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SPRAWY ORGANIZACYJNE

Pismo (e-mail) Zarządu Głównego ZS do ministra spraw zagranicznych 
Radosława Sikorskiego z 19 grudnia 2013 r.

Minister Spraw Zagranicznych
Pan Radosław Sikorski

Szanowny Panie Ministrze,
W związku z wizytą w Polsce ministra spraw zagranicznych Federacji Ro-

syjskiej pana Siergieja Ławrowa Związek Sybiraków zwraca się z uprzejmą 
prośbą o podniesienie w czasie rozmów zagadnienia odszkodowania dla ze-
słańców.

Pozwalamy sobie przypomnieć, że już wiele lat wcześniej Federacja Rosyj-
ska przyznała, iż takie odszkodowanie jest zasadne i należne. Warunki, jakie 
Federacja Rosyjska zaproponowała, były tak drastycznie niekorzystne, że pro-
cedowanie nie zostało podjęte. W międzyczasie liczba zesłańców „zmalała” 
o ca 50% do ca 35 tys.

Nie formułujemy szczegółów, bowiem zagadnienie jest Ministerstwu dobrze 
znane.

Społeczność sybiracka liczy na skuteczną akcję.
W związku z nadchodzącymi Świętami i Nowym Rokiem składamy serdecz-

ne życzenia pomyślności osobistej i sukcesów w dyplomacji dla dobra Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

           Z poważaniem

          Sekretarz Generalny
	 	 	 	 	 	 				Zarządu	Głównego
	 	 	 	 	 		 				Związku	Sybiraków
    

	 	 	 	 	 	 Stanisław	Sikorski

Podobne pismo zostało wysłane do współprzewodniczącego Polsko-Rosyjskiej 
Grupy ds. Trudnych prof. Adama Rotfelda.
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Warszawa, 13 stycznia 2014

ZG/24/14 
    Szanowna Pani

 Marszałek
 Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 Pani Ewa Kopacz
 ul. Wiejska 4/6/8
 00-902 Warszawa

Szanowna Pani Marszałek,

Mija właśnie trzyletni okres, kiedy to Pani Marszałek trzykrotnie spotkała się 
z przedstawicielami Związku Sybiraków, z udziałem m.in. przedstawicieli Par-
lamentu, ZUS, Biura Prawnego Sejmu. Przedmiotem obrad na tych trzech kon-
ferencjach były świadczenia dla Zesłańców Syberyjskich w latach 1939–1956.

Przy istotnym i rozstrzygającym wsparciu Pani Marszałek w lutym 2011 r. 
sformułowany został przez Biuro Prawne Sejmu projekt ustawy „o poselskim 
projekcie ustawy o przyznaniu świadczenia pieniężnego i renty inwalidzkiej, 
przysługujących sybirakom-kombatantom przebywającym w latach 1939–1956 
na przymusowym zesłaniu lub deportacji w byłym Związku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich”.

Szanowna Pani Marszałek przyjęła założenie, że projekt ustawy będzie pro-
jektem poselskim.

Ze strony parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej nie była podjęta ak-
cja przedstawienia projektu Sejmowi Rzeczypospolitej.

Dopiero 10 czerwca 2013 r. projekt wpłynął do Sejmu, a Pani Marszałek poddała 
procedowaniu druk nr 1657. Zebrane opinie były jednoznacznie pozytywne.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który według dotychczasowych rozwią-
zań prawnych orzeka o prawie do renty, w swojej opinii z dnia 21 lutego 2012 r. 
m.in. stwierdza: „lekarze orzecznicy i komisje lekarskie Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych stoją przed bardzo trudnym zadaniem. W kilkadziesiąt lat po do-
znanych represjach – przy braku dokumentacji lekarskiej z tamtych lat – prak-
tycznie nie jest możliwe ustalenie, od kiedy istnieje niezdolność do pracy i jakie 
są proporcje czynników związanych z przeżyciami wojennymi a schorzeniami 
i zdarzeniami późniejszego okresu”.

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

A. Mickiewicz

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW
ZARZĄD GŁÓWNY

00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 12, III p., tel./fax 22 827-93-71
      Konto bankowe: PKO BP I O/Warszawa 85 1020 1013 0000 0502 0149 8617
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ZUS potwierdza w tym względzie opinię grona profesorów z Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przytaczaną wielo-
krotnie.

Szanowna Pani Marszałek,
aktualne regulacje prawne przyznają prawo do renty na podstawie inwalidz-

twa wojskowego i represji.
Projekt ustawy druk nr 1657 przewiduje przyznanie renty osobom, które 

były poddane represji, która została udowodniona i potwierdzona odpowiednią 
legitymacją Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Nie jest dla społeczności sybirackiej zrozumiałe, że na pierwszym posie-
dzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny został zgłoszony wniosek o od-
rzucenie projektu już po pierwszym czytaniu, następnie wycofany, a w dniu 
8 stycznia 2014 r. ponownie zgłoszony i stosunkiem głosów 14:10 przyjęty.

Szanowna Pani Marszałek,
sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny druk 2042 ogranicza 

się do:
„Wysoki Sejm odrzucić raczy projekt ustawy z druku nr 1657”.
Brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia (na oddzielnej stronie 1/2 jest tyl-

ko przytoczone jedno zagadnienie, a mianowicie „przyznanie jednorazowe-
go świadczenia”), brak wzmianki o uprawnieniach za represje, brak też jest 
na dzień niniejszego wystąpienia stenogramu z posiedzenia Komisji w dniu 
8 stycznia 2014 r.

Nie dano nam szansy na jakiekolwiek zgłoszenie wniosków kompromiso-
wych.

Wnosimy uprzejmą prośbę o skierowanie projektu ustawy do Komisji dla 
umożliwienia przedłożenia rozwiązań alternatywnych.

Prosimy o uwzględnienie naszej prośby też ze względów formalnych, 
a mianowicie brak uzasadnienia, pominięcie uprawnień osoby represjonowa-
nej, brak stenogramu z obrad Komisji.

Pozostajemy z poważaniem

	 Sekretarz	Generalny	 	 	 	 								Prezes
 Zarządu	Głównego     Zarządu	Głównego
 Związku	Sybiraków     Związku	Sybiraków

					Stanisław	Sikorski	 	 																																										Tadeusz	Chwiedź

Pismo podobnej treści zostało wysłane do przewodniczących wszystkich klubów 
parlamentarnych.
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Warszawa, 16 stycznia 2014 

ZG/54/14 
    Szanowna Pani

 Marszałek
 Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 Pani Ewa Kopacz
 ul. Wiejska 4/6/8
 00-902 Warszawa

Szanowna Pani Marszałek,

W nawiązaniu do naszego pisma z dnia 13 stycznia 2014 r. dotyczącego pro-
jektu ustawy „o poselskim projekcie ustawy o przyznaniu świadczenia pienięż-
nego i renty inwalidzkiej, przysługujących sybirakom-kombatantom przebywa-
jącym w latach 1939–1956 na przymusowym zesłaniu lub deportacji w byłym 
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich” uprzejmie informujemy, że 
w dniu 15 stycznia 2014 r. mieliśmy możliwość zapoznania się ze skierowanym 
do Pani Marszałek pismem z dnia 13 stycznia 2014 r. Prezesa Rady Ministrów 
pana Donalda Tuska z załączonym „Stanowiskiem Rady Ministrów” do ww. 
projektu ustawy.

Podnosimy co następuje: 
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej od-

była posiedzenie w dniu 8 stycznia 2014 r., a więc przed otrzymaniem stanowi-
ska Rady Ministrów.

Stanowisko Rady Ministrów względem ewentualnego jednorazowego od-
szkodowania w wysokości proponowanej 400 zł za miesiąc pobytu na zesłaniu, 
nie więcej niż 30 tys. zł, pomija całkowicie fakt, że Zesłańcy na Syberię i do 
Kazachstanu to tylko jedna grupa, która znalazła się na lata w warunkach wy-
jątkowych, poddana represji i pozbawiona wszelkich praw.

Federacja Rosyjska, jako następca prawny ZSRR, formalnie uznała prawo 
do odszkodowania, ale na warunkach „żenujących”. Pokładana była nadzie-
ja, że w kolejnych negocjacjach w ramach Polsko-Rosyjskiej Grupy do spraw 
Trudnych temat będzie przedmiotem obrad. Stanowisko MSZ jest jednoznacz-

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

A. Mickiewicz

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW
ZARZĄD GŁÓWNY

00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 12, III p., tel./fax 22 827-93-71
      Konto bankowe: PKO BP I O/Warszawa 85 1020 1013 0000 0502 0149 8617
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ne – odszkodowanie jest należne. Proponowane jednorazowe odszkodowanie 
jest bardzo skromne – 400 zł za miesiąc i jeszcze ograniczone do 30 tys. zł, 
to jest maks. do 6 lat i 3 miesięcy, a niektórzy Zesłańcy przebywali nawet po 
kilkanaście lat. Proponowane w projekcie ustawy jednorazowe odszkodowanie 
określone jest jako substytucyjne – zastępcze, aby także poprzez to sformuło-
wanie dać pewien argument w negocjacjach z Federacją Rosyjską. Uzyskanie 
odszkodowania od Federacji Rosyjskiej leży w interesie nie tylko poszczegól-
nego Zesłańca, ale równocześnie w interesie Państwa Polskiego i miałoby zna-
czenie w wymiarze międzynarodowym. 

Wbrew też sformułowaniu w Stanowisku Rady Ministrów zakres upraw-
nionych do odszkodowania jest ściśle określony. Wbrew końcowej konkluzji 
Stanowisko Rady Ministrów w treści zawiera sformułowanie: „celem projektu 
ustawy jest umożliwienie szybszego zaspokojenia słusznych roszczeń naszych 
obywateli przez przyznanie im świadczenia pieniężnego”. „Szybkiego zaspo-
kojenia” – bowiem ta grupa obywateli zmniejsza się już w granicach 10% rocz-
nie i to systematycznie wzrasta.

Odnośnie „przyznania renty inwalidzkiej” – należy podnieść, że orzekanie 
o inwalidztwie wobec Zesłańców według przepisów o inwalidztwie wojennym 
i wojskowym jest zaprzeczeniem meritum sprawy. Przytaczaliśmy już wielo-
krotnie opinię naukową w tej sprawie. Inwalidztwo wojenne lub wojskowe 
to następstwo praktycznie jednorazowego zdarzenia. Natomiast w przypadku 
Zesłańców było to wieloletnie, egzystencjalne, w warunkach oddziałujących 
nieprzerwanie w sposób drastycznie niekorzystny. Najdobitniejszym tego do-
wodem to circa 1/3 Zesłańców, którzy na zawsze pozostali w tzw. „nieludzkiej 
ziemi”.

I znów należy podkreślić, że projekt ustawy dostatecznie jednoznacznie 
określa uprawnionych do takiej renty. Podnoszenie, że o podobne upraw-
nienia mogą wystąpić inne kręgi bez ich podania, wskazania itp., nie po-
winno być podnoszone jako argument do zajęcia stanowiska negatywnego. 
Odsyłanie osoby represjonowanej przez wiele lat – nawet kilkanaście – i to 
w warunkach nadzwyczaj wyjątkowych do postępowania według regula-
cji o inwalidztwie wojennym i wojskowym jest nie tylko nielogiczne, ale 
jest wręcz nadużyciem prawnym. Przyjęcie proponowanych regulacji nie 
tylko byłoby „preferencyjnym traktowaniem tych osób”, ale przeciwnie 
uznaniem, że doznali wieloletniej represji w warunkach nadzwyczajnie 
ciężkich. O trudnościach w takim orzekaniu wskazuje Prezes ZUS w swo-
jej opinii z dnia 21 lutego 2012 r., który stwierdza „lekarze – orzecznicy 
i komisje lekarskie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stoją przed bardzo 
trudnym zadaniem”.

Wywód w Stanowisku Rady Ministrów, że „Sybiracy-kombatanci uzy-
skiwaliby prawo do renty inwalidy wojennego, która w pełnej wysokości 
byłaby wypłacana obok pobieranej emerytury lub renty z tytułu niezdolno-
ści do pracy”, to ewidentne nieporozumienie. Prawo do renty uzyskaliby 
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tylko Zesłańcy – Sybiracy, którzy w ogóle takiej renty nie otrzymują i sto-
sowana byłaby w pełni zasada „emerytura plus 1/2 renty” lub na odwrót 
„renta plus 1/2 emerytury”. 

Pozwalamy sobie stwierdzić, że projekt ustawy jednoznacznie definiuje 
ewentualnych beneficjentów, potencjalni beneficjenci są już posiadaczami pod-
stawowych dokumentów.

Wywody w Stanowisku Rady Ministrów o braku regulacji co do zasad przy-
znawania, wypłaty i finansowania, odebrania uprawnień, prawo do odwołania 
– nie są zrozumiałe, naszym zdaniem te zagadnienia są w projekcie uregu-
lowane, względnie nie wymagają dodatkowych regulacji. Niemniej w trakcie 
ewentualnej debaty mogą być wyjaśnione, uzupełnione itp. 

Szanowna Pani Marszałek,
 
Prosimy powyższe wraz z naszym pismem z dnia 13 stycznia 2014 r. poddać 

analizie i dać szansę na wysłuchanie. 

                                                                 Pozostajemy z poważaniem

      Sekretarz Generalny
      Zarządu	Głównego
      Związku	Sybiraków

	 	 	 				 									Stanisław	Sikorski
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Białystok 8 grudnia 2013 r.

  Dyrektorzy Szkół i Placówek
oraz Prezesi Stowarzyszeń

noszących imiona upamiętniające
Zesłańców Sybiru

Szanowni Państwo,

Jednym z pierwszych i większych przedsięwzięć Podlaskiego Stowarzysze-
nia Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku było wydanie, we współpracy 
z Muzeum Wojska w Białymstoku, książki „Smak akacji. Obrazki z Kazachsta-
nu”. Publikację sfinansował Podlaski Urząd Marszałkowski. Książka jest zbio-
rem krótkich nowelek autorstwa sybiraczki – Aleksandry Nowackiej z domu 
Szewełło, deportowanej 13 kwietnia 1940 r. wraz z matką i braćmi do Kazach-
stanu. Autorka po wielu latach od tamtych wydarzeń postanowiła spisać swoje 
wspomnienia. Zawarła je w formie lapidarnych obrazków, pojedynczych scen, 
które składają się w jedną całość. Są to zapisy własnych, niepowtarzalnych 
przeżyć oraz świadectwo dziecka – zesłańca, skazanego wraz z rodziną na wy-
gnanie, głód i poniewierkę.

Uroczysta promocja książki odbyła się 4 września 2013 r. w ramach ob-
chodów XIII Międzynarodowego Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. 
Książka wydana została z myślą o młodszych czytelnikach, by to właśnie im 
przekazać pamięć o Sybirze. W spotkaniu promującym książkę udział wzięli 
m.in. uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 34 im. gen. J.Z. Bema 
w Białymstoku oraz z Zespołu Szkół Sportowych nr 1 im. Synów Pułku w Bia-
łymstoku. Dzieci były żywo zainteresowane opowiadaniem autorki o jej dzie-
cięcych przeżyciach w Kazachstanie.

Aleksandra Nowacka jest zapraszana z promocją swojej książki do wielu 
szkół w Białymstoku. Chęć spotkania z autorką zgłaszają także instytucje, jak 
chociażby Polskie Stowarzyszenie Psychologiczne Oddział w Białymstoku, 
w którym prężnie działa pani Adela Monieta, badająca psychologiczne skutki 
zesłań. Można mieć nadzieję, że promocja książki w kręgach kombatanckich 
skłoni innych, żyjących świadków historii do spisywania swoich wspomnień 
i przeżyć związanych z Sybirem.

PODLASKIE	STOWARZYSZENIE
PAMIĘCI	ZESŁAŃCÓW	SYBIRU

W	BIAŁYMSTOKU
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Świat przedstawiony w „Smaku akacji” to świat opisany językiem czło-
wieka dorosłego, jednak zapamiętany oczami dziecka, dziecka głodnego i wy-
nędzniałego, przy tym dziecka niestroniącego od marzeń, zabaw, zaspokajania 
dziecięcej ciekawości czy poznawania nowych zdarzeń. Książka jest napisana 
naturalną, prostą polszczyzną, językiem zrozumiałym dla czytelnika w każdym 
wieku. W szczególny sposób jest adresowana do młodego pokolenia. Będzie to 
zatem szansa, by przybliżyć młodym obraz zesłań na Sybir, ale nie w sposób 
martyrologiczny.

Wspomnienia są świadectwem niezwykłego hartu ducha Polaków, którym 
przyszło żyć przez kilka lat z dala od rodzinnych domów. Niechaj zatem staną 
się cenną publikacją w zbiorach bibliotecznych kierowanych przez Państwa 
placówek.

                                                                            Z poważaniem

	 	 	 	 	 	 									PREZES
	 	 	 	 	 Podlaskiego	Stowarzyszenia	Pamięci
	 	 	 	 	 				Zesłańców	Sybiru	w	Białymstoku

	 	 	 	 	 	 			Jerzy	Bołtuć
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Warszawa, 3 stycznia 2014

ZG/989/13 
    

    Prezes
    Podlaskiego Stowarzyszenia
    Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku
    Pan Jerzy Bołtuć

Szanowny Panie Prezesie,

Dziękujemy za przesłany egzemplarz wspomnień „Smak akacji” autorstwa 
pani Aleksandry Nowackiej.

Gratulujemy inicjatywy przekazania książki do wszystkich szkół, placówek 
i stowarzyszeń upamiętniających swoją działalnością Zesłańców Sybiru.

                                                                            Z poważaniem

      Sekretarz Generalny
      Zarządu	Głównego
      Związku	Sybiraków

	 	 	 				 									Stanisław	Sikorski

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

A. Mickiewicz

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW
ZARZĄD GŁÓWNY

00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 12, III p., tel./fax 22 827-93-71
      Konto bankowe: PKO BP I O/Warszawa 85 1020 1013 0000 0502 0149 8617
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Warszawa, 3 stycznia 2014

ZG/989/13 
    

    Pani
    Aleksandra Nowacka

Szanowna Pani,

„Smak akacji” autorstwa Szanownej Pani dotarł do Zarządu Głównego 
od prezesa Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru w Białym-
stoku pana Jerzego Bołtucia wraz z informacją o przekazaniu tego opracowania 
do wszystkich szkół i stowarzyszeń upamiętniających Zesłańców Sybiru.

