystości poświęconej 76. rocznicy czwartej masowej deportacji na Sybir mieszkańców powiatu siemiatyckiego w czerwcu 1941 r. w Siemiatyczach Stacji, które było miejscem
ostatniego pożegnania z ojczystą ziemią w drodze na zesłanie.
Po serdecznym powitaniu przez księdza proboszcza, przy dźwiękach
Hymnu Sybiraków, zostały złożone kwiaty i zapalone znicze przy tablicy epitafijnej znajdującej się w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra
i Pawła.
Sekretarz Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku Jolanta Hryniewicka w ogólnym zarysie przedstawiła martyrologię Polaków po
podpisaniu paktu Ribbentrop–Mołotow i tajnego protokołu, dzielącego
Polskę na strefy wpływów między obu agresorów: Niemcy hitlerowskie
i Związek Radziecki. Podpisany przez Biuro Polityczne WKP(b) w dniu
5 grudnia 1939 r. nakaz o deportacji obywateli polskich z terenów na wschód
od Narwi, Bugu, Sanu i Pisy, zajętych przez Armię Czerwoną po wkroczeniu
na te tereny 17 września 1939 r., rozpoczął tragedię Golgoty Wschodu.
Uroczysta msza święta w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w intencji zmarłych sybiraków, którzy pozostali na zawsze na „nieludzkiej ziemi” bez krzyża i godnego miejsca pochówku, i tych, którzy odeszli
do Pana po powrocie do ojczyzny, została odprawiona przez proboszcza
parafii Siemiatycze Stacja ks. Józefa Grzeszczuka. Okolicznościowa modlitwa wiernych przywołała pamięć tamtych tragicznych wydarzeń.
Obecność władz samorządowych, liczne poczty sztandarowe podkreśliły rangę tej smutnej, lecz jakże ważnej patriotycznej uroczystości, by nigdy
więcej podobna tragedia nie miała miejsca.
Kolejna uroczystość miała miejsce 18 czerwca 2017 r. w kolonii Zacisze (powiat Białystok). Była to 17. rocznica odsłonięcia i poświęcenia
obelisku ku czci deportowanych 10 lutego 1940 r. wszystkich osadników
wojskowych wraz z rodzinami w akcie zemsty za zwycięski 1920 r. Losy
ich potoczyły się różnie, niewielu z nich powróciło w rodzinne strony.
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Msza święta w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie w intencji wywiezionych z tej miejscowości oraz mieszkańców
z gminy Zabłudów (kwiecień 1940 r.), pomordowanych i zmarłych na
zesłaniu oraz homilia i modlitwa wiernych przeniosły nas w ten trudny
czas poniewierki, głodu, chorób i poniżenia ludzkiej godności. Podsumowaniem tych doświadczeń Golgoty Wschodu była wygłoszona na zakończenie mszy świętej przez prezesa Zarządu Oddziału Związku Sybiraków
w Białymstoku Tadeusza Chwiedzia relacja historyczna o przyczynach
i skutkach paktu Ribbentrop–Mołotow oraz dodatkowego tajnego protokołu podpisanego parę dni później dzielącego Polskę na strefy wpływów
obu agresorów, o warunkach życia na tej obcej, wrogiej ziemi, utworzeniu
armii z tułaczy – zesłańców, ludzkich wraków oraz trudnych powrotach do
ojczyzny, szczególnie z Zachodu.
Po przybyciu do Zacisza przywitano gości, wśród których był burmistrz
miasta i gminy Zabłudów, przedstawiciele: Rady Miasta Zabłudów, Muzeum Pamięci Sybiru, Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru, Miejskiego Ośrodka Animacji i Kultury w Zabłudowie, nadleśnictwa
Żednia i Dojlidy z siedzibą w Białymstoku, młodzież szkolna z Zabłudowa
– ze Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Rafałówce, sybiracy, mieszkańcy okolicznych miejscowości. Następnie Hymnem Sybiraków rozpoczęto
kolejną część uroczystości. Modlitwę za zmarłych i żyjących sybiraków
odmówił ks. Jan Toczko, natomiast pieśń obozową „O Panie, który jesteś
w niebie” wspaniale wykonała Ala Kamińska.
Okolicznościowe przemówienia wygłosili prezes Tadeusz Chwiedź,
burmistrz Zabłudowa Adam Tomanek, prof. Adam Dobroński. Wszyscy
prelegenci podkreślali wielkie znaczenie organizowanych uroczystości,
które są nieocenioną lekcją historii dla młodego pokolenia, ale nie tylko
dla nich.
Wręczenia Srebrnej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Związku Sybiraków oraz Odznaki Honorowej Sybiraka dokonał prezes Tadeusz Chwiedź.
Tematycznie przygotowany program artystyczny w wykonaniu uczniów
ze Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Rafałówce oraz wykonane solo
przez Alę Kamińską pieśni „Czerwone maki” i „ Polskie kwiaty” wywołały
gromkie brawa.
Prowadząca uroczystość Jolanta Hryniewicka przy wtórze werbli zapowiadała kolejność składania kwiatów i zniczy przez poszczególne delegacje, a następnie gorąco podziękowała wszystkim uczestnikom spotkania,
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szczególnie organizatorom i pocztom sztandarowym. Burmistrz Adam
Tomanek podziękował gościom za przybycie i zaprosił na wojskową grochówkę.
Posumowaniem uroczystości czerwcowych było spotkanie w Białymstoku 23 czerwca przy pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka. W strugach
ulewnego deszczu zebrali się przedstawiciele wojewody podlaskiego, marszałka województwa podlaskiego, prezydenta miasta Białegostoku, IPN,
Muzeum Pamięci Sybiru, Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców
Sybiru, organizacji kombatanckich oraz sybiracy. Po krótkim wprowadzeniu prezesa Tadeusza Chwiedzia w temat czwartej deportacji Polaków
w czerwcu 1941 r. na Syberię i do Kazachstanu, zebrani złożyli kwiaty
i zapalili znicze. Dekoracja wokół pomnika w postaci łopoczących flag biało-czerwonych, płonący gazowy znicz, atmosfera zadumy i refleksji przywołały wspomnienia z tego okresu szczególnie u sybiraków. Wybaczamy,
ale nigdy nie zapomnimy.
Jolanta Hryniewicka

