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Informacja o spotkaniu w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Uwzględniając treść korespondencji prowadzonej w 2017 r. pomiędzy Zarządem Głównym Związku Sybiraków a Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, kierownictwo Związku wystąpiło z prośbą do minister Elżbiety Rafalskiej o odbycie spotkania roboczego w sprawie przyznawania świadczeń rentowych sybirakom, którzy ich nie posiadają. Minister wyraziła zgodę na takie
spotkanie, które odbyło się 25 października 2017 r. w siedzibie ministerstwa. Ze
strony ministerstwa brało udział w spotkaniu pięcioro dyrektorów departamentów
w swojej pracy merytorycznie zaangażowanych w tematykę świadczeń dla kombatantów i osób represjonowanych, pod przewodnictwem dyrektor Biura Ministra dr inż. Grażyny Ożarek. Związek Sybiraków reprezentowali: prezes Zarządu
Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko, sekretarz generalny Eugeniusz
Kuszka, członek Prezydium Wacław Mandryk.
Kordian Borejko przedstawił informację liczbową dotyczącą sybiraków, wskazując, że spośród 26 tys. żyjących jeszcze zesłańców Sybiru około 2,5 tys. osób
nie posiada świadczeń rentowych orzekanych z powodu złego stanu zdrowia pozostającego w związku przyczynowym z pobytem na Syberii. Na podstawie informacji, jaką otrzymujemy z Oddziałów Związku Sybiraków z kraju, wynika, że
orzecznicy odmawiają przyznawania świadczeń rentowych, pomimo dołączania
do wniosków kierowanych do terenowych Oddziałów ZUS zaświadczeń lekarzy
specjalistów, często z opinią Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
i innych naukowych autorytetów medycznych. Pomimo dwóch odbytych spotkań
z naczelnym lekarzem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dr n. med. Grażyną Hart
w 2016 r. i 2017 r., podczas których lekarze z oddziałów ZUS w kraju w czasie
szkolenia uzyskali informacje oraz stanowisko medycznych autorytetów naukowych z zakresu wpływu ekstremalnych warunków pobytu w czasie zesłania na
dalszy stan zdrowia w życiu dorosłym, przy rozpatrywaniu wniosków rentowych
składanych przez sybiraków lekarze orzecznicy nie zmienili w pełni swojego stanowiska. W trakcie badań często zdarza się, że lekarze orzecznicy pytają: „A po co
pan/pani tam jechał/a...”. Takie sytuacje potwierdzają brak odpowiedniego przeszkolenia lekarzy orzeczników, a szczególnie w zakresie wpływu długotrwałych
represji na dalszy stan zdrowia, co właśnie dotyczy osób zesłanych na Syberię i do
Kazachstanu. Przy tym należy uwzględnić fakt, że przyznanie renty dla 2,5 tys.
osób nie spowoduje konieczności wydatkowania dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa, gdyż w ciągu roku umiera w ostatnich latach około
2,2–2,5 tys. sybiraków posiadających świadczenie rentowe.
Eugeniusz Kuszka przedstawił szczególnie nabrzmiałą sytuację wśród sybiraków z Dolnego Śląska, podając konkretne przykłady negatywnego załatwiania
wniosków o rentę, czego doświadczył sam, gdy lekarz orzekający całkowicie nie
wziął pod uwagę opinii lekarskiej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uni-
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wersytetu Jagiellońskiego – argumentując kilkudziesięcioletnim już upływem czasu od pobytu na Syberii. Podkreślił, że te przykłady świadczą dobitnie o braku
wiedzy u lekarzy orzekających w sprawie następstw ekstremalnych warunków
pobytu na Syberii. Jako prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu odbył spotkanie z dyrektorem Oddziału ZUS w Wałbrzychu dotyczące negatywnego orzekania przez tamtejszych lekarzy w sprawie wniosków sybiraków
tam mieszkających, co jednak niczego nie zmieniło. Województwo dolnośląskie
legitymuje się w dalszym ciągu jednym z najwyższych wskaźników, gdzie brak
świadczeń rentowych u sybiraków tego regionu wynosi przeciętnie około 25%.
Wacław Mandryk w nawiązaniu do treści pism kierowanych przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do Zarządu Głównego Związku Sybiraków
podniósł, że podawana treść w tych pismach – np. taka, że nie jest wystarczającym argumentem we wniosku fakt samego pobytu na Syberii do przyznania renty – jest bezpodstawna, ponieważ takie przypadki praktycznie nie mają miejsca.
Do wszystkich wniosków dołączana jest dokumentacja medyczna, której lekarze
orzekający i sądy nie uznają. Sądy przy wydawaniu swoich postanowień w sprawie odwołań składanych przez sybiraków kierują się opiniami lekarzy orzekających. W przypadku praktycznie wszystkich wniosków – odwołań sądy w swoich
postanowieniach utrzymują w mocy decyzje wydane przez lekarzy orzekających.
Taki stan jest krzywdzący dla niewielkiej dwuipółtysięcznej grupy sybiraków, którzy świadczeń rentowych z powodu złego stanu zdrowia pozostającego w związku
przyczynowym z pobytem na Syberii nie posiadają. Ponadto Wacław Mandryk
zawnioskował, aby do grupy weteranów wojennych, którzy samodzielnie nie są
w stanie pokryć kosztów pobytu całodobowej opieki w domach pomocy społecznej i dla których państwo ustanowiło pełne prawo do takiej pomocy finansowej
przez samorządy lokalne, włączyć wszystkich kombatantów i osoby represjonowane – mających porównywalne warunki materialne jak weterani wojenni. Takich
osób w całym kraju może być około 2 tys.
Przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z powagą
wysłuchali wypowiedzi przedstawicieli Związku Sybiraków, uznając za zasadne
przeszkolenie lekarzy orzekających w sprawach osób represjonowanych, przyznając przy tym, że konieczne byłoby spotkanie bezpośrednie przedstawicieli Związku z nowo mianowaną prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem ponownego omówienia nabrzmiałych problemów w sprawie świadczeń rentowych, m.in.
w aspekcie opinii medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
i opinii prawnej Katedry Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Dyrektor Biura Ministra dr inż. Grażyna Ożarek zobowiązała się, że do spotkania z prezes Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych dojdzie jeszcze w 2017 r.
Przekazana została także informacja przez członków Związku Sybiraków o obchodach w 2018 r. – 90. rocznicy powstania Związku Sybiraków, 30-lecia reaktywowania Związku Sybiraków oraz o VIII Krajowym Zjeździe Delegatów Związku
Sybiraków.
Wacław Mandryk
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Zarząd Główny Związku Sybiraków
				
ul. Mazowiecka 12 lok. 27
				
00-048 Warszawa
Szanowni Państwo,
w imieniu własnym oraz wszystkich zaangażowanych w realizację projektu
„Kartka dla Kombatanta” pragnę podziękować Państwu za współorganizowanie
naszego przedsięwzięcia. Zadanie miało na celu wspomnienie o tysiącach Polaków
zesłanych na Syberię i przybliżenie najmłodszym sybirackiego etosu. Symboliczne, własnoręcznie wykonane przez pacjentów szpitali pocztówki były wyrazem
pamięci o okrucieństwie, którego doświadczyli zesłańcy.
W akcję włączyło się 15 szkół przyszpitalnych z całej Polski. Uczniowie podczas specjalnie zorganizowanych warsztatów wykonali ponad 1000 kartek, które
z okazji przypadającego 17 września Dnia Sybiraka trafiły w ręce wybranych przez
Państwa kombatantów. Warsztaty plastyczne złagodziły stres małych pacjentów
związany z pobytem w placówce, sprzyjały rozwijaniu kreatywności i wrażliwości
estetycznej, a za sprawą podejmowanego tematu – również wrażliwości emocjonalnej, a także stanowiły cenną lekcję historii i patriotyzmu.
Projekt zyskał poparcie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Urzędu. Muzeum
Pamięci Sybiru w Białymstoku objęło przedsięwzięcie patronatem honorowym
i włączyło w przygotowane obchody akcję wręczenia laurek przybyłym na uroczystość Sybirakom.
Państwa zaangażowanie, jako instytucji bezpośrednio reprezentującej i czuwającej nad interesami zrzeszonych w niej członków, przyczyniło się do podniesienia rangi inicjatywy oraz usprawniło przekazanie Sybirakom laurek wykonanych
przez pacjentów szkół przyszpitalnych w całej Polsce.
Jesteśmy ogromnie wdzięczni za okazaną pomoc, dziękujemy również za przesłane materiały przybliżające nam Państwa działalność. Mamy nadzieję, że projekt
„Kartka dla Kombatanta” jest początkiem naszej długofalowej współpracy.
W załączeniu do pisma przesyłamy oficjalne podziękowanie. Pozostajemy
otwarci na pytania i sugestie.
					
					
				

Z wyrazami szacunku
Adam Bogacz
Prezes Zarządu Fundacji Rosa
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Zmiana nazwy Stowarzyszenia
w Nowym Sączu
Prezes Stowarzyszenia Pamięci Polskiego Sybiru w Nowym Sączu
informuje, że zgodnie z uchwałą podjętą 21 czerwca 2017 r., podczas Walnego Zebrania, zmieniona została nazwa Stowarzyszenia.
Obecnie Stowarzyszenie nosi nazwę – Stowarzyszenie Pamięci Zesłanych na Sybir i taka nazwa została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.
Antonina Dzikowska

Informacja o uroczystościach w 2018 r.
5–6 maja – XXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Sybiraków do Grodźca
i na Jasną Górę
6–8 czerwca – VIII Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek
oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców
Sybiru w Łodzi
13–14 czerwca – Ogólnopolska Pielgrzymka Sybiraków do Lichenia
26–28 czerwca – VIII Krajowy Zjazd Delegatów Związku Sybiraków
w Warszawie-Rembertowie
6–7 września – XVIII Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców
Sybiru w Białymstoku

UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA

Muzeum Katyńskie
w Cytadeli Warszawskiej
12 kwietnia 2017 r. w Muzeum Katyńskim
w Cytadeli Warszawskiej odbyła się uroczystość
poświęcona pamięci ks. Zdzisława Peszkowskiego – kapelana Rodzin Katyńskich, których przedstawiciele licznie przybyli. W uroczystości udział
brali też sybiracy. Rangę podniosła obecność reprezentacyjnej jednostki wojska, orkiestry wojskowej oraz dowództwa. Obchody rozpoczęła msza
polowa na terenie Cytadeli.
Sybirak prof. Stanisław Kulon przekazał swoją
rzeźbę w drewnie przedstawiającą ks. Peszkowskiego na stałą ekspozycję do Muzeum. W związku z tą darowizną, staraniem kierownik Muzeum
Ewy Kowalskiej prof. Stanisław Kulon otrzymał
Urna z ziemią z Katynia
nagrodę pieniężną z Fundacji PKO.
W tym samym dniu przekazana została przez sybiraczkę Mirosławę Niekoraniec do Muzeum na ręce kierownik Ewy Kowalskiej urna z ziemią z Katynia, którą zebrali Maria Markiewicz w dniu
otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego oraz inni sybiracy odwiedzający cmentarz w Katyniu.
Mirosława Niekoraniec,
zdjęcia Archiwum Muzeum
Katyńskiego,
Mirosława Niekoraniec

Rzeźba prof. Stanisława Kulona
przedstawiająca ks. Zdzisława
Peszkowskiego
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XIX Ogólnopolski Zjazd Klubu
Pawłodarczyka
XIX Ogólnopolski Zjazd Klubu Pawłodarczyka im. Teofila Mikulskiego
odbył się w dniach 16–23 czerwca 2017 r. w Rewalu. W Zjeździe wzięło
udział 80 Pawłodarczyków.
17 czerwca o godz. 10.00 Zjazd otworzył prezes Klubu Wincenty Dowojna, wysłuchaliśmy Hymnu Sybiraków w wykonaniu młodzieży ze szkół
z Obornik. Prezes przywitał naszych gości: Jana Srokę – radcę szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, prezesa Zarządu Głównego
Związku Sybiraków Kordiana Borejkę, Tadeusza Badowskiego – nauczyciela z Poznania, Mariana Żurowskiego – nauczyciela z Obornik wraz z młodzieżą oraz wszystkich uczestników Zjazdu. W krótkim wystąpieniu Jan
Sroka przekazał wyrazy szacunku od szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka. Następnie odznaczył medalem
Pro Patria Tadeusza Badowskiego, od lat współpracującego z Klubem.
Prezes Kordian Borejko w serdecznych słowach przywitał zebranych i odznaczył Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków: Irenę
Bujalską, Wincentego Dowojnę, Leopolda Granisa, Teresę Hływę, Dobroch-

Plac i pomnik Sybiraków – wieniec składają: Jan Sroka – radca szefa UdsKiOR Jana
Józefa Kasprzyka, Kordian Borejko – prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków,
Irena Sobczak (ze zniczem)
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nę Konrad, Krystynę Kuratowską, Barbarę Macieszę, Zbigniewa Oskwarka,
Eugeniusza Pachlę, Antoninę Witczak. Dwie osoby nieobecne – ks. bp Zdzisław Fortuniak i nauczyciel Krzysztof Wytyk (obaj z Poznania) zostaną odznaczeni w innym terminie.
Dalsze uroczystości odbyły się na pl. Sybiraków w Rewalu. Na czele
z pocztem sztandarowym Klubu nasi goście wraz z nami przeszli pod pomnik
Sybiraków. Tu – po raz drugi w tym dniu – usłyszeliśmy Hymn Sybiraków,
w wykonaniu młodzieży z Obornik. Radca szefa Urzędu ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych Jan Sroka i prezes Zarządu Głównego Związku
Sybiraków Kordian Borejko złożyli wieniec. Prezes Klubu Wincenty Dowojna wraz z delegacją złożył wiązankę kwiatów, zapaliliśmy znicze.
W godzinach popołudniowych w scenerii naszego pensjonatu Jantar wysłuchaliśmy koncertu rozrywkowego w wykonaniu młodzieży z Obornik.
Tego wieczoru przyjechały też panie z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, by zebrać materiały wspomnieniowe Pawłodarczyków. Przywiozły nam wydawnictwo Muzeum, a także zaproszenia na XVII Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku.
W niedzielę 18 czerwca przywitaliśmy naszego dostojnego gościa
– ks. bp. Zdzisława Fortuniaka. To kapłan, który odprawił pierwszą mszę

Zdjęcie pamiątkowe przy pomniku Sybiraków – uczestnicy Zjazdu, poczet sztandarowy Klubu, młodzież z Obornik, pośrodku zaproszeni goście radca Jan Sroka, prezes Kordian Borejko
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Pustkowo, od lewej: Beata Mróz, Anna Nowacka, Jan Sroka, Krystyna Mateuszuk,
Wincenty Dowojna, Józef Witaszek, Władysław Hadaj, Marek Matecki, Krystyna Piądłowska

świętą w marcu 1999 r. w Kiekrzu koło Poznania, na inauguracyjnym Zjeździe, podczas którego został powołany Ogólnopolski Klub Pawłodarczyka
Związku Sybiraków. A teraz byliśmy na XIX Zjeździe i uczestniczyliśmy
w dziewiętnastej mszy świętej polowej w intencji żyjących i zmarłych Pawłodarczyków. Udaliśmy się na nią wszyscy do Pustkowa (6 km od Rewala).
Przed jej rozpoczęciem wysłuchaliśmy Hymnu Sybiraków w wykonaniu
młodzieży z Obornik. Mszę świętą koncelebrowali: ks. bp Zdzisław Fortuniak i ks. proboszcz Krzysztof Przybyło z kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela w Rewalu. Sekwencje śpiewane mszy wykonały nasze koleżanki:
Barbara Maciesza i Sabina Michalska; „Ave Maria” i „Modlitwę” Bułata
Okudżawy wykonał kolega Edward Daszkiewicz, czytanie z liturgii słowa
oraz komentarz do darów ołtarza – Aleksander Łukasiewicz. Po udzieleniu
błogosławieństwa ks. bp Zdzisław Fortuniak został odznaczony przez radcę
szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Srokę medalem Pro Patria. Następnie Klub Pawłodarczyka został uhonorowany przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Pustkowa certyfikatem nadania tytułu Przyjaciół
Bałtyckiego Krzyża Nadziei (w 10. rocznicę wzniesienia Krzyża) oraz statuetką repliki Bałtyckiego Krzyża Nadziei. Wyróżnienie odebrał prezes Klubu
Wincenty Dowojna.

UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA
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Mieszkańcy Pustkowa i wypoczywający tu urlopowicze obejrzeli wystawę fotograficzną, obrazującą działalność Klubu, a przygotowaną przez Tadeusza Szumowskiego.
W TVP3 Szczecin ukazały się informacje o kolejnym Zjeździe Pawłodarczyków, a na łamach „Kuriera Szczecińskiego” – wywiady z nami.
W kolejnych dniach wiele czasu spędziliśmy na spotkaniach z paniami
z Muzeum Pamięci Sybiru, a także w zespołach zainteresowań czy na spacerach. Jedno popołudnie spędziliśmy z zespołem ludowym z Cerekwicy; były
pieśni patriotyczne i przyśpiewki ludowe. Kolejne popołudnie i wieczór to
ognisko, muzyka, doskonała zabawa.
XIX Ogólnopolski Zjazd Klubu Pawłodarczyka dobiegł końca. W dniu
pożegnania tradycyjnie powiedzieliśmy sobie: do zobaczenia za rok.
Krystyna Świrniak-Mateuszuk, zdjęcia Tomasz Rojna

Wyróżnienie Rady Miejskiej w Dębnie
Na obrady Sesji Rady Miejskiej przybyli w dniu 31 sierpnia 2017 r. sybiracy reprezentujący Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Gorzowie
Wielkopolskim – prezes Jadwiga Ostrowska wraz z zastępcą Wincentym
Hubskim oraz przedstawiciele Zarządu Koła Związku Sybiraków w Dębnie
– Teresa Wiśniewska, Jadwiga Downar, Henryk Górewicz i Helena Siemaszko. Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Chrobak przedstawił przybyłych
gości, po czym udzielił głosu prezes Jadwidze Ostrowskiej.
Prezes przedstawiła historię Koła, założonego – po reaktywowaniu w 1988 r.
przedwojennego Związku Sybiraków – 9 września 1989 r., gdy grupa
34 osób ukonstytuowała Zarząd Koła z prezesem Ryszardem Czaszką na
czele. Wspomniała nieodżałowanych prezesów śp. Jadwigę Sabeł i Jana
Krawca. Opisała 28-letnią działalność Koła, która poza pomocą w uzyskaniu
przez sybiraków uprawnień kombatanckich, organizacją uroczystości związkowych i opłatkowych, troską o członków stowarzyszenia, obejmowała także
utrwalanie działalności dla przyszłych pokoleń poprzez różne znaki pamięci
w postaci pomnika Sybiraków, sztandaru, tablic pamiątkowych w kościołach, nazwy ronda oraz wydawnictwa, które samymi tytułami wskazują na
troskę pamięci o zesłanych: „Utrwalone w pamięci”, „By czas nie zatarł
w pamięci”, „Ocaleni od zapomnienia”. Koło nawiązało ścisłą współpracę
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Delegacja sybiraków. Przemawia prezes Zarządu Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim Jadwiga Ostrowska

ze środowiskami kombatanckimi, Kościołem, szkołami i przedszkolami oraz innymi instytucjami miejskimi, w tym z Radą
Miejską. Dębnowscy sybiracy, wdzięczni
za długoletnie wspieranie ich działalności,
szczególną opiekę i troskę o ich społeczną pracę, z prawdziwą satysfakcją przyjęli
decyzję Zarządu Głównego odznaczenia
Rady Miasta Dębna Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków.
Następnie prezes Zarządu Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim Jadwiga
Ostrowska dokonała uroczystego aktu dekoracji sztandaru Rady Miejskiej Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku
Jadwiga Ostrowska dokonuje de- Sybiraków, a wiceprezes Zarządu Koła Tekoracji sztandaru Rady Miejskiej resa Wiśniewska wręczyła dyplom odznaki.
Złotą Odznaką Honorową za ZaUroczystość wręczenia odznaki odsługi dla Związku Sybiraków
była się w trakcie obrad Rady Miasta.

UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA
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Wiceprezes Zarządu Koła Teresa Wiśniewska wręcza przewodniczącemu Rady Miejskiej Pawłowi Chrobakowi dyplom odznaki

W trakcie uroczystości obecni byli: przewodniczący Rady Miasta Paweł
Chrobak, zastępca Adam Kaczmarczyk i radny Jan Sypniewicz, a także
burmistrz Piotr Downar oraz radni. Po zakończeniu obrad Rady Miejskiej radni, włodarze miasta i delegacja sybiraków spotkali się na uroczystym obiedzie.
Teresa Wiśniewska, zdjęcia Adam Kaczmarczyk

Uroczystości w Krzywczy
Na zaproszenie wójta gminy Krzywcza, dyrektor, rady pedagogicznej, rodziców i uczniów Zespołu Szkół w Krzywczy, przedstawiciele przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków Antoni Blecharczyk – wiceprezes Zarządu,
Stanisława Żak – członek Zarządu, Władysław Witesko – członek Zarządu,
Marian Boczar – sekretarz Zarządu, uczestniczyli 13 września 2017 r. w uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Krzywczy imienia 11. Karpackiej
Dywizji Piechoty.
Uroczystość rozpoczęła msza święta koncelebrowana odprawiona w kościele parafialnym w Krzywczy, po której zgromadzeni przeszli na cmentarz, gdzie
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Wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu Antoni Blecharczyk
podczas ceremonii wbijania gwoździ w drzewce sztandaru szkoły

znajduje się grób poległych 13 września 1939 r. w obronie ziemi krzywieckiej
przed niemiecką 7. Bawarską Dywizją Piechoty. Odmówiono modlitwę, odczytano apel poległych, oddano salwę honorową i złożono wieńce na grobie poległych.

Na zdjęciu przedstawiciele przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków (od lewej):
Władysław Witesko, Stanisława Żak, Antoni Blecharczyk podczas uroczystości
nadania imienia Szkole Podstawowej w Krzywczy

UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA
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Dalsza część odbyła się w budynku Zespołu Szkół. Nastąpiło odsłonięcie
tablicy pamiątkowej, ceremonia nadania imienia szkole zgodnie z uchwałą
Rady Gminy Krzywcza i przekazanie sztandaru.
Na zakończenie w części artystycznej zaprezentowali się uczniowie.
Przez wiele stuleci miejscowość Krzywczę zamieszkiwały różne narody,
przede wszystkim Rusini, Polacy, Żydzi, ale też i Niemcy, Węgrzy, Austriacy, Ukraińcy. Ta mieszanka narodowa wytworzyła przez dziesiątki lat niepowtarzalny klimat oraz historię. II wojna światowa zniszczyła to wszystko.
Dziś nie słychać tu gwaru jarmarcznego, różnych języków i śpiewów. Rzadko już ktoś nawet to wspomina.
Marian Boczar

Spotkanie młodzieży z Agnieszką Martinką,
autorką książki „Połowinka”
14 września 2017 r. w miejskim Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie autorki książki „Połowinka. Rowerem na Ural,
do miejsca zesłania ojca” Agnieszki Martinki z młodzieżą, zorganizowane
przez bielski Oddział Związku Sybiraków. Uczestniczyli w nim m.in. dyrektor
Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej Jan Solich, nauczyciele historii,
wychowania fizycznego, młodzi miłośnicy rowerowych eskapad oraz sybiracy.