Niniejszym gratulujemy Szanownej Pani tego opracowania i cieszymy się, 
że trafi ono do licznych czytelników, w tym szczególnie młodzieży.

Dziękujemy i składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności.

                                                                            Z wyrazami szacunku

      Sekretarz Generalny
      Zarządu	Głównego
      Związku	Sybiraków

	 	 	 				 									Stanisław	Sikorski

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

A. Mickiewicz

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW
ZARZĄD GŁÓWNY

00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 12, III p., tel./fax 22 827-93-71
      Konto bankowe: PKO BP I O/Warszawa 85 1020 1013 0000 0502 0149 8617
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Warszawa, 7 stycznia 2014 r.

 Szanowny Pan Stanisław Sikorski
 Sekretarz Generalny Zarządu Głównego
 Związku Sybiraków
 ul. Mazowiecka 12
 00-048 Warszawa

Szanowny Panie,

Chciałbym w imieniu mojej mamy oraz siostry serdecznie podziękować za 
uczestnictwo w dniu 19 grudnia 2013 r. w pogrzebie mojego śp. Ojca, Waldemara 
Pietkiewicza. Dziękujemy również za piękną i wzruszającą mowę nad grobem.

Mój śp. Ojciec był w końcu lat osiemdziesiątych jedną z osób reaktywują-
cych Związek Sybiraków. Przez dwie pierwsze kadencje był prezesem Oddziału 
Związku Sybiraków w Koszalinie. Wykonywał tę funkcję z poczucia obowiąz-
ku zachowania pamięci o losach Polaków wywiezionych na Wschód. Wspierał 
członków Związku Sybiraków w ich staraniach o otrzymanie świadczeń socjal-
nych i kombatanckich. Sybirackie losy całej rodziny były też istotnym elementem 
wychowania mojego i mojej siostry. Nasz śp. Ojciec wychowywał nas, kształtu-
jąc w nas postawy patriotyczne.

Jeszcze raz w imieniu całej rodziny dziękuję za Pańskie uczestnictwo w po-
grzebie mojego śp. Ojca.

      Łączę wyrazy szacunku,
                                                                                   Paweł Pietkiewicz
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Lublin, styczeń 2014 r.

     Szanowny Pan
     Redaktor Jerzy Rossowski
     Łódź

Podziękowanie

Lubelski Oddział Związku Sybiraków składa serdeczne podziękowanie za 
wieloletnią współpracę panu redaktorowi naczelnemu rocznika „My, Sybiracy” 
Jerzemu Rossowskiemu.

Łamy rocznika „My, Sybiracy” były zawsze dostępne dla naszego Oddziału 
Związku o naszej bieżącej działalności i dla każdego z nas z naszą osobistą 
historią z lat wygnania.

Szanowny Panie Redaktorze, wiemy, ile czasu poświęcał Pan, aby nasze tek-
sty nabierały właściwego brzmienia, nie stawiał Pan wymogów co do zapisu na 
nowoczesnych nośnikach, także rękopisy przetwarzał Pan osobiście i przygo-
towywał je do druku.

Dziękujemy Panu za wielką życzliwość i życzymy wielu przyjaciół w wy-
branych przez Pana działaniach.

	 	 Z	wyrazami	szacunku
	 	 Lubelski	Zarząd	Oddziału	
	 	 Związku	Sybiraków

	 	 W	imieniu	Zarządu
	 	 Krystyna	Mateuszuk

Jeśli my zapomnimy  
o nich,  
to niech Bóg,  
zapomni o nas!

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW
Oddział w Lublinie

20-019 Lublin, ul. Narutowicza 73, tel. 535-54-24
Konto: Wschodni Bank Cukrownictwa S.A. I O/Lublin 14601181-27.01.6-511934-01



15SPRAWY ORGANIZACYJNE

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

37-500 Jarosław, ul. Czarnieckiego 16

Jarosław, 15.04.2014 r.

   Szanowny Pan
   Stanisław Sikorski
   Sekretarz Generalny
   Zarządu Głównego
   Związku Sybiraków

Szanowny Panie,

W imieniu własnym oraz całej Społeczności Akademickiej Państwowej Wyż-
szej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jaro-
sławiu pragnę złożyć serdeczne podziękowania za przekazane w darze publikacje.

Otrzymane wydawnictwa wzbogacą zbiory naszej Biblioteki i będą wykorzy-
stywane w procesie naukowo-dydaktycznym.

         Z wyrazami szacunku

      REKTOR

           Prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec
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Warszawa, 18 kwietnia 2014

ZG/410/14 
    

   Sekretarz 
   Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
   Pan Andrzej K. Kunert
   ul. Wspólna 2
   00-926 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,

Statut Związku Sybiraków jeden z celów swojej działalności definiuje 
§ 6 pkt 5: „Upamiętnianie losów zesłańców polskich i opieka nad ich grobami”

a realizacja to zgodnie z § 7 pkt 3:
„Inicjowanie badań nad losami zesłańców polskich, formacji wojskowych 

w Rosji i innych państwach powstałych na byłych terenach ZSRR i gromadze-
nie w tym celu pamiątek i dokumentów”.

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, organizując w dniach 3–6 kwiet-
nia br. wyjazd do Kazachstanu dla otwarcia odrestaurowanych cmentarzy pol-
skich żołnierzy i cywilów, którzy spoczęli w ziemi tego dalekiego od Ojczyzny 
regionu, umożliwił grupie Zesłańców Syberyjskich uczestnictwo w uroczysto-
ściach, oddanie hołdu i odnotowanie w pamięci.

Było to też istotne przyczynienie się do realizacji cytowanych wyżej celów 
Związku Sybiraków.

Szanowny Panie Ministrze, Zarząd Główny Związku Sybiraków wyraża ni-
niejszym satysfakcję w imieniu całej Społeczności Sybirackiej, pozostając przy 
nadziei otrzymania podobnych możliwości w niedalekiej przyszłości.

                                                                            Z poważaniem

      Sekretarz Generalny
      Zarządu	Głównego
      Związku	Sybiraków

	 	 	 				 									Stanisław	Sikorski

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

A. Mickiewicz

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW
ZARZĄD GŁÓWNY

00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 12, III p., tel./fax 22 827-93-71
      Konto bankowe: PKO BP I O/Warszawa 85 1020 1013 0000 0502 0149 8617
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Warszawa, 18 kwietnia 2014

ZG/411/14 
    

     Kierownik 
     Urzędu ds. Kombatantów
     i Osób Represjonowanych
     Pan Jan Stanisław Ciechanowski
     ul. Wspólna 2/4
     00-926 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,

Statut Związku Sybiraków jeden z celów swojej działalności definiuje  
§ 6 pkt 5: „Upamiętnianie losów zesłańców polskich i opieka nad ich grobami”

a realizacja to zgodnie z § 7 pkt 3:
„Inicjowanie badań nad losami zesłańców polskich, formacji wojskowych 

w Rosji i innych państwach powstałych na byłych terenach ZSRR i gromadze-
nie w tym celu pamiątek i dokumentów”.

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, współorganizując 
w dniach 3–6 kwietnia br. wyjazd do Kazachstanu dla otwarcia odrestaurowa-
nych cmentarzy polskich żołnierzy i cywilów, którzy spoczęli w ziemi tego 
dalekiego od Ojczyzny regionu, umożliwił grupie Zesłańców Syberyjskich 
uczestnictwo w uroczystościach, oddanie hołdu i odnotowanie w pamięci.

Było to też istotne przyczynienie się do realizacji cytowanych wyżej celów 
Związku Sybiraków.

Szanowny Panie Ministrze, Zarząd Główny Związku Sybiraków wyraża ni-
niejszym satysfakcję w imieniu całej Społeczności Sybirackiej, pozostając przy 
nadziei otrzymania podobnych możliwości w niedalekiej przyszłości.

                                                                            Z poważaniem

      Sekretarz Generalny
      Zarządu	Głównego
      Związku	Sybiraków

	 	 	 				 									Stanisław	Sikorski

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

A. Mickiewicz

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW
ZARZĄD GŁÓWNY

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

W DNIU 16 GRUDNIA 2013 R. W WARSZAWIE

Dnia 16 grudnia 2013 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Zarządu 
Głównego Związku Sybiraków z udziałem prezesów Zarządów Oddzia-
łów. Zebranie odbyło się po raz pierwszy w siedzibie Naczelnej Organizacji 
Technicznej (NOT). Zebranych powitał wiceprezes Zarządu NOT (i czło-
nek Zarządu Głównego ZS) Grzegorz Lipowski, który przedstawił krótko 
historię NOT. Organizacja powstała 215 lat temu pod nazwą Krakowskie 
Towarzystwo Przyjaciół Techniki. 133 lata temu odbył się pierwszy zjazd 
polskich techników, 110 lat temu ze składek inżynierów zbudowano Dom 
Technika przy ul. Czackiego, który przetrwał wojnę niezniszczony i póź-
niej został rozbudowany. NOT jest federacją 39 stowarzyszeń naukowo-
-technicznych, zrzesza 120 tys. inżynierów.

Posiedzenie Zarządu Głównego ZS otworzył prezes Tadeusz Chwiedź, 
proponując następujący porządek obrad:

Część I
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
3. Informacja o bieżących sprawach (m.in. o projekcie ustawy o świad-

czeniach dla sybiraków, przygotowaniach do VII Krajowego Zjazdu Dele-
gatów)

4. Informacja o realizacji budżetu za 2013 r. na dzień 30 listopada i zało-
żenia budżetu na 2014 r.

5. Dyskusja
6. Podjęcie uchwał
7. Zakończenie posiedzenia
Część II
Spotkanie wigilijno-noworoczne

Zebrani jednomyślnie przyjęli zaproponowany porządek zebrania.
Jako pierwszy głos zabrał sekretarz generalny Zarządu Głównego ZS 

Stanisław Sikorski.
Najważniejsze zagadnienie, którym zajmował się w 2013 r. Zarząd 

Główny, to sprawa projektu ustawy o świadczeniach dla sybiraków. Pro-
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jekt ten przewiduje uznanie wszystkich sybiraków za osoby represjono-
wane i w związku z tym przyznanie im renty w najniższej wysokości, co 
związane jest również z dostępem do bezpłatnych leków. 

Na podstawie dotychczasowych przepisów prawnych osoba starająca się 
o takie uprawnienia musiała stawać przed komisją lekarską i orzecznikiem 
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który orzekał o stopniu inwalidztwa, 
co wiąże się z wysokością renty. Zły stan zdrowia musiał wynikać z pobytu 
na zesłaniu. Zdarzało się (w wielu przypadkach), że orzecznik ZUS stwier-
dzał niezdolność do pracy, ale nie widział, aby przyczyną było zesłanie. Były 
to bardzo różne oceny: w niektórych Oddziałach przekraczały one 90%, 
w innych zaledwie 25%. Ponieważ osoby, które były zesłane na Syberię, 
uzyskały uprawnienia kombatanckie na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 
1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego (DzU nr 17 poz. 75 z późniejszymi zmia-
nami), uważamy, że na tej podstawie wszyscy sybiracy powinni być uznani 
za osoby represjonowane, powinna więc być im przyznana najniższa renta. 
Osoby, które uznają, że powinna być im przyznana renta wyższego stopnia, 
powinny starać się o orzeczenie specjalisty (orzecznika) ZUS.

W projekcie tym znalazł się również zapis o jednorazowym odszkodo-
waniu w wysokości 400 zł za każdy miesiąc pobytu na zesłaniu, nie więcej 
jednak niż 30 tys. zł.

Projekt jednorazowego odszkodowania po raz pierwszy został zgłoszony 
kilka lat wcześniej, złożył go wówczas prezydent Lech Kaczyński. Projekt 
ten nie był rozpatrywany, ponieważ sejm zakończył czteroletnią kadencję, 
w związku z tym wszystkie materiały, które nie zostały rozpatrzone, sta-
ły się automatycznie nieaktualne. W chwili obecnej, po kilku spotkaniach 
z marszałek sejmu Ewą Kopacz, powstał projekt ustawy, który przewiduje 
uznanie wszystkich sybiraków za osoby represjonowane oraz wypłatę jed-
norazowego odszkodowania (odszkodowanie substytucyjne).

10 czerwca 2013 r. projekt poselski został złożony w sejmie, a we wrześ- 
niu odbyło się pierwsze czytanie, podczas którego padł wniosek o odrzu-
cenie projektu w całości. W tej sytuacji Zarząd Główny podjął natychmia-
stową akcję szukania wsparcia dla projektu – zwróciliśmy się z dobrze uza-
sadnionymi pismami do wielu posłów, klubów parlamentarnych, a także do 
prezesa Rady Ministrów.

23 października 2013 r. podczas sesji sejmowej marszałek sejmu Ewa 
Kopacz poinformowała o wycofaniu wniosku o odrzucenie projektu usta-
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wy w pierwszym czytaniu i skierowaniu projektu do Komisji Polityki Spo-
łecznej i Rodziny do dalszego procedowania. Podczas głosowania wszyscy 
posłowie zagłosowali za dalszymi pracami nad ustawą. W styczniu 2014 r. 
projekt ustawy będzie rozpatrywany przez Komisję Polityki Społecznej 
i Rodziny. W związku z tym Oddziały przygotują dokładne informacje 
o liczbie członków Związku nieposiadających uprawnień osoby represjo-
nowanej, gdyż mogą one być sprawdzone m.in. w ZUS.

W 2014 r., prawdopodobnie w maju odbędzie się VII Krajowy Zjazd De-
legatów Związku Sybiraków, do którego powinniśmy się dobrze przygo-
tować pod względem merytorycznym i logistycznym. Zarządy Oddziałów 
i Komisje Zarządu Głównego przygotują sprawozdania z działalności za 
okres międzyzjazdowy według ustalonego harmonogramu opublikowane-
go w „Komunikacie” 3/117 z października 2013 r.

Na VII Zjeździe, obok innych ważnych zagadnień, istotne będą dwa. Po 
pierwsze wprowadzenie do Statutu zapisu o nadaniu organizacji charakteru 
pożytku publicznego. Ważne jest również pozyskiwanie członków Związ-
ku niebędących sybirakami, co przewiduje Statut Związku, oraz podkreśle-
nie szczególnego zagadnienia współpracy ze szkołami, i to nie tylko tymi, 
które noszą imię Sybiraków, ale również mającymi znaczenie patriotyczne, 
np. Kościuszki, Piłsudskiego i podobne.

Dotychczas współpraca ze szkołami układa się bardzo dobrze, odbyły 
się już trzy zjazdy szkół noszących imię związane z sybirakami. W 2014 r. 
zjazd odbędzie się w Toruniu.

Po zatwierdzeniu przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 
regulaminu wzoru Odznaki Honorowej za Zasługi dla Związku Sybi-
raków do Zarządu Głównego napłynęło dotychczas 500 wniosków 
o odznaczenie złotą i prawie 1000 o odznaczenie srebrną odznaką. Nie 
wszystkie wnioski spełniają wymogi regulaminu przyznawania jej, co 
utrudnia pracę konwentu, należy więc ściśle przestrzegać regulaminu 
przyznawania oraz wręczania odznaki przez osoby do tego uprawnione 
odpowiednimi przepisami.

Po wypowiedzi sekretarza generalnego Stanisława Sikorskiego ponow-
nie głos zabrał prezes Tadeusz Chwiedź, informując m.in., że XIV Między-
narodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru odbędzie się w dniach 
11–12 września 2014 r. w Białymstoku. Przypomniał o uroczystościach 
obchodzonych w rocznicę napaści ZSRR na Polskę, który to dzień na pod-
stawie uchwały Sejmu RP z dnia 27 września 2013 r. jest oficjalnie Dniem 
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Sybiraka. Z okazji tego dnia na uroczystościach w Oddziałach powinny 
być wręczane medale Pro Patria.

Prezes ZG Tadeusz Chwiedź podkreślił również skuteczną pracę na-
szych członków w terenie, gdzie łatwiej jest dotrzeć do posłów lub senato-
rów, którzy poprą nasze starania w komisjach i klubach sejmowych.

Po wystąpieniach sekretarza generalnego ZG Stanisława Sikorskiego 
i prezesa ZG Tadeusza Chwiedzia wywiązała się dyskusja. Prezes Tade-
usz Chwiedź ponownie wyjaśnił, że Oddziały są proszone o dostarczenie 
wiarygodnych danych dotyczących liczby członków Związku posiadają-
cych uprawnienia inwalidy wojennego, a nie uprawnienia kombatanckie. 
Te liczby muszą zgadzać się z danymi ZUS.

Marian Gajda zwrócił uwagę, by w Oddziałach rzetelnie sprawdzać 
wnioski o uprawnienia osoby represjonowanej, które muszą zgadzać się 
z danymi ZUS. Istnieje jednak kwestia pieniędzy, które pozostają po zmar-
łych sybirakach, którzy mieli takie uprawnienia, i ZUS mógłby je dzielić 
wśród pozostałych sybiraków, którzy takich uprawnień dotychczas nie uzy-
skali. Należałoby również wyeliminować orzeczników będących pracow-
nikami ZUS, to izba lekarska powinna delegować odpowiednich lekarzy.

Edward Daszkiewicz podkreślił znaczenie pracy w terenie, kontaktów 
z posłami, którym należy jasno przedstawić wagę problemu związanego 
z pobytem na zesłaniu i jego skutków dla naszego zdrowia. Wielu posłów 
nie zna tej problematyki, niektórzy uważają, że przyznanie wszystkim sy-
birakom statusu osoby represjonowanej pociągnie za sobą lawinę roszczeń 
innych „pokrzywdzonych”.

Sprawę wyjaśnił ponownie prezes Tadeusz Chwiedź. Ustawa jest aktem 
najwyższego rzędu, której nie można zmieniać rozporządzeniem, można ją 
tylko zrekonstruować. Sprawa odszkodowań została skierowana do Polsko-
-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych. Pozostaje jednak sprawa około 10 miesię-
cy, kiedy to Polacy mogli już wrócić z zesłania, ale ówczesny rząd PKWN 
nie dopełnił konstytucyjnego obowiązku, sprawę zaniedbał.