Wycieczka z Białorusi w BIAŁYMSTOKU
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu zorganizowała akcję „Lato z Polską 2017”, w której m.in. wzięły udział dzieci
polskiego pochodzenia z Grodna i Brasławszczyzny.
W czerwcu przez kilka dni przebywały one w naszym mieście na zaproszenie prezydenta Białegostoku i Podlaskiego Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska”.
Grupa liczyła 44 osoby i czterech wychowawców. Gościom z Grodna
i Brasławia towarzyszyły Anna Kietlińska – prezes Podlaskiego Oddziału
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34
Jerzy Bołtuć i dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego Dariusz Daniluk.
Wycieczkę oprowadzała Heronima Dzierma – przewodnicząca Komisji
Historycznej Oddziału ZS w Białymstoku. Zapoznała z historią powstania
Muzeum Sybiraków i wszystkich znaków pamięci Sybiru, znajdujących się
przy kościele pw. Ducha Świętego w Białymstoku.
Spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem w sali św. Marty. Herbatę,
owoce i ciasto przygotowały pracowniczki ze Szkoły Podstawowej nr 34.
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Heronima Dzierma oprowadziła dzieci po Muzeum Sybiraków mieszczącym się
w kościele pw. Ducha Świętego

Była to niezapomniana wizyta naszych rodaków z Białorusi. Upłynęła
w miłej i rodzinnej atmosferze.
Heronima Dzierma

Uczestnicy „Lata z Polską 2017” z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 34 Jerzym
Bołtuciem