Spotkanie z autorką Agnieszką Martinką
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Przemawia
prezes Zarządu
Oddziału Związku Sybiraków
w Bielsku-Białej
Eugeniusz Osika

Autorkę, młodzież i gości powitał w uroczystym przemówieniu prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Bielsku-Białej Eugeniusz Osika. Podkreślił
wartość, jaką jest pamięć o historii deportacji, oraz znaczenie publikacji Agnieszki Martinki na tle wydarzeń przeszłości. Prezes podziękował również Jagodzie
Podolak, rzeczniczce prasowej Oddziału, która zorganizowała to spotkanie.
Zgromadzeni usłyszeli także list dr. Józefa Pysza z wyrazami wdzięczności dla autorki, który podkreślał wzruszenie wywołane hołdem, jaki oddała
swojemu ojcu oraz jego historii jako sybiraka.
Członkowie Zarządu Oddziału przekazali Agnieszce Martince wyrazy uznania, wręczając jej kwiaty, a młodzież podziękowała autorce gromkimi oklaskami.
Agnieszka Martinka opowiadała podczas prelekcji o swoich trudach w podróży, przeżyciach oraz ujrzeniu wielu miejsc bardzo bliskich jej sercu, gdyż
pomysł na całą wyprawę wziął się z chęci zbliżenia się do historii deportacji jej
ojca. Zdzisław Martinka – młodociany żołnierz Armii Krajowej – został bowiem
zesłany przez rosyjskich komunistów na Sybir do kopalni węgla Połowinka po
II wojnie światowej. Autorka postanowiła więc odbyć podróż, odwzorowując
trasę pociągu jadącego na Sybir, jaką zasłyszała z opowieści. Oprócz wartości
historycznych, jakie czerpała z wyprawy, zderzyła się również z wieloma kulturami obecnymi na Wschodzie, spotykając interesujących ludzi na swej drodze.
Czytając książkę, możemy odbyć dwuwymiarową podróż, gdyż zarówno
poznajemy historię Agnieszki Martinki, jak i wspomnienia jej ojca.
Po wystąpieniach na gości oraz wszystkich zgromadzonych czekał poczęstunek.
Patrycja Adamek-Pysz
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Obchody Dnia Sybiraka w Toruniu
W tym roku Dzień Sybiraka obchodzono pod hasłem: „Ojczyzna w naszych sercach i pamięci”. Ideą uroczystości bowiem jest nie tylko pamięć
o tych, którzy przeszli gehennę na „nieludzkiej ziemi”, ale zarażenie młodych ludzi chęcią zgłębiania historii własnej ojczyzny.
Uroczystości rozpoczęła konferencja „Odkrywcy historii – syberyjskie
zsyłki”, którą 14 września 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu
otworzył marszałek województwa Piotr Całbecki. Uczestniczyli w niej historycy, przedstawiciele Związku Sybiraków i młodzież ze szkół noszących
imiona Sybiraków z Brodnicy, Grudziądza i Torunia. Wśród licznych wystąpień znalazły się prelekcja prof. Huberta Chudzia z Centrum Dokumentacji
Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń w Krakowie oraz wykład Michała Antonowicza z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który mówił o polskiej diasporze w zachodniej Syberii. Swoimi wspomnieniami podzielili się
też sybiracy: Ludmiła Ośnicka i Stanisław Dubiel. Uczestnicy konferencji
uczestniczyli także w otwarciu wystawy „Sybiracy wczoraj i dziś”.
Główne uroczystości z okazji Dnia Sybiraka miały miejsce 15 września.
W godzinach przedpołudniowych w lesie na Barbarce odbyły się zawody

Toruński Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru

18

KOMUNIKAT 4/134

Prezes Zarządu toruńskiego Oddziału ZS Jan Myrcha podczas wystąpienia przy obelisku Sybiraków, za nim młodzież z VI LO im. Zesłańców Sybiru w Toruniu trzymająca
podczas uroczystości kartki z nazwami miejsc zesłań

pod hasłem „Bieg Sybiraka”, zorganizowane przez Stowarzyszenie Polskich
Artylerzystów, Urząd Marszałkowski w Toruniu i sybiraków z toruńskiego Oddziału ZS. Celem zawodów, w których wzięła udział młodzież z klas
o profilu mundurowym, było sprawdzenie wiedzy historycznej oraz poziomu
sprawności i umiejętności wojskowych. Niezwykle ciekawym i kształcącym
elementem zawodów okazało się wykonywanie, pod nadzorem sybiraków,
czynności i prac zbliżonych do tych z zesłań.
O godz. 13 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny odprawiona została uroczysta msza święta celebrowana przez ks. prałata Józefa
Nowakowskiego, kapelana sybiraków. W mszy uczestniczył także ks. mitrat
płk Mikołaj Hajduczenia z prawosławnej parafii w Toruniu. Oprawę liturgiczną zapewnili sybiracy, a muzyczną – Toruński Chór Nauczycielski „Con Anima” pod dyrekcją Janusza Heyki. Po mszy uczestnicy w Toruńskim Marszu
Pamięci Sybiru przeszli na Cmentarz Komunalny im. Ofiar II Wojny Światowej, gdzie przy obelisku Sybiraków odbyła się dalsza część uroczystości.
Przybyłych powitał prezes Zarządu toruńskiego Oddziału ZS Jan Myrcha. Swą obecnością obchody Dnia Sybiraka uświetnili: sybiracy, prezydent
Torunia Michał Zaleski wraz z przewodniczącym Rady Miasta Torunia Marcinem Czyżniewskim, pełnomocnik Zarządu Urzędu Marszałkowskiego ds.
kombatantów i osób represjonowanych Marcin Swaczyna, kierownik Biura

UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA

19

Dyrektor VI LO im. Zesłańców Sybiru wraz z uczniami z klas mundurowych podczas
składania kwiatów przy obelisku Sybiraków

Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Eugeniusz Lala, wicestarosta toruński Andrzej Siemianowski, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Toruniu Zbigniew Matuszewicz wraz z uczniami i gronem
pedagogicznym, prezes Stowarzyszenia Artylerzystów Polskich Roman
Kłosiński, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, kombatanci, harcerze, media. Uroczystości dopełniła obecność Kompanii Honorowej z CSAiU oraz orkiestry Garnizonu Toruń.
W swoim przemówieniu prezes Jan Myrcha zauważył, że obchody tegorocznego Dnia Sybiraka odbywały się pod hasłem: „Ojczyzna w naszych sercach i pamięci”. To hasło niezwykle ważne, bo odnosi się do przeszłości, ale
wiąże się też z przyszłością:
„Zwykliśmy o nich mówić – sybiracy. To ludzie dotknięci wielką traumą,
jaką zawsze jest rozłąka z bliskimi, samotność i praca w nieludzkich warunkach. Wywózki na Sybir były traumą zarówno w wymiarze osobistym, jak
i narodowym. Zesłani na Syberię musieli opuścić ojczystą ziemię i próbować
odnaleźć się w niegościnnej ziemi, we wrogim otoczeniu i wśród surowej
przyrody. Znając ich losy, zawsze będziemy zadawać sobie pytanie – skąd
znaleźli w sobie dość siły i nadziei, aby przetrwać. Bardzo wielu nie przetrwało, nigdy nie wrócili do Polski. Ich mogiły zostały na obcej syberyjskiej
ziemi. Ci, którym udało się wrócić, na zawsze będą nosić w sobie wspomnienie tego okrutnego doświadczenia. Ten straszny los spotkał setki tysięcy
Polaków. O sybirakach mówi się »zagubione pokolenia narodu polskiego«.
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Ojczyzna bezpowrotnie utraciła swoich obywateli, a oni utracili ojczyznę.
Zsyłki na Syberię były dziełem bezdusznych rosyjskich tyranii. Najpierw
autorytarnego caratu, potem brutalnego Związku Sowieckiego. Obydwa te
systemy za nic miały ludzką godność i potrzebę wolności. Polacy przez wieki płacili najwyższą cenę za opór i próby walki z tyranią”.
Na zakończenie prezes Jan Myrcha podkreślił, że naszym obowiązkiem
jest pamięć o tragicznym losie sybiraków, ale też przekazywanie tej wiedzy
następnym pokoleniom Polaków z pełną świadomością, że jest to bardzo bolesna lekcja.
Następnie prezes Myrcha uhonorował przewodniczącego Rady Miasta
Torunia Marcina Czyżniewskiego Odznaką Honorową Sybiraka i podziękował władzom miasta i województwa za wsparcie i pomoc, jakiej udzielają
sybirakom. W dalszej części aktor Dariusz Bereski odczytał Apel Sybiraków,
po którym nastąpiło złożenie wieńców i zniczy pod obeliskiem Sybiraków.
Wszystkim delegacjom towarzyszyli uczniowie klas mundurowych VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Toruniu. Na zakończenie
wspólnie odśpiewano Hymn Sybiraków, a prezes Myrcha serdecznie podziękował wszystkim za obecność.
Izabela Świtała, zdjęcia Jolanta Kwiatkowska

Uroczystość przy Ścianie Straceń
w Przemyślu
15 września 2017 r. przedstawiciele przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków wzięli udział w uroczystości przygotowanej przez Szkołę Podstawową nr 15 w Przemyślu, która odbyła się przy Ścianie Straceń, upamiętniającej zagładę mieszkańców Przemyśla i Żurawicy oraz w ramach obchodów
78. rocznicy napaści Związku Sowieckiego na Polskę.
29 listopada 1943 r. Niemcy rozstrzelali w tym miejscu 10 więźniów,
mieszkańców Przemyśla i Żurawicy, członków ruchu oporu, ale też cywili.
Egzekucja była zemstą za atak polskiego podziemia na znajdującą się tutaj
fabrykę wozów, produkującą na potrzeby frontu. Zamordowani spoczywają
we wspólnej mogile na cmentarzu zasańskim. Pomnik przy ul. Lwowskiej
znajduje się dokładnie w miejscu, w którym wykonana została egzekucja.
Zachowała się ściana, pod którą zabito Polaków.
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Władze wojewódzkie, powiatu, miasta, ościennych gmin, duchowni i przedstawiciele Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu

W swoim przemówieniu sekretarz Zarządu Oddziału Związku Sybiraków
w Przemyślu Marian Boczar powiedział: „Żyjących świadków tej tragicznej
historii jest coraz mniej. Bolesne jest to, że odchodzą. My musimy pamiętać
o tym, że o prawdzie historycznej trzeba mówić. Dziękuję młodzieży i nauczycielom ze Szkoły Podstawowej nr 15, że przypominają historię i przygotowują takie uroczystości”.
Marian Boczar

Uroczystość przy Ścianie Straceń. Przemawia Teresa Paryna, przemyska poetka
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Uroczyste obchody Światowego Dnia
Sybiraka w Bielsku-Białej
Dnia 15 września 2017 r. członkowie Oddziału Związku Sybiraków z Podbeskidzia oddali hołd zesłańcom, którzy zginęli deportowani w głąb ZSRR.
W uroczystościach wzięli udział m.in. prezydent miasta Bielska-Białej Jacek
Krywult, samorządowcy, przedstawiciele związków kombatanckich, straż
miejska, młodzież szkolna oraz sybiracy z rodzinami. Uroczystości towarzyszył akompaniament Bielskiej Orkiestry Dętej, będącej formacją wojskową.
Obchody Światowego Dnia Sybiraka rozpoczęła msza święta w intencji
sybiraków, podczas której uczestnicy w zadumie słuchali słów o patriotyzmie, czasie zesłania i wierze, będącymi wyrazami historycznej pamięci.
Po mszy spod kościoła ruszyła procesja na cmentarz komunalny, gdzie
pod pomnikiem Sybiraków uroczystym przemówieniem powitał gości prezes
Zarządu bielskiego Oddziału Związku Sybiraków Eugeniusz Osika. Przemawiał również prezydent miasta Bielska-Białej Jacek Krywult, podkreślając
istotę tragicznych wydarzeń przeszłości w odniesieniu do ofiar zesłania.
W hołdzie poległym przedstawiciele i delegaci organizacji uczestniczących w uroczystości złożyli kwiaty pod pomnikiem Sybiraków.

W uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe organizacji kombatanckich i szkolnych. Z prawej poczet sztandarowy Oddziału ZS w Bielsku-Białej
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Przemawia prezes Zarządu Oddziału ZS w Bielsku-Białej Eugeniusz Osika

Uczestnicy nie zapomnieli również o poległych w Auschwitz, którzy także
oddali życie w cierpieniach, składając im wyrazy szacunku.
Patrycja Adamek-Pysz

Kwiaty pod pomnikiem Sybiraków złożył m.in. prezydent miasta Jacek Krywult
(z prawej)
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Uroczystość 78. rocznicy napaści Rosji
Sowieckiej na Polskę w Opolu
Główna uroczystość odbyła się w Opolu pod Krzyżem Golgoty Wschodu
w dniu 15 września 2017 r. Również w poszczególnych Kołach w dniach
17 i 18 września 2017 r. odbyły się uroczystości.
Uroczystość pod Krzyżem Golgoty Wschodu w Opolu została zorganizowana przez Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Opolu wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
W uroczystości wzięli udział: młodzież szkolna i harcerze wraz z opiekunami, kapelan krajowy sybiraków ks. Zdzisław Banaś, kapelan Kresowiaków
ks. Marek Trzeciak, przedstawiciele wojewody opolskiego i marszałka województwa opolskiego, wiceprezydent miasta Opole, służby mundurowe były
reprezentowane przez kompanię honorową 10. Brygady Logistycznej wraz
z zastępcą dowódcy i oficerami prowadzącymi uroczystość. Obecni byli przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz komendant policji w Opolu
wraz z pocztem sztandarowym. Przybyli również kombatanci, w tym sybiracy.
Po powitaniu przez prezesa Zarządu Oddziału Walentego Oliwę oraz odegraniu hymnu państwowego modlitwę ekumeniczną za poległych i pomordowanych odmówili kapelani obecni na tej uroczystości, uwzględniając losy
sybiraków, którzy pozostali tam, na „nieludzkiej ziemi”. Następnie głos zabrali przedstawiciel młodzieży z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego
nr I w Opolu oraz przedstawiciel wojewody i marszałka.
Następnym punktem były apel poległych i salwa honorowa oddana przez
żołnierzy 10. Brygady Logistycznej.
Po złożeniu kwiatów i zniczy, błogosławieństwie krajowego kapelana
sybiraków serdeczne podziękowanie za udział w uroczystości złożył prezes
Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Opolu.
Walenty Oliwa

Dzień Sybiraka w Rzeszowie

W dniu 15 września 2017 r. odbyło się spotkanie społeczności sybirackiej
zrzeszonej w Oddziale Związku Sybiraków w Rzeszowie z okazji 78. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Uroczystość zorganizowano
w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
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Przemawia wojewoda Ewa Leniart, obok z prawej prezes Zarządu Oddziału ZS Danuta Zbyszyńska

Spotkanie zaszczyciły swoją obecnością władze miasta i województwa w osobach: wojewody podkarpackiego Ewy Leniart, wiceprezydenta
miasta Henryka Wolickiego, wicemarszałka województwa podkarpackiego Bogdana Romaniuka, naczelnika Wydziału Archiwum IPN Dariusza Byszuka, dyrektor Zarządzania Kuratorium Oświaty Bożeny Pasieki,
przedstawiciela Wojska Polskiego płk. Józefa Mroczka oraz licznie zgromadzeni sybiracy.
Przemówienie okolicznościowe wygłosiła prezes Zarządu rzeszowskiego
Oddziału ZS Danuta Zbyszyńska. Głos zabrali także wojewoda Ewa Leniart,
wiceprezydent Henryk Wolicki oraz wicemarszałek Bogdan Romaniuk.
Uroczystość uświetnił występ artystów Regionalnego Stowarzyszenia
Kultury pod dyrekcją Stanisława Dworaka. Zespół recytatorski i chór nawiązały w treści swoich utworów do historii i kultury Kresów, co zostało
przyjęte z rozrzewnieniem i tęsknotą za tym, co odeszło na zawsze.
Ekipa telewizji rzeszowskiej nagrywała przebieg spotkania, co zostało
przekazane w dzienniku wieczornym mieszkańcom miasta.
Danuta Zbyszyńska
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Uroczystość na skwerze im. Sybiraków
w Wołominie

Tak udanego święta wołomińscy sybiracy (Oddział Warszawski) chyba
jeszcze nie mieli. Coroczne obchody rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 r. zostały uwieńczone nadaniem w dniu
16 września 2017 r. skwerowi imienia Sybiraków. Perfekcyjnie zorganizowana uroczystość z apelem poległych, który długo pozostanie w pamięci.
My, sybiracy, jesteśmy bardzo wdzięczni władzom miasta i szkołom za aktywne włączenie się w nasze święto.
Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele Matki Bożej Królowej
Polski, a następnie uczestnicy wydarzenia wraz z pocztami sztandarowymi związków kombatanckich i wołomińskich szkół przeszli na skwer przy
ul. Orwida, na którym znajduje się obelisk poświęcony „Zesłańcom Sybiru
i osobom represjonowanym w latach 1939–1956”. Przy obelisku prowadzący uroczystość Andrzej Saulewicz powitał jako pierwszych bohaterów tego
dnia sybiraków zrzeszonych w wołomińskim Kole Związku Sybiraków, na
czele z prezesem Wojciechem Witkiem i prezesem honorowym Marią Sobolewską, oraz przedstawiciela Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku
Sybiraków Mirosławę Niekoraniec. Tegoroczne obchody zostały połączone

Uroczystość nadania skwerowi imienia Sybiraków
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Złożenie kwiatów pod obeliskiem poświęconym zesłańcom Sybiru

z nadaniem nazwy skwerowi, na którym stoi obelisk. Zgodnie z uchwałą
Rady Miejskiej w Wołominie miejsce to otrzymało nazwę „Skwer im. Sybiraków”. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: prezes Maria Sobolewska, burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan i przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Czarzasty. O nadanie skwerowi imienia Sybiraków wnioskowało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wołomińskiej WOŁOMINIAK.
Starosta Kazimierz Rakowski w swoim wystąpieniu powiedział m.in.:
„Cieszę się, że spotkaliśmy się dzisiaj w tym miejscu, w którym spotykamy
się od wielu lat, by uczcić pamięć ofiar agresji na Polskę z września 1939 r.,
by wspomnieć deportowanych, wywiezionych na Syberię i do Kazachstanu, zamęczonych, zamordowanych i zaginionych bez śladu na »nieludzkiej
ziemi«. Cieszę się, że jesteśmy razem na obchodach, a jednocześnie z troską
patrzę, że jest was, drodzy sybiracy, bohaterowie dzisiejszego dnia, coraz
mniej. Upływający czas i choroby robią, niestety, swoje. Dlatego bardzo was
proszę, dopóki macie siły, przekazujcie nam prawdę o tamtym tragicznym
czasie, dzielcie się swoimi doświadczeniami, mówcie o tym, co przeżyliście.
My tę waszą pamięć poniesiemy dalej, bo przywołując słowa Józefa Piłsudskiego: »Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien
szacunku teraźniejszości i prawa do przyszłości«. 17 września 1939 r. była
niedziela, o godz. 6 rano Armia Czerwona przekroczyła naszą wschodnią
granicę. Polska jako pierwsze państwo padło ofiarą dwóch totalitaryzmów:
niemieckiego – 1 września i sowieckiego – 17 września”.
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Zdjęcie pamiątkowe przy obelisku

Po wystąpieniach i apelu poległych delegacje złożyły pod obeliskiem biało-czerwone kwiaty. Uroczystość zakończyła się w Galerii Korozja i Kolor
występem artystycznym przygotowanym przez młodzież z Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Wołominie – Technikum Ekonomicznego i IV Liceum
Ogólnokształcącego. Uwieńczeniem tej części uroczystości był występ Wiktorii Chmielewskiej, uczennicy klasy VII Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie, która przepięknie zaśpiewała „Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos”. Jako jedyna solistka z Mazowsza Wiktoria Chmielewska została
nominowana do Hanowerskiego Festiwalu Kultury „Dźwięki, które łączą”.
W swoim wzruszającym wystąpieniu burmistrz Elżbieta Radwan nawiązała do słów „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”, które
widnieją na obelisku. Burmistrz zapewniła, że w Wołominie kamienie nie
muszą mówić, bo tutaj mówią ludzie. W Wołominie ludzie pamiętają o najważniejszych wydarzeniach i potrafią oddać należny szacunek ich uczestnikom. W Wołominie – co najwyraźniej pokazały obchody 78. rocznicy agresji
Związku Radzieckiego na Polskę – sybiracy otoczeni są szczególnym szacunkiem i opieką.
Agata Bochenek
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Obchody Dnia Sybiraka na Podlasiu
17 września został uchwalony przez Sejm RP w 2013 r. Dniem Sybiraka.
Od tego czasu w całym kraju obchodzimy ten dzień bardzo uroczyście. Również w tym roku pamiętaliśmy o święcie sybiraków.
17 września 2017 r. o godz. 10.30 w kościele pw. Ducha Świętego uczestniczyliśmy we mszy świętej zamówionej przez Koło ZS nr 8, a potem zgromadziliśmy się pod pomnikiem Grobem Nieznanego Sybiraka. Barbara
Sokólska w imieniu Oddziału ZS w Białymstoku i wszystkich sybiraków
złożyła piękną wiązankę kwiatów, podobnie uczynili dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru i Józefa Klej. Teresa Borowska zapaliła duży znicz, obok którego stanęły znicze postawione przez przybyłych sybiraków.
Heronima Dzierma w imieniu Zarządu Oddziału ZS powitała ks. kapelana Józefa Wiśniewskiego i pracowników Muzeum Pamięci Sybiru, na
czele z dyrektorem Wojciechem Śleszyńskim, oraz wszystkich sybiraków.
Przypomniała o ważnych rocznicach przypadających na dzień 17 września
– 78. rocznicy agresji sowieckiej na nasz kraj i 20. rocznicy poświęcenia pomnika Grobu Nieznanego Sybiraka. Heronima Dzierma o relację dotyczącą
20. rocznicy poprosiła Janinę Rutkowską, która bardzo dokładnie i uczuciowo przedstawiła wydarzenia sprzed 20 lat.
Następnie pod przewodnictwem księdza kapelana odmówiliśmy „Anioł
Pański”. Modliliśmy się za zmarłych i żyjących sybiraków i za to, by nigdy
nie powtórzyła się sytuacja z 17 września 1939 r.
Na zakończenie Heronima Dzierma podziękowała wszystkim za przybycie i wspólną modlitwę. Dyrektor Wojciech Śleszyński zaprosił obecnych
na „Peleton Pamięci 17.09” zorganizowany przez Muzeum Pamięci Sybiru,
który odbył się po południu również tego samego dnia.
Pogoda nam dopisała, chociaż nie było tak upalnie jak w 2016 r. Nie padał
deszcz, ale pochmurny, ponury dzień rozjaśniały kolorowe kwiaty i płonące
znicze przy pomniku.
Centralne obchody Dnia Sybiraka, podobnie jak każdego roku, odbyły się
w Siemiatyczach w dniu 17 września. Była to uroczystość szczególna, bo
pod honorowym patronatem JE ks. bp. Tadeusz Pikusa.
Zbiórka pocztów sztandarowych, przedstawicieli zakładów pracy i instytucji odbyła się przy kościele pw. św. Andrzeja Boboli. Przed rozpoczęciem
mszy świętej odbyła się część artystyczna pt. „I otrze z ich oczu wszelką łzę”
w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II. Młodzi
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artyści zachwycili obecnych doborem patriotycznego repertuaru i mistrzostwem wykonania.
Mszę świętą w intencji sybiraków i ofiar reżimu stalinowskiego uświetniła homilia wygłoszona przez rektora Seminarium w Drohiczynie ks. prałata
prof. dr. hab. Tadeusza Syczewskiego. Ksiądz prałat w bardzo przystępny
i obrazowy sposób przedstawił naszą zesłańczą gehennę, a okolicznościowa
modlitwa wiernych dopełniła reszty.
Po mszy świętej nastąpił przemarsz pod Krzyż – pomnik ziemi siematyckiej. Hymn Związku Sybiraków poprzedził oficjalną część uroczystości,
którą rozpoczęło przemówienie burmistrza Siemiatycz Piotra Siniakowicza. W swoim przemówieniu przedstawił genezę obchodów Dnia Sybiraka
w Siemiatyczach oraz złożył podziękowanie wszystkim służbom przygotowującym uroczystość i życzenia siemiatyckim sybirakom.
Zabierająca głos w imieniu Związku Sybiraków, Jolanta Hryniewicka
rozpoczęła swoje przemówienie od fragmentu Uchwały Sejmu RP z dnia
17 września 2008 r. w sprawie upamiętnienia ofiar Golgoty Wschodu, opublikowanej w Monitorze Polskim z 24 września 2008 r., a następnie omówiła
deportacje obywateli polskich na Sybir z lat 1940–1941, podkreślając, że
decyzja o deportacji z ziem zagarniętych po 17 września 1939 r. została podpisana przez Biuro Polityczne WKP(b) już 5 grudnia 1939 r.
List prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany na ręce JE ks. bp. Tadeusza Pikusa odczytał diecezjalny duszpasterz sybiraków diecezji drohiczyńskiej ks. Robert Adam Figura.
Przy wtórze werbli i melodii pieśni patriotycznych nastąpił ceremoniał
składania kwiatów i zapalenia zniczy. Powiewające sztandary kombatanckie, szkolne, straży pożarnej i różnych instytucji stworzyły uroczysty nastrój,
a obecność młodzieży szkolnej dawała nadzieję, że sytuacja lat 40. i 50. XX w.
nie będzie miała miejsca – Golgota Wschodu się nie powtórzy.
Heronima Dzierma, Jolanta Hryniewicka

Dzień Sybiraka w Bydgoszczy
17 września 2017 r. pod patronatem wojewody kujawsko-pomorskiego
Mikołaja Bogdanowicza, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego
Piotra Całbeckiego, prezydenta miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego, ordy-

UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA

31

Przemawia prezes
Zarządu Oddziału
ZS w Bydgoszczy
Mirosław Myśliński

nariusza bydgoskiego bp. Jana Tyrawy, sybiracy i mieszkańcy Bydgoszczy
obchodzili 78. rocznicę napaści ZSRR na Polskę.
W dniu rocznicy odbyła się uroczysta msza święta w bydgoskiej katedrze
pod przewodnictwem JE ks. bp. Jana Tyrawy. Przed mszą chór Exultate Deo
z parafii pw. Świętych Polskich Braci Męczenników wykonał hymn Związku
Sybiraków. Następnie wprowadzono do świątyni sztandary.
Ordynariusz, zwracając się do zebranych, podkreślił, że wspomnienie
17 września 1939 r. jest szczególne z dwóch powodów: „To historyczne zdarzenie, które okazuje się hekatombą ludzkości. Zdarzenie, które objawia, co znaczy
wolność człowieka i do czego jest zdolny wolny człowiek”. Drugim powodem,
według biskupa ordynariusza, była treść zawarta w odczytanym słowie Bożym.
„Jest ono całe przeniknięte wezwaniem do przebaczenia, byśmy uczyli się je realizować w obliczu konkretnych sytuacji” – podkreślił. Pasterz diecezji zauważył także, że wezwanie to pojawia się jednocześnie jako odpowiedź na pytanie
o pewną filozofię życia – ile razy człowiek ma przebaczać. Bp Jan Tyrawa dodał,
że jest to wezwanie do czegoś najtrudniejszego – do przekraczania samego siebie.
Czytania czytała Helena Regina Król z Koła ZS na Wyżynach, modlitwę
wiernych odczytała Helena Bogusławska – prezes Zarządu Koła ZS Błonie.
Dary ołtarza wniosły Stanisława Jaworska, Teodora Pawlak i dwie uczennice
z Technikum Rolniczego im. Sybiraków CKR w Bydgoszczy. Na zakończenie liturgii chór wykonał utwór z „Nabucco” Giuseppe Verdiego.
W poczcie sztandarowym Oddziału Związku Sybiraków w Bydgoszczy
wystąpili uczniowie Technikum Rolniczego im. Sybiraków.
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Po mszy na Starym Rynku, pod pomnikiem Walki i Męczeństwa odbyło się zgromadzenie patriotyczne. Po
odegraniu hymnu państwowego przez
orkiestrę Wojska Polskiego i wciągnięciu flagi na maszt przemówienia
wygłosili prezes Zarządu Oddziału ZS
w Bydgoszczy Mirosław Myśliński,
wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniew Ostrowski, zastępca prezydenta miasta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz.
Zofia Pałasz otrzymuje Złotą OdznaNastępnie zespół wokalny Ogrodnik
kę Honorową za Zasługi dla Związku
Team pod kierownictwem Romana WiSybiraków. Ponad 100 razy wystąpiła
śniewskiego wykonał „Marsza Sybiraw poczcie sztandarowym Oddziału ZS
ków”. Po czym nastąpiło dekorowanie
w Bydgoszczy
zasłużonych sybiraków Złotymi Odznakami Honorowymi za Zasługi dla Związku Sybiraków. Odznaki otrzymali: prezes Zarządu Koła ZS Wyżyny Jan Babiarz,
zastępca prezesa Zarządu Oddziału Ludmiła Borowczyk, członek pocztu sztandarowego Zofia Pałasz, prezes Zarządu Koła ZS w Solcu Kujawskim Teresa
Pasiecka, prezes Zarządu Koła ZS w Sępólnie Krajeńskim Franciszek Dziobak,
skarbnik w Kole ZS w Nakle nad Notecią Zenon Górny, skarbnik w Kole ZS
w Koronowie Antoni Skotnicki, członek pocztu sztandarowego Jan Sztejn. Aktu
dekoracji dokonali prezes Zarządu Oddziału Mirosław Myśliński w towarzystwie
zastępcy prezydenta miasta Bydgoszczy Mirosława Kozłowicza.
W następnej kolejności odczytano apel pamięci i oddano salwę honorową, po czym delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Walki i Męczeństwa. Kwiaty składali: prezes Zarządu Oddziału Mirosław Myśliński w asyście Zofii Pałasz i Jana Sztejna, doradca wojewody kujawsko-pomorskiego
Krzysztof Człapiński, wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, zastępca prezydenta miasta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz, naczelnik Delegatury IPN
w Bydgoszczy Edyta Cisewska, radna miasta Bydgoszczy Grażyna Szabelska, przedstawiciele Wojska Polskiego, Straży Granicznej, więziennictwa,
organizacji kombatanckich, szkół i mieszkańcy.
Na zakończenie orkiestra wykonała wiązankę melodii patriotycznych.
Mirosław Myśliński, zdjęcia Tadeusz Paszko
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Dzień Sybiraka w Częstochowie
Data 17 września 1939 r. głęboko utkwiła w sercach Polaków. To początek
naszych losów syberyjskich, to początek tysięcy ofiar. A już szczególnym okrucieństwem stały się cztery masowe deportacje na Syberię i do Kazachstanu.
To ważna data dla sybiraków, którym dane było przeżyć katorgę sześciu
lat zniewolenia, poniewierki, głodu, chorób, pracy ponad siły i wrócić do
ojczyzny. To wywózka Polaków bydlęcymi wagonami przy 30-stopniowym
mrozie, na bezkresne tereny ZSRR.
To jest także hołd składany wszystkim tym, którzy pozostali na tej „nieludzkiej ziemi” na zawsze.
Dzień 17 września stał się początkiem tragicznych wydarzeń, masowych
wywózek całych rodzin na bezkresne tereny ZSRR. Utraciliśmy wtedy dorobek całego życia, wszystko przepadło bezpowrotnie.
My, jako dzieci, mimo minionych 78 lat – pamiętamy brutalny łomot do
drzwi przed świtem, wielotygodniową podróż w bydlęcych wagonach, a następnie katorżniczą pracę naszych rodziców. A cierpienia, jakich doznaliśmy,
mimo wielu lat odczuwamy po dziś dzień na naszym zdrowiu.
Tegoroczna uroczystość 78. rocznicy agresji ZSRR na Polskę i Dnia Sybiraka
rozpoczęła się mszą świętą i miała charakter religijno-patriotyczny. Proboszcz
parafii Matki Boskiej Zwycięskiej ks. dr Zdzisław Wójcik wraz z ks. dr. Zbi-

Przedstawiciele Zarządu Oddziału prezes Grzegorz Lipowski, Wiktoria Krawczyk
(z lewej) i sekretarz Jolanta Twardowska (z prawej) składają podziękowanie za odprawioną mszę świętą
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gniewem Jacuńskim –
sybirakiem wprowadzili poczty sztandarowe
straży miejskiej i coraz
liczniej reprezentowane
przez młodzież szkolną,
która rokrocznie bierze
udział w naszych uroczystościach.
W mszy świętej
uczestniczyli przedstawiciele władz miasta
Częstochowy, władz
Odznaczeni (od lewej): Teresa Krętuś, Artur Woźnia- samorządowych, komkowski, Adela Bryniak i Stanisław Panek
batanci Wojska Polskiego, organizacje polityczne, społeczne, mieszkańcy Częstochowy i okolic, sybiracy, młodzież
szkolna oraz harcerze, którzy jak co roku zaciągnęli wartę honorową przy
tablicy poświęconej naszemu szczęśliwemu powrotowi z tułaczki.
Przez dziesięciolecia temat zsyłki na Sybir był tematem przemilczanym
i przekazywanym wyłącznie w rodzinnych opowieściach. Dopiero zmiany,
jakie zaszły w Polsce pod koniec lat 80., pozwoliły przywrócić pamięć tej
tragicznej karty naszej historii.
Ks. dr Zbigniew Jacuński w swej homilii przypomniał, że to wiara i modlitwa pomagały przetrwać Sybir. Podczas czterech wielkich wywózek na Sybir w latach 1940–1941 modlitwa i wiara pomagały zesłańcom w przetrwaniu i były siłą podtrzymującą chęć życia i nadzieję powrotu do ojczyzny.
Po zakończeniu mszy świętej i wyprowadzeniu sztandarów, uczestnicy
udali się przed fronton kościoła, gromadząc się pod naszą tablicą. Po odśpiewaniu hymnu państwowego jako pierwszy zabrał głos zastępca prezydenta
miasta Częstochowy dr Ryszard Stefaniak: „Co roku gromadzimy się u stóp
tej tablicy memorialnej, by oddać sybirakom hołd pamięci i najwyższego
szacunku, by podziękować w imieniu naszego miasta za to, że pielęgnowali
swoją polskość i byli godni tej Polski. W imieniu władz miasta wyrażam
najwyższe uszanowanie dla sybiraków, że dla Polski poświęcili życie. Będziemy dbać zawsze o to, by pamięć o sybirakach była wieczna i obyście
państwo zawsze byli otaczani najwyższym szacunkiem. Dlatego zesłańcom
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Sybiru cześć i chwała. Dobrze zasłużyliście się
ojczyźnie”.
Następnie głos zabrał prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Częstochowie senator
Grzegorz Lipowski i wspomniał, że 78 lat minęło od II wojny światowej – największej zbrodni świata, w której zginęło 55 mln ludzi, w tym
15 mln żołnierzy, a 40 mln to osoby cywilne. Następstwem napaści Rosjan na Polskę były masowe wywózki z terenów ziem wschodnich.
Po tych wystąpieniach młodzież ze Szkoły
Samochodowo-Budowlanej w Częstochowie
przedstawiła przygotowany na tę uroczystość
program artystyczny. Były to recytacje wierszy Warta honorowa pod tablicą pamiątkową
sybiraka Mariana Jonkajtysa.
Podczas uroczystości cztery osoby z Zarządu
Oddziału ZS w Częstochowie – postanowieniem prezesa Zarządu Głównego ZS w Warszawie zostały odznaczone Odznaką Honorową za Zasługi dla
Związku Sybiraków. Złotą Odznakę otrzymali Adela Bryniak i Artur Woźniakowski, Srebrną Odznakę – Teresa Krętuś i Stanisław Panek.
Po ceremonii odznaczenia delegacje złożyły przepiękne wiązanki kwiatów
pod naszą tablicą, wykonaną w 2007 r. przez artystę rzeźbiarza z Krakowa
Jana Funka, a zaprojektowaną przez Helenę Kurzak – sybiraczkę, w podzięce Matce Bożej Kozielskiej – Zwycięskiej za szczęśliwy powrót sybiraków
do ojczyzny.
Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem Hymnu Sybiraków.
Helena Kurzak

Uroczystość z okazji Dnia Sybiraka
w Gdańsku
Dzień 17 września 1939 r. stał się dla Polski i Polaków żyjących na Kresach niewyobrażalną klęską i odmienił kartę naszej historii, przez wieki
związanej z Kresami. Dziś możemy tylko wyrazić tęsknotę i żal za tym, co
bezpowrotnie minęło.
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Zbrojna agresja sowiecka na Polskę była złamaniem paktu o nieagresji, zawartego między Polską a Związkiem Radzieckim, obowiązującego
do 31 grudnia 1945 r., z zasadą automatycznego przedłużania. To miało
zagwarantować nienaruszalność stosunków pokojowych między Polską
a ZSRR. Niestety, Związek Radziecki Polskę zdradził, zawierając tajny pakt
z Niemcami (pakt Ribbentrop–Mołotow) o wspólnej napaści na Polskę i definitywnej likwidacji państwa polskiego. Sowiecka agresja zbrojna przypieczętowała klęskę armii polskiej. Nie mogło być inaczej, skoro armia polska
miała przeciwko sobie dwie wielokrotnie przekraczające ją potęgi, a pomoc
sprzymierzeńców nie nadeszła.
Już po dwóch miesiącach Rada Najwyższa ZSRR uznała, że zajęte we
wrześniu terytoria stały się integralną częścią ZSRR, a mieszkańcy obywatelami radzieckimi. W ten sposób odebrano nam 51% naszych ziem i suwerenność.
Kresy utraciliśmy bezpowrotnie, a suwerenność odzyskaliśmy dopiero po
upadku komunizmu, dzięki powstałej w Gdańsku „Solidarności”. Dlatego
17 września dla Kresowiaków, którym odebrano ziemię i których zesłano na
Sybir, został ustanowiony jako Dzień Sybiraka, obchodzony każdego roku.
W Gdańsku w tym dniu, przy pomniku Ofiar Golgoty Wschodu, jako
Miejscu Pamięci Narodowej, niezwykle licznie zgromadzili się uczestnicy

Wręczenie przez prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordiana Borejkę
pamiątkowego medalu „XXV lat Sybiraków Oddziału Gdańskiego” senator Annie
Marii Anders
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uroczystości: sybiracy, członkowie Rodziny Katyńskiej, kombatanci z pocztami sztandarowymi, przedstawiciele władz lokalnych i państwowych oraz
duchowieństwa, parlamentarzyści, młodzież szkolna pod opieką wychowawców, mieszkańcy.
Słowa hymnu państwowego i Hymnu Sybiraków, odśpiewanego przez
młodzież, przywołały historię walk naszego narodu o wolną i niepodległą
Polskę. Pomnik – Syberyjska Pieta, przedstawiający matkę tulącą w ramionach czwórkę maleńkich dzieci i pochyloną nad piątym, siedzącym u jej stóp,
wskrzesiła pamięć dzieciństwa i bohaterstwo matek walczących o los i życie
swych dzieci na zesłaniu.
W imieniu prezydenta miasta Gdańska Pawła Adamowicza, Oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków i Rodziny Katyńskiej uroczystość
prowadzili nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 im. Józefa
Wybickiego: Andrzej Matyjaszczyk i Elżbieta Cimaszkiewicz, która wraz
z uczniami tej szkoły przygotowała część artystyczną.
Podczas uroczystości głos zabierali: prezydent miasta Gdańska Paweł
Adamowicz, prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko, minister Kazimierz Smoliński i senator Anna Maria Anders, odnosząc
się do tragicznych losów Polaków w czasie II wojny światowej, bohaterskich
walk i odzyskanej suwerenności.
Po wystąpieniach odbyło się wręczenie medali „XXV lat Sybiraków Oddziału Gdańskiego”. Otrzymali je: senator Anna Maria Anders za życzliwe
promowanie Związku Sybiraków i mecenas Roman Nowosielski za pomoc
prawną sybirakom i reprezentowanie „pro bono” rodzin katyńsko-sybirackich przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie zbrodni katyńskiej. Dzięki tym działaniom Trybunał już w pierwszej instancji uznał, iż mord katyński był zbrodnią wojenną, czego Rosja nie chciała
uznać i śledztwo katyńskie umorzyła i utajniła.
Część modlitewną, w intencji ofiar Golgoty Wschodu, prowadził metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź wraz z kapelanem sybiraków
– ks. kanonikiem Henrykiem Kilaczyńskim. Po modlitwie odbył się apel pamięci w wykonaniu harcmistrza Artura Lemańskiego i harcerzy.
Na zakończenie uroczystości, u stóp pomnika złożono wiele wiązanek
kwiatów w hołdzie tym, którzy zginęli na „nieludzkiej ziemi”.
Dalszy ciąg uroczystości odbywał się w Szymbarku jako XIV Światowy
Dzień Sybiraka, organizowany przez Lidię Czapiewską – właścicielkę Centrum Edukacji i Promocji Regionu.
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Po odegraniu hymnów przez Orkiestrę Morskiego Oddziału Straży Granicznej i po odczytaniu apelu poległych, uczestnicy uroczystości wysłuchali
mszy świętej, koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. abp. Tomasza Pety,
ordynariusza archidiecezji Najświętszej Maryi Panny, z oprawą wojskową.
W amfiteatrze odbyły się krótkie wystąpienia, wśród nich wystąpienie
organizatorki uroczystości Lidii Czapiewskiej, senator Anny Marii Anders,
prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordiana Borejki; wręczanie odznak przyznanych przez Związek Sybiraków i nagród „Bursztynowe
drzewo”; koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Cappelli Gedanensis
oraz prezentacja książki Ewy Kubasiewicz-Houée „Przypomnij mi zapach
chleba”. Całość programu pięknie i wzruszająco prowadzili aktorzy Marzanna Graff i Aleksander Mikołajczak.
W Sali Promocji Regionu przygotowano poczęstunek i spotkanie z żywymi bohaterami książki oraz autorką Ewą Kubasiewicz-Houée.
W ten sposób kolejna, 78. rocznica agresji sowieckiej na Polskę została
upamiętniona z przesłaniem, aby nigdy więcej nie spotkał Polski taki los.
Celina Riedl, Irena Witort

Dzień Sybiraka w Świeradowie-Zdroju
Uroczystość rozpoczęliśmy w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP
w Świeradowie-Zdroju. Zaproszone poczty sztandarowe ustawiły się przy
pamiątkowej tablicy. Po lewej sztandary sybiraków z Lubania i ze Świeradowa (Oddział ZS w Jeleniej Górze) oraz sztandar kombatantów, którym
opiekuje się młodzież miejscowego gimnazjum. Po prawej sztandar Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie, Szkoły Podstawowej nr 2
im. Jana Pawła II i Gimnazjum nr 1 im. Ratowników Górskich. Kwiaty
pod tablicą poświęconą sybirakom złożyli zaproszeni goście: wicestarosta
lubański Wojciech Zembik, sekretarz gminy Mirsk Jan Zaliwski, burmistrz
Świeradowa-Zdroju Roland Marciniak, prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Jeleniej Górze Jarosław Trościanko, prezes Zarządu Koła
Związku Sybiraków w Lubaniu Romuald Karczewski, przedstawiciele
szkół, emeryci, młodzież. Zapaliliśmy znicze. Proboszcz ks. Franciszek
Molski zaprosił poczty do zajęcia miejsc przy ołtarzu. Rozpoczęła się msza
święta za ojczyznę. Wspominaliśmy sybiraków, którzy przeżyli gehennę
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zesłania, modliliśmy się za zmarłych. W homilii proboszcz przytoczył słowa wiersza Zbigniewa Herberta o przebaczaniu. Tak, przebaczać trzeba,
ale nie można zapomnieć. Pamiętajmy o wszystkich osobach, które na zawsze zostały na „nieludzkiej ziemi”.
Na drugą część uroczystości przeszliśmy do pięknej kawiarni Domu Zdrojowego. Rozpoczęliśmy wspólnym odśpiewaniem naszego hymnu. Dzięki
przygotowanym wcześniej tekstom do śpiewu włączyli się sybiracy i goście.
Potem powitaliśmy zebranych. Do życzeń dla sybiraków dołączyli się prezesi z Jeleniej Góry, Lubania, władze miasta. Tradycją naszego Koła stało
się wręczanie wraz z życzeniami róż, symboliczne róże otrzymali też wszyscy, którzy wspierają naszą działalność, władze miasta, nauczyciele, rodzice.
Aby uświetnić nasze spotkanie pokoleń, dzieci pod kierunkiem nauczycieli
Teresy Fierkowicz i Grażyny Kasprzak przygotowały wiązankę pieśni patriotycznych. Była pieśń „Kibitka”, której nauczył dzieci Ryszard Dembiński
– nauczyciel muzyki, były piosenki wojskowe. Występ zakończyły „Polskie
kwiaty”, a uczniowie wręczyli sybirakom bukiety jesiennych, ogrodowych
kwiatów.
Data 17 września 2017 r. jest dla naszego Koła szczególna. Dosłownie
rok temu powstała myśl wydania w formie książki wspomnień sybiraków
oraz prac konkursowych gimnazjalistów z 2004 r. pisanych pod kierunkiem
nauczycielki historii Danuty Bartosiewicz. Inicjatywa uzyskała akceptację
władz miasta i gwarancję pokrycia kosztów wydania „Sybirackich dziejów”.
Jesteśmy bardzo wdzięczni za sfinansowanie książki.
W czasie naszego spotkania prezentację „Sybirackich dziejów” przedstawiła Danuta Bartosiewicz, podkreślając rolę śp. Ireny Tugi – prezes Zarządu
Koła w latach 2001–2016 i jej zaangażowanie we współpracę z młodzieżą. Podziękowała burmistrzowi Rolandowi Marciniakowi i Dorocie Marek
– kierownik Referatu Promocji Miasta, która zajęła się współpracą z wydawnictwem Ad REM w Jeleniej Górze. Następnie rozdano książki sybirakom
i gościom.
W imieniu współautorów przemówiła dawna uczennica Kinga Miakienko,
dziękując za zaproszenie i wyrażając wdzięczność za to, że ich prace znalazły się w wydanej książce.
W następnej części spotkania podano słodki poczęstunek. Zaczęły się rozmowy, wymiana wrażeń, wpisy do kroniki Koła, oglądanie książki, czytanie
fragmentów, podziękowania. Niech wspomnienia się toczą...
Eugenia Kudera
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Obchody Dnia Sybiraka w łomżyńskim
Oddziale ZS
Obchody w dniu 17 września 2017 r. rozpoczęły się uroczystą mszą świętą
w intencji ojczyzny oraz zesłańców Sybiru. Mszę świętą koncelebrował kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i kapelan sybiraków ks. prałat Jerzy
Abramowicz. W homilii powiedział m.in.: „Tam, gdzie byli sybiracy, pozostawała nadzieja, ich serce stało się bogate, tętniło życiem, bo tam była miłość, miłość do ziemi, na której przyszli na świat. Sybiracy są świadkami, jak
bardzo jest ważne, gdy zasady moralne zawsze stoją na pierwszym miejscu.
Jeżeli jesteśmy synami wolności, to nikt nas nie może złamać”.
Po uroczystym nabożeństwie prezes Danuta Pieńkowska-Wolfart w imieniu
łomżyńskich sybiraków powitała czcigodnych księży, posłów na Sejm, wojewodę podlaskiego, starostę łomżyńskiego, wiceprezydenta Łomży, przedstawicieli wojska, dyrektorów szkół, burmistrzów, wójtów, poczty sztandarowe,
młodzież, sybiraków z rodzinami i licznie przybyłych mieszkańców Łomży. Powiedziała, że ich przybycie na naszą uroczystość to dla nas wielki zaszczyt. 17 września to bowiem dzień napaści Związku Sowieckiego na Polskę

Prezes i wojewoda wręczają Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla ZS sybiraczkom (pierwsza z lewej sekretarz Zarządu Oddziału Nina Żyłko
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i od 27 lat jest dniem szczególnym dla wszystkich zesłańców Sybiru, dniem
pamięci o tych, którym nie dane było wrócić do ojczyzny. Nadmieniła, że gdyby nie nasze matki sybiraczki nie byłoby dziś nas tutaj, to one heroicznie walczyły o nasze przetrwanie, nieraz płacąc za to własnym życiem. Na zakończenie podziękowała księdzu prałatowi za duszpasterską posługę i wygłoszoną
homilię. Wyraziła wdzięczność prezydentowi Łomży i starościnie za dotację
na opłacenie autokarów na wyjazd na XVII Międzynarodowy Marsz Pamięci
Zesłańców Sybiru. Na ręce dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży Małgorzaty Pietrusewicz złożyła podziękowanie dla kadry pedagogicznej, młodzieży, rodziców, którzy przygotowali poczęstunek dla gości.
Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży przedstawiła montaż słowno-muzyczny. Sekretarz Zarządu Oddziału Nina Żyłko przeczytała list od Fundacji Rosa i kartki z życzeniami z okazji Dnia Sybiraka od dzieci, które przebywają w Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej. Przeczytała
też ujmujący za serce wiersz Stanisławy Wiatr-Partyki „Tak, to my, Sybiracy”.
Następnie wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski w asyście prezes Danuty
Pieńkowskiej-Wolfart, sekretarz Niny Żyłko
i jej wnuczki (studentki Olgi Frąckiewicz)
udekorował sztandar Zarządu Głównego
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej
medalem „Pro Patria” i 20 osób Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków. Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi
dla Związku Sybiraków uhonorowano cztery
osoby, w tym starostę łomżyńskiego Elżbietę
Parzych, a cztery osoby otrzymały Odznakę
Honorową Sybiraka.
List do sybiraków odczytał wiceprezydent Andrzej Garlicki: „Cierpień, które doświadczyliście, nikt Wam nie odda. Trudno
je opisać słowami, jestem jednak pewien,
że gehenna, którą przeżyliście, to nie tylko Za mównicą narrator Tadeusz Baupokorzone dzieciństwo czy zmarnowa- biel, niżej odznaczeni Złotą Odznana młodość. Jesteście żywymi świadkami ką Honorową za Zasługi dla Związmartyrologii narodu polskiego, ale też tego, ku Sybiraków wiceprezes Zarządu
jak wiele potrafi człowiek znieść, aby móc Oddziału ZS w Łomży Jerzy Szymaprzetrwać. Naszym obowiązkiem jest doło- nowski i sybirak płk Leon Wagner
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W pierwszym rzędzie wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski (pierwszy z prawej),
wiceprezydent Łomży Andrzej Garlicki (pierwszy z lewej), w drugim rzędzie (od prawej) dyrektor ARiMR Wiesław Grzymała, poseł na Sejm RP Bernadeta Krynicka

żyć wszelkich starań, aby dramatyczne wydarzenia z tamtego okresu przetrwały w pamięci i świadomości ludzkiej i oby nigdy Golgota Wschodu się
nie powtórzyła. W tym szczególnym dniu zapewniam Państwa o naszym
głębokim szacunku oraz czci dla Waszych czynów i doświadczeń. Niech
te doświadczenia kształtują także nas i wskazują, co jest w życiu naprawdę
ważne”.
Głos zabrało sześciu mówców, m.in. prezes Zarządu Oddziału, wojewoda
podlaski, posłowie na Sejm, starosta łomżyński, wiceprezydent Łomży, których
serca i myśli niewypowiedziane można zamknąć wspólną złotą klamrą: nie zapomnimy! „To potwierdza życiową prawdę, że w imię Boga trzeba przebaczać,
a w imię ludzkości pamiętać” – powiedział jeden z mówców. W imieniu odznaczonych głos zabrał Jerzy Szymanowski, wiceprezes Zarządu Oddziału.
Następnie poczty sztandarowe i zebrani udali się pod pomnik Sybiraka, gdzie poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. W niebo wzleciało stado gołębi. Na zakończenie prezes podziękowała
wszystkim za tak liczne przybycie i zaprosiła na wspólną herbatkę do Auli
Matki Bożej usytuowanej w dolnej części kościoła.
Narratorem uroczystości był syn sybiraka Tadeusz Babiel, kamerę i zdjęcia zapewnił redaktor Stanisław Orłowski ze Szczuczyna. Organizatorami
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obchodów Dnia Sybiraka byli: prezydent miasta Łomży, Oddział Związku
Sybiraków w Łomży, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego oraz Szkoła
Podstawowa nr 5 w Łomży.
Nina Żyłko, zdjęcia Stanisław Orłowski