Kordian Borejko przekazał informację, że Oddział w Gdańsku rozesłał 
do posłów z Pomorza pisma w sprawie poparcia zarówno kwestii dotyczą-
cej inwalidztwa wojennego, jak i odszkodowania substytucyjnego.

Podobne działania, jak poinformowała Aleksandra Szemioth, podjął 
również Oddział w Krakowie. Senator Bogdan Klich zainteresował się tą 
sprawą i zajmie się nią w sejmie, ale istnieje niebezpieczeństwo tzw. dyscy-
pliny partyjnej i trudno jest wyłamać się posłom z przyjętej zasady.
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Adolf Urniaż zwrócił uwagę, że wielu prawników uważa, że artykuł 12 
ustawy o kombatantach jest niezgodny z konstytucją RP. W tym przypadku 
ZUS, którego orzecznik przyznaje inwalidztwo wojenne, jest równocześ- 
nie jego płatnikiem – występuje tu sprzeczność interesów, jest sędzią we 
własnej sprawie.

Jedynym decydentem w naszych sprawach jest Sejm RP, podkreślił Józef 
Bancewicz. Z naszych doświadczeń wiemy, że znajomość historii zesłań 
w społeczeństwie, a więc i wśród posłów, jest niewielka, do nas więc na-
leży upowszechnianie naszych losów poprzez środki masowego przekazu, 
szkoły, publikacje. Zwrócił także uwagę, wracając do kwestii orzeczników, 
że lekarze ci powinni mieć odpowiedni certyfikat. Udało się zainteresować 
NIK sprawą dysproporcji w orzekaniu o inwalidztwie.

Dyskusję zamknął prezes ZG Tadeusz Chwiedź, uznając, że temat został 
wyczerpany.

Sprawozdanie finansowe złożył Stanisław Jurkin – skarbnik Zarządu 
Głównego ZS. Do 30 listopada 2013 r. realizacja budżetu za 2013 r. kształtuje 
się następująco: planowane przychody – 469 841 zł, wpłynęło 242 584,60 zł, 
planowane wydatki – 468 500 zł, wydano – 327 489,34 zł.

Roman Janik, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, stwierdził, 
że dokumentacja księgowa nie zawiera rażących błędów. Na dzień 30 listo-
pada 2013 r. na rachunku bieżącym plus w kasie było 66 998,35 zł i środki 
te wystarczą na pokrycie wydatków bieżących – opłaty stałe: czynsze, pła-
ce, wyjazdy służbowe.

Zarząd Główny przyjął preliminarz przychodów i wydatków na 2014 r. 
w wysokości: przychody – 414 000 zł i wydatki – 635 400 zł, z zaleceniem 
przeanalizowania i skorygowania.

Dyskutanci (m.in. Mieczysław Martusewicz) zwrócili uwagę na pewną 
nieprawidłowość, jeśli chodzi o przyjmowanie nowych członków – pod-
opiecznych. Pobierają oni z Internetu odpowiednie formularze o przyzna-
nie uprawnień i po wypełnieniu wysyłają bezpośrednio do UdsKiOR, po-
mijając całkowicie Związek Sybiraków. Formularz nie uwzględnia bowiem 
wszystkich danych – przynależności do organizacji, informacji o Oddziale 
i stąd nie przystępują oni do Związku. 

Marian Gajda zwrócił uwagę na zjawisko powstawania nowych kół-od-
działów, które przekazują bezpośrednio do Zarządu Głównego 25% skład-
ki, pomijając Zarząd Oddziału, czyli sobie zostawiają 75% składki, przy-
kład – Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej.
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Józef Bancewicz nawiązał do powstającego w Białymstoku Muzeum 
Pamięci Sybiru i apelował o podjęcie akcji gromadzenia pamiątek sybi-
rackich w jednym miejscu, gdyż są one rozproszone w różnych muzeach 
czy izbach pamięci lub w posiadaniu osób prywatnych i mogą ulec zapo-
mnieniu. W niektórych gazetach ukazały się apele Muzeum Pamięci Sybiru 
o przekazywanie tej placówce wszelkiego rodzaju pamiątek materialnych, 
a także spisanych wspomnień, fotografii lub zapisów w innej postaci. Sy-
biracy, którzy mają kontakty ze szkołami, zauważyli, że w wykładach dla 
młodzieży bardzo pomocne są mapy byłego ZSRR z zaznaczonymi miej-
scami zesłań, warto więc postarać się o takie mapy, czytelne dla dzieci.

Często inicjatywa sybiraków w dziedzinie upamiętniania naszych losów 
napotyka barierę finansową, uniemożliwiającą jej realizację, dlatego tak 
ważna jest dobra współpraca z władzami terenowymi. Czasami jednak do-
chodzi do nieporozumień i dotacja jest zwracana, co jest niedopuszczalne. 

Danuta Sedlak zaproponowała, by w gmachu głównym Politechniki 
Warszawskiej, gdzie w 1928 r. odbył się I Zjazd Związku Sybiraków, umie-
ścić stosowną tablicę pamiątkową. Sekretarz generalny Stanisław Sikorski 
poinformował, że odpowiednie działania już zostały podjęte.

Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru w Nowym Sączu i Zespół 
Szkół noszący imię Sybiraków wystąpił z propozycją zorganizowania kon-
kursu na tematy sybirackie, co spotkało się z aprobatą kierownika UdsKiOR 
Jana Stanisława Ciechanowskiego.

Włodzimierz Kowalczyk, wiceprezes Zarządu Głównego, poinformo-
wał o pracach Komisji Historycznej koncentrujących się ostatnio na usta-
leniu liczby deportowanych. Do instytucji, które zajmują się tą tematyką, 
zwrócono się z prośbą o udostępnienie informacji. Podawana przez Ośro-
dek Karta liczba 320 tys. ustalona przez NKWD jest dla nas oburzająco 
niska. Inicjatywę ustalenia faktycznej liczby wywiezionych podjął IPN. 
Odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku Sybiraków, Karty, Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej, Instytutu Pamięci Narodowej i Polskiej 
Akademii Nauk, w czasie którego ustalono, że należy wziąć pod uwagę 
nie tylko cztery masowe wywózki, ale wszystkie wiadome deportacje. 
Na razie prace trwają, Związek Sybiraków będzie bezwzględnie bronić 
liczby 1 350 tys.

Jeżeli chodzi o obowiązkowe wprowadzenie do programu nauczania 
historii tematyki zesłańczej, MEN, który nie jest wydawcą podręczni-
ka, w poprzednich rozmowach zapewnił, że temat ten nie jest pomijany 
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w nauce historii w szkołach, mimo to nawiązaliśmy kontakty z Ośrodkiem 
Pamięć i Przyszłość oraz IPN. Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia podję-
ło inicjatywę prowadzenia warsztatów szkolnych dla nauczycieli historii, 
które odbywały się w Warszawie w ciągu kilku miesięcy. Stowarzysze-
nie Pamięci Zesłańców Sybiru we Wrocławiu zorganizowało szkolenie dla 
60 nauczycieli historii. Materiały z tych warsztatów, po konsultacji z IPN, 
zostały wydane na płycie, która po powieleniu powinna dotrzeć do wszyst-
kich szkół.

Henryk Skirgajło zaproponował, by Odznakę Honorową za Zasługi dla 
Związku Sybiraków przyznać pośmiertnie Ryszardowi Reiffowi, Edwar-
dowi Duchnowskiemu i Marianowi Jonkajtysowi. Propozycja nie może 
być zrealizowana, ponieważ regulamin odznaki nie przewiduje przyznawa-
nia jej pośmiertnie. Pozostała sprawa odznaczenia Wydawnictwa Kubajak, 
o którym wspomniała również Aleksandra Szemioth.

Józef Bancewicz: IPN i Karta zajmują się tematem zesłań na Syberię, 
również Muzeum Wirtualne Kresy-Syberia interesuje się tą tematyką, 
a właściwie i merytorycznie przygotowane do badań są uniwersytety i in-
stytuty naukowe. Przypomniał także o zbliżającej się 70. rocznicy bitwy 
pod Monte Cassino, w której walczyło wielu sybiraków.

Zadaniem Związku Sybiraków i powstających Stowarzyszeń jest sze-
rzenie wiedzy o zesłaniach i kontynuowanie pamięci o tych wydarzeniach.

W drugiej części zebrania w restauracji Avangarda odbyło się miłe spo-
tkanie wigilijno-noworoczne, podczas którego prezes ZG Tadeusz Chwiedź 
złożył życzenia zdrowia i pomyślności wszystkim sybirakom. Odbył się 
wspólny obiad i podzielenie się opłatkiem.
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Uchwała nr 17/13
z posiedzenia Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie  

w dniu 16.12.2013 r.

Zarząd Główny przyjął – z poleceniem ponownego przeanalizowania i sko-
rygowania – prowizorium na rok 2014: przychody w wysokości 414 000 zł 
(słownie: czterysta czternaście tysięcy złotych) i wydatki 635 400 zł (słownie: 
sześćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta złotych).

Uchwałę przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym zgodnie z załączoną 
listą obecności. 

Ustalenia:
1. Planuje się w II połowie lutego 2014 r. posiedzenie Zarządu, na którym 

zostaną przedstawione przygotowane następujące sprawozdania:
– z 4-letniej działalności Zarządu,
– finansowe za okres 2013 r. i za lata 2010–2013,
– poszczególnych Komisji działających przy ZG.

2. Wszystkie terminy opracowania poszczególnych materiałów oraz dzia-
łania w związku ze Zjazdem zostały zamieszczone w „Komunikacie” nr 3/117 
z października 2013 r. 
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ZEBRANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO  
ZWIĄZKU SYBIRAKÓW  

W DNIU 18 MARCA 2014 R. W WARSZAWIE

W dniu 18 marca 2014 r. odbyło się w Warszawie zebranie Zarządu 
Głównego Związku Sybiraków z udziałem prezesów Zarządów Oddzia-
łów, przewodniczących Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu 
Koleżeńskiego.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
3. Informacje o stanie przygotowań do VII Krajowego Zjazdu Delega-

tów Związku Sybiraków
4. Sprawozdanie finansowe za 2013 r. 
5. Dyskusja 
6. Zakończenie posiedzenia
Zebranie otworzył prezes Zarządu Głównego Tadeusz Chwiedź, in-

formując, że jest to ostatnie zebranie Zarządu w obecnym składzie przed 
VII Krajowym Zjazdem Delegatów Związku Sybiraków, który odbędzie 
się w dniach19–21 maja 2014 r. w hotelu Ameliówka w Mąchocicach Ka-
pitulnych koło Kielc.

Po zagajeniu odbyło się odznaczenie Ireny Tańskiej, wieloletniej redak-
tor „Komunikatu”, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sy-
biraków.

Stan przygotowań do VII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Sybi-
raków zreferował przewodniczący Komisji Zjazdowej sekretarz generalny 
Stanisław Sikorski, przedstawiając plan prac przygotowawczych do zjazdu 
oraz logistykę z tym wydarzeniem związaną.

Pierwszego dnia zjazdu obecni będą kierownik Urzędu ds. Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych, wojewoda i inni przedstawiciele miejsco-
wych władz. W projekcie jest odznaczenie około 10 osób wytypowanych 
w Oddziałach medalem Pro Patria. Inni wytypowani do tego odznaczenia 
będą mogli je otrzymać w czasie uroczystości miejscowych, zwłaszcza 
z okazji Dnia Sybiraka.

Wnioski o odznaczenia państwowe, jak Krzyż Kawalerski OOP, Złoty 
i Srebrny Krzyż Zasługi, zostały już złożone w Kancelarii Prezydenta.
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Następnie prezes Tadeusz Chwiedź uzupełnił wypowiedź sekretarza ge-
neralnego Stanisława Sikorskiego, informując o organizacji transportu de-
legatów do miejsca obrad. Jest opracowany szczegółowy kalendarz działań 
przygotowujących zjazd i w czasie jego trwania.

Pracownicy biura Zarządu Głównego wykonują swoje obowiązki wzo-
rowo. W kończącej się kadencji wysłano ponad 200 pism interwencyjnych 
do Kancelarii Prezydenta, Premiera, do UdsKiOR, Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów i wielu innych jednostek mo-
gących wesprzeć nasze starania, przedstawiciele Zarządu Głównego odbyli 
ponad 100 spotkań, w tym interwencyjnych.

Po tej informacji rozpoczęła się dyskusja. Kordian Borejko, prezes 
Zarządu Oddziału w Gdańsku, zwrócił uwagę na konieczność dostar-
czenia materiałów zjazdowych zainteresowanym w terminie na 15 dni 
przed datą zjazdu, co przewiduje § 21 Statutu Związku Sybiraków. Ze 
względu na wysokie koszty przesyłek pocztowych materiały na zjazd 
będą przesłane do tych Oddziałów, które zgłoszą taką potrzebę, pozo-
stali będą mogli zapoznać się z nimi na zjeździe. Wszelkie zmiany do-
tyczące Statutu Związku mogą być wprowadzone tylko przez Zjazd De-
legatów i po zatwierdzeniu ich przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
wchodzą w życie. 

Prezes Tadeusz Chwiedź przy okazji zwrócił uwagę, że do organizowa-
nia imprez o zasięgu światowym uprawniony jest tylko Zarząd Główny 
Związku Sybiraków. Wyjaśniła się sprawa zwołanego w Szymbarku Świa-
towego Zjazdu Sybiraków, którego organizatorem nie był Oddział w Gdań-
sku, lecz Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku.

Wobec nieobecności na posiedzeniu skarbnika Zarządu Głównego ze 
sprawozdaniem finansowym pokrótce zapoznał zebranych sekretarz gene-
ralny Stanisław Sikorski.

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Roman Janik poinformo-
wał, że do komisji wpłynęła tylko jedna skarga dotycząca prezesa jednego 
z Oddziałów, który sam zrezygnował z funkcji.

W związku ze zbiegiem w upływającej kadencji szeregu ważnych rocz-
nic, jak 150. rocznicy powstania styczniowego, 85. rocznicy utworzenia 
Związku Sybiraków, 25. rocznicy reaktywowania Związku i 70. rocznicy 
bitwy pod Lenino, na Zarządach Oddziałów spoczął obowiązek organizo-
wania, często z władzami miejscowymi, odpowiednich uroczystości, z któ-
rych wszyscy wywiązali się znakomicie.
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Ciągle aktualna jest sprawa płacenia przez członków składek. W ciągu 
każdego roku składki wpływają nieregularnie, co tworzy niewłaściwy ob-
raz, bowiem najczęściej płacone są one przy końcu lub na początku roku 
i księgowane są w Kołach i Oddziałach na rok następny. Ponadto wpływy 
za okres kończącej się kadencji są mniejsze od planowanych, ponieważ 
gwałtownie zmniejsza się liczba członków.

Główna Komisja Rewizyjna zaakceptowała realizację preliminarza 
kosztów na 2013 r. Planowany na 2014 r. preliminarz ze względu na zjazd 
musi być wyższy. Dzięki Urzędowi ds. Kombatantów i Osób Represjono-
wanych, który będzie współorganizatorem zjazdu, będzie można ponieść 
planowane koszty. 

Marian Gajda poparł prośbę o wcześniejsze dostarczenie materiałów na 
zjazd, tak aby zainteresowani mogli zapoznać się z działalnością Zarządu 
Głównego. Zwłaszcza chodzi o sprawozdanie finansowe, jakie były docho-
dy i na jakie cele je przeznaczono. Zaproponował, by po jednym egzempla-
rzu przesłać do każdego Zarządu Oddziału, gdzie zostanie skserowany dla 
potrzeb delegatów na zjazd.

Grzegorz Lipowski uważa, że do wybranych do Zarządu Głównego 
ZS członków powinniśmy wszyscy mieć zaufanie, gdyż na tych zasa-
dach polega nasza współpraca, a osoby, które chcą poznać szczegóły, 
mogą się zwrócić do biura o przysłanie odpowiednich tekstów, np. dro-
gą e-mailową.

Do wypowiedzi dyskutantów w sprawach finansowych ustosunkował 
się prezes Tadeusz Chwiedź, mówiąc, że wszyscy w organizacji pracujemy 
społecznie, ale są pewne działania, które pociągają za sobą wydatki. Może-
my je częściowo pokryć z naszych przychodów, a na pozostałe starajmy się 
znaleźć sponsorów – organizacje, firmy lub osoby prywatne.

Sytuacja wszystkich członków Związku ze względu na ich wiek po-
garsza się. Starajmy się dotrzeć do tych osób, które już nie mogą czynnie 
uczestniczyć w życiu Koła czy Oddziału, w miarę możliwości otoczmy je 
opieką, bo wiele z nich potrzebuje pomocy. 

W bieżącym roku Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 
dysponuje znaczną kwotą pieniędzy na pomoc dla najbiedniejszych, należy 
więc poinformować potrzebujących, by składali wnioski o udzielenie po-
mocy finansowej nie bezpośrednio do UdsKiOR, ale do naszego Związku, 
który dalej pokieruje sprawą, oraz powiadamiali, że taka pomoc została 
udzielona. 
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Problem pomocy materialnej jest priorytetowy, starania o zadośćuczy-
nienie – świadczenie substytucyjne – to wszystko jest w toku, ale mimo 
obietnic dziś niewielkie są szanse na pozytywne załatwienie ich. Mimo 
przychylności marszałek sejmu Ewy Kopacz wniosek nie trafił ponownie 
pod obrady sejmu, ale sprawa jest nadal otwarta. Może uda się załatwić dla 
większości uprawnienia osoby represjonowanej, lecz do tego jest potrzeb-
na świadoma i właściwa postawa osoby starającej się o taki status. Zdarza 
się, że petent pytany przez orzecznika ZUS, jak się czuje – odpowiada, że 
dobrze. W takiej sytuacji nie należy oczekiwać pozytywnego załatwienia 
wniosku. Dobrze by było w pewnych sprawach uświadomić swoich człon-
ków.

Oba nasze wnioski – zarówno o przyznanie inwalidztwa dla wszystkich 
sybiraków, jak i o świadczenie substytucyjne – znajdą się w jednej ustawie.