wspomnienie

Wspomnienie
o Pawle Zworskim
Zmarli opuszczają nas, my ich nie opuszczamy
Henryk Sienkiewicz, „Rodzina Połanieckich”
Jeszcze nie tak dawno był
wśród nas. Z żalem przyjęliśmy
wiadomość, że w dniu 11 lipca
2017 r. zmarł śp. Paweł Zworski,
sybirak, nauczyciel akademicki,
serdeczny przyjaciel. Pochowano go 17 lipca na Cmentarzu
Osobowickim we Wrocławiu.
Mszę pogrzebową odprawiał
ks. Andrzej Gerej ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo z parafii pw.
św. Anny we Wrocławiu, a jej
koncelebrantem był ks. Arkadiusz Krziżon, proboszcz i duszpasterz parafii Najświętszego
Imienia Jezus we Wrocławiu.
Żegnali Pawła pogrążona w smutku rodzina oraz liczni przyjaciele, których naprawdę miał wielu, bowiem zawsze emanowały od niego dobroć
i szczere otwarcie się na potrzeby innych. Niedostrzeganie tego byłoby zubożeniem jego postaci, życia i pracy.
Niestety nie ma już Pawła – dobrego człowieka, nauczyciela akademickiego, sybiraka, żeglarza, naszego druha i przyjaciela. Odszedł do Pana, ale
pozostanie w naszej pamięci!
Na długo pozostanie! Rozmowy z nim o losach Polaków na Syberii oraz
w Kazachstanie cechowała troska dotycząca zachowania pamięci o zesłaniach w głąb Związku Sowieckiego. Relacje te były źródłem głębokiej refleksji. Jako działacz „Wspólnoty Polskiej” troszczył się o rodaków mieszkających w Kazachstanie, czyniąc starania o umożliwienie im powrotu
do kraju przodków. Niejednokrotnie mu się to udawało. Oni to pamiętają
i wdzięczni są za tę troskę.
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Przypomnienie tego to jeszcze jedna refleksja nad dziejami Polaków
w Kazachstanie i na Syberii, jakże aktualna obecnie, gdy kwestia ich repatriacji nadal czeka na rządowe rozstrzygnięcia! Pamięć o deportacyjnych
losach Polaków oraz ich powrocie do macierzy pozostawała w Pawle zawsze żywa, sam bowiem był zesłańcem. W kwietniu 1940 r. deportowano go z Augustowa (gdzie się urodził w 1929 r.) wraz z matką, babcią
i trojgiem rodzeństwa do Kazachstanu, tego dalekiego stepowego kraju.
Doświadczyli tam ogromu cierpienia, a zesłańczy szlak wiódł przez różne
kołchozy i ciężką pracę. Wierzyli jednak, że kiedyś nadejdzie kres niewoli.
I nadszedł!
Po wojnie wraz z rodziną wrócił do Polski 18 czerwca 1946 r. Zamieszkali w Sobieszowie koło Jeleniej Góry, gdzie przebywał ojciec rodziny.
O spotkaniu po latach rozłąki z ojcem tak pisał we wspomnieniach.
„W czerwcu 1946 r., po powrocie do Polski (do Łukowa) byłem już
17-letnim wyrośniętym chłopcem z czterema klasami szkoły podstawowej.
Znaleźliśmy następnie schronienie w Warszawie, u siostry mojej mamy,
cioci Marysi. Oczekiwaliśmy na powrót mojej siostry Krystyny z kopalni węgla w Karagandzie. Dowiedzieliśmy się, że ojciec żyje, powrócił do
kraju, był więziony w obozach koncentracyjnych Auschwitz-Birkenau
(nr 19 853) i Buchenwald (nr 93 663). Osiedlił się w miejscowości Chojnasty (obecnie Sobieszów, część Jeleniej Góry), prowadzi hotel Złoty Róg
i oczekuje rodziny. Wybraliśmy się tam z bratem, siostrą i wujkiem pociągiem, zatłoczonym do niemożliwości. Jelenia Góra zrobiła na nas oszałamiające wrażenie, czysta, niezrujnowana, kolorowa, bez śladów wojny.
Tramwajem dotarliśmy do Sobieszowa. Hotel zadbany, z żywopłotem, balkonem, pięknymi drzwiami. Uzgodniliśmy, że wejdę sam. Zastałem ojca
w pomieszczeniu kuchennym; długi stół, na końcu stołu siedzi siwy starszy pan, poznaję go, to mój ojciec. Ojciec mnie nie poznaje, bo mówi:
»Słucham Pana?«. Odpowiadam, że chcę wynająć pokój. Dalsze pytania ojca: »Skąd przyjechałeś«, ja: »Z Warszawy«. »Gdzie się urodziłeś?«
– »W Augustowie«. »To musiałeś znać mojego syna, Paweł miał na imię«.
Nie wytrzymałem: »Tato to ja!«. Powitaniom nie było końca, wkrótce dołączyli brat, siostra i wujek. Radość i łzy. Przyjechała mama i babcia”.
To wszystko rzec można cząstkowe fragmenty z pierwszych lat życia
Pawła – sybiraka. Kolejne etapy biografii to szkoła średnia w Jeleniej Górze, studia na Politechnice Wrocławskiej oraz wieloletnia praca w macierzystej uczelni, uwieńczona doktoratem i habilitacją. Zajęcia dydaktyczne
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łączył z pracą naukowo-badawczą w zakresie budowy i eksploatacji maszyn wodnych, pełnił wiele funkcji organizacyjnych, m.in. pełnomocnika
rektora ds. praktyk zagranicznych. Osiągnięcia naukowe zapewniły mu
członkostwo w Komitecie Badań Morza PAN, godność rzeczoznawcy Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich oraz nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego, rektora Politechniki Wrocławskiej i Naczelnej
Organizacji Technicznej, a także odznaczenia: Złotym Krzyżem Zasługi,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej i Odznaką Honorową Sybiraka.
Osobnym ważnym wątkiem w tej biografii jest fakt włączenia się Pawła do organizacyjnych działań na rzecz ujawnienia prawdy o zesłaniach
i deportacjach Polaków na Syberię w okresie II wojny światowej oraz
w pierwszych latach po jej zakończeniu. Należał do założycieli wrocławskiego Oddziału Związku Sybiraków, przez wiele lat wspierał działalność serii wydawniczej „Biblioteka Zesłańca” Polskiego Towarzystwa
Ludoznawczego oraz był członkiem komitetu redakcyjnego kwartalnika
„Zesłaniec”.
Zesłańcze doświadczenia sprawiły, że działał w Stowarzyszeniu „Straż
Mogił Polskich na Wschodzie”, dbając o znaki pamięci poświęcone Polakom z Kresów Wschodnich poległym w walkach z sowieckim najeźdźcą.
Dopełnieniem tej aktywności była także działalność humanitarna i kulturalna wspomagająca odradzanie się polskości na Kresach Wschodnich.
Czynny społecznie, włączył się też w prace Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska”, opowiadając się za jej programowymi działaniami dotyczącymi
powrotu Polaków z Kazachstanu do macierzy oraz krzewienia wiedzy
o ich losach w tym odległym Stepowym Kraju.
Spoczywaj w pokoju Drogi Druhu Pawle! Dziękujemy Ci za to, że tyle
lat byłeś wśród nas.
Część Jego pamięci!
Przyjaciele