Obchody Dnia Sybiraka w Gorlicach
W niedzielę 17 września 2017 r., w trzecią rocznicę odsłonięcia Kamienia
Pamięci i nadania imienia Zesłańców Sybiru mostowi na rzece Ropie rozpoczęto obchody Dnia Sybiraka po raz pierwszy w tym miejscu. Organizatorów
uroczystości reprezentowali wicestarosta i wiceprzewodniczący Rady Powiatu, obecni byli wiceburmistrz Gorlic, przedstawiciele kilku organizacji,
stowarzyszeń. Cztery poczty sztandarowe – powiatu, miasta i dwóch zaprzyjaźnionych szkół – uświetniły uroczystość. Odegrano dwie zwrotki Hymnu
Sybiraków, wikariusz parafii pw. św. Jadwigi Królowej odmówił z obecnymi
modlitwę za zmarłych i żyjących sybiraków, wiązanki kwiatów złożyli: sybiracy, wicestarosta, wiceburmistrz i radny Sejmiku Małopolskiego. Krótkie
przemówienie wygłosił Zbigniew Lewczykowski, prezes tutejszego Zarządu
Koła Związku Sybiraków (Oddział ZS w Nowym Sączu). Podkreślił, że historia zesłań na Wschód liczy ponad 400 lat, zaś apogeum to lata 1939–1945
i nawet późniejsze: „Mamy tu jedną sybiraczkę, zesłaną z Kresów w roku
1951!”.
Druga część uroczystości, już jako upamiętnienie agresji ZSRR, odbyła się tradycyjnie. Złożyły się na nią: msza święta w Bazylice Mniejszej
pw. Narodzenia NMP, przemarsz 20 pocztów sztandarowych przez miasto
na cmentarz parafialny, odegranie hymnu państwowego, złożenie wieńców
pod Krzyżem Katyńskim i przemówienie starosty powiatu Karola Górskiego.
Krótkim wspomnieniem z 17 września 1939 r. podzieliła się Janina Brzozowska, była prezes Zarządu Koła: jako 12-latka obserwowała wkroczenie Armii
Czerwonej do Ostrogu nad Horyniem, 4 km od granicy. Kilka miesięcy później wywieziono rodzinę do Kazachstanu po uprzednim aresztowaniu ojca…
Obchody zakończono tradycyjnym spotkaniem garstki kombatantów i sybiraków z przedstawicielami władz powiatu i miasta w Miejskim Zespole
Szkół Gastronomicznych i Budowlanych.
Zbigniew Lewczykowski
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Dzień Sybiraka w Przemyślu
W Przemyślu 17 września 2017 r. w strugach ulewnego deszczu sybiracy
i mieszkańcy miasta obchodzili Dzień Sybiraka i 78. rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą koncelebrowaną odprawioną
w kościele o.o. Karmelitów Bosych pod przewodnictwem kapelana Garnizonu Przemyśl ks. ppłk. Marcina Kwiatkowskiego, z udziałem Kompanii Honorowej Straży Granicznej, pocztów sztandarowych, Salezjańskiej Orkiestry
Dętej „Augustino”.
Po mszy świętej uczestnicy w asyście Kompanii Honorowej i orkiestry
przeszli ulicami miasta pod pomnik upamiętniający Zesłańców Sybiru i Ofiary Katynia przy ul. Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Podniesiono flagę państwową, odegrano hymn państwowy i „Marsza Sybiraków”.
Podczas uroczystości odczytano list marszałka Sejmu RP Marka
Kuchcińskiego, a głos zabrali: poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz,
poseł na Sejm RP Wojciech Bakun, prezydent miasta Przemyśla Robert
Choma.
W imieniu Zarządu Oddziału Związku Sybiraków wystąpił sekretarz Zarządu Oddziału Marian Boczar. Powiedział: „Dzisiejszy dzień jest jednym

W imieniu przemyskiego oddziału kwiaty składają Helena Cichocka i Stanisław
Hańczuk
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Władze miasta, gminy i powiatu przemyskiego, członkowie przemyskiego Oddziału
Związku Sybiraków

z tych dni, w których sybiracy wspomnieniami powracają do wydarzeń, jakie miały miejsce w czasie czterech masowych deportacji Polaków na Sybir
i do Kazachstanu, oraz trudnych lat po zakończeniu II wojny światowej. Ból
w tym dniu nie omija Rodzin Katyńskich, bo nie sposób mówić o ludobójstwie w Katyniu, Miednoje, Ostaszkowie, Bykowni i wielu innych miejscach, gdzie zamordowano kwiat polskiej inteligencji. (…) Dzisiejsza uroczystość przy pomniku upamiętniającym Zesłańców Sybiru i Ofiary Katynia
ma przypomnieć o naszej przeszłości, która to wiedza ma być przekazywana
w przyszłości”.
Tadeusz Szczerbaty, aktor Teatru „Fredreum”, odczytał apel pamięci. Odczytano apel poległych i oddano salwę honorową.
Na zakończenie przybyłe delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatowe.
Marian Boczar

Dzień Sybiraka w Radomiu
Nie mogę cię zapomnieć.
Nie chcę ciebie pamiętać.
Stanisława Wiatr-Partyka „Syberia”
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Przemawia prezes
Zarządu Oddziału
ZS w Radomiu
Józef Przybyła

Hołd oddają (od
lewej): sekretarz
Zarządu Oddziału
Teresa Harmuszkiewicz, prezes
Józef Przybyła i wiceprezes Janina
Wlazło

Uroczystości Dnia Sybiraka w Radomiu odbyły się w dniu 17 września 2017 r. pod pomnikiem poświęconym sybirakom i więźniom politycznym lat 1939–1956. W swoim przemówieniu do zebranych prezes
Zarządu Oddziału ZS w Radomiu Józef Przybyła przypomniał historię
czterech masowych wywózek przeprowadzonych w latach 1940–1941.
„Tyrania totalitaryzmu sowieckiego prześcignęła carskie represje. Już
nie kibitki i etapy skazańców, lecz tysiące bydlęcych wagonów wypełnionych Polakami ruszyły na wschód. (...) Uprowadzano wtedy obywateli Rzeczypospolitej z rodzinami, bez przyczyny, bez sądu – wystarczyło

UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA

47

być Polakiem” – mówił. Podkreślił, że dopiero po 60 latach od założenia
przez carskich zesłańców stowarzyszenia w 1928 r. możliwe stało się
reaktywowanie Związku Sybiraków. W 1989 r. radomski Oddział liczył
393 członków, obecnie tylko 105 sybiraków. Cztery lata temu, 27 września Sejm uchwalił Dzień Sybiraka. Co roku w tym dniu organizowane są
uroczystości, by oddać hołd poległym i pomordowanym na „nieludzkiej
ziemi”, złożyć kwiaty i zapalić znicze.
Józef Przybyła

O Sybirakach

Ich wzięto na Sybir z nagła przerażonych,
Za co? I dlaczego? Do końca zdziwionych.
A była w tym roku niełaskawa zima,
mrozy wielkie, wiatry i śnieżna zadyma.
Wtłoczeni w wagony przez wiele tygodni,
jechali w głąb Rosji zziębnięci i głodni.
Metą była tajga bezkresna i sroga,
jakby zapomniana przez ludzi i Boga.
Tam znikąd pomocy, tygiel beznadziei,
bo świat pogrążony w wojennej zawiei,
samych sobie zostawił i spisał na straty.
Na łagry, gułagi i kazamaty.
Do ostatniego potu – pracą ponad siły
i na rozsiane wokoło krzyże i mogiły.
I tak grudzień za grudniem, maj za majem
i nic, prócz łez, głodu, tęsknoty za Krajem.
Po latach tułaczki, ci którzy przeżyli,
znękani, sterani do Polski wrócili.
Żyją tak, jak kiedyś pośród nas Polaków,
szacunkiem otoczmy Braci Sybiraków.
			

Józef Przybyła
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Nie zemsty pragniemy, ale ofiary o pamięć
wołają
W Stalowej Woli, z inicjatywy Koła Związku Sybiraków, przypomniano
napaść Związku Sowieckiego 17 września 1939 r. na Polskę. „Narody, które
tracą pamięć o swojej historii, przestają być narodem” – powiedział na wstępie uroczystości Zbigniew Paszkiewicz, prezes Zarządu miejscowego Koła
Związku Sybiraków.
17 września 2017 r. padał deszcz, a mimo to w uroczystości pod Urzędem
Miasta uczestniczyli sybiracy, parlamentarzyści, kombatanci, władze miasta, powiatu i miejscowej policji z komendantem na czele oraz harcerze ze
Związku Harcerstwa Polskiego. Cieszyła obecność pocztów sztandarowych
szkół miasta. To z myślą o młodzieży już po raz dziesiąty ta uroczystość jest
organizowana w niedzielę.
W czasie swego wystąpienia Zbigniew Paszkiewicz przypomniał, że Polska w czasie II wojny światowej była jedynym państwem zaatakowanym
jednocześnie przez dwóch agresorów. Alianci Polski, Francja i Wielka Brytania, nie udzielili żadnej pomocy w dniach agresji. Kalkulowali! Doprowadzili w ten sposób do hekatomby, największej wojny światowej w XX w.
Obydwaj okupanci polskich ziem, Niemcy i Związek Sowiecki, przystąpili natychmiast, w porozumieniu, do eksterminacji narodu polskiego. Związek

Przemawia prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Stalowej Woli Zbigniew Paszkiewicz

UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA

49

Sowiecki niszczył elitę narodu przez rozstrzeliwanie mężczyzn i deportację
kobiet polskich z dziećmi na Syberię i do Kazachstanu. Wywieziono w latach 1940–1941 prawie milion osób. Jakże wiele z nich zmarło z głodu, zimna i chorób na „nieludzkiej ziemi”. To był holokaust Polaków. O tych faktach
do niedawna nie wolno było mówić i pisać.
A przecież już w latach 30. ubiegłego wieku w Związku Sowieckim rozstrzelano 111 tys. Polaków, mieszkańców tego kraju. Tylko dlatego, że byli
Polakami. Eksterminacja Polaków wynikała z faktu, iż okupanci uważali,
że tylko zniszczenie naszego narodu uniemożliwi odrodzenie państwa polskiego. Bali się Polaków. Wszak pamiętali o klęsce bolszewików pod Warszawą w 1920 r. Za cenę życia 100 tys. polskich żołnierzy zostały wówczas obronione przed czerwoną nawałą Polska i Europa. Czy wiedzą o tym
w Brukseli?
Polska husaria swym zwycięstwem pod Wiedniem uratowała Europę
przed Turkami. Gdyby nie Polacy, Europa mogła zostać podbita przez muzułmanów. Czy wiedzą i pamiętają o tych zwycięstwach Polaków w Brukseli,
w Berlinie? Niemcy i Związek Sowiecki o tych faktach pamiętały w 1939 r.
Dlatego tak bezwzględnie niszczyły nasz naród w czasie okupacji.
„Skutki tej eksterminacji elity naszego narodu trwają do dziś” – powiedział w swym wystąpieniu Zbigniew Paszkiewicz. „Wolność narodu i suwerenność państwa nie jest dana raz na zawsze. Jest zadaniem dla każdego
pokolenia Polaków” – przypomniał słowa papieża Jana Pawła II. „Słowa te
odnoszę do was szczególnie, kochana młodzieży”.
Po apelu poległych, przy tablicy pamięci zamordowanego w Katyniu
ppor. Henryka Kucy, mieszkańca Stalowej Woli, złożono wieńce i kwiaty.
Tablica ta została umieszczona na ścianie Urzędu Miasta przed kilkunastu
laty, z inicjatywy radnego Zbigniewa Paszkiewicza, prezesa Zarządu Koła
Związku Sybiraków.
Następnie złożono wieńce i kwiaty w pobliskim parku przy postumencie
pamięci kpt. Kazimierza Pilata. Kazimierz Pilat był komendantem tutejszego
obwodu Armii Krajowej. Po aresztowaniu został bestialsko zamordowany
przez Niemców w marcu 1944 r.
Ulicami miasta przeszliśmy do bazyliki Matki Bożej Królowej Polski na
mszę świętą w intencji zmarłych i żyjących zesłańców Sybiru. Mszę świętą
sprawował ks. prałat Edward Madej. W homilii wzywał do modlitwy o pokój
w Polsce i na świecie, by już nigdy Polacy nie byli ofiarami wojen i eksterminacji przez okupantów.
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Przy postumencie Hołdu Matkom Sybiraczkom przy bazylice prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków powiedział: „Nie zemsty pragniemy, ale
ofiary życia naszych matek o pamięć wołają”. Zakończył swe wystąpienie
słowami poety Mariana Jonkajtysa: „Mocno wierzę, że przyszłe pokolenia,
może wnukowie nasi, kwiatami ozdabiać ten postument będą”.
Zbigniew Paszkiewicz, zdjęcie Stanisław Chudy

Wałeckie uroczystości z okazji 78. rocznicy
agresji ZSRR na Polskę
Uroczystości 78. rocznicy agresji ZSRR na Polskę i 89. rocznicy powstania
Związku Sybiraków rozpoczęły się w dniu 17 września 2017 r. mszą świętą za
ojczyznę w kościele pw. św. Mikołaja. Po niej uczestnicy obchodów w asyście
wojska, orkiestry i pocztów sztandarowych przemaszerowali na skwer, gdzie
przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się uroczysty apel poległych.
Na tej uroczystości, oprócz delegacji władz, zakładów pracy czy instytucji
oświatowych, nie mogło zabraknąć wałeckich sybiraków (Oddział ZS w Szczecinie). Jednak ich udział w uroczystościach wyglądał inaczej niż w minionych
latach. Prezes wałeckiego Zarządu Koła Związku Sybiraków Robert Karbow-

Złożenie kwiatów przez delegację Koła Związku Sybiraków w Wałczu, drugi z lewej
prezes Zarządu Koła Robert Karbowniczek
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niczek swoje przemówienie wygłosił nie pod pomnikiem, ale w kościele. „Nie
jesteśmy zrzeszeniem politycznym. Nie chcemy być uwikłani w próby zmiany
najnowszej historii Polski. Nie chcemy, aby historia Matki Polki, patriotki, była
postrzegana odmiennie przez różne elity władzy, historia matki, co obu synów
oddała w ofierze ojczyźnie. Jeden padł w Apeninach, drugi nad Miereją. A ona
nie wróciła do Polski, złożona ciężką chorobą – zmarła. Leży gdzieś w zbiorowym dole naprędce wyrytym w piachu, gdzieś na pobrzeżu Amu-darii. Czy zupełnie zapomniana? Nie, ale przez wiele lat cenzor czuwał, aby o niej i poległym
pod Monte Cassino synu nie wspominać. A teraz w ojczyźnie, już bez cenzora,
leży pod Lenino jej drugi syn. Tutaj również teraz nikt mu nie przynosi kwiatka
i nie zapala świeczki – płomyka pamięci i ludzkiej wdzięczności” – mówił prezes Robert Karbowniczek. „Sybiracy wiele przeszli i wiele wycierpieli. W codziennie odmawianej modlitwie powtarzamy słowa »i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom«. I myśmy odpuścili: i tym ze
wschodu, i tym z zachodu. Ale nie zapomnieliśmy. Bo my, świadkowie historii,
chcemy dawać świadectwo prawdzie; chcemy, aby nasz związek do końca swego istnienia przypominał młodym pokoleniom o potwornej Golgocie Wschodu
narodu polskiego oraz czcił pamięć tych, którzy oddali życie za ojczyznę”.
Po przemówieniach wicestarosty Jolanty Wagner, posła Pawła Suskiego
oraz dr. Artura Staszczyka, pełnomocnika wojewody ds. współpracy międzynarodowej i polityki pamięci, delegacja Związku Sybiraków złożyła kwiaty
pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, a po odegraniu Hymnu Sybiraków opuściła uroczystość.
Po apelu poległych i salwie honorowej uczestnicy obchodów, już bez sybiraków, złożyli pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów.
Robert Karbowniczek

Dzień Sybiraka – Tarnów i Mokre pamiętają
W dniu 17 września 2017 r. w Tarnowie odbyły się obchody Dnia Sybiraka i Ofiar Stalinizmu w 78. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę. W tym
roku uroczystości organizowane były przez prezydenta miasta Romana Ciepielę oraz tarnowski Oddział Związku Sybiraków.
Obchody tego dnia rozpoczęto na Starym Cmentarzu, gdzie przy symbolicznym grobie Sybiraka zapalono znicze i zmówiono modlitwę. W południe
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Przemówienie prezesa Zarządu tarnowskiego Oddziału Związku Sybiraków Jana
Kity pod pomnikiem Ofiar Stalinizmu w Tarnowie

odprawiona została msza święta w intencji poległych i pomordowanych na
Wschodzie. Uwieńczeniem uroczystości była część oficjalna pod pomnikiem
Ofiar Stalinizmu. Głos zabrał m.in. prezes Zarządu tarnowskiego Oddziału

Członkowie Związku Sybiraków podczas uroczystości Dnia Sybiraka w Tarnowie
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Związku Sybiraków Jan Kita. „»Sybir« to mocne, wyraziste słowo dla każdego Polaka. Dzień Sybiraka pogłębia świadomość patriotyczną narodu” –
tłumaczył wszystkim zgromadzonym. Z kolei prezydent Tarnowa podkreślał
znaczenie pamięci narodowej: „Dzisiaj swoją obecnością, swoją postawą dajemy dowód tego, że pamiętamy i pamiętać będziemy. Będziemy dbać o to,
by prawda była zawsze wśród nas, ale o tę prawdę trzeba walczyć i cały czas
o niej mówić”. Następnie po odczytaniu apelu pamięci i złożeniu kwiatów
odśpiewano Hymn Sybiraków i „Rotę”.
W uroczystości uczestniczyli prezydent Roman Ciepiela, przedstawiciele władz samorządowych powiatu tarnowskiego, organizacje kombatanckie
i młodzież szkolna.
Po zakończeniu uroczystości tarnowscy sybiracy na czele z prezesem
Janem Kitą, prezesem honorowym, poetką Stanisławą Wiatr-Partyką i Ryszardem Żądło udali się do podkarpackiej wsi Mokre w powiecie dębickim, aby wspólnie ze społecznością tamtejszej miejscowości uczcić pamięć
33 mieszkańców, członków AK, wywiezionych do syberyjskiego łagru
w Borowiczach. Dla upamiętnienia tej tragedii wybudowano pomnik-kapliczkę, w której spoczęły prochy tych, którzy zostali na „nieludzkiej ziemi”.
Obchody tego dnia przygotowało Stowarzyszenie „Łączymy Pokolenia – Mokre Wczoraj i Dziś”. Obok prawie wszystkich mieszkańców wsi
w uroczystości udział wzięli posłowie Kazimierz Moskal i Jan Warzecha,
przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych organizacji
kombatanckich i młodzież.

Tarnowscy sybiracy wraz ze swoim kapelanem ks. dr. Jackiem Soprychem w Mokrem

54

KOMUNIKAT 4/134

Mszę świętą celebrował proboszcz parafii Zasów ks. Krzysztof Pietras
w asyście kapelana tarnowskiego Związku Sybiraków ks. Jacka Soprycha oraz ks. Mirosława Żochowskiego. We wzruszającej homilii ks. Jacek
Soprych przypomniał tragedię wojny i okupacji oraz podkreślił znaczenie
pamięci społeczeństwa. W trakcie uroczystości wręczono medal Pro Patria
Stowarzyszeniu „Łączymy Pokolenia – Mokre Wczoraj i Dziś”. Wniosek
o zaszczytne odznaczenia złożył Oddział Związku Sybiraków w Tarnowie.
Wzruszający apel pamięci wygłosiła wnuczka sybiraka Stanisława Borkowicza, Aleksandra Lis. Przemówienia wygłosili także Marek Rączka, wójt
gminy Żyraków oraz Stanisław Kuciemba, były sołtys wsi Mokre.
Uczniowie miejscowej szkoły przedstawili montaż słowno-muzyczny, upamiętniający tragedię wojny i okupacji oraz losy Polaków, którzy przeszli Golgotę Wschodu. Złożono kwiaty i zapalono znicze pod kapliczką, a następnie
w miejscowej szkole odbyło się spotkanie poświęcone pamięci tych wydarzeń.
Jan Kita

Warszawski Dzień Sybiraka
Miesiąc wrzesień jest dla warszawskiej społeczności sybirackiej bardzo
wytężonym czasem. Związane jest to z obchodami Dnia Sybiraka i uroczystościami towarzyszącymi.
Zaczęło się już 1 września 2017 r. udziałem w uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza związanej z 78. rocznicą wybuchu II wojny światowej.
W dniach 7–8 września sybiracy warszawscy uczestniczyli w XVII Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku.
Następnie Fundacja Kresy-Syberia przy współpracy z Oddziałem Warszawskim Związku Sybiraków oraz Domem Spotkań z Historią po raz kolejny zorganizowała konferencję „Pamięć Pokoleń 2017”, która odbyła się
w Warszawie w dniach 15–17 września 2017 r. Tegorocznym tematem przewodnim była 75. rocznica ewakuacji Armii Andersa z ZSRR do Iranu.
Konferencja była okazją do spotkania się żyjących świadków tych wydarzeń
oraz ich potomków Kresowian i sybiraków z całego świata. Konferencja odbywała się w budynku Domu Spotkań z Historią na Karowej 20 w Warszawie.
Mamy świadomość, że wielu sybiraków po wojnie nie mogło wrócić do kraju
i musieli żyć na obczyźnie. Okazuje się, że mimo upływu wielu lat ich dzieci
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Prelekcja Mieczysława Pogodzińskiego podczas konferencji „Pamięć Pokoleń
2017” w Domu Spotkań z Historią

nie tylko nie chcą tracić kontaktu z krajem swoich rodziców, ale chcą poznać
historię ich życia i dochodzić do prawdy, która nie jest znana na Zachodzie.
Konferencja była transmitowana przez Internet na cały świat. Po raz pierwszy
było zastosowane też symultaniczne tłumaczenie wystąpień, co bardzo usprawniło przebieg konferencji.
Powitania i oficjalnego rozpoczęcia konferencji dokonali Maciej Czarkowski, koordynator konferencji z Fundacja Kresy-Syberia, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Mieczysław Pogodziński oraz dyrektor Domu Spotkań z Historią Piotr Jakubowski.
Pierwszego dnia odbyły się prelekcje:
– „Wprowadzenie do wystawy »W cieniu Dwudziestu«” Kristiny Kwacz
z USA, córki sybiraczki, która prześledziła losy swojej matki i ojca rozdzielonych przez wojnę na 40 lat;
– „Osadnictwo wojskowe – geneza i podstawy prawne” Mieczysława
Pogodzińskiego – prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków, syn osadnika, przedstawił na przykładzie losów swojego ojca istotę
i warunki życia osadników i późniejszych ich losów;
– „Wojenne losy na przykładzie rodzin z osady Żabczyce na Polesiu” Macieja
Czarkowskiego, który na przykładzie losów swojego dziadka – osadnika wojskowego przekazał efekty swoich poszukiwań i dokonań w tym temacie;
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– „Pierwsza repatriacja z ZSRR w 1946 r. na przykładzie obwodu akmolińskiego w Kazachstanie” Dimy Panto, pracownika naukowego Muzeum
II Wojny Światowej (Polska/Kazachstan);
– „Deportacje z Kresów Wschodnich II RP do ZSRR” Agnieszki Kaniewskiej (Polska/Rosja).
Pierwszy dzień konferencji zakończyła prelekcja Tomasza Kuby Kozłowskiego, koordynatora Warszawskiej Inicjatywy Kresowej (Polska). Po każdej
prelekcji odbywała się dyskusja tematyczna.
Następnie wszyscy wzięli udział w koncercie pieśni patriotycznych zespołu wokalnego Domu Kultury „Zacisze”, który odbył się w Centralnej Bibliotece Rolniczej na ul. Krakowskie Przedmieście 66.
W drugim dniu konferencji „Pamięć Pokoleń 2017” odbyły się prelekcje:
– „Poszukiwanie swoich korzeni na Kresach” Marty Czerwieniec-Ivasyk
(Polska);
– „Wpływ deportacji na następne pokolenia” Danuty Urbikas (USA);
– „Zróżnicowanie narodowościowe Kresów a polityka władz…” Grega
Krzeszowskiego (Polska).
Adam Aksnowicz (USA/Polska) poprowadził panel dyskusyjny „Powojenna pamięć pokoleń”, a Iwona Krason (Anglia) na temat „Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia: dalszy rozwój”.
Podsumowania paneli dyskusyjnych i konferencji dokonali Adam Aksnowicz, Iwona Krason i Maciej Czarkowski.