Marian Gajda stwierdził, że wiele z przywilejów, które mają sybiracy, 
obejmuje wszystkich emerytów i nie jest to wyjątkowy „akt łaski”. Orzecz-
nikiem jest m.in. pracownik ZUS, który z zasady obowiązany jest bronić 
interesów swojego pracodawcy i stąd często przyjmuje postawę nieżycz-
liwą wobec wnioskodawcy. Jeśli chodzi o składki członkowskie, jest to 
sprawa złożona i wpłata nie zawsze zależy od danej osoby.

Wielu uczestników zebrania wypowiadało się na temat sposobu przy-
znawania inwalidztwa (statusu osoby represjonowanej) sybirakom, który 
jest różny w różnych województwach, co bulwersuje starających się o takie 
świadczenie. Nasi przedstawiciele przeprowadzili rozmowy na ten temat 
z wieloma posłami, którzy przyznają nam rację, lecz nadal nie ma ustawy, 
która objęłaby całość zagadnienia. W sprawach spornych sprawa nieko-
niecznie musi skończyć się na odwołaniu od decyzji ZUS-u, ostateczną 
instancją jest niezależny sąd.

Sekretarz generalny Stanisław Sikorski ustosunkował się do tego frag-
mentu zebrania, który dotyczył odszkodowania substytucyjnego za pobyt 
na zesłaniu oraz statusu osoby represjonowanej (inwalidztwa wojennego). 
Zarzut, jakoby Zarząd Główny ZS nie ustosunkował się do sprawy odrzu-
cenia wniosku przez komisję sejmową, jest niesłuszny. Pismo w tej sprawie 
skierowane do marszałek sejmu Ewy Kopacz nosi datę 16 stycznia br. Na 
dzień dzisiejszy obowiązują ustawa o osobach represjonowanych z 1991 r. 
oraz ustawa z 1974 r., która reguluje postępowanie w kwestii inwalidztwa 
wojskowego i wojennego i te przepisy stosuje się w sprawach sybiraków. 
Naszym zadaniem jest rzetelne obliczenie faktycznej liczby osób, które po-
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siadają status osoby represjonowanej, oraz liczby osób, które takiego nie 
posiadają. Zdaniem Związku należy wszystkich sybiraków uznać za osoby 
represjonowane i przyznać najniższe świadczenia.

Dzięki wielokrotnym rozmowom z posłami, wyjaśniającym i uzasadnia-
jącym nasze żądanie, otrzymaliśmy obietnicę poparcia naszego wniosku 
(zależy to jednak od dyscypliny obowiązującej w głosowaniu – głosuje za 
lub przeciw cały klub lub indywidualnie każdy poseł). 

Niektóre Oddziały mogą wykazać się niemałymi osiągnięciami w pracy, 
np. Kordian Borejko wspomniał o pomocy finansowej udzielanej człon-
kom Związku, stypendiach dla młodzieży polskiej z Kazachstanu, która 
studiuje w Gdańsku. 

Zebranie podsumował prezes Tadeusz Chwiedź. Obecnie przed Zarzą-
dem Głównym stoją dwa zadania: statusu osoby represjonowanej, a więc 
inwalidztwa wojennego i odszkodowania substytucyjnego. Sprawy te są 
przedmiotem działania od trzech lat. W bieżącej kadencji Zarząd Głów-
ny odbył 11 spotkań z sejmową Komisją Polityki Społecznej i Rodziny, 
sprawą odszkodowania zajmuje się Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych, 
której współprzewodniczącym jest prof. Adam Rotfeld. Naszymi sprawa-
mi zainteresowaliśmy Instytut Pamięci Narodowej, Radę Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa, Polską Akademię Nauk.

Na koniec przegłosowano problem wyposażenia w materiały na zjazd. 
W tej sprawie została podjęta uchwała.
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Uchwała nr 20/14
z posiedzenia Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie 

w dniu 18.03.2014 r.

Zarząd zatwierdził przedstawiony preliminarz na 2014 r. 
Wydatki: 467 400 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czte-

rysta złotych)
Przychody: 396 500 zł (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset zło-

tych)

Uchwała nr 21/14
z posiedzenia Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie 

w dniu 18.03.2014 r.

Zarząd Główny postanowił, że materiały zjazdowe (obejmujące sprawozda-
nia z ostatniej kadencji) zostaną przesłane bezpośrednio do wszystkich delega-
tów na dwa tygodnie przed planowanym Zjazdem. 



UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA

DZIESIęCIOLECIE NADANIA IMIENIA SYBIRAKÓW 
GIMNAZJUM NR 6 W GRUDZIĄDZU

23 maja 2013 r. dyrekcja Gimnazjum nr 6 w Grudziądzu oraz Zarząd 
Koła ZS w Grudziądzu zorganizowały obchody dziesięciolecia nadania 
szkole imienia Sybiraków. Miały one bardzo uroczysty charakter i niezwyk- 
łą oprawę. Połączone były bowiem z pierwszym w Grudziądzu Marszem 
Pamięci.

W uroczystościach, oprócz grudziądzkich sybiraków oraz wszystkich 
pracowników szkoły i uczniów, udział wzięło wielu znakomitych gości: 
senator Michał Wojtczak, wicewojewoda kujawsko-pomorski Zbigniew 
Ostrowski, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Krzysztof Pokora, 
prezydent Grudziądza Robert Malinowski, członek Zarządu Głównego ZS 
Zofia Kalisz, delegacje sybiraków – Koła i Oddziału w Toruniu oraz Koła 
w Brodnicy, delegacje służb mundurowych, wojska, policji, straży, komba-
tanci, delegacje grudziądzkich szkół, księża, sponsorzy.

Uroczystości przebiegały w trzech etapach: msza święta, Marsz Pamię-
ci, uroczystości na terenie szkoły.

Sybiracy na mszy z okazji jubileuszu dziesięciolecia nadania Gimnazjum nr 6 imie-
nia Sybiraków. Od prawej: prezes Eugenia Dziemiańczuk, Lidia Kozicka, Danuta Ko-
łodziejska, Tadeusz Biernat, Eugenia Karczewska
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O godz. 10 odprawiona została msza święta w kościele Niepokalane-
go Serca Najświętszej Maryi Panny przy ul. Mickiewicza. Celebrowało ją 
trzech księży, w tym kapelan grudziądzkich sybiraków ks. Henryk Kuja-
czyński. W liturgii uczestniczyli zaproszeni goście, sybiracy, nauczyciele, 
uczniowie i mieszkańcy Grudziądza oraz liczne poczty sztandarowe. Pocz-
ty sztandarowe wprowadziły prezes Koła Eugenia Dziemiańczuk i wice-
prezes Lidia Kozicka. Gości powitała prezes, a cele uroczystości przedsta-
wiła Lidia Kozicka. Homilię wygłosił ks. Piotr Marchewka.

Po mszy delegacje sybiraków i uczniów złożyły kwiaty pod pomnikami: 
katyńskim i ks. Zdzisława Peszkowskiego.

Po wyjściu z kościoła uformowała się kolumna, na czele której ustawi-
ła się orkiestra wojskowa, za nią poczty sztandarowe, dalej „mieszczki” 
(uczennice w strojach z dawnych epok), sybiracy, goście, uczniowie i na-
uczyciele oraz mieszkańcy Grudziądza. Marsz Pamięci przeszedł ulicami 
Mickiewicza, Sienkiewicza, al. 23 Stycznia, budząc duże zainteresowanie 
mieszkańców Grudziądza.

Po wyjściu z kościoła uformowała się kolumna z orkiestrą wojskową na czele, za nią 
poczty sztandarowe, „mieszczki”, sybiracy, goście. Ulicami miasta przeszedł Marsz 
Pamięci
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Ostatnia część obchodów miała miejsce na terenie szkoły. Delegacje 
złożyły kwiaty pod tablicą pamiątkową i obeliskiem. Następnie w sali 
gimnastycznej okolicznościowe przemówienie wygłosił dyrektor gimna-
zjum Bogdan Grodowski. Przypomniał on, że inicjatorem nadania gim-
nazjum imienia Sybiraków był ówczesny prezes Koła ZS w Grudziądzu 
Henryk Szczepaniak. Nauczycieli i sybiraków połączyła nie tylko wspól-
na praca, ale też więzy prawdziwej przyjaźni. „10 lat owocnej współpra-
cy to nasz wspólny sukces – dyrekcji, nauczycieli i sybiraków” – powie-
dział dyrektor.

Rocznica to okazja do podziękowania i uhonorowania osób wyróżniają-
cych się zaangażowaniem i osiągnięciami w pracy.

W podziękowaniu za lata współpracy na ręce dyrektora gimnazjum Bogdana Gro-
dowskiego w imieniu sybiraków Lidia Kozicka (z lewej) i Eugenia Dziemiańczuk prze-
kazały upominek
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Srebrną Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków otrzy-
mały: Eugenia Dziemiańczuk – prezes Koła, Irena Madejska – sekretarz 
Koła. Odznaki wręczyła Zofia Kalisz, członek Zarządu Głównego ZS.

Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej otrzymali: kapelan 
sybiraków ks. Henryk Kujaczyński, Eugenia Karczewska – skarbnik Koła, 
Irena Madejska – sekretarz Koła, Ewa Nowacka – nauczycielka, Anna Góra 
– nauczycielka, Mirosława Marszałek – nauczycielka, a Odznakę Honoro-
wą Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej Renata Matuszak – wicedyrektor 
gimnazjum. Aktu dekoracji dokonali wicewojewoda Zbigniew Ostrowski 
i senator Michał Wojtczak.

Goście i sponsorzy otrzymali okolicznościowe statuetki.
Dyrekcja gimnazjum ufundowała upominki dla sybiraków, którzy w spo-

sób szczególnie zaangażowany współpracują ze szkołą. Otrzymali je: Euge-
nia Dziemiańczuk, Lidia Kozicka, Franciszka Klasa, Danuta Kołodziejska, 
Zofia Chodzińska, Franciszka Gargol, Eugenia Karczewska, Irena Madejska, 
Tadeusz Biernat, Henryk Wiśniewski, Franciszek Żak, Henryk Przeczewski, 
Mieczysław Szewczykiewicz, Wacław Obuchowski i Józef Daniel.

Z okazji dziesięciolecia nadania imienia szkoła zorganizowała kilka 
konkursów, m.in. Pierwszy Regionalny Konkurs „Matka Sybiraczka”. 
Ogłoszono wyniki i wręczono nagrody.

Pięknym akcentem uroczystości była prezentacja multimedialna przy-
gotowana przez nauczycielkę Ewę Nowacką. Unaoczniła ona, jak wiele 
mamy wspólnych dokonań, osiągnięć i sukcesów. Niewątpliwie nasze pa-
tronackie gimnazjum z dumą nosi imię Sybiraków i wywiązuje się z wyni-
kających z tego faktu obowiązków znakomicie. 

Z okazji jubileuszu uczniowie zaprezentowali piękny program artystycz-
ny pt. „Miłość niejedno ma imię”.

Prezes Koła Związku Sybiraków w Grudziądzu Eugenia Dziemiań-
czuk podziękowała dyrekcji i gronu pedagogicznemu za 10 lat wspaniałej, 
owocnej współpracy. Sybiracy ufundowali szkole, w dowód wdzięczności, 
skromny upominek.

Na zakończenie przemówienia okolicznościowe wygłosili zaproszeni 
goście, którzy gratulowali pięknej uroczystości. Następnie wszyscy udali 
się z wizytą do Sali Pamięci oraz obejrzeli wystawę prac konkursowych 
uczniów.

Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem.
Lidia Kozicka
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PROJEKT „OCALIć OD ZAPOMNIENIA”  
GIMNAZJUM SAMORZĄDOWEGO NR 2  
IM. POLAKÓW ZESŁANYCh NA SYBIR  

W BOLESŁAWCU

„Nie mieliśmy dzieciństwa. Wspomnienia bolesławieckich sybiraków” 
pod redakcją Anny Gorzkowicz, Ewy Ołenicz-Bernackiej i Anny Puk to 
wyjątkowa publikacja, która jest efektem realizacji projektu „Ocalić od 
zapomnienia”. Głównym jego celem było zebranie materiałów i opra-
cowanie biogramów sybiraków oraz spopularyzowanie wiedzy o losach 
Polaków zesłanych w różne regiony Rosji, a w szerszej perspektywie 
poznanie historii ludzi tworzących naszą „małą ojczyznę”. We współ-
pracy z Bolesławieckim Kołem Związku Sybiraków, nauczyciele historii 
Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bo-
lesławcu opracowali regulamin i etapy realizacji projektu. Zaplanowane 
działania rozpoczęliśmy w kwietniu 2013 r.

Do realizacji projektu włączył się Dział Historii Miasta Muzeum Ce-
ramiki. Honorowy patronat nad całością objęli prezydent miasta Bolesła-
wiec Piotr Roman oraz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. W po-
wstanie książki zaangażowało się 18 nauczycieli i 121 uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Szkoły biorące udział w projekcie to: Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Trzebieniu – Szkoła Podstawowa w Trzebieniu (opiekun Renata Jan-
kowska oraz siedem uczennic), Szkoła Podstawowa w Kraśniku Dolnym 
(opiekun Renata Balińska-Piecyk oraz trzy uczennice), Zespół Szkół  
im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi (opiekunowie Henryk Skrok, Irena 
Stelmach i pięć uczennic), Gimnazjum im. Ireny Sendler w Wykrotach 
(opiekun Małgorzata Sokalska i troje uczniów), Zespół Szkół im. Jana 
Pawła II w Osiecznicy (opiekun Gabriela Rosiecka i trzy uczennice), 
Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Świętoszowie (opiekun Anna 
Augustyn i czworo uczniów), Miejski Zespół Szkół nr 1 im. Aleksan-
dra Janowskiego w Bolesławcu (opiekun Marzena Bronowicka oraz 
trzy uczennice), Miejski Zespół Szkół nr 2 im. Janusza Kusocińskiego 
w Bolesławcu – Szkoła Podstawowa nr 1 (opiekunowie Mirosław Ada-
marczuk, Renata Kruszelnicka, Maria Przewoźnik, Joanna Tomaszew-
ska oraz ośmioro uczniów) i Gimnazjum Samorządowe nr 1 (sześcioro 
uczniów), Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu im. Polaków Ze-
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słanych na Sybir (opiekunowie Anna Gorzkowicz, Grzegorz Jankowski,  
Joanna Kupisz, Beata Orczyk i sześćdziesięcioro uczniów), II Liceum  
Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Bolesławcu (opiekun Bar- 
bara Sykulska oraz osiemnaścioro uczniów), Szkoła Podstawowa nr 4  
im. Jana Matejki w Bolesławcu (opiekun Irena Lembryk i jedna uczennica).

Wszystkie biogramy są wyjątkowe i indywidualne, bo zostały opra-
cowane przez bardzo młodych ludzi, którzy spotykali się z żyjącymi ze-
słańcami na Sybir. Uczniowie opracowali biogramy 63 sybiraków miesz-
kających na terenie miasta i powiatu.

Projekt realizowany był w ramach ogólnopolskich obchodów Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa 2013 pod patronatem Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Uroczyste zakończenie projektu „Ocalić od zapomnienia” połączone 
z promocją książki odbyło się 14 września 2013 r. w budynku Działu 
Historii Miasta Muzeum Ceramiki. W spotkaniu wzięli udział także bo-

Uroczyste zakończenie projektu „Ocalić od zapomnienia”



38 KOMUNIKAT 1/119

Promocja książki „Nie mieliśmy dzieciństwa. Wspomnienia bolesławieckich sy-
biraków”

haterowie książki, bolesławieccy sybiracy wraz z rodzinami. Obecni byli 
nauczyciele i uczniowie realizujący projekt. Podczas uroczystości pu-
blikacja została sprezentowana zarówno jej bohaterom – sybirakom, jak 
i autorom – uczniom. Została także wręczona nagroda za przygotowanie 
najciekawszej prezentacji dokumentującej pracę zespołu projektowego, 
otrzymały ją uczennice Zespołu Szkół im. Józefa Piłsudskiego w Nowej 
Wsi.

Anna Gorzkowicz
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PIERWSZA ROCZNICA  
NADANIA SZKOLE PODSTAWOWEJ  
W NAWSIU IMIENIA SYBIRAKÓW

Wolność	nie	jest	ulgą,	lecz	trudem	wielkości.

Leopold Staff

Minął rok od nadania Szkole Podstawowej w Nawsiu imienia Sybiraków. 
Wiele się od tego czasu wydarzyło. Jedno jest niezmienne – nasze przeko-
nanie, że wybór, jakiego dokonaliśmy, jest słuszny. Staramy się wytyczać 
sobie cele i realizować zadania edukacyjno-wychowawcze w taki sposób, 
aby sprostać wymaganiom, jakie stawia przed nami postać naszego patrona.

Słowa bł. Jana Pawła II – „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie 
w przyszłość” – stanowią motto pierwszej rocznicy nadania Szkole Podsta-
wowej w Nawsiu imienia Sybiraków. Uroczystość odbyła się 13 listopada 
2013 r. i była połączona z gminnymi obchodami 95. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

O godzinie 8.45 uroczyście, na czele ze strażacką orkiestrą dętą z Brzezin 
oraz pocztami sztandarowymi szkół i OSP z gminy Wielopole Skrzyńskie, 
Związkiem Strzeleckim „Strzelec” z Publicznego Gimnazjum im. ks. Jerzego 
Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim, społeczność szkolna z Nawsia wraz 
z zaproszonymi gośćmi przemaszerowała do kościoła pw. św. Andrzeja Bo-
boli, gdzie została odprawiona msza święta, której przewodniczył JE ks. bp 
Kazimierz Górny. Oprawę liturgiczną przygotowali nauczyciele i uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu oraz chór Seniores z Nawsia. 
Uroczyste kazanie wygłosił ks. infułat Józef Sondej.