ODESZLI OD NAS
Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 4 listopada 2016 r. zmarł nasz Kolega
śp. Józef Świrko
Urodził się 15 maja 1933 r. w Obuchowie (powiat Dziska, woj. wileńskie).
14 kwietnia 1940 r. został wraz z matką i czwórką rodzeństwa wywieziony
do Majkaragaju (rejon Lebieżije, obłast pawłodarska). Do Polski wrócił
ostatnim transportem z obłasti pawłodarskiej, w czerwcu 1946 r.
Od powołania Klubu Pawłodarczyka w 1999 r. był jego członkiem.
Odznaczony Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków
i Medalem „Dziedzictwo Kresów Wschodnich”.
Podczas dorocznej mszy świętej polowej w intencji Pawłodarczyków
poleciliśmy Bogu Jego duszę.
Spoczywaj w pokoju!
Cześć Jego pamięci!
Koleżanki i koledzy z Ogólnopolskiego Klubu Pawłodarczyka

W dniu 20 lipca 2017 r. w wieku 89 lat odszedł od nas
śp. Bohdan Truszkowski
Długoletni, zasłużony działacz Związku Sybiraków, wiceprezes Zarządu
Oddziału w Białymstoku i prezes Zarządu Koła dzielnicowego nr 13.
Za ofiarną pracę zawodową i społeczną otrzymał nadane przez prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej najwyższe odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski i Krzyż Zesłańców Sybiru. Został również uhonorowany
medalami „Pro Memoria”, „Pro Patria”, „Opiekun Miejsc Pamięci
Narodowej” oraz odznaczeniami i wyróżnieniami Związku Sybiraków.
Pozostanie w naszej pamięci jako życzliwy kolega, przyjaciel, na którego
zawsze można było liczyć.
Cześć Jego pamięci!
Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku
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Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 sierpnia 2017 r. odszedł od nas
śp. Bronisław Klepacki
Wywieziony z rodziną z przemyskich Bakończyc 10 lutego 1940 r.,
przez Uzbekistan, Iran, Indie i Afrykę powrócił do Polski 10 lutego 1947 r.
Współinicjator powstania Koła, a potem Oddziału Związku Sybiraków
w Przemyślu, wieloletni chorąży pocztu sztandarowego, niestrudzony
uczestnik spotkań z młodzieżą. Za pracę na rzecz krzewienia pamięci
o Sybirze i zesłaniach odznaczony sybirackimi odznaczeniami.
Cześć Jego pamięci!
Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu
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