Występ zespołu wokalnego Domu Kultury „Zacisze”
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Wieczorem odbyła się Biesiada Kresowa, która zakończyła część oficjalną
konferencji.
16 września na zaproszenie Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
Diecezji Warszawsko-Praskiej wzięliśmy też udział w Wystawie Diany Foster prezentującej prace traktujące o zesłaniach Polaków do ZSRR w czasie
II wojny światowej.
17 września uczestnicy konferencji włączyli się w obchody Dnia Sybiraka.
O godz. 9 byliśmy na mszy świętej radiowej w kościele pw. Świętego
Krzyża na Krakowskim Przedmieściu, poświęconej sybirakom, koncelebrowanej przez kapelana krajowego sybiraków ks. Zdzisława Banasia.
Po mszy wzięliśmy udział w uroczystości przy Muzeum Katyńskim na
Cytadeli Warszawskiej, skąd wyruszył „Marsz Pamięci Pokoleń”. Przeszliśmy od Muzeum Katyńskiego do pomnika Poległym i Pomordowanym na
Wschodzie, gdzie o godz. 17 odbyły się główne uroczystości związane z obchodami 78. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę i Dnia Sybiraka.
W uroczystości na skwerze Matki Sybiraczki wzięli udział przedstawiciele rządu i Kancelarii Prezydenta RP, parlamentarzyści, rodziny zamordowanych i poległych na Wschodzie, przedstawiciele organizacji kombatanckich,
weterani II wojny światowej i konspiracji niepodległościowej oraz służby
mundurowe. Obecna była też prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Listy do uczestników uroczystości skierowali prezydent Andrzej Duda
i premier Beata Szydło. Prezydent zwrócił uwagę, że każdy z krzyży współ-

Msza święta radiowa w intencji sybiraków w kościele pw. Świętego Krzyża z udziałem pocztu sztandarowego Zarządu Głównego ZS
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tworzących pomnik na stołecznym skwerze Matki Sybiraczki upamiętnia tysiące obywateli Rzeczypospolitej deportowanych do łagrów i miejsc osiedlenia. Wśród przemawiających był wiceprezes Zarządu Głównego i prezes
Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków Mieczysław Pogodziński. Apel pamięci oraz modlitwa międzyreligijna przed pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie w Warszawie zakończyły obchody
78. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. „Razem cierpieli, razem się modlili, przywracali nadzieję i razem umierali. Dlatego stoimy dziś w tym szczególnym miejscu, w szczególnym dniu, by razem odmówić modlitwę, której
nas nauczył Jezus Chrystus” – mówił przewodniczący modlitwie biskup polowy Józef Guzdek.
27 września Biuro Edukacji Narodowej IPN zorganizowało pokaz filmowy dla uczniów, połączony z promocją nowego filmu animowanego ukazującego walkę Polaków o niepodległość. Wraz z promocją filmu odbyły się
krótkie warsztaty edukacyjne oraz seans filmu pt. „Wielka droga”, nakręconego przez emigrację polską w 1946 r. Film ten opowiada o losach Polaków zesłanych na Syberię i ich drodze do wolności poprzez łagry i walki
z Niemcami w szeregach II Korpusu gen. Andersa. Z racji tego, że dramatyczna historia Polaków zsyłanych na Wschód jest mało znana uczniom
polskich szkół, zwrócono się do sybiraków o uczestniczenie w takim wydarzeniu i opowiedzenie uczniom o swoich przeżyciach. Tego samego dnia
o godz. 14 na zaproszenie MON przedstawiciele sybiraków brali udział
w uroczystości i złożeniu kwiatów przy pomniku Pamięci Polskiego Państwa Podziemnego.
29 września odbyło się w Przystanku Historii IPN spotkanie rozpoczynające program edukacyjny, którego celem jest współpraca ze szkołami, aby
ocalić pamięć poprzez spotkania młodzieży ze świadkami historii.
Należy wspomnieć również o udziale sybiraków na zaproszenie prezesa
IPN w dniach 12–13 października 2017 r. w konferencji naukowej „W drodze do władzy”, zorganizowanej przez Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie. Spektrum zagadnień było bardzo szerokie, a referaty
tematyczne prezentowane były przez znanych historyków. Ramy czasowe
uniemożliwiały szerokie prezentowanie zagadnień, ale pozwalały zorientować się w aktualnym stanie wiedzy na przedstawiane tematy.
Tak w krótkim zarysie prezentują się działania Oddziału Warszawskiego
Związku Sybiraków w ostatnim okresie.
Leon Zujko, zdjęcia Adam Jabłonka, Leon Zujko
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Pomnik ku czci wywiezionych dzieci
w Laskach
W dniu 17 września 2017 r., w 78. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę w Laskach pod Warszawą, na terenie kościoła pw. Matki
Bożej Królowej Meksyku odsłonięty został pomnik upamiętniający dzieci
zesłane w głąb ZSRR, które zmarły lub zaginęły na „nieludzkiej ziemi”. Kamień z tablicą pamiątkową ufundowany został przez mieszkankę Lasek Ewę
Cieńską-Fedorowicz, wywiezioną jako dziecko podczas drugiej wywózki do
Kazachstanu wraz z matką i siostrami, z których jedna zmarła na zesłaniu. To
właśnie z myślą o niej i innych dzieciach – najmłodszych zesłańcach powstał
ten wyjątkowy pomnik.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, po której odsłonięto i poświęcono tablicę. W wydarzeniu oprócz sybiraków i ich rodzin wzięli udział przedstawiciele Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. W. Pileckiego w Warszawie oraz mieszkańcy Lasek, a list przesłała Karolina Kaczorowska, również
sybiraczka.
Beata Żyłkowska,
zdjęcie
od Małgorzaty
Dzieduszyckiej-Ziemilskiej

Pomnik ku czci dzieci
wywiezionych w głąb
ZSRR w Laskach
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Dzień Sybiraka Oddziału Związku Sybiraków
we Wrocławiu
Dążąc do nadania naszemu świętu godnej oprawy, przygotowania rozpoczęto już w miesiącu lipcu. Opracowano plan przebiegu uroczystości, ustalono listę zaproszonych gości i wysłano pisma do urzędów i instytucji, które
prosiliśmy o pomoc w organizacji święta. Zapewniono udział (i pomoc w organizacji) jednostek Wojska Polskiego. Zdecydowano się obchodzić nasze
święto w dniach 15 i 17 września 2017 r., bowiem połączenie uroczystości
pod pomnikiem Zesłańcom Sybiru z podsumowaniem konkursu „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939–1953” i wręczeniem odznaczeń zasłużonym sybirakom okazało się zbyt trudne organizacyjnie.
Spotkaliśmy się 15 września w Centrum Historii „Zajezdnia”, znajdującym się w historycznej zajezdni tramwajowej na ul. Grabiszyńskiej. Zajezdni, która była centralnym miejscem walki wrocławskiej „Solidarności”
o obalenie komunizmu w latach 80. ubiegłego wieku. Licznie przybyli sybiracy, młodzież – uczestnicy konkursu i zaproszeni goście. Uroczystość naszą
zaszczycili swoją obecnością m.in. wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak,
zastępca marszałka województwa dolnośląskiego Jerzy Michalak, dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk, zastępca prezydenta Wrocławia
Wojciech Adamski, kapelan ks. prałat Wojciech Tokarz, dyrektor Ośrodka

Wręczenie odznaczeń przez wojewodę Pawła Hreniaka w asyście prezesa Zarządu
Oddziału ZS we Wrocławiu Eugeniusza Kuszki
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„Pamięć i Przyszłość” Marek Mutor, pełnomocnik ds. kombatantów i osób
represjonowanych Paweł Aszkiełowicz, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji, Akademii Wojsk Lądowych, Centrum Szkolenia Wojsk
Inżynieryjnych i Chemicznych oraz oficerowie Dowództwa i Komendy Garnizonu Wrocław.
Zebranych uczestników uroczystości powitał gospodarz tego obiektu dyrektor Marek Mutor, podkreślając wagę uroczystości i wyrażając zadowolenie, że właśnie obiekt Centrum Historii „Zajezdnia” stał się miejscem spotkania sybiraków.
Uroczystość otworzył prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków we
Wrocławiu, a jednocześnie sekretarz generalny Zarządu Głównego Związku
Eugeniusz Kuszka. Wprowadzony został sztandar Oddziału i uczestnicy odśpiewali hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Po przywitaniu zebranych prezes
Eugeniusz Kuszka poprosił kapelana o odmówienie modlitwy za sybiraków.
Kapelan ks. Wojciech Tokarz modlił się z nami za zmarłych na Syberii, którzy często w bezimiennych mogiłach pochowani zostali na „nieludzkiej ziemi”, za zmarłych, którym udało się powrócić do ojczyzny i spoczywają na
polskich cmentarzach. Modliliśmy się za sybiraków, którzy nie powrócili do
Polski, a ich groby rozsiane są po całym świecie. Ksiądz kapelan, zwracając
się do zebranych sybiraków, życzył nam zdrowia i wiary w Opatrzność Bożą
i opiekę Matki Bożej Sybiraków.

Msza święta w dniu 17 września w kościele pw. św. Bonifacego zgromadziła wielu
sybiraków, władze wojewódzkie i samorządowe oraz mieszkańców
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Po modlitwie głos zabrał wojewoda Paweł Hreniak. W swoim wystąpieniu podkreślił potrzebę utrwalania wiedzy o zbrodniach Sowietów popełnionych na narodzie polskim w latach 1939–1953; o 1,3 mln zesłańców Sybiru,
którzy w głodzie, mrozie, poniżeniu i w ciężkiej pracy nie wyrzekli się ojczyzny; o tych setkach tysięcy, którzy nie wytrzymali tej męki i pozostali na wieki w tajdze czy bezkresnych stepach Kazachstanu w bezimiennych mogiłach.
Zapewnił sybiraków, że Polska nie zapomni też o żyjących.
Po wystąpieniu wojewody nastąpiła najważniejsza część uroczystości
– udekorowanie zasłużonych sybiraków medalami Pro Patia i odznaczeniami związkowymi. Medale Pro Patria, przyznane przez szefa Urzędu ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych, wręczał wojewoda Paweł Hreniak
w asyście sekretarza generalnego Zarządu Głównego ZS Eugeniusza Kuszki.
Odznaczeniami związkowymi dekorował Eugeniusz Kuszka w asyście Krystyny Jaśniewicz i Lucyny Zgłobickiej-Węcławskiej.
Kolejnym punktem programu było podsumowanie i ogłoszenie wyników
konkursu „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939–1953”. Konkurs,
obejmujący swym zasięgiem całe województwo dolnośląskie, przeprowadzono w dwóch kategoriach szkół – szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych. Uczestnicy konkursu wykonywali prace plastyczne i prace literackie.

Złożenie kwiatów przez delegacje Oddziału oraz poszczególnych Kół

UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA

63

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali nagrody ufundowane przez kuratora dolnośląskiego Romana Kowalczyka i Zarząd Oddziału
Związku Sybiraków. Wojewoda dolnośląski wyróżnił zwycięzców nagrodą
szczególnie cenną – podróżą historyczną na zachodnią Ukrainę – nasze dawne Kresy Wschodnie, która zorganizowana będzie w 2018 r. w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.
W części artystycznej wystąpili uczniowie, uczestnicy konkursu – deklamowali wiersze, śpiewali, czytali urywki wspomnień sybiraków.
Uroczystość zakończył prezes Zarządu Oddziału ZS Eugeniusz Kuszka, podziękował naszym gościom za udział w święcie, szczególnie gorąco
uczestniczącym w konkursie uczniom i nauczycielom, i zaprosił wszystkich
na spotkanie „przy kawie”. Przez kolejne godziny, spożywając przygotowane przez gospodarzy potrawy, snuto wspomnienia, dzielono się uwagami
o żyjących i zmarłych przyjaciołach, planowano przyszłe działania.
Druga część obchodów naszego święta – 17 września 2017 r., której gospodarzem był wiceprezes Zarządu Oddziału Roman Janik – rozpoczęła
się uroczystą mszą świętą, celebrowaną w ceremoniale wojskowym. Mszę
odprawili kapelani naszego Oddziału – ks. prof. dr hab. Franciszek Głód
i ks. kanonik dr Wojciech Tokarz. Wzruszającą homilię o losach sybiraków
wygłosił ks. kapelan Franciszek Głód.
Po mszy świętej przeszliśmy pod pomnik Zesłańcom Sybiru, gdzie
uczestników powitał wiceprezes Zarządu Oddziału, a jednocześnie przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Związku Sybiraków Roman Janik. Po krótkim wystąpieniu Roman Janik zaprosił zebranych do złożenia
wieńców i kwiatów. Pod pomnikiem kwiaty złożyły delegacje Oddziału
i Kół Związku Sybiraków, wojewody, marszałka, prezydenta miasta, dolnośląskiego kuratora oświaty, Dowództwa Garnizonu Wrocław, policji i instytucji.
Uroczystą oprawę składania wieńców zapewniła Komenda Garnizonu
Wrocław. Poczet sztandarowy i posterunki honorowe wystawiła Akademia
Wojsk Lądowych z Wrocławia.
Uroczystość zakończono odśpiewaniem Hymnu Sybiraków.
Szczególne podziękowania sybiracy składają członkom Stowarzyszenia
Pamięci Zesłańców Sybiru z prezes Antoniną Kużaj, którzy zorganizowali dla nas, sybiraków, tę uroczystość. To dzięki nim poczuliśmy, że pamięć
o naszych losach ma szansę przetrwać kolejne pokolenia.
Ryszard Janosz
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Dzień Sybiraka w Dusznikach-Zdroju
Sybir – obco i groźnie brzmi ta nazwa w naszej ojczyźnie, a jednak znana jest Polakom, bo już od XVII w. za panowania cara Piotra I Wielkiego
odnotowuje się pierwsze zesłania Polaków na katorżnicze prace w dalekie
rejony Syberii. Panowanie Katarzyny II Wielkiej to czas narastania represji
w stosunku do Polaków. To wtedy konfederaci barscy i żołnierze Tadeusza
Kościuszki pędzeni byli w kajdanach na Sybir, często z dożywotnim wyrokiem. XIX w. naznaczyły zesłania powstańców narodowych. Jednak Polacy
to naród niepokorny i im większe były represje i prześladowania, tym silniejsze było dążenie do niepodległości. To właśnie patrioci walczący o wolność
Polski słowo „Sybir” umieścili w nazwie Związku Sybiraków powołanego
do życia w 1928 r. Zdawać by się mogło, że po uzyskaniu niepodległości
można było żyć spokojnie i budować zręby wolnej Polski, bez grozy wspomnień o zesłaniach naszych dziadów i ojców.
Niestety zamiary zagłady narodu polskiego i innych narodów rodziły się
już w umysłach wielkich morderców z pierwszej połowy XX w., jakimi byli
Hitler i Stalin. Wybuch II wojny światowej rozpoczął kolejne represje, zsyłki
i wywózki Polaków na groźny Sybir. Okres ten nie pozwalał na jawną działalność Związku.

Od lewej: poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej w Dusznikach-Zdroju, Koła Związku Sybiraków w Dusznikach-Zdroju, osoby składające kwiaty, poczet sztandarowy
Koła Krwiodawców
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Dopiero w 1988 r. we Wrocławiu i w Warszawie podjęto pierwsze prace organizacyjne – nie nad powołaniem Związku Sybiraków, lecz by reaktywować
bliski Polakom Związek Sybiraków z 1928 r. Po rozbudowie i dostosowaniu do
obecnych potrzeb Statutu Związku z 1928 r., w grudniu 1988 r. został zarejestrowany reaktywowany Związek Sybiraków. Jednym z naczelnych zadań ujętych
w Statucie jest upamiętnianie martyrologii Polaków na Wschodzie.
Od tego czasu wszędzie tam, gdzie osiedleni zostali Polacy powracający
z Syberii, powstawały Koła i Oddziały Związku Sybiraków, by swą działalnością upamiętniać śmierć wszystkich sybiraków zagłodzonych, pomordowanych, zamarzniętych w śniegach Syberii, by pamięć o nich nie zaginęła.
Koło Związku Sybiraków w Dusznikach-Zdroju rozpoczęło działalność
pod koniec 1989 r. Inicjatorką powołania Koła była sybiraczka Maria Homerska, w poczynaniach tych wspierały ją Elżbieta Budzińska, ówczesna
przewodnicząca Związku Zawodowego „Solidarność” w Dusznikach-Zdroju oraz sybiraczka Weronika Winczura, późniejsza prezes Zarządu Koła.
Koło, realizując zadania ujęte w Statucie, dla upamiętnienia martyrologii narodu polskiego, dla tych, którzy zostali tam, na tej niegościnnej ziemi,
którym nie były dane ani grób, ani krzyż, postanowiło postawić symboliczny
grób w postaci obelisku Sybiraków, który stanął na rynku w 1996 r. W związku
z przebudową rynku, obelisk Sybiraków został przeniesiony na plac przy kościele parafialnym pw. Świętych Piotra i Pawła przy ul. Kłodzkiej, gdzie co roku
10 lutego i 17 września spotykają się sybiracy, poczty sztandarowe i mieszkańcy
na krótkiej modlitwie, zapaleniu zniczy, złożeniu wiązanek kwiatów, a następnie uczestniczą w mszy świętej w intencjach zmarłych i żyjących sybiraków.
Innymi znakami pamięci zainicjowanymi przez Koło są: sztandar Koła, urna
z ziemią z grobów katyńskich i tablica poświęcona pomordowanym żołnierzom
Polakom umieszczona przy obelisku Sybiraków, tablica poświęcona sybirakom
umieszczona w kościele parafialnym pw. Jana Chrzciciela w Szczytnej (tamtejsi
sybiracy należą do dusznickiego Koła), aleja Sybiraków biegnąca wzdłuż rzeczki Bystrzycy Dusznickiej, tablica poświęcona patronowi sybiraków św. Rafałowi Kalinowskiemu umieszczona w kościele parafialnym w Dusznikach-Zdroju.
Dzień Sybiraka 17 września 2017 r. uczczono jak co roku spotkaniem przy
obelisku Sybiraków. Uczestniczyli w nim sybiracy, poczty sztandarowe Koła
Związku Sybiraków, Szkoły Podstawowej i dusznickiego Koła Krwiodawców, księża, ministranci oraz mieszkańcy.
Po odmówieniu krótkiej modlitwy, zapaleniu zniczy i złożeniu wiązanek
kwiatów od młodzieży szkolnej, burmistrza i od sybiraków, wszyscy przy dźwię-

66

KOMUNIKAT 4/134

kach „Marsza Sybiraków” weszli do kościoła na uroczystą mszę świętą, którą
odprawił ojciec franciszkanin, a homilię wygłosił ks. wikary Bartłomiej Picheta.
Na zakończenie mszy świętej prezes Zarządu Koła Janina Łaba w krótkich słowach przybliżyła zebranym historię tragicznych przeżyć Polaków na
zesłaniu. Następnie odczytała piękną modlitwę dziękczynną ku czci Matki
Boskiej Sybirackiej za szczęśliwy powrót do kraju tych zesłańców, którzy
przeżyli, i podziękowała księżom, ministrantom, pocztom sztandarowym
i wszystkim uczestniczącym w mszy świętej. Mszę zakończono odśpiewaniem hymnu „Boże, coś Polskę”.
Zarząd Koła ZS w Dusznikach-Zdroju

Uroczystości 17 września 2017 r.
w Dzierżoniowie
W dniu 17 września 2017 r. w Dzierżoniowie odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Sybiraka i 78. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę.
W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele miasta, powiatu, sybiracy zrzeszeni w Kole Ziemi Dzierżoniowskiej, mieszkańcy Dzierżoniowa, przedstawiciele organizacji kombatanckich, młodzież szkolna oraz poczty sztandarowe.
Na uroczystościach obecni byli m.in.: starosta dzierżoniowski Janusz Guzdek,
burmistrz miasta Dariusz Kucharski, przedstawiciele Rady Miejskiej.
Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. św. Jerzego. Następnie uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik Pamięci Losów Ojczyzny. Po
odegraniu hymnu państwowego prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków Eugeniusz Kuszka skierował do zgromadzonych następujące słowa: „Spotykamy
się dziś w 78. rocznicę agresji sowieckiej na wschodnie tereny Rzeczypospolitej Polskiej. Spotykamy się tu, żeby uczcić obchodzony dziś Dzień Sybiraka,
dzień, który ma przypominać o jakże bolesnej karcie w historii naszego narodu,
kiedy to w zaledwie 17 dni po napadzie hitlerowskich Niemiec na ziemie polskie wtargnął, bez wypowiedzenia wojny, drugi agresor – sowiecki, zajmując
wschodnie tereny naszego kraju. W czasie, kiedy największe umysły Europy,
pisarze, filozofowie dali się zwieść komunistycznej ideologii, Polacy poznali
cały fałsz moskiewskiej propagandy. Pod czerwonym sztandarem dokonywano
eksterminacji ludności polskiej. Polscy oficerowie ginęli od strzału w tył głowy,
ludność cywilną, kobiety, dzieci, starców brutalnie wyrywano z rodzinnych do-
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Od lewej: przedstawiciele Koła
ZS Ziemi Dzierżoniowskiej Julian
Ejsymont, prezes
Eugeniusz Kuszka,
Jan Kozakowski

mów, dając im pół godziny na zabranie najpotrzebniejszych rzeczy, tłoczono do
wagonów, aby wywieźć w nieznane. U celu czekał suchy, bezkresny step, surowa syberyjska tajga. Ich los był oprawcom obojętny – powinni po prostu zginąć.
Jakiego hartu ducha trzeba było, aby przetrwać. Zesłańcy walczyli o przeżycie
każdego dnia. Po gehennie zesłania sybirakom udało się wrócić, zobaczyć umiłowany kraj. Ale nie wszystkim było to dane. Część została na »nieludzkiej ziemi« na zawsze. Dzieje zesłańców Sybiru to świadectwo wielkiego umiłowania
ojczyzny, honoru i godności w każdych warunkach. Dzień Sybiraka ma przypominać, że wolną Polskę zawdzięczamy również im. Pamięć o ich męczeństwie
i ofierze przetrwa przez pokolenia”.
Następnie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem. Uroczystość zakończono odśpiewaniem „Roty”.
Eugeniusz Kuszka, zdjęcie DOBA.PL

Obchody Dnia Sybiraka w Kole nr 7 Związku
Sybiraków w Żarach
W dniu 17 września 2017 r. żarskie Koło Związku Sybiraków obchodziło
78. rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę. W tym dniu o godz.
10.00 odbyła się dziękczynna msza święta w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach, którą celebrował proboszcz ks. Krzysztof Kwaśnik.
W mszy świętej uczestniczyli: burmistrz Żar Danuta Madej, zastępca starosty żarskiego Małgorzata Issel, prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków
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w Zielonej Górze Wacław Mandryk. Ponadto obecni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych, kombatanckich, młodzież szkolna i harcerska, poczty
sztandarowe oraz sybiracy zrzeszeni w Kole Związku Sybiraków w Żarach.
Dalsza część uroczystości odbyła się o godz. 11.00 przy pomniku Zesłańców Sybiru na pl. Łużyckim, przy którym wysłuchano hymnu państwowego
oraz Hymnu Sybiraków. Prezes Zarządu Koła Józef Seńków dokonał powitania
zgromadzonych gości oraz w swoim wystąpieniu nawiązał do wydarzeń II wojny światowej i jej wpływów na losy Polaków, którzy znaleźli się z jednej strony
pod zaborem niemieckim, z drugiej strony pod zaborem Związku Radzieckiego.
Po wystąpieniu prezesa Zarządu Koła głos zabrał prezes Zarządu Oddziału
Związku Sybiraków w Zielonej Górze Wacław Mandryk. Nawiązał on do obchodów Dnia Sybiraka, Golgoty Wschodu i represji stosowanych przez Związek Radziecki wobec polskiego narodu. Mówił również o przywilejach i pomocy udzielanej sybirakom ze strony władz polskich.
Ze strony władz samorządowych głos zabierali burmistrz miasta Żar Danuta Madej i zastępca starosty żarskiego Małgorzata Issel. Prezes Zarządu Koła
Józef Seńków podziękował władzom samorządowym za współpracę i wsparcie finansowe przy
organizacji obchodów Dnia Sybiraka i innych
uroczystości.
Następnie dokonano odznaczenia osób, które przyczyniły się do wsparcia Związku Sybiraków. Złotą Odznaką Honorową za Zasługi
dla Związku Sybiraków wyróżnieni zostali: dyrektor Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego
w Żarach Jacek Jakubiak, prezes Stowarzyszenia 42. Pułku Zmechanizowanego i 11. Brygady Zmechanizowanej Krzysztof Polusik, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
ks. Krzysztof Kwaśnik. Medalem Pamiątkowym Zielonogórskich Sybiraków uhonorowani
zostali: zastępca starosty żarskiego Małgorzata
Issel i wójt gminy Żary Leszek Mrożek. Aktu Prezes Zarządu Koła Józef
dekoracji odznaczeniami dokonał prezes Za- Seńków wita przybyłych gości.
rządu Oddziału Związku Sybiraków w Zielo- Z tyłu prezes Zarządu Oddzianej Górze Wacław Mandryk w asyście prezesa łu w Zielonej Górze Wacław
Mandryk
Zarządu Koła Józefa Seńkowa.
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Po wręczeniu odznaczeń przystąpiono do składania kwiatów i zapalenia
zniczy przy pomniku Zesłańców Sybiru. Ze strony Koła Związku Sybiraków
wieniec złożył prezes Zarządu Koła Józef Seńków w asyście Marii Karbownik i Jadwigi Korzanowskiej. Kwiaty z ramienia Zarządu Oddziału w Zielonej Górze złożył prezes Wacław Mandryk. Następnie kwiaty składały delegacje władz samorządowych oraz delegacje pozarządowe.
Po zakończeniu uroczystości prezes Józef Seńków podziękował wszystkim
uczestnikom za ich obecność oraz zaprosił zebranych na poczęstunek, który odbył się w Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego. W trakcie poczęstunku nie
zabrakło wspomnień o dziejach i losach Polaków na „nieludzkiej ziemi”.
Józef Seńków