Po nabożeństwie delegacje zaproszonych gości złożyły kwiaty przy ta-
blicy na ścianie kościoła, upamiętniającej nazwiska mieszkańców Nawsia 
wywiezionych na Sybir.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Domu Kultury w Nawsiu. Po wpro-
wadzeniu pocztów sztandarowych szkół i OSP z terenu gminy Wielopole 
Skrzyńskie, odśpiewaniu hymnu narodowego oraz hymnu szkoły, wystąpiła 
dyrektor szkoły Krystyna Paryś, witając bardzo gorąco i serdecznie wszyst-
kich zebranych. Wśród wielu znakomitych gości obecni byli m.in. czcigod-
ni księża uczestniczący we mszy świętej, na czele z JE ks. bp. Kazimierzem 
Górnym, inspektor Marek Matuła – komendant główny Związku Strzeleckiego 
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„Strzelec”, inspektor Marek Strączek – dowódca Płd.-Wsch. Okręgu Związku 
Strzeleckiego „Strzelec”, Stanisław Ziemiński – starosta powiatu ropczycko-
-sędziszowskiego, Jerzy Łyszczak – członek zarządu powiatu, Stanisław Paryś 
– członek zarządu powiatu, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Spor-
tu i Turystyki, a zarazem dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jerzego 
Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim, Marcin Świerad – radny powiatu, dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim,  
kpt. Władysław Kmieć z małżonką Emilią – świadek żywej historii Sybiru, 
członek Związku Sybiraków i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajo-
wej, Józef Ambrozowicz – bratanek sybiraka Antoniego Ambrozowicza, Cze-
sław Leja – wójt gminy Wielopole Skrzyńskie, Robert Pieczonka – przewodni-
czący Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie, Jan Świstak – wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie, Julian Zegar – prezes Towarzystwa Przy-
jaciół Ziemi Wielopolskiej im. T.M. Kantora w Wielopolu Skrzyńskim, Antoni 
Balicki – dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyń-
skim, Piotr Kryza – komendant posterunku policji w Wielopolu Skrzyńskim, 
Maria Żywot – sołtys wsi Nawsie, radni gminni, dyrektorzy szkół i przedszkola 
oraz innych zaprzyjaźnionych firm i instytucji działających na terenie gminy 
Wielopole Skrzyńskie, komendanci OSP, emerytowani nauczyciele, pracow-
nicy szkoły, uczniowie, rodzice i mieszkańcy wsi. Obecni byli również przed-
stawiciele mediów – ekipa Katolickiego Radia Via z Rzeszowa oraz redaktorzy 
gazety powiatowej „Ziemia Ropczycka”.

Następnie dyrektor Krystyna Paryś wygłosiła okolicznościowe przemó-
wienie. Motto przewodnie stanowiły słowa Leopolda Staffa: „Wolność nie 
jest ulgą, lecz trudem wielkości”. 

Wspominając 95. rocznicę odzyskania niepodległości, mamy świadomość, że 
dziś nikt nie oczekuje od Polaków wysiłku zbrojnego, lecz przeciwnie, dziś bu-
dujemy naszą przyszłość solidną pracą i nauką. Powinniśmy dbać o dobre imię 
szkoły, miejsca zamieszkania i ojczyzny. W swoim wystąpieniu dyrektor podkreś- 
liła, że przypominamy również wydarzenia sprzed roku – to właśnie 13 listopada 
2012 r. Szkole Podstawowej w Nawsiu nadano imię Sybiraków. Jesteśmy dumni, 
że właśnie nasza szkoła godnie reprezentuje ideały i wartości patriotyczne, takie 
jak odwaga, honor, poszanowanie godności, uczciwość, pracowitość i tolerancja 
wobec drugiego człowieka. Hasło „umieć żyć z innymi i dla innych” w naszej 
szkole jest mottem codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Z historią dotyczącą sybiraków, a w szczególności tych, którzy wywo-
dzili się z Nawsia, zapoznał wszystkich zebranych przewodniczący Rady 
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Gminy, a zarazem nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Na-
wsiu Robert Pieczonka. Przypomniał, iż wybór patrona, data i miejsce 
nadania nie są dziełem przypadku. Właśnie 11 listopada 1944 r. to dzień 
aresztowania i zesłania 12 mieszkańców Nawsia na Sybir za przynależność 
do Armii Krajowej. Groby zesłańców znajdują się na cmentarzach w Na-
wsiu, Wielopolu Skrzyńskim i w Gliniku.

Sybiracy to bohaterzy godni naszej szkoły. Od nich czerpiemy wzory do 
kultywowania tradycji narodowych i religijnych, solidarności i wzajemnej 
pomocy.

Okolicznościową akademię przygotowali uczniowie z klas III–VI pod 
kierunkiem Doroty Pociask, Anny Pakli i Tomasza Andreasika. Przedsta-
wili wzruszający program słowno-muzyczny „Ocalić od zapomnienia”. 
Recytacje pięknych wierszy i pieśni patriotyczne wywołały chwilę reflek-
sji. Na zakończenie wystąpił Chór Rolników z Wielopola Skrzyńskiego 
z koncertem pieśni patriotycznych pod dyrygenturą Karola Książka. 

Dyrektor Krystyna Paryś podziękowała wszystkim za przybycie i uświet-
nienie tak ważnej dla nas uroczystości, a ks. bp. Kazimierzowi Górnemu 
i ks. infułatowi Józefowi Sondejowi wręczyła okolicznościowe grawerto-
ny. W imieniu obecnych na sali gości ks. bp Kazimierz Górny podziękował 
za działalność wychowawczą i patriotyczną szkoły oraz życzył wielu suk-
cesów z tak zobowiązującym patronem. 

Uczestnicy spotkania obejrzeli wystawy przedstawiające dzieje  
szkoły oraz prace uczniów i nauczycieli. Zaproszeni goście wpisali się 

do księgi pamiąt- 
kowej.

Uroczystość zakoń- 
czyła się wspólnym 
obiadem w szkole. 

Dzięki działaniu 
dyrekcji, nauczycie-
li, uczniów, rodziców 
oraz przyjaciół na-
szej szkoły obchody 
rocznicowe pozosta-
wią trwały ślad w na-
szej pamięci.

Krystyna ParyśUroczysty przemarsz do kościoła pw. św. Andrzeja Boboli
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„NIE RZUCIM ZIEMI, SKĄD NASZ RÓD”  
– OBChODY śWIęTA GIMNAZJUM NR 2  

IM. SYBIRAKÓW W AUGUSTOWIE

Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie obchodziło 20 listopada 
2013 r. po raz kolejny święto szkoły – patrona – sybiraków pod hasłem „Nie 
rzucim ziemi”. Powiązano ze sobą hasła przewodnie XIII Międzynarodo-
wego Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku, którymi 
w tym roku były ważne rocznice: 150. rocznica powstania styczniowego,  
85. rocznica powstania Związku Sybiraków, 70. rocznica bitwy pod Lenino, 
25. rocznica reaktywowania Związku Sybiraków. Każda z nich w jakiś spo-
sób związana jest z sybirakami i Syberią. Aktywnie w organizację uroczysto-
ści włączyły się Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru w Augustowie 
i Oddział Związku Sybiraków w Augustowie. Uroczystość zaszczycili swoją 
obecnością: kapelan sybiraków diecezji ełckiej ks. dr Wojciech Kalinowski, 
sybiracy na czele z prezesem Zarządu Oddziału ZS w Augustowie Jerzym 
Sienkiewiczem, przewodniczący Rady Powiatu Roman Krzyżopolski, bur-
mistrz Augustowa Kazimierz Kożuchowski, wiceburmistrz Izabela Piasec-

Kwiaty pod pomnikiem Golgota Wschodu składają prezes Zarządu Oddziału ZS 
w Augustowie Jerzy Sienkiewicz i sekretarz Koła ZS w Augustowie Krystyna Mila-
nowska
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ka, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach Andrzej Raczyło, 
przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Zbigniew 
Kaszlej – członek Zarządu Klubu Armii Krajowej w Augustowie, dyrekto-
rzy zaprzyjaźnionych szkół, w tym Henryka Mołodziejko – dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Sybiraków w Netcie, nauczyciele emeryci, przedstawiciele 
Zarządu Rady Rodziców na czele z wiceprzewodniczącą Katarzyną Żytkow-
ską oraz cała społeczność szkolna. 

Pierwsza część uroczystości odbyła się w kościele pw. św. Jana Chrzci-
ciela na Borkach, gdzie wysłuchano koncertu chóru Złota Jesień pod dyrek-
cją Tadeusza Giedrojcia. Mszy świętej przewodniczył kapelan sybiraków 
diecezji ełckiej, proboszcz ks. dr Wojciech Kalinowski. Odśpiewano Hymn 
Sybiraków, a następnie delegacje złożyły kwiaty oraz zapalono znicze pod 
pomnikiem Golgota Wschodu. 

Dalsza część obchodów odbyła się w budynku szkoły. Zgromadzeni 
obejrzeli profesjonalny montaż poezji i piosenki patriotycznej w wyko-
naniu uczniów przygotowanych przez nauczycieli Ewę Chodacz, Beatę 
Tomaszewską i Lenę Olechowską. Dekoracje wykonały wraz z ucznia-
mi Barbara Milewska i Wiesława Domańska, korzystając z elementów 
graficznych zaproszenia na XIII Międzynarodowy Marsz Żywej Pamię-
ci Polskiego Sybiru w Białymstoku. Odbyło się ślubowanie klas pierw-

Występ młodzieży Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie
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szych, przyjęto kolejnych 11 wnuków sybiraka do grona Klubu Wnuka 
Sybiraka. 

Złote Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków otrzymali: 
Joanna Maciukiewicz z Zarządu Oddziału ZS w Augustowie oraz dyrektor 
Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków Henryka Rzepecka (jednocześnie prezes 
Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru w Augustowie) i wicedyrektor 
Anna Jakucewicz (skarbnik stowarzyszenia). Sybiraczce Halinie Trockiej 
wręczono specjalny Medal Matki Sybiraczki.

Gimnazjum nr 2 od 2002 r. nosi imię Sybiraków. Corocznie młodzi 
ludzie poznają prawdziwą historię związaną z sybirakami. Dla lepszego 
utrwalenia historii związanej z patronem w 2004 r. powołano Klub Wnuka 
Sybiraka, który w chwili obecnej liczy już 121 bezpośrednich spadkobier-
ców historii.

Szkoła w uznaniu zasług dla krzewienia wartości patriotycznych i hi-
storycznych została odznaczona w 2008 r. Odznaką Honorową Sybiraka, 
a w 2010 r. medalem Pro Memoria. Nauczyciele naszego gimnazjum otrzy-
mali 15 Odznak Honorowych Sybiraka, 8 Srebrnych Medali Opiekuna 
Miejsc Pamięci Narodowej, 1 Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci oraz 
medal Pro Memoria i Pro Patria. Wszystkie one zostały nadane z inicjaty-
wy władz Związku Sybiraków. 

Nowo przyjęci członkowie Klubu Wnuka Sybiraka z opiekunem Danutą Gregorowicz 
i prezesem Zarządu Oddziału ZS Jerzym Sienkiewiczem
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Przedstawione zostały także inne osiągnięcia szkoły, szczególnie z ostat-
niego roku. Uroczyście ogłoszono dwie akcje. Jedna to konkurs plastyczny 
na logo Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru w Augustowie, które 
funkcjonuje przy szkole, a druga to podjęcie pomocy dla Domu Dziecka 
im. Sybiraków w Szymonowie. 

Dyrektor Henryka Rzepecka wraz z Wiktorią Milanowską wręczyły 
niedawno wydaną przez panią Wiktorię książkę „Zapamiętane” nauczycie-
lom, którzy aktywnie współpracują ze Związkiem Sybiraków. 

Uroczystość zakończono słowami Jana Pawła II, który 19 czerwca 
1999 r. w Łowiczu powiedział: „Nie można bowiem służyć dobrze naro-
dowi, nie znając dobrze jego dziejów, bogatej tradycji i kultury. Polska 
potrzebuje ludzi otwartych na świat, ale kochających swój rodzinny kraj”.

henryka Rzepecka 
zdjęcia: Zbigniew Bartoszewicz, Waldemar Złotkowski

DZIESIĄTA ROCZNICA NADANIA SZKOLE  
W ELBLĄGU IMIENIA SYBIRAKÓW

W listopadzie 2013 r. minęła dziesiąta rocznica nadania Gimnazjum nr 2 
w Elblągu imienia Sybiraków. W związku z tym w szkole odbyło się wiele 
imprez uświetniających tę doniosłą rocznicę. Od godzin rannych w gabinetach 
lekcyjnych odbywały się projekcje filmów „Syberiada”, „Katyń” oraz autor-
skich filmów naszych uczniów promujących szkołę. Zorganizowany został tak-
że konkurs historyczny, w którym udział wzięli przedstawiciele klas trzecich. 
Finał konkursu miał miejsce w Sali Tradycji. Zwyciężyli przedstawiciele kla- 
sy III g. O godz. 12.00 sybiracy, nauczyciele i uczniowie uczestniczyli w mszy 
świętej w miejscowym kościele. Potem w szkole odbyła się okolicznościo-
wa akademia, w której udział wzięli: sekretarz generalny Zarządu Głównego 
Związku Sybiraków – Stanisław Sikorski, prezes Oddziału Związku Sybira-
ków w Elblągu i jednocześnie prezes Związku Inwalidów Wojennych w Elblą-
gu – Kazimierz Kotowski, prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa, Wilna, 
Grodna i Ziemi Wołyńskiej, a także prezes elbląskiego oddziału Światowego 
Związku Żołnierzy AK – Jerzy Szewczyński, prezes Zarządu Okręgowego 
w Elblągu Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więź-
niów Politycznych – Józef Nowicki, prezes Związku Korpusu Kombatantów 
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RP – Jan Pastuszak, prezes Stowarzyszenia Historyczno-Poszukiwawczego 
„DENAR” – Grzegorz Nowaczyk, prezes Stowarzyszenia Miłośników Mu-
zyki „Cantata” Urszula Zajko-Olejniczak, dyrygentka chóru „Cantata” Mar-
ta Drózda-Kulkowska, opiekunka Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych 
Taida Wiśniewska, członkowie Związku Kombatantów, kadra pedagogiczna, 
pracownicy administracyjni oraz uczniowie.

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła dyrektor gimnazjum Jolanta 
Stańczak-Dziuda, która nawiązując do wydarzeń, w sposób wzruszający 
powiedziała m.in.: 

„Imię Sybiraków nadano Gimnazjum nr 2 w Elblągu 21 listopada 2003 r., 
spełniając testament umęczonych na nieludzkiej ziemi i tych, którym Bóg 
dał szczęście powrócić do Ojczyzny. Dzień ten przeszedł do historii naszej 
szkoły i dziś mija 10 lat od tego wydarzenia. Imię to nie jest tylko zaszczytem 
– jest przede wszystkim obowiązkiem i zobowiązaniem do pielęgnowania 
pamięci o tych, których udziałem stała się krwawa Golgota Wschodu. 

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 23 października 2003 r. Gimnazjum nr 2 
w Elblągu przyjęło imię Sybiraków. Sztandar Gimnazjum nr 2 im. Sybira-
ków w Elblągu oraz tablica upamiętniająca nadanie imienia zostały zapro-
jektowane przez ówczesnego prezesa Oddziału Związku Sybiraków Teo-
dora Mongiałło i ufundowane przez elbląski Oddział Związku Sybiraków. 

Nadanie szkole zaszczytnego imienia Sybiraków zachęciło uczniów oraz 
grono pedagogiczne do pogłębiania i propagowania wiedzy historycznej, a tak-
że do podjęcia udokumentowania tragicznego losu naszego patrona w Szkolnej 
Izbie Pamięci. Dokładnie 9 lutego 2007 r. dzięki wspólnym staraniom Związ-
ku Sybiraków, lokalnej społeczności i przychylności władz samorządowych 
w Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Elblągu otwarto Izbę Pamięci. 

Warto wspomnieć:
– przygotowanie przez młodzież naszej szkoły części artystycznej z oka-

zji XVI Ogólnoświatowej Pielgrzymki Sybiraków, która odbyła się w auli 
Jana Pawła II na Jasnej Górze w maju 2005 r., 

– posadzenie Dębu Pamięci dla uhonorowania ppłk. Mieczysława Ja-
nowskiego w ramach ogólnopolskiej akcji „Katyń – ocalić od zapomnie-
nia” w listopadzie 2009 r.,

– coroczny udział młodzieży w Marszach Żywej Pamięci Polskiego Sy-
biru w Białymstoku oraz Dniu Sybiraka w Szymbarku. 

Wzmacniają to także bezpośrednie kontakty z ludźmi, którzy patriotycz-
ną i bohaterską postawą dają wyraz wierności ideałom, stanowią dosko-
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nałą lekcję »żywej historii«, lekcję patriotyzmu dla młodego pokolenia. 
Przykładem tego są: coroczne obchody rocznicy zbrodni katyńskiej, ob-
chody rocznicy agresji ZSRR na Polskę oraz spotkania wigilijne i opłatko-
we, a także spotkania z przedstawicielami Związku Sybiraków w ramach 
realizacji innowacji pedagogicznej »Młodzi – badaczami historii«, które 
przyczyniły się do opracowania bibliografii elbląskich sybiraków. 

Uważam, że w życiu każdego człowieka są chwile i wydarzenia niezwykłe, 
które na stałe zapisują się w jego pamięci. Są również chwile, wobec których nie 
można przejść obojętnie, momenty wyjątkowe skłaniające do refleksji i prze-
myśleń. Mamy teraz okazję do rozpamiętywania tego, co było, co jest, i do snu-
cia wizji tego, co będzie. Okazje tego typu nie zdarzają się codziennie. Są to 
wydarzenia, na które czeka się latami. Dzisiejsza rocznica jest tego dowodem”.

Po przemówieniu nastąpiła część artystyczna, którą uświetniły wystę-
py: chóru „Cantata”, zespołu baletowego Państwowej Szkoły Muzycznej, 
chóru Gimnazjum nr 2 oraz widowisko artystyczne w wykonaniu uczniów. 
Piękną, przejmującą część artystyczną opracowały panie Katarzyna Wi-
towska i Anna Śledzińska.

Po części artystycznej, zaproszeni goście i nauczyciele spotkali się 
w świetlicy szkolnej na poczęstunku, który uświetnił okazały tort. 

Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Elblągu

SPOTKANIE Z UCZNIAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W RAfAŁÓWCE

26 listopada 2013 r. białostoccy sybiracy – Heronima Dzierma, Jolanta 
Hryniewicka oraz prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców 
Sybiru Jerzy Bołtuć – odwiedzili Szkołę Podstawową w Rafałówce, zapro-
szeni przez dyrektor szkoły Edytę Szóstko-Łapińską z okazji przygotowań 
do nadania szkole imienia Sybiraków. 

W ten słoneczny, listopadowy dzień serdecznie przywitała nas i przed-
stawiła nauczycielom i uczniom klas III–VI zgromadzonym w sali gim-
nastycznej, udekorowanej odświętnie w biało-czerwone barwy i symbole 
narodowe, dyrektor Edyta Szóstko-Łapińska.

Program artystyczny, przygotowany przez uczniów pod kierunkiem na-
uczycielki historii Barbary Turowskiej, przedstawiał dążenia Polaków do 



48 KOMUNIKAT 1/119

wyzwolenia spod wpływów zaborców. Uczniowie w biało-granatowych 
strojach z dumą i wielkim zaangażowaniem recytowali patriotyczne wier-
sze i śpiewali pieśni o upragnionej niepodległej Polsce. Występy małych 
aktorów nagrodziliśmy gorącymi brawami.

Jolanta Hryniewicka, sekretarz Zarządu Oddziału Związku Sybiraków 
w Białymstoku, serdecznie podziękowała społeczności szkolnej za ini-
cjatywę nadania szkole imienia Sybiraków i za zaproszenie do udziału 
w patriotycznym spotkaniu. W dostępny dla słuchaczy sposób przedsta-
wiła aresztowanie Polaków przez NKWD, męczącą, koszmarną podróż do 
miejsca zesłania i trudy codziennego życia. Opowiedziała wiele wydarzeń 
ze swego dzieciństwa spędzonego w Ałtajskim Kraju. 

Heronima Dzierma pokrótce nakreśliła najważniejsze wydarzenia 
z okresu zesłania na Syberii. Przypomniała opuszczenie domu rodzinnego 
w nocy 10 lutego 1940 r., ciężką pracę swoich bliskich w tajdze syberyj-
skiej, naukę w szkole polskiej pod kierunkiem nauczycieli – polskich ze-
słańców i powrót do ojczyzny 19 kwietnia 1946 r.

Prezes Jerzy Bołtuć wspomniał ważne wydarzenia z życia swego dziad-
ka i babci, również zesłanych na Syberię. Wyznał zebranym, że jako wnuk 
sybiraka przyjął funkcję prezesa Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Ze-
słańców Sybiru, aby bolesną historię swoich bliskich i wszystkich Polaków 
– zesłańców ocalić od zapomnienia, przekazując ją młodym pokoleniom.

Na pamiątkę wizyty w szkole podarowaliśmy uczniom i nauczycielom 
folderki, broszurki i wspomnienia pisane przez sybiraków. Jerzy Bołtuć 
przekazał dyrektorce szkoły książkę autorstwa sybiraczki Aleksandry No-
wackiej „Smak akacji”.

Następnie pojechaliśmy do Zacisza, gdzie pod pomnikiem poświęco-
nym mieszkańcom tej kolonii, wywiezionym na Sybir 10 lutego 1940 r., 
zapaliliśmy duży znicz i złożyliśmy kwiaty. Krótką modlitwą i chwilą za-
dumy uczciliśmy pamięć wszystkich zesłańców syberyjskich.

Ten listopadowy dzień pozostanie nam na długo w pamięci, ponieważ 
zaangażowanie młodych ludzi napełniło nas wiarą i optymizmem, że ze-
słańcze losy nasze i poprzednich pokoleń cierpiących za ojczyznę nie zo-
staną zapomniane.

Szkoła, która będzie nosić imię Sybiraków, godnie i z szacunkiem bę-
dzie przekazywać historię zesłańców i zesłań, aby nie zostały zapomniane 
przez współczesnych i przyszłe pokolenia.

heronima Dzierma, Jolanta hryniewicka
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ODSŁONIęCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ  
W NOWEJ USZYCY

Nowa Uszyca, miasto położone 
w odległości 50 km na wschód od Ka-
mieńca Podolskiego, niegdyś w gra-
nicach Rzeczypospolitej Polskiej, po 
I wojnie światowej znalazła się w nowo 
powstałym państwie ZSRR. 

Część ludności polskiej wyemi-
growała do Polski, inni pozostali na 
tamtych terenach. Różnie układały 
się stosunki między ludnością polską 
a władzami radzieckimi. 

Po przegranej przez ZSRR wojnie 
polsko-radzieckiej w 1920 r. (bitwa 
warszawska) władze radzieckie wzbra-
niały pochówku polskich żołnierzy na 

cmentarzach katolickich 
na całym wschodnim Po-
dolu. Jednakże ludność 
polska nadal kultywowała 
dawne zwyczaje. Polacy, 
narażając się na niebez-
pieczeństwo utraty życia, 
zmarłych żołnierzy cho-
wali na cmentarzach kato-
lickich i dbali o ich groby. 
Z pokolenia na pokole- 
nie przekazywano pamięć 
o miejscach grzebalnych 
polskich żołnierzy. 

W Nowej Uszycy o ta-
kie miejsca dbała rodzina 
Szczypkowskich. Zadbała 
o to, by miejsce pochów-
ku żołnierzy zostało ogro-

Poświęcenie mogiły żołnierzy Woj-
ska Polskiego w Nowej Uszycy 

Wykonawca ogrodzenia Edward Majewski (z lewej) 
z Henrykiem Majewskim przy tablicy pamiątkowej 
ku czci żołnierzy polskich poległych w 1920 r.
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dzone, a także by ustawiono tablicę pamiątkową i ją uroczyście poświęco-
no w dniu 17 listopada 2013 r.

Uroczystość poświęcenia tablicy zgromadziła na cmentarzu przed-
stawicieli miejscowych władz i ludności. Polskę reprezentował Henryk 
Majewski – członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków, miejsco-
wą Polonię – działacz polonijny Leonard Szczypkowski. 

Odremontowaną mogiłę poświęcił proboszcz parafii katolickiej w No-
wej Uszycy ks. Marek Wójcik, któremu asystował harcmistrz ks. Dariusz 
Stańczyk – wychowawca harcerzy z Wilna. W uroczystości na cmentarzu 
uczestniczyli konsul generalny RP w Winnicy Krzysztof Świderek, attaché 
obrony RP w Kijowie płk Krzysztof Lis, wicekonsul RP w Kijowie Damian 
Czarczyński, prezes Kozaków w Kijowie gen. Jurij Dobrowolski.

henryk Majewski

Od lewej: attaché obrony RP w Kijowie płk Krzysztof Lis, prezes Kozaków w Kijowie 
gen. Jurij Dobrowolski, konsul generalny RP w Winnicy Krzysztof Świderek, wicekon-
sul RP w Kijowie Damian Czarczyński, przedstawiciel Zarządu Głównego Związku 
Sybiraków Henryk Majewski
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ODSŁONIęCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ  
WE WROCŁAWIU

24 listopada 2013 r. odbyła się we Wro-
cławiu uroczystość poświęcenia tablicy 
sybirackiej, umieszczonej na zewnątrz ko-
ścioła pw. św. Elżbiety Węgierskiej przy  
ul. Grabiszyńskiej.

W uroczystościach udział wzięli m.in. rad-
ny Wrocławia Jan Chmielewski, członek Za-
rządu Głównego ZS Marian Gajda, przewod-
niczący Głównej Komisji Rewizyjnej Roman 
Janik, honorowy prezes Oddziału ZS we Wro-
cławiu Zofia Helwing, prezes Oddziału ZS we 
Wrocławiu i prezes Koła ZS w Dzierżoniowie 
Eugeniusz Kuszka, działacze Oddziału, człon-
kowie zarządów wrocławskich Kół, a także 
liczna rzesza członków Związku.

Po poświęceniu tablicy, na rozpoczęcie mszy świętej został odegrany 
i odśpiewany Hymn Sybiraków. Homilia ks. prałata dr. hab. Franciszka 
Głoda, wzniosła i wzruszająca, niejednej osobie wycisnęła z oczu łzy.

Jak głosi napis na tablicy: „W tym kościele w okresie prześladowań Sy-
biracy znajdowali pociechę i schronienie”. Tak było, a ks. Głód, który jest 
sybirackim kapelanem oficjalnie od 1989 r., dużo wcześniej opiekował się 
już zesłańcami, wysłuchiwał ich, pomagał im. Wspaniały kapłan!

A uroczystość wielka i ważna, jak wielkie i ważne są dzieje naszej ojczy-
zny, przylegającej do drapieżnego i nienasyconego od wieków sąsiada...

Zofia Daniszewska

MY TO PAMIęTAMY

Niezwykłym wydarzeniem dla wszystkich sybiraków zrzeszonych 
w Kole ZS w Stalowej Woli stały się w dniu 22 września 2013 r. ob-
chody rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. Uroczystość poprzedziło 
zebranie członków Koła wraz z rodzinami pod Urzędem Miasta w Sta-
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lowej Woli, gdzie wmurowana jest tablica upamiętniająca zamordowa-
nego w Katyniu por. Henryka Kucę. Przybyli: przewodniczący Rady 
Miejskiej Antoni Kłosowski, samorządowcy, poczty sztandarowe sze-
ściu szkół, harcerze, mieszkańcy Stalowej Woli, redaktorzy „Sztafety”, 
„Echa Dnia”, „Naszego Dnia” oraz telewizji Stella i Diana. Rangę uro-
czystości podkreślił udział Orkiestry Dętej z Miejskiego Domu Kul-
tury. Po odegraniu hymnu przez orkiestrę prezes Koła ZS Zbigniew 
Paszkiewicz przypomniał bolesne wydarzenia z historii Polski: napaść 
Niemiec 1 września i agresję sowiecką 17 września 1939 r., co było 
konsekwencją tajnego układu podpisanego w Moskwie, a w dalszej 
kolejności podział terytorium Polski i przystąpienie do wyniszczania 
narodu polskiego. Por. Henryk Kuca był jednym z 24 tys. Polaków roz-
strzelanych przez Rosjan. Prezes Koła zwrócił się do zebranej licznie 
młodzieży słowami Jana Pawła II: „Wolność nie jest nam dana raz na 
zawsze”, jest zadaniem każdego pokolenia, przyszłość Polski zależeć 
będzie od patriotyzmu polskiej młodzieży. Odbył się apel poległych, 
złożono kwiaty pod tablicą por. Henryka Kucy. 

Następnie zgromadzeni udali się pod znajdujący się nieopodal postu-
ment upamiętniający zamordowanego przez Niemców komendanta AK 
kpt. Kazimierza Piłata.

Szczególnym momentem uroczystości był przemarsz pocztów sztan-
darowych, samorządowców, sybiraków z rodzinami i mieszkańców uli-
cami miasta, przy wtórze orkiestry, do bazyliki konkatedralnej na mszę 
świętą.

Nabożeństwo poprzedził Hymn Sybiraków w wykonaniu zaprzyjaźnio-
nego chóru Solidarność. Celebrujący mszę ks. prałat Edward Madej powi-
tał sybiraków, w intencji których sprawowana była msza. W homilii wspo-
mniał czasy okrutnego zesłania, odniósł się do aktualnego stanu naszego 
państwa i nawoływał, by z doświadczeń przeszłości wyciągać wnioski na 
dzień dzisiejszy, by pogłębiać naszą wiarę. Przywołał przeżycia sybira-
ków na nieludzkiej ziemi, ich gehennę i nadzieję, którą dawała im wiara 
w Boga. Oprawę mszy (modlitwę wiernych, dary ołtarza) przygotowali 
członkowie Koła. 

Pokrzepieni słowem Bożym sybiracy udali się po mszy wraz z księżmi 
pod pomnik Matki Sybiraczki. Tam po modlitwie ks. prałata Edwarda Ma-
deja poczty sztandarowe oddały hołd matkom sybiraczkom, chór Solidar-
ność odśpiewał Rotę, a przedstawiciele miasta i samorządu oraz sybiracy 
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złożyli kwiaty i zapalili znicze. Upamiętnieniem uroczystości była wspólna 
fotografia sybiraków.

Tę piękną uroczystość, świadczącą o pamięci, hołdzie i wielkim uznaniu 
dla ofiar zesłań na Sybir i do Kazachstanu, zawdzięczamy wielkiemu za-
angażowaniu prezesa Koła ZS w Stalowej Woli Zbigniewa Paszkiewicza. 
Obecni na niej przedstawiciele mediów zadbali, by sprawozdania, artykuły 
i informacje z obchodów znalazły się w lokalnej prasie, telewizji i w Inter-
necie.

Należy żywić nadzieję, że obecna na uroczystości młodzież będzie pa-
miętać o zsyłkach, łagrach i zbrodniach sowieckich. Była to dla niej swo-
ista lekcja patriotyzmu, okazja do przeżywania odległej historii, której tak 
mało w nowych programach szkolnych.

Emilia Popiel

CZWARTA LEKCJA 
„ŻYWA PAMIęć hISTORII”

Dnia 5 grudnia 2013 r. w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Spor-
towym w Łomiankach z inicjatywy Koła Związku Sybiraków Warszawa 
Żoliborz-Bielany odbyło się spotkanie sybiraków z młodzieżą Publicz-
nego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły i Gimnazjum nr 1  
im. Janusza Kusocińskiego na uroczystej, czwartej już lekcji „Żywa pa-
mięć historii”.

Ideą tych spotkań jest zachowanie pamięci o Polakach deportowanych 
i zesłanych na katorgę w bezkresne obszary Związku Sowieckiego. Wie-
le pracy w przygotowanie młodzieży, która wzięła udział w uroczystości, 
włożył nauczyciel historii Henryk Makowski. Uroczystego, patriotycznego 
charakteru spotkaniu nadały poczty sztandarowe szkoły i sybirackie oraz 
odśpiewanie przez wszystkich hymnu państwowego.

W tej lekcji brali udział: sekretarz generalny Zarządu Głównego Związ-
ku Sybiraków Stanisław Sikorski, prezes Zarządu Oddziału Warszawskie-
go Związku Sybiraków Mieczysław Pogodziński i wiceprezes Czesław 
Czarkowski, Zarząd Koła Żoliborz-Bielany, a także sybiracy. Uroczystość 
rozpoczął krótkim wstępem dyrektor Liceum Zdzisław Szczybelski, wita-
jąc zebranych i przedstawiając w skrócie historię naszych spotkań. W dal-
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szej części głos zabrał prezes Mieczysław Pogodziński, który przedstawił 
istotę zsyłek po 17 września 1939 r. 

W głównej części uroczystości odznaczono Liceum i Gimnazjum 
Odznaką Honorową Sybiraka za wkład pracy w przekazywanie mło-

Przemawia dyrektor Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły 
w Łomiankach Zdzisław Szczybelski

Odznaczenie Stefana Makowskiego, nauczyciela historii Publicznego Liceum Ogól-
nokształcącego im. Karola Wojtyły
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dzieży wartości patriotycznych. Odznaczenia na ręce dyrektorów szkół 
przekazał sekretarz generalny Stanisław Sikorski w asyście prezesa Za-
rządu Oddziału Warszawskiego Mieczysława Pogodzińskiego i prezes 
Koła ZS Żoliborz-Bielany Mirosławy Niekoraniec. Srebrną Odznaką 
Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków uhonorowano Stefana 
Makowskiego, nauczyciela historii Liceum. Na ręce dyrektorów i na-
uczyciela przekazano wiersze i wspomnienia sybiraków. Następnie wy-
stąpiła młodzież, deklamując wiersze o tematyce sybirackiej.

Po części oficjalnej odbyła się projekcja filmu. Młodzież przyjęła go 
z dużym zainteresowaniem. 

Po uroczystości nastąpiło spotkanie młodzieży z sybirakami przy kawie 
i herbacie, podczas którego młodzież mogła prowadzić rozmowy ze świad-
kami trudnej polskiej historii.

Koło ZS Warszawa Żoliborz-Bielany

Odznakę Honorową Sybiraka dla obu szkół na ręce dyrektorów Zdzisława Szczybel-
skiego (Publiczne Liceum Ogólnokształcące) i Małgorzaty Pelczarskiej (Gimnazjum 
nr 1) przekazali sekretarz generalny ZG ZS Stanisław Sikorski (drugi z lewej) i prezes 
Oddziału Warszawskiego ZS Mieczysław Pogodziński (pierwszy z lewej)
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STO LAT

Czcigodna jubilatka pani Maria Kowalska-Stoch urodziła się 14 grudnia 
1913 r. Po aresztowaniu w 1939 r. jej męża, z dziewięcioletnim synem została 
w czerwcu 1941 r. wywieziona z Białegostoku do Ałtajskiego Kraju – początko-
wo do Bijska, a następnie do sowchozu Sołonieszno. Po podpisaniu przez gen. 
Władysława Sikorskiego układu Sikorski–Majski powróciła do Bijska i zaanga-
żowała się w działalność jako kurierka w Delegaturze Ambasady RP w Barnaule.

Po zerwaniu w 1943 r. tego układu, wobec groźby aresztowania, decy-
duje się na ucieczkę z Bijska. Zaczyna się niezwykły epizod w jej życiu. 
Z synem kieruje się na południe, chcąc dotrzeć do Aszchabadu. Przebyli tę 
drogę w ciągu 40 dni pieszo i nocami w pociągach towarowych. Dotarli do 
polskiego sierocińca, w którym przebywało około 300 dzieci. Pani Maria 
została tam zatrudniona, a po ewakuacji znalazła się z synem w Teheranie. 
W 1945 r. wyjechała do Bejrutu, skąd w 1947 r. powróciła do Polski.

Składając jubilatce gratulacje, życzymy zachowania jak najdłużej znakomi-
tej kondycji, zdrowia i sprawności. Delegacja sybiraków w składzie: Stanisław 
Sikorski – sekretarz generalny Zarządu Głównego, Alicja Falkowska oraz Kazi-
mierz Russel – prezes Zarządu Koła Warszawa-Mokotów, spotkała się z jubilat-
ką w dniu 6 grudnia 2013 r., by wręczyć pamiątkowy dyplom i kwiaty.

Wcześniej, w październiku, jubilatka była podejmowana indywidualnie 
przez małżonkę prezydenta RP Annę Komorowską.