Dzień Pamięci Polskiego Sybiru w Sieradzu
W poniedziałek, 18 września 2017 r. w Sieradzu obchodzono Dzień Sybiraka, a także uroczyste obchody 15. Marszu Pamięci Polskiego Sybiru.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele garnizonowym. Modlono się za żyjących jeszcze sybiraków oraz tych, którzy zginęli na „nieludzkiej ziemi” i w walce z niemieckim okupantem. Sybiracy wzięli udział
w wygłoszonych modlitwach.
Po nabożeństwie zebrane poczty sztandarowe szkół i organizacji kombatanckich poprowadziły kondukt w kierunku pomnika Sybiraków. Po drodze
uczestnicy marszu złożyli wiązankę kwiatów u fundamentów pomnika sybiraka z legitymacją nr 1 z 1928 r., komendanta Józefa Piłsudskiego.
Potem, przy dźwiękach miejskiej orkiestry, wszyscy przemaszerowali pod
właściwy pomnik i tam początek swój miała oficjalna część uroczystości.
Podczas gdy grany był hymn państwowy, poczet flagowy jednostki wojskowej wciągnął polską flagę na maszt.
Następnie prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Sieradzu Antoni Firlit powitał przybyłych zaproszonych gości, m.in. prezydenta Sieradza
Pawła Osiewałę oraz zastępcę dowódcy 15. Brygady Wsparcia Dowodzenia
płk. Dariusza Pawelca.
Prof. Maciej Rataj wygłosił okolicznościowe przemówienie. Po nim zabrali
głos poseł na Sejm Piotr Polak i prezydent miasta Paweł Osiewała. Następnie
swój udział w imprezie miała Kompania Honorowa 15. Sieradzkiej Brygady
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Dowodzenia. Apel poległych wygłosił oficer JW, pięknymi słowami uhonorował w nim sybiraków, którzy oddali swoje życie na Sybirze oraz po powrocie
do kraju, jak również poległych w walce pod Monte Cassino, Bolonią, Ankoną,
Kołobrzegiem, na Wale Pomorskim, w Berlinie i na innych frontach wojny.
Następnie oddana została salwa honorowa. Delegacje złożyły wiązanki
kwiatów pod pomnikiem.
Podsumowaniem uroczystości był koncert chóru Apasjonata Sieradzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, przeplatany recytacją wierszy poświęconych sybirakom.
Gdy część oficjalna dobiegła końca, zainteresowani zostali zaproszeni na
projekcję filmu „Wołyń”, wyświetlonego w Sieradzkiej Szkole Muzycznej.
Młodzież mogła poczęstować się wojskową grochówką, a sybiracy wraz
z pozostałymi gośćmi udali się na wspólny obiad w Klubie Oficerskim i restauracji Marusia, gdzie wszyscy mogli spotkać się i porozmawiać z sybirakami, którzy wspominali swoje przeżycia na dalekiej i mroźnej północy.
Antoni Firlit

Dzień Sybiraka w Kole Związku Sybiraków
w Gorzowie Wielkopolskim
Uroczysty przebieg miał Dzień Sybiraka w Kole w Gorzowie Wielkopolskim 18 września 2017 r., na tę uroczystość zaproszenia wysłano do władz
miasta, województwa, szkół, stowarzyszeń i organizacji. W dniu uroczystości wystąpiły 24 poczty sztandarowe, Kompania Kadetów im. Zesłańców
Sybiru z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie
Wielkopolskim, Kompania Honorowa 35. Skwierzyńskiego Dywizjonu
Rakietowego Obrony Powietrznej pod dowództwem mjr. Marcina Sówki, dowódcą uroczystości był mjr Jarosław Wojda, apel pamięci czytał
kpt. Krzysztof Kempa. Obecny na uroczystości był także dowódca Wojskowej Komendy Uzupełnień mjr Grzegorz Marcińczak, poczty sztandarowe wystawili: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Związek
Harcerstwa Polskiego z Hufca ZHP w Gorzowie Wielkopolskim, Straż Miejska. W poczcie sztandarowym Koła wystąpili: Jerzy Rzeczycki – chorąży,
asysta – Halina Krupa, Grażyna Sowa.
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Honorowi goście
(od prawej): posłanka na
Sejm Krystyna Sibińska,
wicewojewoda Robert Paluch, wiceprezydent Artur
Radziński, komendant
straży miejskiej Andrzej
Jasiński, p.o. komendanta WKU mjr Grzegorz
Marcińczak, prezes
Zarządu Oddziału ZS Jadwiga Wanda Ostrowska,
mjr Marcin Sówka z 35.
Skwierzyńskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony
Powietrznej

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą polową, której przewodniczył
ks. Tomasz Gierasimczyk – przedstawiciel biskupa diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, proboszcz gorzowskiej katedry ks. kanonik Zbigniew Kobus,
kapelan sybiraków ks. kanonik Henryk Jacuński. Modlitwy czytały Romana
Wawrzkiewicz, Anna Bocian i Władysława Skarżyńska.
Po mszy świętej nastąpiło przejście pod pomnik Ofiar Stalinizmu, gdzie
rozpoczęła się druga część uroczystości, prowadzili ją dowódcy z 35. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Skwierzynie. Odśpiewano hymn
państwowy, odczytany był apel pamięci, oddano salwę honorową.
Głos zabrali: przedstawiciel wojewody lubuskiego Robert Paluch, posłanka na
Sejm RP Krystyna Sibińska, wiceprezydent miasta Artur Radziński, prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków Jadwiga Wanda Ostrowska. Podczas uroczystości Złotymi Odznakami Honorowymi za Zasługi dla Związku Sybiraków zostali
odznaczeni: Jerzy Rzeczycki – chorąży pocztu sztandarowego, Stanisława Moroch – członek Komisji Rewizyjnej Oddziału ZS i Janina Molka – skarbnik Zarządu Koła ZS. Następnie pod pomnikiem delegacje złożyły wiązanki kwiatów.
Na koniec głos zabrała prezes Zarządu Koła ZS Maria Dratwińska i złożyła serdeczne podziękowanie – księżom za mszę polową, wojsku za prowadzenie uroczystości, a wszystkim obecnym za udział w uroczystości i odczytała do młodzieży przesłanie następującej treści:
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„Gorzowscy sybiracy uważają za swój najważniejszy obowiązek przekazywanie historycznej prawdy młodemu pokoleniu. By młodzi – nasi wnukowie zaakceptowali w swoim życiu sens pamięci i sens pojednania. Powinni
czerpać dumę z męstwa zesłańców, którzy nie wyparli się polskości mimo
doznanych cierpień i krzywd. Powinni nauczyć się mądrości przebaczania,
pojednania i zgody, która prowadzi do sukcesów w życiu”.
Dalej podkreśliła, że udział młodzieży w takich uroczystościach daje gwarancję na przyszłość, że pamięć o represjach w latach 1940–1946 na ludności
polskiej będzie trwała. Uroczystość została zakończona odegraniem Hymnu
Sybiraków.
Zarząd Koła wystawił poczet sztandarowy w składzie jak wyżej na
zaproszenie Koła Związku Sybiraków w Kostrzynie nad Odrą, gdzie
15 września młodzież Zespołu Szkół zorganizowała uroczystości z okazji
Dnia Sybiraka z przemarszem pocztów sztandarowych, władz miejskich,
powiatowych i mieszkańców na Cmentarz Komunalny. Tam odczytano
apel pamięci, pod pomnikiem zostały złożone wiązanki kwiatów i odegrano Hymn Sybiraków.
17 września delegacja pocztu sztandarowego Koła Związku Sybiraków
w składzie Jerzy Rzeczycki – chorąży, asysta – Maria Dratwińska i Halina Zalewska na zaproszenie Koła Związku Sybiraków w Dobiegniewie brała udział
w uroczystej mszy świętej. Podczas mszy emerytowany proboszcz parafii
w ciepłych słowach odniósł się do sybiraków – członków Koła, podkreślając
ich tragiczne przeżycia podczas Golgoty Wschodu. Po mszy świętej członkoPrezes Zarządu
Oddziału ZS Jadwiga
Wanda Ostrowska
w asyście prezes
Zarządu Koła Marii
Dratwińskiej dokonała dekoracji Złotą
Odznaką Honorową
za Zasługi dla Związku
Sybiraków Stanisławy Moroch, Jerzego
Rzeczyckiego i Janiny
Molki
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wie Koła oraz goście zostali zaproszeni przez burmistrza Leszka Walocha na uroczysty obiad.
Ważne dla Koła Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim było zaproszenie delegacji wraz z pocztem sztandarowym do udziału
16 września w Starym Kurowie w uroczystej
mszy świętej w intencji zmarłej pierwszej prezes
Zarządu naszego Koła śp. Anny Makowskiej-Cieleń, z zawodu nauczycielki języka polskiego.
Uczniowie szkoły w Starym Kurowie pod kierunkiem wychowawców przygotowali program
artystyczny – montaż słowno-muzyczny, poświęcony uroczystości Dnia Sybiraka oraz odsłonięcia
tablicy pamięci Anny Makowskiej-Cieleń, która Tablica pamięci prezes hobyła mieszkanką Starego Kurowa. Jako prezes norowej Koła ZS w Gorzowie
Zarządu Koła Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim Anny MakowWielkopolskim przez wiele lat była fundatorką skiej-Cieleń
stypendium dla najzdolniejszego ucznia gimnazjum, była ciepło i serdecznie wspominana przez byłych absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wielkopolskim oraz przedstawicieli
stowarzyszeń kulturalnych. Tablicę pamięci odsłoniła prezes Zarządu Oddziału
Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim Jadwiga Wanda Ostrowska
w towarzystwie dyrektor szkoły. Po uroczystości odbyło się spotkanie przy kawie, herbacie i cieście.
W dniu 20 września odbyło się bardzo interesująco zaplanowane spotkanie
gorzowskich sybiraków w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Zbigniewa Herberta. Tam odbyła się przygotowana przez uczniów i wychowawców konferencja pod hasłem „Kobieta – Matka – Sybiraczka”. Organizatorami konferencji byli wychowawcy i uczniowie Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III
Sobieskiego, Zespołu Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru, Kompanii
Kadetów im. Zesłańców Sybiru w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Do udziału w konferencji zaproszono także przedstawicieli gorzowskich szkół, z którymi Zarząd Koła podpisał porozumienie o współpracy.
Historyczną informację o przeżyciach kobiet polskich i losach Polaków na
„nieludzkiej ziemi” przedstawił pracownik gorzowskiego Oddziału IPN Jarosław Palicki. Po wystąpieniu Jarosława Palickiego prezes Zarządu Koła Maria
Dratwińska wręczyła dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego
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srebrne serduszko z logo Związku Sybiraków jako podziękowanie za długoletnią współpracę i wydruk wspomnień sybiraków w woluminach „20 lat Koła
Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim” oraz „Syberia. Podróż w nieznane”, pokłosie konkursu na temat zesłań zorganizowanego przez lubuskiego
kuratora oświaty w 25. rocznicę reaktywowania Związku Sybiraków.
Uczniowie ze szkół zgłoszonych do przygotowania programu konferencji przedstawili krótką charakterystykę wybranych postaci. Zespół Szkół
nr 12 przedstawił postać Kazimiery Jaworskiej, obecną na spotkaniu córkę Kazimiery – Władysławę Skarżyńską uczniowie uhonorowali dyplomem
okolicznościowym oraz wiązanką kwiatów. Postać Reginy Mułkowskiej
przedstawił uczeń z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru,
prywatnie wnuk pani Reginy. Kompania Kadetów z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przedstawiła Janinę Molkę, skarbnik Zarządu Koła Związku Sybiraków, prywatnie babcię dwóch uczennic z Kompanii
Kadetów. Dziewczęta ze wzruszeniem opowiadały o swojej babci i na zakończenie wręczyły jej kwiaty.
W dalszej części spotkania wymienione wyżej szkoły przygotowały krótki
program artystyczny, a prowadzący spotkanie zaprosili obecnych na kawę, herbatę i słodki poczęstunek przygotowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych.
Na koniec serdeczne podziękowanie w imieniu Zarządu Koła Związku
Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim złożyła prezes Maria Dratwińska na
ręce prowadzących – dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych Piotra Kruka, kpt. kadetów Iwony Trzaskowskiej, mjr. Radosława Trzaskowskiego
i por. kadetów Piotra Zatowki.
Spotkanie dostarczyło nam wielu wzruszeń, organizatorzy planują więcej
takich spotkań, być może w innych Kołach Związku Sybiraków.
Halina Zalewska

Obchody Dnia Sybiraka w Dębnie
W dniu 18 września 2017 r. odbyła się uroczystość upamiętniająca Dzień
Sybiraka, ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2013 r. Obchodziliśmy go już wcześniej, od 1991 r. Ta szczególna data dla sybiraków
i Kresowian jest symbolem naznaczenia ich życia, sposobem na zachowanie
w pamięci ich tragedii i tułaczego losu, dniem refleksji i zadumy, lekcją żywej
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historii dla dzieci i młodzieży. Mówimy o tym, by oczy młodych nie zobaczyły
takiej strasznej burzy dziejowej. Zmiotła ona tysiące ludzkich istnień – jednym
odebrano życie, innych wywieźli na ziemię skutą mrozem, a jeszcze innych
pozbawiono honoru i godności. Zaborca nie uszanował żadnej świętości. Zbieramy się więc dwa razy w roku, by zachować pamięć tamtych dni, by przekazać
ją dalej, powtarzać aż do ostatniego świadka tych wydarzeń.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Świętych Apostołów
Piotra i Pawła. Mszę odprawiał proboszcz ks. Henryk Łącki, który wygłosił
homilię poświęconą tematyce Golgoty Wschodu. W czasie mszy kościół udekorowany był flagami państwowymi, ustawione były poczty sztandarowe.
Po mszy udaliśmy się na cmentarz pod pomnik Sybiraka i kamień – obelisk z napisem poświęconym matkom sybiraczkom. Tam licznie zebrani
chwilą milczenia i ciszy uczcili pamięć zmarłych. Ks. Henryk Łącki odmówił modlitwę, a słowo okolicznościowe wygłosili wiceprezes Zarządu Koła
Związku Sybiraków w Dębnie Teresa Wiśniewska i burmistrz miasta Dębna
Piotr Downar. Uroczystość prowadził radny miasta Dębna Adam Kaczmarczyk. Złożyliśmy wiązanki kwiatów i zniczy. Składali je: sybiracy, burmistrz
z radnymi, kombatanci, inwalidzi wojenni, Przedszkole nr 2 z dyrektor Dorotą Ulicz, młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 2, młodzież z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych z dyrektorem Krzysztofem Zaborskim, Zespół Placówek Oświatowych w Barnówku z wychowawcą Waldemarem Jakubiakiem,
16-11 Hufiec Pracy z wychowawcą, Rada Młodzieżowa Miasta Dębna,
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Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z przewodniczącą Marią Zaborską, pracownice drukarni POL-GRAF. Miejsce wokół pomnika udekorowane flagami i kwiatami nadawało uroczystości odświętny charakter. Poczty
sztandarowe stanowią zawsze szczególne podkreślenie rangi uroczystości.
Dalsza część uroczystości odbyła się w dobrze zorganizowanym Ośrodku Kultury. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych odśpiewany został
Hymn Sybiraków. Wiceprezes Teresa Wiśniewska powitała zebranych gości:
członka Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim
Adama Starszuka, burmistrza Dębna Piotra Downara, przewodniczącego
Rady Miasta Pawła Chrobaka, zastępcę Adama Kaczmarczyka, radnych
Rady Miejskiej Halinę Stańczak i Krystynę Ziołę, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Iwonę Szostowską i dyrektor Przedszkola nr 2 Dorotę Ulicz.
W następnej kolejności osobom zasłużonym w działalności na rzecz środowiska sybiraków zostały wręczone odznaczenia. Ustępującej prezes Zofii Sadowskiej burmistrz miasta wręczył Srebrną Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego oraz medal Pro Patria. Zarząd Główny Związku Sybiraków
przyznał: Annie Bukowskiej, Teresie Wiśniewskiej, Henrykowi Górewiczowi
i Ludwikowi Sabełowi Srebrną Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku
Sybiraków.

Nowy Zarząd Koła ZS w Dębnie (od lewej): siedzą prezes Teresa Wiśniewska, wiceprezes Jadwiga Downar, wiceprezes Zofia Sadowska, stoją sekretarz Helena Siemaszko, członkowie Zarządu Anna Bukowska (kronikarz) i Antoni Żmuda-Trzebiatowski, skarbnik Henryk Górewicz
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Część teatralno-muzyczną uświetniły dzieci z Przedszkola nr 2, które
w kolorowych strojach, pod kierownictwem dyrektor Doroty Ulicz pięknie
zaprezentowały utwory o tematyce patriotycznej.
Doskonale występowali również uczniowie klas gimnazjalnych, przygotowani przez nauczycielkę Magdalenę Umińską. Na tle muzyki Chopina w programie „Pożegnanie Ojczyzny” recytowali wiersze. Dodam, iż wyżej wymienione
przedszkole, jak i klasy gimnazjalne nigdy nie zawodzą Koła Związku Sybiraków w Dębnie, każdorazowo uświetniają nasze patriotyczne uroczystości.
Uroczystość zakończyła przygotowana przez Adama Kaczmarczyka prezentacja przedstawiająca różne formy działalności sybiraków w mijającej
czteroletniej kadencji.
Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do
uświetnienia tej uroczystości z okazji Dnia Sybiraka: członkom pocztów
sztandarowych reprezentujących Radę Miejską, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. J. Słowackiego, Gimnazjum im. Arkadego Fiedlera, Zespół
Placówek Oświatowych im. ks. Andrzeja Przybyły w Barnówku oraz dyrekcji i pracownikom Dębnowskiego Ośrodka Kultury
Po krótkiej przerwie i posiłku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Związku Sybiraków w Dębnie. Po przedstawieniu stosownych
sprawozdań z okresu mijającej kadencji zebrani udzielili absolutorium
ustępującym członkom Zarządu. Przewodniczącym i prowadzącym zebranie sprawozdawczo-wyborcze był Ludwik Sabeł. Prezesem Zarządu Koła
Związku Sybiraków w Dębnie została Teresa Wiśniewska, wiceprezesami
Jadwiga Downar i Zofia Sadowska, sekretarzem Helena Siemaszko, skarbnikiem Henryk Górewicz, członkami Anna Bukowska (kronikarz), Jan Kieda
i Antoni Żmuda-Trzebiatowski.
Komisję Rewizyjną tworzą: Ludwik Sabeł – przewodniczący, Alicja Mróz
– zastępca, Zdzisław Pyra – członek.
Nowym władzom przewodniczący Ludwik Sabeł życzył owocnej działalności.
Teresa Wiśniewska

Uroczystości w Głogowie
W dniu 18 września 2017 r. w Głogowie odbyły się uroczystości związane z 78. rocznicą napaści Związku Sowieckiego na Polskę. Obchody
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Przedstawiciele władz i służb mundurowych

Wręczenie odznaczeń. Wyróżnieni (od lewej): prezes Zarządu Koła Stanisław Dwojny, starosta głogowski Jarosław Dudkowiak i Aneta Skrzypczak. Przemawia wiceprezes Zarządu Oddziału ZS w Legnicy Wanda Puchała

Ceremonia złożenia kwiatów pod pomnikiem Zesłańców Sybiru
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rozpoczęły się uroczystą mszą w intencji sybiraków, a po niej zaczęła się
część patriotyczna uroczystości. Jak co roku udział w obchodach wzięli posłowie, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, gminnych, służb
mundurowych, związków kombatanckich, stowarzyszeń, zakładów pracy, partii politycznych oraz licznie przybyłe szkoły. Uroczystość uświetnił
występ uczennic ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie, które przygotowała Tamara Chojnacka. W czasie uroczystości został uhonorowany Złotą
Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków Stanisław Dwojny
– prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Głogowie. Odznaczenia honorowe otrzymali również starosta głogowski Jarosław Dudkowiak oraz Aneta
Skrzypczak. Odznaczenia wręczała Wanda Puchała – wiceprezes Zarządu
Oddziału Związku Sybiraków w Legnicy.
Aneta Skrzypczak

Dzień Sybiraka w Jastrzębiu-Zdroju
Co roku 17 września obchodzony jest Dzień Sybiraka. W tym dniu przypada
też rocznica wkroczenia Armii Czerwonej na ziemie polskie w 1939 r. Uroczystości z tych okazji odbyły się 18 września 2017 r. na cmentarzu komunalnym
w Ruptawie. Przy symbolicznym grobie poświęconym sybirakom, ofiarom Katynia i sowieckich łagrów, a także obrońcom ojczyzny podczas II wojny światowej zebrali się przedstawiciele władz miejskich, kombatanci, służby mundurowe, młodzież szkolna oraz nauczyciele. Oprawę wojskową zapewnili żołnierze
z 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej z Bytomia, a także z 18. Batalionu Powietrznodesantowego w Bielsku-Białej.
Podczas uroczystości został odczytany apel poległych, odmówiono też modlitwę za zmarłych. Prezes Zarządu jastrzębskiego Koła Związku Sybiraków
Ryszard Czernecki prosił nauczycieli, by uczyli młodych ludzi szacunku dla
innych, pielęgnowania każdej patriotycznej uroczystości, ale by jednocześnie
przestrzegali przed propagowaniem zemsty i odwetu za doznane krzywdy. Pamięć historyczna jest ważna, ale najważniejsze jest przebaczenie. Głos zabrała także prezydent miasta Jastrzębie-Zdrój Anna Hetman, która podziękowała
sybirakom za przekazywaną młodym ludziom prawdę historyczną. Uczniowie
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Zesłańców Sybiru zaprezentowali wiersze o wydarzeniach sprzed lat, a swój występ zakończyli słowami:
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„Sybiraku, dziękujemy, że możesz być dla nas autorytetem”. Na zakończenie
pierwszej części uroczystości delegacje złożyły kwiaty przed pomnikiem, a żołnierze oddali salwę honorową.
Druga część uroczystości odbyła się w Domu Zdrojowym, rozpoczęto ją
Hymnem Sybiraków. Minutą ciszy uczczono pamięć o tych, którzy zginęli na
zesłaniu i w walkach w obronie ojczyzny. Po krótkim wystąpieniu Ryszard Czernecki wręczył legitymacje nowym członkiniom Związku Sybiraków – Ewie
Urbańczyk i Czesławie Lachowicz-Dworak (nauczycielkom Zespołu Szkół
Handlowych), udekorował też Odznaką Honorową Sybiraka Rafała Stelmaczonka, który od kilku lat prowadzi stronę internetową Koła. Po części oficjalnej
nadszedł czas na program artystyczny przygotowany przez uczniów Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Zesłańców Sybiru, Technikum nr 3
w ZSH, pod kierunkiem nauczycieli – Barbary Jasiak i Moniki Dworak-Kulig.
Widzowie mogli usłyszeć, a także zobaczyć podczas prezentacji multimedialnej historię zesłań na Sybir, poznać sylwetki i osiągnięcia znanych sybiraków, usłyszeć wiersze o zesłaniach, o tęsknocie zesłańców za ukochaną
ojczyzną. Usłyszeli też ważną prawdę, że wiedza na temat przeszłości sprawia, iż naród żyje i buduje swoją przyszłość, a także o tym, jak ważne są dla
młodych ludzi autorytety, na których mogą się wzorować. W programie nie
zabrakło też piosenek w wykonaniu zespołu wokalnego. Zarówno program
artystyczny, jak i prezentacja multimedialna nawiązująca do recytowanych
i śpiewanych tekstów wywarły na widzach ogromne wrażenie.
Na koniec Ryszard Czernecki podziękował uczniom i nauczycielom ZSH
za przygotowanie przepięknej lekcji historii, która na pewno długo pozostanie w pamięci.
Barbara Jasiak