Kazimierz W. Russel

Jubilatka pani 
Maria Kowal-
ska-Stoch
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Ukonstytuowany Zarząd Koła. Od lewej: Janina Molka – skarbnik, Władysław Ryl 
– wiceprezes, Jerzy Rzeczycki – chorąży pocztu sztandarowego, Halina Zalewska 
– sekretarz, Maria Dratwińska – prezes, Ewa Rawa – wiceprezes, Wacława Minorowicz, 
Halina Krupa, Wincenty Hubski – członkowie (nieobecna Weronika Sowa – członek)

SPOTKANIE WIGILIJNE SYBIRAKÓW  
KOŁA ZS W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Grudzień każdego roku to czas wspólnych spotkań członków Koła 
Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim przy wigilijnym stole. 

Spotkanie w dniu 7 grudnia 2013 r. było poprzedzone wyborem nowego 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła. W części sprawozdawczo-wyborczej 
uczestniczyło 90 członków Koła. Obecnością zaszczycili nas zaproszeni 
goście: wicewojewoda lubuski Jan Świrepo, przewodniczący Rady Mia-
sta Jerzy Sobolewski, prezes Towarzystwa Miłośników Polesia Kazimierz 
Suproniuk, prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej 
Wilhelmina Rother, przedstawicielka Gorzowskiej Rodziny Katyńskiej 
(i jednocześnie członek naszego Koła) Alicja Marosz, prezes gorzowskie-
go oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK Bogusław Mucha, dyrek-
tor Działu Zbiorów Regionalnych w Bibliotece Wojewódzkiej Grażyna 
Kostkiewicz, prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Gorzowie 
Wielkopolskim i członek Zarządu Głównego ZS Jadwiga Ostrowska oraz 
prezesi kół terenowych gorzowskiego Oddziału ZS – Henryk Korba (Mię-
dzyrzecz), Mieczysław Wirszyc (Sulęcin), Wincenty Misztak (Rzepin), 
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Iwona Raksa (Drezdenko), Ryszard Kowaluk (Słubice) i Jan Baran (Skwie-
rzyna).

Po powitaniu zaproszonych gości i członków Koła przez prezes Marię 
Dratwińską, wysłuchaniu Hymnu Sybiraków i uczczeniu chwilą ciszy sy-
biraków, którzy opuścili nasze szeregi w 2013 r., odznaczono Odznaką Ho-
norową za Zasługi dla Związku Sybiraków dziewięcioro członków naszego 
Koła oraz Dariusza Sapkowskiego – pracownika Wojewódzkiego Ośrodka 
Metodycznego. Odznaczenia, w asyście prezes Zarządu Oddziału ZS Ja-
dwigi Ostrowskiej, wręczał wicewojewoda lubuski Jan Świrepo. 

Następnie przewodnictwo zebrania przekazano prezes Jadwidze Ostrow-
skiej. Po spełnieniu wszystkich formalności wybrano nowy Zarząd Koła 
w 11-osobowym składzie. Funkcję prezesa nadal pełni Maria Dratwińska, 
wiceprezesami zostali Ewa Rawa i Władysław Ryl, na stanowisko skarb-
nika powołano Janinę Molkę, a funkcję sekretarza powierzono ponownie 
Halinie Zalewskiej. W skład Zarządu Koła weszli także: Jerzy Rzeczycki, 

Odznaczeni Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków (od lewej): Halina 
Krupa, Henryk Jarmołowicz, Janina Molka, Weronika Sowa, wręczający odznacze-
nia wicewojewoda lubuski Jan Świrepo, Weronika Stonoga, Piotr Turczyn, Bogdan 
Zalewski



59UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA

Weronika Sowa, Halina Krupa, Wincenty Hubski, Wacława Minorowicz, 
Henryk Jarmołowicz. Wybrano trzyosobową Komisję Rewizyjną Koła 
w składzie przewodniczący – Józef Kita, członkowie – Marian Jermak, 
Piotr Turczyn, oraz 20 delegatów na zgromadzenie Oddziału Związku Sy-
biraków w Gorzowie Wielkopolskim.

Uroczystości wigilijnej przewodniczyła honorowa prezes Koła Anna 
Makowska-Cieleń, a rozpoczął ją uroczystą modlitwą i błogosławień-
stwem kapelan sybiraków ks. Henryk Jacuński – sybirak, członek naszego 
Koła. Po przełamaniu się opłatkiem i życzeniach zdrowia wysłuchaliśmy 
koncertu kolęd i pastorałek w wykonaniu nauczycieli i uczniów Szkoły 
Muzycznej I stopnia im. W.J. Ciesielskiego w Gorzowie Wielkopolskim. 
Artystom podziękowaliśmy słodkimi upominkami. Trochę głodni zasiedli-
śmy do wigilijnego stołu zastawionego barszczykiem, krokietami, śledzia-
mi, pierogami z kapustą i grzybami oraz sałatką. Czas upłynął na śpiewaniu 
kolęd.

halina Zalewska

śWIĄTECZNE SPOTKANIE W KOLE PRAGA-POŁUDNIE

Dorocznym zwyczajem w okresie przedświątecznym w warszawskim 
Kole Związku Sybiraków Praga-Południe odbyło się spotkanie opłatkowe.

14 grudnia 2013 r. sybiracy spotkali się w kościele pw. Matki Bożej 
Królowej Polskich Męczenników. Spotkanie rozpoczęła msza święta w in-
tencji żyjących i zmarłych sybiraków, którą odprawił kapelan Koła, pro-
boszcz parafii ks. Krzysztof Jackowski. Mszy świętej towarzyszył poczet 
sztandarowy w składzie Edward Grodzki i dwie panie, Polki z Kazachstanu 
mieszkające w Polsce. Zarząd Oddziału Warszawskiego reprezentował wi-
ceprezes Czesław Czarkowski. 

Po nabożeństwie odbył się wspólny obiad, podczas którego uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 73 przedstawili program artystyczny tematycznie 
związany z historią zesłań.

W spotkaniu opłatkowym uczestniczyła również młodzież z gimnazjów 
przy ul. Angorskiej na Saskiej Kępie i przy ul. Trakt Lubelski oraz liceum 
sportowego przy ul. Siennickiej.

Irena Tańska 
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Prezes Zarządu 
Oddziału Eugeniusz 
Kuszka wita przyby-
łych gości

Życzenia składa woje-
woda dolnośląski 

Aleksander Marek 
Skorupa

WROCŁAWSKI OPŁATEK 

20 grudnia 2013 r. w Klubie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej przy 
ul. Pretficza odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Od-
dział Związku Sybiraków we Wrocławiu. Na spotkanie licznie przybyli 
zaproszeni goście: przedstawiciele duchowieństwa (m.in. metropolita wro-
cławski ks. abp Józef Kupny i kapelan wrocławskich sybiraków ks. prałat 
dr Franciszek Głód), Wojska Polskiego (w tym płk dr Marek Kulczycki 
– prorektor ds. dydaktyczno-naukowych Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk 
Lądowych), organów państwowych i samorządowych (m.in. wojewoda 
dolnośląski Aleksander Marek Skorupa), szkół oraz działacze Oddziału 
Wrocławskiego Związku Sybiraków. 

Włodzimierz Kowalczyk
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OPŁATEK 2013 R. W KOLE ŻOLIBORZ-BIELANY

Spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Zarząd Koła Związku Sybi-
raków Żoliborz-Bielany odbyło się 21 grudnia 2013 r. w kościele św. Zyg- 
munta w Warszawie. Sybiracy wzięli udział w mszy świętej, po której prze-
szli do sali w dolnym kościele, gdzie odbyło się spotkanie opłatkowe. 

Gośćmi spotkania byli: proboszcz i jednocześnie kapelan Koła ks. Krzysztof 
Kosk, prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego ZS Mieczysław Pogodziński, 
wiceprezesi Maria Stankiewicz i Czesław Czarkowski.

Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru Koła 
Żoliborz-Bielany, którego poczet stanowili harcerze 56 WDS „Ignis” z dru-
żynową Anną Gołąb, i odegrania Hymnu Sybiraków. 

Po Hymnie Sybiraków nastąpiła uroczystość udekorowania Odznaką 
Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków. Złotą Odznaką wyróżniony 
został Stanisław Kulon, artysta rzeźbiarz, który przeszedł zesłanie i w swo-
jej twórczości dążył i dąży do uwiecznienia swoich przeżyć w różnych 
formach artystycznych. Srebrną Odznakę otrzymali: Teresa Skiba, Tere-
sa Spoz, Maria Tarasiuk, Maria Buchalska, Franciszek Masternak, Julian 
Rybicki, Alina Kobylińska (księgowa), a także nauczycielka historii z Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego Anna Rudzka, która 
w swojej pracy bardzo propaguje etos sybiracki, przekazując prawdę o ze-

Harcerze 56 WDS „Ignis” ze sztandarem Koła ZS Żoliborz-Bielany
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słaniach. Aktu dekoracji dokonał prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego 
ZS Mieczysław Pogodziński w towarzystwie wiceprezes Marii Stankie-
wicz oraz Mirosławy Niekoraniec, prezes Koła Żoliborz-Bielany. 

Prezes Pogodziński przekazał zebranym informację, że Związek Sybira-
ków dokłada dużo starań, by zadośćuczynić cierpieniom tych, którzy doznali 
zesłania. Aktualnie w Sejmie jest rozpatrywany projekt ustawy przewidujący 
odszkodowanie substytucyjne oraz przyznanie statusu osoby represjonowanej 
tym sybirakom, którzy go jeszcze nie uzyskali. Pogratulował Kołu dobrych 
osiągnięć w pracy. 

Część religijną spotkania poprowadził nasz kapelan ks. Krzysztof Kosk. 
Dalsza część uroczystości upłynęła na wzajemnym składaniu życzeń, 

śpiewaniu kolęd i rozmowach. Kolędy śpiewał zaproszony uczeń Liceum 
Ogólnokształcącego z ul. Żuromińskiej.

Spotkanie sponsorował Urząd m.st. Warszawy.
Korzystając z dużej frekwencji na spotkaniu, przeprowadzono zebranie 

sprawozdawczo-wyborcze. Jednogłośnie przyjęto sprawozdanie za upły-
wającą kadencję, udzielając absolutorium ustępującemu Zarządowi. Jedno-
cześnie zaproponowano, by aktualny Zarząd kontynuował pracę w następ-
nej kadencji w tym samym składzie. Dokonano również wyboru delegatów 
na Zgromadzenie Oddziału Warszawskiego ZS.

Mirosława Niekoraniec 

Na spotkanie opłatkowe przybyło wielu sybiraków
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Spotkanie opłatkowe jarosławskich sybiraków. Przemawia burmistrz Jarosławia An-
drzej Wyczawski, obok niego prezes Zofia Garczyńska

OPŁATEK ODDZIAŁU ZS W JAROSŁAWIU

23 stycznia 2014 r. w Oddziale Związku Sybiraków w Jarosławiu spo-
tkaliśmy się na corocznym, tradycyjnym spotkaniu opłatkowym.

Spotkanie rozpoczęliśmy mszą świętą w kościele pw. świętych Mikołaja 
i Stanisława w Jarosławiu. Eucharystii przewodniczył ks. Andrzej Suro-
wiec, archiprezbiter Jarosławia, a homilię wygłosił ks. prałat Marian Raj-
chel – kapelan Oddziału Związku Sybiraków w Jarosławiu.

W homilii kapelan powiedział m.in.: „(...) jakże nie wspomnieć o mę-
czeństwie naszego narodu. Za Polskę cierpieli dlatego, aby Polsce się przy-
służyć”. Odczytał fragmenty wspomnień o wigiliach spędzonych na Sybe-
rii z książki „Ich za Polskę męczył kat” autorstwa Zofii Garczyńskiej.

Prezes Zarządu Oddziału Zofia Garczyńska powitała duszpasterzy, jak 
też pozostałych gości, przede wszystkim burmistrza Jarosławia Andrzeja 
Wyczawskiego, starostę powiatu jarosławskiego Jerzego Batyckiego oraz 
przedstawicieli administracji rządowej i samorządu terytorialnego według 
godności i sprawowanych funkcji. Powitała także przedstawicieli służb 
mundurowych, NSZZ „Solidarność”, Związku Inwalidów Wojennych RP, 
Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia oraz sympatyków naszego Związ-
ku. Prezes Zofia Garczyńska przypomniała w swoim wystąpieniu o wigi-
liach i świętach spędzonych na zesłaniu.
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W trakcie spotkania słowo do sybiraków i gości skierował burmistrz Ja-
rosławia Andrzej Wyczawski, który dziękował sybirakom za dotychczaso-
wą działalność i życzył wszystkim wiele zdrowia i wytrwałości w dalszej 
działalności Związku.

Wśród wielu składanych życzeń najważniejsze były życzenia zdrowia 
i wytrwałości oraz wielu łask Bożych. Wszyscy pragnęli spotkania w na-
stępnym roku. 

Zofia Garczyńska, Marian Boczar

UROCZYSTOśCI 151. ROCZNICY  
POWSTANIA STYCZNIOWEGO W WARSZAWIE

Obchody 151. rocznicy powstania styczniowego w Warszawie w dniu 
25 stycznia br. rozpoczęły się w Muzeum Niepodległości przy ul. Solidarności. 
Prelekcję historyczną wygłosił Jerzy Wągrodzki, kierownik X Pawilonu Cyta-
deli Warszawskiej. Przedstawił warunki społeczno-polityczne przed wybuchem 
powstania, jego przebieg oraz postać gen. Romualda Traugutta. 

W programie artystycznym wystąpili chór harcerzy ze Szkoły Podsta-
wowej z miejscowości Łazy pod Warszawą oraz artyści scen warszawskich 
z Jerzym Antepowiczem (harcerzem, członkiem oddziału Szarych Szere-
gów z powstania warszawskiego) na czele, który prowadził i zapowiadał 
program całej uroczystości.

Druga część uroczystości odbyła się pod pomnikiem – Krzyżem  
gen. Romualda Traugutta przy forcie Legionów. Zebranych powitał dr Ta-
deusz Skoczek, dyrektor Muzeum Niepodległości. Przemawiał Jerzy An-
tepowicz, a następnie odczytano apel pamięci i oddano salwę honorową. 
Składanie wieńców pod pomnikiem rozpoczęto wieńcem od prezydenta RP, 
a wiązankę kwiatów od Zarządu Głównego Związku Sybiraków złożyła 
czteroosobowa delegacja sybiraków z Warszawy pod przewodnictwem pre-
zesa Zarządu Oddziału Warszawskiego Mieczysława Pogodzińskiego. Trzy-
osobowy poczet sztandarowy Zarządu Głównego reprezentował Czesław 
Czarkowski, wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawskiego. Prowadzący 
uroczystość zwrócił uwagę na liczną grupę sybiraków przybyłą pod pomnik.

Mieczysław Pogodziński
zdjęcia: Tadeusz Stani (Muzeum Niepodległości)
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Wiązankę od Zarządu Głównego Związku Sybi-
raków pod Krzyżem gen. Romualda Traugutta 
złożyli (od prawej): Mieczysław Pogodziński (pre-
zes Zarządu Oddziału Warszawskiego ZS), Mie-
czysław Koralewicz (prezes Koła Wola-Bemowo) 
i Mirosława Niekoraniec (prezes Koła Żoliborz-
-Bielany)

Oprawę ceremoniału wojskowe-
go zapewniło Dowództwo Garni-
zonu Warszawa Przybyłe na uroczystość poczty sztandarowe
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10 LUTEGO – ROCZNICA PIERWSZEJ DEPORTACJI  
POLAKÓW Z KRESÓW WSChODNICh W TORUNIU

W trakcie czterech deportacji – w lutym, kwietniu, czerwcu 1940 r. 
i czerwcu 1941 r. – w nieludzkich, poniżających godność ludzką warun-
kach, wywieziono do Związku Radzieckiego około 1,3 mln kobiet, dzieci 
i starców.

Nie chcemy, aby przeżycia nasze, często heroiczna walka o przetrwanie, 
polskość i wiarę, poszły w zapomnienie. Dlatego jednym z zadań Związku 
Sybiraków, którego jestem aktywnym członkiem, są spotkania z młodzieżą 
na lekcjach żywej historii w wielu szkołach ponadgimnazjalnych w Toruniu.

święto Patrona Szkoły

VI Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 6 w Toruniu noszą imię 
Zesłańców Sybiru. Z dyrekcją szkoły i uczniami jesteśmy w stałym kon-
takcie i współpracujemy na co dzień. 31 stycznia br. w dniu Święta Patrona 
Szkoły byliśmy tam obecni. 

Dyrektor Zbigniew Matuszewicz w kilku słowach przypomniał uroczy-
sty dzień nadania imienia szkole i wręczenia sztandaru. Przywitał zebra-

W święcie nadania VI Liceum Ogólnokształcącemu i Gimnazjum nr 6 imienia Ze-
słańców Sybiru uczestniczyli (od lewej): Stanisław Dubiel, dyrektor Zbigniew Matu-
szewicz, Danuta Szelatyńska, Anna Jóźwik
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nych nauczycieli i uczniów oraz sybiraków. Uczniowie wręczyli nam kwia-
ty. Każda z klas zaprezentowała krótki program. Były scenki edukacyjne 
z morałem, skecze, pieśni grupowe i solowe. 

Następnie odbył się konkurs wiedzy o patronie szkoły. Jury – złożo-
ne z dyrektora, nauczycieli i sybiraków – po podliczeniu głosów wyłoni-
ło zwycięzców. I miejsce zajęła uczennica klasy I gimnazjalnej Weronika 
Marcinkowska i w nagrodę otrzymała książkę „Pieśń ojczysta – śpiew-
nik polski z albumem płytowym”. Pozostali otrzymali dyplomy i drobne 
upominki. Nagrody wręczali dyrektor szkoły Zbigniew Matuszewicz oraz 
członkinie Zarządu Oddziału Związku Sybiraków Danuta Szelatyńska 
i Anna Jóźwik. 