Dzień Sybiraka w Nysie
Dzień Sybiraka 17 września w tym roku przypadał w niedzielę. W związku z tym w naszym Kole obchodzony był 18 września. Uroczystość zorganizowana była przez władze miasta pod pomnikiem Patriotom Polskim. Udział
w uroczystości wzięli: organizacje kombatanckie, policja, straż miejska,
a przede wszystkim młodzież szkolna wraz z pocztami sztandarowymi oraz
delegacje sybiraków z Opola i Brzegu, jak również liczni mieszkańcy Nysy.
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Uroczystość pod pomnikiem Patriotom Polskim

Obchody rozpoczęte zostały hymnem państwowym w wykonaniu chóru
Hosanna pod dyrekcją dyrygenta Mariusza Drożdżala.
Minutą ciszy uczciliśmy pamięć sybiraków, którzy pozostali na „nieludzkiej ziemi”, jak i tych, co odeszli w ojczyźnie.
Wiceburmistrz Nysy Piotr Bobak wygłosił referat na okoliczność Dnia
Sybiraka, w którym podkreślił tragedię i gehennę zesłańców oraz ich bohaterstwo na „nieludzkiej ziemi”. Następnie prezes Zarządu Koła ZS w Nysie
Teresa Sajan wróciła pamięcią do wywózek i dramatycznych losów na zesłaniu oraz przedstawiła cele i zadania naszego Związku.
W uroczystości udział wzięli również seniorzy z Dziennego Domu Pobytu w Nysie. Dwie panie recytowały wiersze: „A ja Cię kocham, Polsko”
Kazimierza Węgrzyna i „Ziarno dobrej nowiny” Mariana Jonkajtysa, które
bardzo wzruszyły zebranych.
Delegacje miasta, starostwa, policji, straży miejskiej, pożarnej, OSP, organizacji kombatanckich, młodzieży i dzieci szkół nyskich, a nawet przedszkolaków złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem.
Uroczystość pod pomnikiem zakończono „Marszem Sybiraków” w wykonaniu chóru Hosanna.
Następnie autokarem MZK przewieziono sybiraków do Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie, gdzie uczestniczyli w apelu poległych z okazji Dnia
Sybiraka. Obejrzeli także program artystyczny poświęcony sybirakom, przygotowany przez dzieci i grono pedagogiczne. Rozpoczął go polonez Michała
Ogińskiego „Pożegnanie ojczyzny”. Chór szkolny zaśpiewał pieśni, m.in.
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Kwiaty składają: kombatanci oraz przewodniczący Rady Seniorów w Nysie Ryszard
Rogowski, za nimi wiceburmistrzowie Marek Rymarz (z prawej) i Piotr Bobak

„Polskie kwiaty”, były również recytacje zbiorowe o sybirakach. Na zakończenie części oficjalnej uczeń zaśpiewał „Marsza Sybiraków”.
W dalszej części władze miasta ufundowały dla sybiraków i zaproszonych
gości poczęstunek.
Było bardzo podniośle i uroczyście.
Teresa Sajan

Delegacja sybiraków z Nysy (od lewej): sekretarz Zarządu Koła Anna Sławecka, prezes Teresa Sajan, sybiraczka Maria Borkowska
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Uroczystość Dnia Sybiraka w Kole nr 8
w Zielonej Górze
Tegoroczny Dzień Sybiraka obchodziliśmy w poniedziałek 18 września
2017 r. z udziałem licznie zaproszonych sybiraków oraz władz wojewódzkich, lokalnych, kombatantów i młodzieży szkolnej.
Uroczystość rozpoczęliśmy mszą świętą z udziałem pocztów sztandarowych, którą koncelebrował ksiądz kanonik, proboszcz parafii pw. Najświętszego Zbawiciela, kapelan sybiraków. W trakcie mszy świętej modlitwę pamięci sybiraków odczytała Zdzisława Kędzierska – wiceprezes Zarządu Koła nr 8. Na zakończenie mszy świętej Maria Grońska, sekretarz
Zarządu Koła, podziękowała proboszczowi za odprawienie mszy i wzruszającą homilię.
Po mszy świętej uczestnicy przeszli pod pomnik Matki Sybiraczki, gdzie
czekały zapalone znicze, warta honorowa i poczty sztandarowe. Uroczystość
rozpoczęliśmy hymnem państwowym.
Na wstępie uroczystości Marian Szymczak, prezes Zarządu Koła nr 8,
powitał zaproszonych gości: sekretarza Zarządu Województwa Bogusława
Nowaka, pełnomocnik wojewody lubuskiego Brygidę Grzybowicz, przewodniczącego Lubuskiej Rady Kombatantów, Osób Represjonowanych
i Stowarzyszeń Patriotycznych gen. Zbigniewa Szurę, prezesa Zarządu Oddziału Lubuskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918–
1919 Jerzego Przybeckiego, prof. Wiesława Hładkiewicza, przedstawicieli
organizacji kombatanckich – Armii Krajowej, Rodziny Katyńskiej, kapelana sybiraków ks. kanonika Mirosława Maciejewskiego, młodzież szkolną
z Gimnazjum nr 1 z opiekunem Agnieszką Sawicką, wszystkich przybyłych
sybiraków i mieszkańców Zielonej Góry.
W dalszych słowach prezes wymienił zasłużonych w tworzeniu podwalin
Koła nr 8 w osobach Jana Konrada i Wiesława Stawiarskich oraz Władysława Korcza i wręczył z prezesem Zarządu Oddziału Wacławem Mandrykiem
Medal Pamiątkowy Zielonogórskich Sybiraków. Odznaczenia wręczono najbliższej rodzinie.
Po wręczeniu odznaczeń głos zabrał Wacław Mandryk, który podkreślił
szczególne zasługi władz miejskich i wojewódzkich w przyznaniu sybirakom statusu osoby represjonowanej po wielu latach starań. Stojąc przed pomnikiem Matki Sybiraczki, serdecznie podziękował także władzom za finansowe wsparcie budowy tego właśnie pomnika.
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Jako następni głos zabrali goście: prezydent miasta Janusz Kubicki, sekretarz
Zarządu Województwa Bogusław Nowak i pełnomocnik wojewody lubuskiego Brygida Grzybowicz.
Po wystąpieniach gości, prezydent
Janusz Kubicki jako wyraz uznania za
osiągnięcia mające znaczenie dla miasta Zielona Góra odznaczył zasłużonych
sybiraków Koła nr 8 Złotym Medalem,
będącym Nagrodą Prezydenta Miasta
Zielona Góra. Wśród zasłużonych byli:
Wacław Mandryk, Marian Szymczak,
Bronisława Steczkowska, Maria Bundz,
Maria Grońska, Zdzisława Kędzierska,
Prezydent miasta Janusz Kubicki Jerzy Jozanis, Kazimierz Wróblewski.
w przemówieniu nawiązał do losów
Na zakończenie przedstawicielka zai pamięci Polaków na zesłaniu
przyjaźnionego Gimnazjum nr 1 odczytała apel poległych sybiraków. Hymn
Sybiraków, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy zakończyły tegoroczną uroczystość.
W przebiegu uroczystości brały udział media: telewizja lokalna, Radio Zachód i Gazeta Lubuska.
Maria Grońska, Zdzisława Kędzierska, Danuta Chyb

Młodzież Gimnazjum nr 1 odczytuje apel pamięci
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Nigdy więcej wojny, nigdy więcej zsyłek
Polaków na Sybir
19 września 2017 r. w Świebodzicach sybiracy miejscowego Koła Związków Sybiraków Oddziału w Wałbrzychu, liczącego 80 członków wraz z podopiecznymi, uroczyście obchodzili Dzień Sybiraka.
Obchody rozpoczęła msza święta w kościele parafii pw. św. Mikołaja, prowadzona przez ks. kanonika gremialnego dziekana Józefa Siemasza oraz wieloletniego kapelana tutejszych sybiraków ks. prałata Augustyna Nazimka, w której
udział wzięli sybiracy, młodzież i nauczyciele z Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków,
władze miasta, szefowie instytucji miejskich, mieszkańcy Świebodzic.
Po mszy wszyscy tradycyjnie uczestniczyli w uroczystym złożeniu kwiatów i zniczy przy tablicy Hołdu Sybirakom, umieszczonej przy murach kościoła, upamiętniającej ofiary agresji sowieckiej – zesłanych na Syberię, zamordowanych przez NKWD, zmarłych z głodu, mrozu i katorżniczej pracy.
Uroczystość prowadził prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Świebodzicach Tadeusz Fedorowicz. Zastępca prezesa Jadwiga Pichurska poprosiła
o minutę ciszy w intencji tych, którzy odeszli na zesłaniu oraz w późniejszym
okresie. Bardzo wymowny i wzruszający był apel pamięci z udziałem młodzieży i werblistów – uczniów Szkoły Podstawowej nr 4, których uderzenia
w werble odczuwały serca zgromadzonych.
W dalszym ciągu uroczystych obchodów odbyło się przejście zebranych
pod przewodnictwem księdza dziekana, na czele z pocztami sztandarowymi
sybiraków i młodzieży szkolnej z miejscowego Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków. Zatrzymano się przy pomniku Papieża Jana Pawła II, gdzie złożono
kwiaty i oddano cześć wielkiemu Polakowi.
Uroczystości kontynuowano w Miejskim Domu Kultury w Świebodzicach. Obchodom przewodniczył prezes Zarządu Koła Tadeusz Fedorowicz.
Uroczystość zaszczycili obecnością: zastępca prezesa Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Wałbrzychu Jerzy Orabczuk, burmistrz Bogdan
Kożuchowicz, przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans, zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej Jan Klepiec, ks. kanonik dziekan Józef Siemasz, kapelan sybiraków ks. prałat Augustyn Nazimek, wieloletnia
dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków Małgorzata Schabowska, dyrektor tegoż gimnazjum Waldemar Grochowski z nauczycielami i młodzieżą,
dyrektor Miejskiego Domu Kultury Agnieszka Gielata, dyrektor Biblioteki
Miejskiej Małgorzata Grudzińska.
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Uroczystość przy tablicy Hołdu Sybirakom, od lewej: prezes Zarządu Koła Tadeusz Fedorowicz, radny Jan Klepiec, burmistrz Bogdan Kożuchowicz, dyrektor Domu Kultury Agnieszka Gielata, wiceprezes Zarządu Oddziału Jerzy Orabczuk, sybirak Tadeusz Zakrzewski,
ks. dziekan Józef Siemasz, w drugim rzędzie od lewej przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Kwadrans, dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków Waldemar Grochowski

W czasie uroczystości podziękowano byłej dyrektor Gimnazjum nr 1
im. Sybiraków Małgorzacie Schabowskiej za wspaniałą wieloletnią współpracę
i miłość dla sybiraków. Odchodzącej na emeryturę sybiracy świebodziccy podarowali książkę Marii Judejko „Dopóty życia, dopóki nadziei: w syberyjskich
lasach”, opisującą na ponad 700 stronach losy zesłania Apolonii Migas-Burdas.
Sybiracy opatrzyli książkę specjalną dedykacją oraz swoimi podpisami. Dyrektor, ujrzawszy tak wiele podpisów sybiraków, oniemiała zachwycona.

Kwiaty pod tablicą Hołdu Sybirakom składają prezes Tadeusz Fedorowicz i zastępca
prezesa Jadwiga Pichurska
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Wyjątkowym gościem był 97-letni kpt. Alfons Daszkiewicz, sybirak, zasłużony uczestnik II wojny światowej. Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans zaprosił zebranych na sesję Rady Miejskiej, na której odbędzie się uroczyste przeprowadzenie awansu kapitana na stopień majora.
Uroczystości uświetniły inscenizacja o zesłaniach w wykonaniu młodzieży gimnazjum oraz muzyka wykonywana na pianinie.
Uroczystości Dnia Sybiraka w Świebodzicach przy kościele oraz w Domu
Kultury prowadziła niestrudzona dyrektor Miejskiego Domu Kultury
Agnieszka Gielata.
W ten sposób w Świebodzicach pamięć o sybirakach i ich okrutnych losach jest utrwalana i przekazywana następnym pokoleniom. Nigdy więcej
wojny! Nigdy więcej zsyłek Polaków na Sybir!
Ryszard Łyczba

Mówili do młodych – aby pamiętali
19 września obchodzono w Oławie Dzień Sybiraka. Jak co roku wspominano tych, którzy zmarli na „nieludzkiej ziemi”, wywiezieni przez Sowietów,
oraz Polaków zamordowanych przez Niemców i Ukraińców. Modlono się
także za zmarłych oławskich kapłanów.
Pod pomnikiem Sybiraków na cmentarzu przy ul. Zwierzynieckiej padło
wiele słów o tragicznej historii Polski i strasznych losach Polaków. Prezes
Zarządu Koła Związku Sybiraków w Oławie Aleksander Maciejewicz (syn
sybiraczki) dużo mówił o poświęceniu wywiezionych na Sybir kobiet, które
nie tylko pracowały i żyły w nieludzkich warunkach, ale jeszcze musiały zadbać o dzieci i rodzinę. Często umierały z głodu, oddając im ostatnią kromkę
chleba. Wzruszającą pieśń napisaną dla swojej zmarłej na Syberii matki zaśpiewał Jerzy Lewicki z Zarządu Głównego Związku Sybiraków, wywieziony jako dziecko z rodziną z Zaleszczyk.
Sybiracy i ich potomkowie licznie przybyli pod pomnik. Podkreślano, jak
ważna jest pamięć, dlatego nadzieją napawa obecność na uroczystości harcerzy
oraz młodzieży ze szkół w powiecie oławskim. Podziękowano także młodzieży
oraz jej opiekunom, którzy brali udział w akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” i jeździli na dawne Kresy Rzeczypospolitej, aby porządkować polskie
cmentarze.
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Zaproszeni goście, sybiracy i mieszkańcy

„Dzień Sybiraka daje nam, sybirakom, legitymację do spotkania się przy
tym pomniku celem przypomnienia lat gehenny i daniny krwi przelanej przez
Polaków wywiezionych w nieznane, lat chłodu, głodu, poniewierki, cierpienia
i moralnego upokorzenia” – mówił Aleksander Maciejewicz. „My, Polacy, musimy pamiętać i przypominać, że w ciągu 20 miesięcy okupacji sowieckiej, do
czasu wojny Niemiec z Rosją, ze wschodnich terenów ziem polskich w czterech
masowych deportacjach wywieziono ponad 1 350 tys. osób”.
Mówił o piekle, jakie zgotowano Polakom, wspominał o wywiezionych dzieciach, wiele z nich zmarło z chorób, ciężkiej pracy, zimna i głodu. Sporo czasu
poświęcił Ukraińcom, którzy pomagali w deportacjach i mordowali Polaków
oraz polskich Żydów.
Nawiązując do czasów teraźniejszych, przypomniał o słowach
hierarchów Kościoła, że patriotyzm
to nie nienawiść do innych, ale ukochanie swojej ojczyzny. Do czego
prowadzi nacjonalizm, pokazują
losy Polaków. Dziś potrzebna jest
jedność, a nie dzielenie ludzi przez
osoby z pierwszych stron gazet.
Przemawia prezes Zarządu Koła ZS
w Oławie Aleksander Maciejewicz
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W uroczystości licznie wzięli udział sybiracy, ich potomkowie, przedstawiciele władz lokalnych, organizacji społecznych, radni, politycy, uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy powiatu oławskiego.
Monika Gałuszka-Sucharska, gazeta.olawa.pl 38/2017

Dzień Sybiraka w Gromniku
19 września 2017 r. w Gromniku odbyły się powiatowe uroczystości upamiętniające 78. rocznicę agresji ZSRR na Polskę i Dzień Sybiraka, ustanowiony uchwałą Sejmu RP w 2013 r. Uczestniczyli w nich licznie zgromadzona młodzież szkół z terenu powiatu tarnowskiego, środowiska kombatanckie
oraz przedstawiciele lokalnych samorządów. Podczas uroczystości oprawę
muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta OSP z Siemiechowa.
Wśród zaproszonych gości byli m.in. członkowie tarnowskiego Oddziału
Związku Sybiraków z prezesem Janem Kitą na czele. Nie zabrakło przedstawicieli służb mundurowych, Małopolskiego Kuratorium Oświaty oraz organizacji kombatanckich i społecznych.
Uczestnicy obchodów uczcili pamięć Polaków poległych i pomordowanych
na ziemiach wschodnich poprzez złożenie symbolicznych wiązanek kwiatów
przy pomniku ofiar rzezi wołyńskiej, znajdującym się na placu szkolnym.
Z kolei w auli Gminnego Ośrodka Kultury w Gromniku uczniowie i absolwenci zaprezentowali wzruszający spektakl teatralny, inspirowany wspomnieniami sybiraczki ze Skrzyszowa Elżbiety Stepskiej-Kot.
Jan Kita

Złożenie kwiatów pod pomnikiem w Gromniku przez Związek Sybiraków
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Uroczystość w Bachowie
20 września 2017 r. we wsi Bachów w gminie Krzywcza odbyła się uroczystość z okazji Dnia Sybiraka, w której udział wzięli członkowie Oddziału
Związku Sybiraków w Przemyślu: Joanna Preiss – prezes Zarządu Oddziału,
Antoni Blecharczyk – wiceprezes Zarządu Oddziału, Władysław Witesko –
członek Zarządu Oddziału, Jadwiga Maszczak – członek Zarządu Oddziału
i Marian Boczar – sekretarz Zarządu Oddziału.
W miejscowym kościele została odprawiona msza święta koncelebrowana
w intencji sybiraków zmarłych na dalekiej „nieludzkiej ziemi” i jeszcze żyjących świadków tamtych wydarzeń.
W homilii ks. Marek Rybka powiedział: „Wielkie są dzieła, które Pan uczynił. Panie spraw, abyśmy za ich przykładem – męczenników dzisiejszych – aż
do śmierci trwali w Twojej nauce (…). Dziś, przeżywając Dzień Sybiraka,
chcemy z jednej strony podziękować Panu Bogu za wielkie dzieła, które Pan
uczynił przez nich. To są ci, którzy wyszli z domów nie z własnej woli, tylko
ich wygnano, ale ci, którzy wygnali, prowadzili ich jak owce na rzeź. Pędzeni
przez ludzi bezbożnych nie zapomnieli, kim są. Nie zapomnieli o tym, który
dał im życie i moc. Nie zapomnieli o tym, że Bóg Wszechmogący ma wszechmoc nad tą straszną potęgą, która doprowadziła ich do takiego stanu, do takiej
sytuacji i do takich przeżyć. Zachowali do końca swoją wiarę w Boga. Sowieci taką rzeź zgotowali dla 1 700 tys. wywiezionych na Syberię w latach
od 1940 do 1956 r. Poginęli.
Tam w strasznych warunkach
przeżywali każdą chwilę. Tam
spoczywają kości niektórych,
którzy nawet nie dojechali na
miejsce kaźni, bo w wagonach przez mróz, przez różne
sytuacje poginęli, a inni wrócili. Po co? Pan Bóg ich tu
przyprowadził, żeby pokazać,
czym jest wiara dla człowieka.
Z szacunkiem pochylamy gło- Kwiaty przed obeliskiem składają (od lewej): sybiwę przed tymi, którzy powró- rak Stanisław Sapa, Jadwiga Maszczak – członek
cili z tej gehenny dzięki łasce Zarządu Oddziału, Władysław Witesko – członek
Zarządu, Joanna Preiss – prezes Zarządu
Bożej”.
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Uczniowie w programie artystycznym wraz z pocztem sztandarowym szkoły

Po mszy świętej nastąpił przemarsz do Szkoły Podstawowej im. Sybiraków,
gdzie przed obeliskiem upamiętniającym mieszkańców Bachowa, ofiary deportacji, wywózek i zsyłek na Sybir w okresie II wojny światowej złożono kwiaty
i zapalono znicze.
W budynku szkoły uczniowie w przygotowanym programie artystycznym
przybliżyli losy deportowanych na Sybir i do Kazachstanu oraz odśpiewali
Hymn Sybiraków.
Prezes Zarządu Oddziału Joanna Preiss w swoim wystąpieniu podziękowała za tak bogaty historycznie program artystyczny i za znajomość Hymnu
Sybiraków. Podkreśliła, że szkoła w Bachowie, mająca imię Sybiraków, jest
bliska wszystkim deportowanym, a szczególnie tym, którzy w tę tragiczną
noc 10 lutego 1940 r. z tej wioski zostali deportowani.
Wacław Pawłowski – wójt gminy Krzywcza – podziękował sybirakom
za przybycie na uroczystość i poprosił nauczycieli oraz uczniów, aby pamiętali
o tych, którzy zostali deportowani z Bachowa. Zaapelował, by w tej szkole,
szkole noszącej imię Sybiraków święto Dnia Sybiraka było pielęgnowane.
Marian Boczar

Żywe lekcje historii w Przemyślu
22 września 2017 r. w ramach obchodów Dnia Sybiraka przedstawiciele
przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków: Stanisława Żak – sybiraczka, Lidia Kiełczyńska – sybiraczka, Marian Boczar – potomek sybiraków
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Od lewej: Stanisława Żak, Marian Boczar, Lidia Kiełczyńska, Teresa Paryna na spotkaniu z młodzieżą w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta
Pawlikowskiego w Przemyślu

Pamiątkowe zdjęcie z młodzieżą pod pomnikiem Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia

i przemyska poetka Teresa Paryna wzięli udział w zorganizowanej przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego
w Przemyślu żywej lekcji historii.
Przybyła na spotkanie młodzież z przemyskich szkół odsłuchała Hymn
Sybiraków i zapoznała się z tematyką zesłań na Sybir podczas oglądania filmu „Losy Zesłańców Sybiru”, a następnie wysłuchała wspomnień sybiraczek Lidii Kiełczyńskiej i Stanisławy Żak. Zarys wspomnień swojej mamy
przedstawił Marian Boczar.
Ubogaceniem spotkania były wiersze czytane przez przemyską poetkę
Teresę Parynę „Myśląc o Kresach”, „Pociąg widmo”, „Przemyskim Sybirakom”. Autorka wydała już osiemnasty tomik poezji pt. „Dał mi skrzydła”.
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W deszczowy dzień 23 września 2017 r. Szczep 24 Przemyśl Royal Rangers odbył lekcję historii przy pomniku upamiętniającym zesłańców Sybiru
i ofiary Katynia. Przedstawiciele przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków Stanisława Żak i Marian Boczar przybliżyli zgromadzonym symbolikę
pomnika i to, co zostało na nim utrwalone – miejsca uwięzienia i mordu polskich oficerów, jak i miejsca zesłań tysięcy Polaków.
Marian Boczar

Spotkanie sybiraków Koła Ziemi
Dzierżoniowskiej
W dniu 28 września 2017 r. w restauracji D’oro w Dzierżoniowie na wspólnym obiedzie spotkali się członkowie dzierżoniowskiego Koła Związku Sybiraków oraz zaproszeni goście: wiceburmistrz miasta Dzierżoniów Andrzej
Bolisęga, przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Marian Kowal
i dyrektor Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru z Piławy Górnej Edyta Lisowska.
Zgromadzonych powitał prezes Zarządu Koła Ziemi Dzierżoniowskiej Eugeniusz Kuszka, dziękując gościom za przybycie, a sybirakom za tak liczny udział
w spotkaniu. Podkreślił, że takie spotkania są bardzo ważne, służą wymianie
poglądów, dzieleniu się problemami, które napotyka się w życiu codziennym,
wspominaniu czasów zesłania. Na koniec prezes dodał, że pomimo tragizmu
wydarzeń sprzed 70 lat należy o nich pamiętać i przekazywać informację o nich
kolejnym pokoleniom i taka jest rola sybiraków, jak i nauczycieli.
Przewodniczący Rady Powiatu
Dzierżoniowskiego
Marian Kowal podziękował za zaproszenie na tak symSpotkanie sybiraków
Koła Ziemi Dzierżoniowskiej, przemawia
prezes Eugeniusz
Kuszka
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patyczną uroczystość, podkreślił, że bardzo ważne jest, aby organizować takie
integracyjne spotkania, które pozwalają zachować przyjazne relacje między
członkami Koła. Wiceburmistrz Andrzej Bolisęga w swojej wypowiedzi również podkreślił, że istotne jest organizowanie spotkań osób zrzeszonych w organizacjach, mających na celu także zwykłe, towarzyskie wymiany poglądów.
Dodał, że sybiracy zawsze mogą liczyć na pomoc władz miasta.
Dyrektor szkoły Edyta Lisowska wyraziła radość, że po raz kolejny może
spotkać się z sybirakami. Dodała również, że ma nadzieję na kontynuację
tematyki sybirackiej w szkole, która przekształciła się w szkołę podstawową,
i że na pewno przyczyni się, żeby pamięć o zesłaniach nie zniknęła ze świadomości młodych ludzi wraz z wygaśnięciem formuły gimnazjów.
Po przemówieniach zgromadzeni przystąpili do poczęstunku i prowadzili
przyjacielskie rozmowy.
Eugeniusz Kuszka, zdjęcie DOBA.PL

Z niezapomnianymi przeżyciami...
W dniach 30 września i 1 października 2017 r. młodzież z Domu dla
Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie została zaproszona przez Jana Myrchę – prezesa Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Toruniu i Zbigniewa
Matuszewicza – dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Toruniu oraz Renatę Matuszak – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 im. Sybiraków w Grudziądzu na
wycieczkę patriotyczno-turystyczną do Torunia i Grudziądza.
Serdeczne powitanie przez dyrektora Zbigniewa Matuszewicza, poczęstunek, zapoznanie z historią sybiraków z Torunia, zwiedzanie szkolnej
izby pamięci, obejrzenie pomnika Sybiraków, zwiedzanie Muzeum Krzyżackiego i Muzeum Piernika w Toruniu na długo pozostaną w pamięci naszej młodzieży.
Równie miłe przyjęcie przygotowali nam przyjaciele z Grudziądza. Otwarte serce Mirosławy Marszałek, jej zaangażowanie w problemy sybirackie,
życzliwość, staropolska gościnność sprawiły, że czuliśmy się w Grudziądzu
jak u siebie w domu. Wszystkich nas poruszył występ sybiraczki Danuty
Kołodziejskiej, którą losy wojenne po pobycie na Syberii rzuciły na tereny
Afryki. Po zwiedzeniu grudziądzkiej Starówki, obejrzeniu panoramy miasta
z Wieży Zamkowej pozostał czas na relaks.
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Obok treści narodowych i patriotycznych, jakie przez dwa dni przeżywaliśmy, nasi sponsorzy przygotowali dla młodzieży szereg niespodzianek i przyjemności, m.in.: występ zespołu Pectus, kąpiel na basenie, kino, pobyt w Galerii
„Alfa”, gdzie młodzież mogła wydać przekazane od sponsorów kieszonkowe,
pyszne posiłki i lody od pani Marty – sybiraczki.
Dziękujemy serdecznie organizatorom i sponsorom!
Zofia Bagińska

„Opowiem wam, jak było”
3 października 2017 r. odbyło się spotkanie z młodzieżą Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie poświęcone losom Polaków wywiezionych na Syberię. Inspiracją były wiersze poetki Stanisławy Wiatr-Partyki ukazujące Golgotę Wschodu oczami kilkuletniej
dziewczynki.
Młodzież recytowała oraz śpiewała wiersze poetki sybiraczki. Następnie
licznie uczestniczący członkowie Oddziału Związku Sybiraków dzielili się
bolesnymi do dzisiaj wspomnieniami, stąd też zarówno młodzieży, jak i dorosłym łzy kręciły się w oczach. Uczniowie zaprosili także przybyłych gości
na swoje lekcje wychowawcze, by w kameralnej atmosferze porozmawiać
o historii Polski pisanej losami zesłańców.
Jan Kita

„Nie zapomnimy” – Dzień Sybiraka w Jasieniu
W dniu 5 października 2017 r. po raz dziesiąty sybiracy oraz społeczność
Jasienia (woj. lubuskie) spotkali się, by uczcić Dzień Sybiraka.
Chociaż od tamtego tragicznego okresu Wschodniej Golgoty minęło ponad 60 lat, dla nielicznej już grupy ocalonych przeżycia, cierpienia, poniewierka są na zawsze wryte w ich pamięć. Oni ciągle pytają:
Cóż zawiniliśmy komu,
Że z gniazd nas rodzinnych zabrali,
Wsadzili w bydlęce wagony,
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W tajgi Sybiru zesłali.
(z wiersza anonimowego zesłańca)
W takim też tonie swoją wypowiedź rozpoczęła prezes Zarządu Koła
Związku Sybiraków w Jasieniu Genowefa Karmelita. Jak mogło dojść do
takiej tragedii? – pytała. Na Syberię wywieziono ponad milion Polaków. My,
obecni sybiracy, wówczas byliśmy dziećmi w różnym wieku. Czekały nas
tam nędza, głód, choroby, osierocenie, umieranie. Rzadko zdarzało się, by do
ojczyzny wróciły wywożone przecież pełne rodziny. Na tych, którym udało się wrócić do kraju, ciąży swoisty obowiązek. To jakby testament, który
muszą wypełnić – ochronić pamięć tych, którzy zostali pochowani wśród
śniegów Syberii i Kazachstanu. „Dla nich i ich pamięci – mówiła Genowefa
Karmelita – odsłonimy pomnik, który młodym współczesnym Polakom będzie zawsze przypominał o tamtych okrutnych czasach”.
Prezes Zarządu Koła przywitała licznie zgromadzonych gości: przewodniczącą Rady Powiatu Żarskiego Helenę Sagasz, przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Walczaka, burmistrza Jasienia Andrzej Kamyszka, prezesa
Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Zielonej Górze Wacława Mandryka,
prezesów Zarządów Kół z Lubska, Żar, Żagania, Nowej Soli, dyrektorów szkół,
ks. prałata Romana Wróbla, członków stowarzyszeń, poczty sztandarowe, młodzież szkolną.
Na placu przed cmentarzem odsłonięto pomnik ku czci Polaków zmarłych
i pomordowanych na Syberii w latach 1939–1956, który powstał z inicjatywy burmistrza Andrzeja Kamyszka.

Od prawej: burmistrz Jasienia Andrzej Kamyszek, prezes Genowefa Karmelita,
ks. prałat Roman Wróbel oraz sybiracy
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Pomnik jest skromny, surowy, jak życie zesłańców. Posiada symboliczne
elementy. Tory kolejowe to wywózka w nieznane wagonami bydlęcymi, pięciometrowy krzyż symbolizuje ostoję, szukanie ukojenia, bezpieczeństwa, drut
kolczasty na krzyżu – więzienie, niewolę, łagry. Na pomniku znajdują się dwie
istniejące już wcześniej pamiątkowe tablice: jedna poświęcona tym, którzy w latach 1939–1956 zostali wywiezieni i nie wrócili, druga – matkom sybiraczkom.
Pomnik został odsłonięty przez: inicjatora burmistrza Andrzeja Kamyszka, wykonawcę Pawła Kruszyńskiego, sybiraka Edwarda Brzózkę i wzorowego ucznia Huberta Chaszczewskiego. Ks. Roman Wróbel poświęcił pomnik, a zebrani minutą ciszy uczcili pamięć rodaków, którzy spoczywają
w grobach Syberii, w kraju i na cmentarzu jasieńskim.
Prezes Genowefa Karmelita w serdecznych słowach zaapelowała do zgromadzonej młodzieży: „My, sybiracy, z wiarą i nadzieją przekazujemy młodemu pokoleniu Polaków nasze wspomnienia z tamtego czasu. Bądźcie tych wspomnień
strażnikami, a prawdę o tych czasach przekazujcie następnym pokoleniom”.
Po tym apelu wszyscy zebrani zaproszeni zostali do Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury na część artystyczną przygotowaną przez uczniów Szkoły
Podstawowej w Jasieniu. Był to program słowno-muzyczny. Autentyczne
wspomnienia sybiraków przeplatane były poezją zesłańców i pieśniami. Program wzruszył do łez nie tylko sybiraków. Dzieci i ich opiekunowie Dorota
Cierpińska, Małgorzata Grześków, Maria Michajluk i Mirosław Zych stworzyli piękną, wzruszającą etiudę. Podczas tej uroczystości wręczono dwie
Odznaki Honorowe Sybiraka za aktywną pracę na rzecz Związku, otrzymały
je Maria Michajluk i Danuta Tecław.
Całość, od początku do końca świetnie przygotowaną i przeprowadzoną,
zakłócił wyjątkowy orkan Ksawery, który dotknął boleśnie nie tylko Jasień
i Lubsko, ale naszą całą ziemię lubuską.
Genowefa Karmelita

Rekonstrukcja bitwy pod Lenino
8 października 2017 r. w Duńkowiczkach koło Przemyśla odbyła się rekonstrukcja bitwy pod Lenino, rozegranej w dniach 12–13 października
1943 r. Wydarzenie zatytułowane „Monte Lenino” poświęcone było pamięci
żołnierzy sybiraków – walczących w armii gen. Władysława Andersa i gen.
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Rekonstrukcja bitwy pod Lenino

Zygmunta Berlinga. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Oddział
Związku Sybiraków w Przemyślu. Inscenizacja zgromadziła wielu mieszkańców zainteresowanych tym niezwykłym wydarzeniem.
Sybiracy na ręce Mirosława Majkowskiego i Janusza Łukasiewicza z Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „X D.O.K.” wyrazili
podziękowanie za przygotowanie rekonstrukcji i upamiętnienie żołnierzy sybiraków.
W kolejnym roku planowane jest odtworzenie bitwy pod Monte Cassino.
Oddział Związku Sybiraków w Przemyślu

Wycieczka sybiraków szlakiem dębów
pamięci
Sybiracy warszawscy posadzili uroczyście dwa dęby pamięci: 15 lipca
2014 r. w Alei Trzeciego Tysiąclecia na terenie rezerwatu Granica w Kampinoskim Parku Narodowym (dąb „Golgota Wschodu”) i 15 września 2015 r.
w sąsiedztwie Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie („Dąb Pamięci Zesłańców Sybiru”). Podczas sadzenia dębu przy Grobie Nieznanego Żołnierza
udział społeczności sybirackiej był znaczny, natomiast w Puszczy Kampinoskiej brała udział tylko delegacja sybiraków.
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W związku z tym Oddział
Warszawski Związku Sybiraków zorganizował w dniu
10 października 2017 r. wycieczkę, celem której było
umożliwienie poznania miejsca posadzenia dębu „Golgota Wschodu” szerszej społeczności sybiraków.
Po drodze postanowiono
odwiedzić cmentarz i muzeum
w Palmirach. Między grudniem 1939 a lipcem 1941 r. Sybiracy przy dębie „Golgota Wschodu”
funkcjonariusze SS i policji
niemieckiej rozstrzelali w Palmirach około 1700 obywateli polskich, głównie
narodowości polskiej oraz żydowskiej, zazwyczaj przywiezionych z warszawskich więzień i aresztów. Wśród zamordowanych znalazło się wielu przedstawicieli polskiej elity politycznej, intelektualnej i kulturalnej, których aresztowano
w ramach tzw. Akcji AB. Palmiry stanowią najbardziej znany – obok Katynia
– symbol martyrologii inteligencji polskiej w okresie II wojny światowej.
Po zwiedzeniu muzeum w Palmirach przejechaliśmy do miejscowości
Granica, która była naszym głównym celem wyprawy.
Dąb o nazwie „Golgota Wschodu” rośnie od 15 lipca 2014 r. w Alei Trzeciego Tysiąclecia na terenie rezerwatu Granica w Kampinoskim Parku Narodowym. Usytuowaną w Granicy, obok skansenu budownictwa kampinoskiego,
Aleję Trzeciego Tysiąclecia otworzyli uroczyście 16 maja 1999 r. prezydent RP
Aleksander Kwaśniewski, prymas Polski kardynał Józef Glemp oraz minister
ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa Jan Szyszko. Sadząc
dęby zainicjowali ogólnopolską akcję „Po pierwsze środowisko”, realizowaną
w myśl idei „Ekologia ponad podziałami”.
W ciągu 18 lat w alei posadzono 41 dębów. Posadzili je przedstawiciele świata polityki, nauki, wielcy społecznicy, m.in. Władysław Bartoszewski – polski
polityk, żołnierz Armii Krajowej, dwukrotnie minister spraw zagranicznych;
Zofia Morawska – dama Orderu Orła Białego, skarbnik Towarzystwa Opieki
nad Ociemniałymi w Laskach (posadziła dąb trzy tygodnie po swoich 103. urodzinach); Zbigniew Kuźmiuk – marszałek województwa mazowieckiego i wielu
innych przedstawicieli różnych środowisk. W 2000 r. dąb o nazwie „Rycerz”
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Zwiedzanie cmentarza w Palmirach

zasadził ówczesny komendant
Garnizonu m.st. Warszawy
gen. bryg. Jan Klejszmit.
W dniu 15 lipca 2014 r.
odbyła się tu duża uroczystość, podczas której posadzono cztery dęby.
– dąb „Golgota Wschodu”
posadzili Mieczysław Pogodziński, Czesław Czarkowski,
Leon Zujko, oraz Maria Stankiewicz – przedstawiciele Oddziału Warszawskiego Związ-

ku Sybiraków,
– dąb „Strażnik Puszczy” posadził Jerzy Misiak – od 1976 r. pracownik
Kampinoskiego Parku Narodowego, od 1988 r. do 2014 r. jego dyrektor,
– dąb „Przyszłość” posadzili Marek Deles – emerytowany nadleśniczy, pracownik KPN w latach 1972–2013, Marta Deptuła – najmłodszy stażem pracownik KPN i Maciej Wojciech Kusiak, syn Jarosława, podleśniczego w Krzywej
Górze.
– dąb o nazwie „Laser” w imieniu całej społeczności Wojskowej Akademii Technicznej posadził uroczyście rektor-komendant WAT gen. bryg. prof.
dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk.
Musimy stwierdzić, że nasz dąb spośród nich obecnie prezentuje się najmniej
okazale.
Po przejściu Aleją Trzeciego Tysiąclecia przeszliśmy do Muzeum Puszczy
Kampinoskiej, gdzie wysłuchaliśmy ciekawej prelekcji o Puszczy Kampinoskiej i mogliśmy zapoznać się ze zgromadzonymi tam eksponatami miejscowej przyrody.
Podczas pobytu w Kampinosie uczestnicy naszej wycieczki złożyli pokłon przed pomnikiem poległych w wojnie obronnej 1939 r. na Cmentarzu
Wojennym w Granicy, na którym spoczywa 800 żołnierzy Armii „Poznań”
i „Pomorze”.
Wróciliśmy do Warszawy w pełni usatysfakcjonowani formą i przebiegiem wyjazdu, w czym niezaprzeczalny udział miał przewodzący nam Czesław Czarkowski.
Leon Zujko
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Dzień Edukacji
Narodowej
Dnia 13 października 2017 r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. Spotkanie organizowała społeczność Zespołu
Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym
Sączu, a połączone było ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych. Podczas uroczystości zostały także wrę- Odznaczeni pracownicy szkoły (od lewej):
czone odznaczenia dla pracowników Maria Sowa, Maksymilian Wilk, Sławomir
szkoły i sybiraków. Złote Odznaki Szczerkowski
Honorowe za Zasługi dla Związku
Sybiraków otrzymali: sybiracy – Krystyna Urbańska, Anna Wencko, Aleksandra
Potoczek, Zbigniew Lewczykowski oraz pracownicy szkoły – Maria Sowa, Sławomir Szczerkowski, Maksymilian Wilk.
Po zakończeniu części oficjalnej, w której nie zabrakło podziękowań oraz
odniesień do sybiraków jako patrona szkoły, odbyła się część artystyczna w wykonaniu młodzieży. Uczniowie w zabawny sposób przedstawili „Wesele, czyli
zaślubiny ucznia ze szkołą”, wykorzystując motywy „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego oraz piosenki Marta Grechuty.
Renata Skowron

Odznaczeni sybiracy (od lewej): Anna Wencko, Aleksandra Potoczek, Krystyna
Urbańska i Zbigniew Lewczykowski
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Program artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu

Działalność Oddziału Związku Sybiraków
w Puławach
W Oddziale Puławskim rok sprawozdawczy Zarządu Oddziału od kilku
lat rozpoczyna się i kończy w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Najczęściej
wypada w miesiącu kwietniu. Przynajmniej na dwa tygodnie przed walnym
zebraniem Zarząd Oddziału wysyła do każdego członka zaproszenie wraz
z życzeniami z okazji świat Wielkiejnocy i program zebrania oraz przypomina

Występ religijno-patriotyczny chóru dziecięcego podczas mszy świętej
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Zebranie sprawozdawcze Oddziału w Domu Kultury, połączone z projekcją filmu „Na
Nieludzką Ziemię”

o wpłacaniu składek członkowskich. Zaproszenia są wysyłane również do władz
samorządowych, organizacji i szkół puławskich. Takie zebrania rozpoczynają
się mszą świętą w kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej, gdzie proboszczem
jest kapelan naszego Oddziału ks. Piotr Trela. Przed rozpoczęciem nabożeństwa w intencji sybiraków, krótkie przemówienie o problematyce Golgoty Sybiru wygłasza prezes Zarządu Oddziału lub podczas kazania ksiądz kapelan.
W tej uroczystości, oprócz przybywających na mszę w każdą niedzielę, biorą

Spotkanie z młodzieżą Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego w Nałęczowie 10 lutego
2017 r.
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Prelekcja na temat czterech masowych wywózek w Stowarzyszeniu Seniorów Lotnictwa Wojskowego w Dęblinie – maj 2017 r.

udział poczty sztandarowe zaproszonych instytucji, organizacji pozarządowych
i młodzieży szkolnej. Zwykle przybywa około 20 pocztów sztandarowych. Do
udziału w tych uroczystościach bywa zaproszony chór dziecięcy (odznaczony
medalem Pro Memoria), wykonujący podczas nabożeństwa pieśni patriotyczno-religijne. Po nabożeństwie chętni udają się do Domu Kultury, by wysłuchać
prelekcji i obejrzeć filmy o losach zesłańców Sybiru.
Po wysłuchaniu sprawozdań z rocznej działalności Zarządu, Komisji
Rewizyjnej, przedstawieniu planu pracy Zarządu na kolejny rok i wolnych
wniosków, przyjęciu składek członkowskich, zebranie kończy się obiadem
w najbliższej restauracji.
Kolejny rok według planu, oprócz cotygodniowych spotkań Zarządu, poświęcony jest prelekcjom w szkołach i w stowarzyszeniach (w 2017 r. m.in.
w Zespole Szkół im. S. Żeromskiego w Nałęczowie i Stowarzyszeniu Seniorów Lotnictwa Wojskowego w Dęblinie) oraz udziałowi w uroczystościach
państwowych i religijnych organizowanych przez samorządy powiatu i miasta Puławy, a także miasta Dęblina, skąd pochodzi znaczna liczba członków Oddziału. Pierwszoplanowym wydarzeniem dla Oddziału jest coroczny
udział delegacji ze sztandarem w Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku i co dwa lata we Wrocławiu.
Henryk Skirgajło
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Uczniowie Zespołu Szkół w Rzepinie
poznają i opisują losy sybiraków
Uczniom Zespołu Szkół w Rzepinie od kilku lat losy sybiraków są bardzo
bliskie. Uczestniczyli w uroczystościach organizowanych przez Koło Związku
Sybiraków w Rzepinie, odsłonięciu pomnika Sybiraków, uroczystych obchodach 25-lecia Związku.
W 2015 r. uczniowie przystąpili do międzynarodowego projektu „W krainie
migrantów – Nowa Amerika – Im Land Der Migranten”. Młodzi rzepinianie
realizowali temat związany z sybirakami regionu pogranicza. Dokumentowali
losy rodzin sybirackich, zesłanych z Polski, Litwy, Ukrainy w różne regiony
byłego ZSRR. W tym celu nawiązali współpracę z Oddziałem Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim, Kołem Związku Sybiraków w Rzepinie
oraz Instytutem Pamięci Narodowej w Szczecinie, uzyskując skany cennych
dokumentów, pamiątek, zapisków. Spotykali się z sybirakami, przeprowadzali
rozmowy, wywiady, dokumentowali pamiątki, fotografie, listy osób, które pamiętają dramat tamtych czasów. Wywiady zostały zarejestrowane na filmie wideo oraz zamieszczone w Internecie.
Zebrany materiał, pamiątki, dokumenty, fotografie, listy, a przede wszystkim
wywiady posłużyły uczniom do opracowania wystawy, która była efektem końcowym projektu. Było to dla młodych ludzi bardzo odkrywcze i twórcze. Niezwykle intensywne i emocjonalne przeżycia towarzyszące podczas wywiadów,
łzy wzruszenia pozwalały na identyfikowanie z losami naszych sybiraków. Była
to dla uczniów wspaniała lekcja historii. Wystawowe „sześciany” to losy naszych
rzepińskich sybiraków oraz ich rodzin. Walizka, z którą rodzina prezesa Zarządu
Koła Antoniego Ratowta wyjechała z Litwy na Sybir i z którą powróciła na rzepińską ziemię – jej alegoria miała unaocznić tragizm wywózek, podczas których
rodziny miały godzinę na spakowanie się. Co można spakować w jedną małą walizkę? Często to, co zesłańcy zabrali, było ich jedyną pamiątką, wspomnieniem
dawnego życia. Kromka i okruchy chleba odzwierciedlały ciężką pracę i potworny głód, o którym wspominali wszyscy, a sugestywnie w swoim wywiadzie opisał to Wincenty Misztak, wieloletni prezes Zarządu rzepińskiego Koła Związku
Sybiraków. Barak – fotografie zamieszczone w tym sześcianie to zdjęcia Lucyny
Żukowskiej, której całą rodzinę wywieziono na Sybir, udało im się powrócić, jednak odcisnęło to na całej rodzinie okrutne piętno. Krzyż i modlitewnik – ukazują,
że możliwe było przeżycie w tak ekstremalnych warunkach dzięki nieustającej
modlitwie. Wspominali o niej sybiracy, pokazując bezcenne książeczki z modli-
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twami, dające im nadzieję na poprawę losu. Odnajdziemy je w relacjach Ryszarda
Kowaluka, Edwarda Hołuba, Jarosława Urilka i Ireny Janowskiej.
Wystawa była efektem końcowym projektu historyczno-demograficzno-badawczego. Umiejscowienie naszych sześcianów, wysokość wystawy
zmuszają obserwujących do wejrzenia do środka, by choćby na chwilę odczuć tragizm losów zesłańców Sybiru.
Zebrane informacje posłużyły także do przygotowania montażu słowno-muzycznego przedstawionego uczniom i mieszkańcom naszego miasta. Następnie rezultaty wszystkich uczestniczących w projekcie szkół zaprezentowane zostały w Collegium Polonicum w Słubicach, podczas konferencji, na
której młodzież osobiście przedstawiała wyniki swojej pracy.
Nasza wystawa przez kolejne dwa lata jako część mobilnej wystawy prezentowana była na całym zachodnim pograniczu po stronie polskiej i niemieckiej, spotykając się z bardzo dużym zainteresowaniem. Oprócz części
plastycznej wystawy został umieszczony w niej tablet ze słuchawkami, na
którym można obejrzeć i wysłuchać sześciu wywiadów, obejrzeć 1500 skanów dokumentów, pamiątek pochodzących z wystawy lubuskich sybiraków,
mapę wywózek, wysłuchać Hymnu Sybiraków, obejrzeć zdjęcia.
Wystawa powróciła do Rzepina we wrześniu 2017 r. Obecnie Zespół Szkół
przygotowuje kolejny montaż słowno-muzyczny, chcemy poszerzyć wiedzę
naszych młodych mieszkańców Rzepina. Wystawa będzie jeszcze raz pokazana młodszym uczniom, a następnie pragniemy przekazać ją w najbardziej
godne miejsce – do Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Z muzeum prowadzone są w tej sprawie rozmowy.
Uczestnicy
projektu: Majka Wąsowicz,
Sandra Zazulak, Marika
Sadowska, Paulina Jaroszonek, Karolina Maścianica, Marta Świercz,
Jakub Łagowski, Oskar
Sawaryn, Jacek Kulik,
Kacper Misztak.
Wspólne zdjęcie sybiraków
z uczniami, którzy brali
udział w projekcie
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Wystawowe „sześciany” z umieszczonym tabletem. Można wysłuchać wywiadów
z sybirakami i obejrzeć dokumenty i pamiątki zachowane przez rodziny sybiraków

W 2016 r. młodzież z Zespołu Szkół w Rzepinie kontynuowała swoje dokumentowanie wspomnień i przeżyć sybiraków, skupiając się na wywiadach
z kolejnymi członkami Koła Związku Sybiraków. Ich losy przedstawiono
w postaci albumów, prac, wspomnień i reportaży.
Młodzież wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie Historyczno-Artystycznym „Pamięć nieustająca” w Warszawie, w którym przedstawiła prace
związane z losem sybiraków. Otrzymała w kategorii albumów tytuł Laureata
oraz Wyróżnienie Specjalne dla całej grupy młodzieży za pochylenie się nad
losami sybiraków i zwrócenie uwagi na temat, który tak naprawdę nie doczekał się swojej „Norymbergi”.
Młodzież z Rzepina na pewno będzie kontynuować rozpoczęty temat z rejestrowaniem informacji o zbrodniach Sybiru, troszcząc się o prawdę historyczną,
by pamięć o ofierze złożonej przez sybiraków miała swoje ważne miejsce w pamięci pokoleń.
Słowa prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim Jadwigi Ostrowskiej skierowane do naszej młodzieży stały się
mottem i motorem do podejmowania kolejnych działań: „Patriotyzm nie jest
abstrakcją. Jego miarą jest nasza pamięć i to, co robimy na co dzień dla Polski, w której żyjemy tu i teraz”.
Kierownikiem wszystkich projektów i montaży słowno-muzycznych jest
nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących Wioletta Nowak.
Wioletta Nowak, Antoni Ratowt, zdjęcia Andrzej Szewczyk
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