Uczniowie mieli okazję popisać się swymi umiejętnościami: śpiewem, 
tańcami hip-hopowymi, artystyczną fotografią i osiągnięciami sportowymi. 
Danuta Szelatyńska – sybiraczka podziękowała wychowawcom za wkład 
pracy w przygotowanie imprezy i rozwijanie talentów uczniowskich, ży-
cząc wytrwałości i osiągnięć w dalszej pracy pedagogicznej. Pogratulo-
wała uczniom zaangażowania i wiedzy w konkursie ,,Golgota Wschodu”. 
Danuta Szelatyńska, Anna Jóźwik i Stanisław Dubiel przekazali na ręce 
dyrektora szkoły podziękowanie i wiązankę kwiatów od Związku Sybira-
ków. Po zakończeniu uroczystości udaliśmy się na mszę do kościoła gar-
nizonowego.

Opłatek sybiraków

Opłatek sybiraków 31 stycznia 2014 r. poprzedziła wspomniana msza 
święta w kościele garnizonowym, którą celebrował ks. prałat Józef 
Nowakowski – kapelan toruńskich sybiraków. Lekcję czytała Krysty-
na Kazimierczak, a modlitwę sybiraków Jadwiga Krokowska. Homilię 
wygłosił wikariusz kościoła garnizonowego ks. Stanisław Garbacik, 
przypominając historię zesłań i ich skutki. Przywołał również historię 
Związku Sybiraków od jego powołania w dniach 29–30 czerwca 1928 r. 
w obecności prezydenta II RP Ignacego Mościckiego. Wspomniał na-
zwiska zasłużonych w walce o niepodległość zesłańców: ks. Piotra 
Ściegiennego, Rafała Kalinowskiego, Bronisława i Józefa Piłsudskich. 
W mszy uczestniczyli: wiceprezydent Torunia Ludwik Szuba, dyrektor 
VI Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 6 Zbigniew Matusze-
wicz, liczni sybiracy i mieszkańcy Torunia. 
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Po mszy i wyprowadzeniu sztandarów szkolnego i Związku Sybiraków 
udaliśmy się na wspólny obiad. Przed obiadem złożyliśmy sobie życze-
nia i podzieliliśmy się opłatkiem. Życzenia złożyli nam również prezy-
dent Torunia Michał Zaleski i przewodniczący Rady Miasta Torunia Ma-
rian Frąckiewicz. Obecni byli Marcin Swaczyna – pełnomocnik zarządu  
woj. kujawsko-pomorskiego ds. kombatantów i osób represjonowanych 
oraz duchowni celebrujący mszę świętą. 

Uczniowie Gimnazjum nr 6 im. Zesłańców Sybiru przedstawili jasełka 
przygotowane przez szkolne katechetki. Cała impreza przebiegała w mi-
łej atmosferze. W godzinach popołudniowych TV Toruń nadała transmisję 
z przebiegu uroczystości. 

Spotkanie w Urzędzie Miasta Torunia

W dniu 7 lutego na zaproszenie przewodniczącego Rady Miasta Torunia Ma-
riana Frąckiewicza przybyła do Urzędu Miasta 35-osobowa grupa sybiraków.

Uroczyste spotkanie odbyło się z okazji 74. rocznicy pierwszej deportacji 
Polaków z Kresów Wschodnich na Sybir. Na spotkaniu obecny był również 
wiceprezydent miasta Ludwik Szuba, który udekorował sybiraczkę Janinę 

Msza z okazji 74. rocznicy pierwszej deportacji z Kresów Wschodnich. Na zdjęciu 
od lewej: prezes Zarządu Oddziału ZS w Toruniu Jan Myrcha, wiceprezydent Torunia 
Ludwik Szuba, dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 6 im. Zesłań-
ców Sybiru Zbigniew Matuszewicz
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Sybiracy na spotkaniu w Urzędzie Miasta Torunia

Odznaczenie Janiny Dardas Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sy-
biraków (dyplom wręcza przewodniczący Rady Miasta Marian Frąckiewicz, gratuluje 
Jan Myrcha, z prawej wiceprezydent Torunia Ludwik Szuba)
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Dardas Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków. Ar-
chitekt Piotr Koziej otrzymał podziękowanie za współpracę z Oddziałem ZS 
w Toruniu. Na spotkaniu sybiracy podzielili się wspomnieniami, a ze strony 
władz miasta usłyszeli parę ciepłych słów o swej pracy w zakresie szerzenia 
wiedzy historycznej i patriotycznej wśród młodzieży i osób starszych.

Następnie pod tablicą upamiętniającą zesłania sybiraków wiceprezydent 
Ludwik Szuba i przewodniczący Rady Miasta Marian Frąckiewicz złożyli 
wiązanki kwiatów. I my, sybiracy, złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze. 
Wspólnie z ks. prałatem Józefem Nowakowskim odmówiliśmy modlitwę 
w intencji tych, którzy nie powrócili z zesłania. Na zakończenie spotkania 
odśpiewaliśmy Hymn Sybiraków. W godzinach wieczornych można było 
obejrzeć w TV Toruń transmisję z tej uroczystości.

Danuta Szelatyńska

OBChODY 74. ROCZNICY PIERWSZEJ DEPORTACJI 
POLAKÓW NA SYBIR I DO KAZAChSTANU  

W BIAŁYMSTOKU

W 2014 r. w Białymstoku, podobnie jak w ubiegłych latach, nie zapo-
mniano o 74. rocznicy pierwszej deportacji. Muzeum Wojska w Białymstoku 
wspólnie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku przy-
gotowało wystawę poświęconą tej tematyce. Na otwarcie 7 lutego 2014 r. 
zostali zaproszeni sybiracy i wiele osób reprezentujących różne instytucje. 
Zwiedzający wystawę otrzymali folder „Noc 10 lutego” zawierający infor-
macje o deportacji leśników i osadników wojskowych w głąb ZSRR z 9 na 
10 lutego 1940 r. Wystawę będzie można obejrzeć do czerwca br.

10 lutego przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, służb mun-
durowych, Muzeum Wojska, Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłań-
ców Sybiru i licznie zgromadzeni sybiracy z białostockich kół Związku 
Sybiraków na czele z Zarządem Oddziału uczcili pamięć ofiar pierwszej 
deportacji przy Pomniku Katyńskim, a następnie przy pomniku Grobie 
Nieznanego Sybiraka. Złożono kwiaty i zapalono znicze.

Przy pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka, który znajduje się przy ko-
ściele pw. Ducha Świętego, pod przewodnictwem ks. Józefa Wiśniewskie-
go, kapelana białostockich sybiraków, odmówiliśmy Anioł Pański i minutą 
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ciszy oddaliśmy hołd tym, którzy zmarli na syberyjskiej ziemi, i tym, któ-
rzy po powrocie spoczęli w rodzinnych grobach. Dzień 10 lutego 2014 r., 
deszczowy i szary, nie przypominał mroźnego i śnieżnego 10 lutego 1940 r.

11 lutego br. prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Tadeusz 
Chwiedź, sekretarz Wojewódzkiej Rady ZS Jolanta Hryniewicka i wice-
prezes Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku Heronima Dzierma uczestni-
czyli w uroczystości 20-lecia nadania Szkole Podstawowej w Netcie imie-
nia Sybiraków. Tam też wspominano i uczczono pamięć mieszkańców wsi 
Netta-Folwark wywiezionych 10 lutego 1940 r. na Sybir. W tej intencji 
została odprawiona msza święta, celebrowana przez bp. Romualda Kamiń-
skiego. Część artystyczna w wykonaniu uczniów była w całości poświęco-
na pierwszej deportacji mieszkańców tej wsi i okolic.

Obchody 74. rocznicy pierwszej masowej deportacji Polaków zakoń-
czyło spotkanie zorganizowane przez białostocki oddział IPN oraz Archi-
wum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku. Słowo wstępne wygłosił 
dr Jan Jerzy Milewski, przybliżając słuchaczom tematykę zesłań w XX w.

Projekcja filmu na ten temat była zobrazowana wspomnieniami sybiraków 
wywiezionych w lutym 1940 r. w głąb ZSRR. Ich relacje były wstrząsającym 
dokumentem i wielu z nas przypomniały tamte tragiczne wydarzenia.

heronima Dzierma, Jolanta hryniewicka

74. ROCZNICA PIERWSZEJ MASOWEJ DEPORTACJI 
POLAKÓW NA SYBIR W BOGATYńSKIM KOLE  

ZWIĄZKU SYBIRAKÓW

W dniu 9 lutego 2014 r. w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Marii Panny w Bogatyni została odprawiona msza święta w intencji 
żyjących i zmarłych sybiraków, którą celebrował i homilię wygłosił kape-
lan Koła Związku Sybiraków, dziekan ks. kanonik Jan Żak.

Mszę świętą poprzedziła modlitwa przy tablicy – znaku pamięci Koła 
– umieszczonej na filarze w kościele. Po czym procesyjnie, na czele ze sztan-
darem i przy dźwiękach Hymnu Sybiraków orszak skierował się do ołtarza.

Słowo wstępne – historyczny rys losów Polaków deportowanych na Sybir 
10 lutego 1940 r. – wygłosiła prezes Koła Zofia Kulikowska. Czytanie i modlitwę 
wiernych prowadziły sybiraczki Antonina Cieśla i Zofia Kulikowska. Do licznie 
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Od lewej: Irena Jarocka (inspektor ds. współpracy przygranicznej), Andrzej Grzmie-
lewicz (burmistrz miasta i gminy Bogatynia), ks. kanonik Jan Żak (kapelan Koła), 
Olimpia Stanaszek (naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego UMiG), Marcin 
Kiersnowski (naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej UMiG i redaktor naczelny 
biuletynu „Bogatynia”), Krystyna Mazurek (prezes GS Bogatynia)

Odznaczeni Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków oraz przedstawi-
ciele władz (od lewej): Olimpia Stanaszek (UMiG), Stanisław Peremicki (wiceprezes 
Koła), Antonina Cieśla (skarbnik), Zofia Kulikowska (prezes Koła), Sabina Kołacz 
(prezes Komisji Rewizyjnej), Franciszek Olbrycht (członek pocztu sztandarowego) 
oraz Andrzej Grzmielewicz (burmistrz Bogatyni)
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zgromadzonych sybiraków, ich rodzin i sympatyków powrócił obraz wspomnień 
tamtych dni, wyciskając łzy z oczu. Wśród obecnych na mszy sybiraków więk-
szość była w 1940 r. dziećmi, dobrze pamiętają warunki, w jakich byli więzieni, 
i okres pobytu tam, gdzie nie było oznak normalnego życia, a posępna tajga za-
słaniała cały świat. Włodarzami były dokuczliwy mróz, głód, choroby, ciężka 
praca i upokorzenia. Szkoda, że wielu naszych rodziców i starsze rodzeństwo nie 
doczekało czasu, kiedy możemy o tych tragicznych zesłańczych latach otwarcie 
mówić, pisać, tworzyć znaki pamięci i modlić się za nich. Są tego warci.

Zgodnie ze słowami poetki noblistki – Wisławy Szymborskiej „Umar-
łych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”. Musimy dbać 
o historyczny testament i propagować go, by nikomu nie groziło już zesła-
nie na Sybir. Wystarczy, że za nami uparcie jak cień kroczy data 10 lutego 
1940 r.! A tam jeszcze rosną drzewa, które nas widziały, straszyły, i zie-
mia, na której pozostały ślady naszych zmarzniętych, małych, bosych stóp.  
O, ziemio syberyjska! Niech ci Bóg przebaczy.

Druga część uroczystości – integracyjna – przebiegła w innej atmosferze. 
Było to spotkanie z uczniami, nauczycielami, władzami samorządowymi, 
sympatykami, sponsorami i oczywiście sybirakami przy herbacie, słodyczach, 
owocach i wypiekach. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 przedstawili pięk-
ny program artystyczny. A my, zgodnie z myślą Cypriana Kamila Norwida, 

Prezes Koła Zofia Kulikowska (z prawej) i skarbnik Antonina Cieśla dziękują uczniom 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 za piękny występ artystyczny
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dzieliliśmy się naszą smutną przeszłością, aby przekazać młodemu pokoleniu, 
że „żeby ruszyć drogą przyszłą, trzeba wiedzieć, skąd się przyszło”. 

Program obejmował również wręczenie odznaczeń. Złotą Odznakę Ho-
norową za Zasługi dla Związku Sybiraków otrzymał Stanisław Peremicki, 
Srebrną – Antonina Cieśla, Sabina Kołacz, Franciszek Olbrycht.

Po gratulacjach i podziękowaniu odznaczonym za wieloletnią pracę na 
rzecz Koła wszyscy sybiracy i zaproszeni goście otrzymali z rąk burmi-
strza Andrzeja Grzmielewicza upominki w postaci albumu „Bogatynia lata 
1900–1920–2014” i piękne, serdeczne życzenia dla wszystkich sybiraków 
od władz samorządowych miasta i gminy Bogatynia.

Na zakończenie miłego spotkania prezes Koła Zofia Kulikowska podzię-
kowała za wszelką opiekę i pomoc władzom samorządowym miasta i gminy 
Bogatynia, prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” Krystynie 
Mazurek, dyrektorom bogatyńskich szkół, kapelanowi ks. kanonikowi Ja-
nowi Żakowi, lokalnej telewizji oraz reporterom gminnego biuletynu „Bo-
gatynia” w osobach: Marcina Kiersnowskiego, Grzegorza Urbana, Piotra 
Grendy, Katarzyny Pilipiszyn, Marcina Peremickiego i Angeliki Wieczorek.

Zofia Kulikowska

10 LUTEGO WE WROCŁAWIU

Obchody 74. rocznicy pierwszej masowej wywózki Polaków z Kresów 
na Sybir rozpoczęły się w dniu 9 lutego 2014 r. mszą świętą, odprawioną 
przez kapelana wrocławskich sybiraków ks. prałata dr. Franciszka Głoda 
w kościele pw. św. Elżbiety Węgierskiej. 

10 lutego, przy pięknej pogodzie, odbyła się zasadnicza część uroczy-
stości. Pod pomnikiem Zesłańcom Sybiru spotkali się sybiracy, poczty 
sztandarowe wrocławskich szkół oraz dostojni goście. Przybyłych powitał 
prezes Zarządu Oddziału ZS we Wrocławiu Eugeniusz Kuszka. Następnie 
kustosz pomnika Zesłańcom Sybiru ks. prałat Wojciech Tokarz odmówił 
modlitwy. Przemówienia okolicznościowe wygłosiły wiceprezydent Wro-
cławia Anna Szarycz oraz wicewojewoda Ewa Mańkowska.

Uroczystość zakończył apel poległych, po którym złożono pod pomni-
kiem wieńce i wiązanki kwiatów.

Włodzimierz Kowalczyk
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Na uroczystość przybyli (od lewej): wiceprezydent Wrocławia Anna Szarycz, dolnoślą-
ski kurator oświaty Beata Pawłowicz, wicewojewoda Ewa Mańkowska, za nią pre-
zes Zarządu Oddziału ZS we Wrocławiu Eugeniusz Kuszka, komendant Garnizonu 
Wrocław mjr Robert Trela, za nim ppłk Jan Kutny z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk 
Lądowych, ppłk Kazimierz Łucki – zastępca dowódcy 10. Wrocławskiego Pułku Do-
wodzenia, komendant wojewódzki policji insp. Wojciech Ołdyński, zastępca dowód-
cy Garnizonu Wrocław płk Andrzej Dutka

Orkiestra i Kom-
pania Honorowa 

Wojska Polskiego
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OBChODY 74. ROCZNICY PIERWSZEJ MASOWEJ  
WYWÓZKI NA SYBIR W KOLE ZS W DęBNIE

Dzień 10 lutego kojarzy się nam z eksterminacją naszego narodu, przy-
pomina o poniesionych ofiarach, śmierci bliskich i zaborze naszych ziem. 
Żywą pamięć o tych historycznych wydarzeniach przekazujemy młodym 
w sztafecie pokoleniowej. Sprzyjają temu spotkania z młodzieżą i uroczy-
stości rocznicowe z jej udziałem. Jak co roku uroczyście obchodziliśmy 
ten dzień. 

O godz. 10.15 zebraliśmy się licznie przed pomnikiem Sybiraka przy 
ul. Włościańskiej w Dębnie. Przybyli: burmistrz miasta i gminy Dębno 
Piotr Downar wraz z radnym Adamem Kaczmarczykiem, dyrektor Szkół 
Ponadgimnazjalnych Andrzej Dobrowolski z nauczycielką Małgorzatą 

Kwiaty pod pomnikiem Sybiraka w Dębnie składają przedstawiciele Koła ZS (od 
prawej): Henryk Górewicz (skarbnik), Anna Bukowska (kronikarz), Zofia Sadowska 
(prezes) i Teresa Wiśniewska (wiceprezes)
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Jakuszewską i delegacją uczniów, nauczycielka Gimnazjum Publicznego 
Magdalena Umińska z delegacją uczniów, dyrektor Przedszkola nr 2 Doro-
ta Ulicz z wychowawczynią Małgorzatą Klimek i liczną grupą przedszko-
laków, wychowawca z OHP dla dorosłych Stefan Olobry wraz z 18-oso-
bową grupą młodzieży, przedstawiciele Związku Inwalidów Wojennych 
RP – Zdzisław Pyra i reprezentująca kombatantów Maria Mazur, osoby 
represjonowane w osobach Ryszarda Czaczki i Józefa Cierluka, prze-
wodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Hali-
na Stańczak, sybiracy, podopieczni i sympatycy Związku Sybiraków oraz 
mieszkańcy Dębna. Członkami uczestniczących w uroczystości pocztów 
sztandarowych byli uczniowie Gimnazjum Publicznego oraz młodzież 
dorosła. W przemówieniach okolicznościowych burmistrz Piotr Downar 
i radny Adam Kaczmarczyk przypomnieli nasze klęski i zwycięstwa, siłę 
wiary i spełnione marzenia o niepodległej Polsce. Wiersze zadeklamowali 
uczniowie Gimnazjum Publicznego w Dębnie. Złożono kwiaty i zapalono 
znicze pod pomnikiem Sybiraka. Prezes Koła Związku Sybiraków Zofia 
Sadowska poprowadziła modlitwę za zmarłych sybiraków.

O godz. 11.00 odprawiona została msza święta w kościele św. An-
toniego, poprzedzona wysłuchaniem Hymnu Sybiraków. Mszę celebro-
wał proboszcz z parafii Matki Bożej Fatimskiej – ks. dziekan Robert 
Szumowski. Ministrantem był Henryk Moskalik. O oprawę muzyczną 
zadbała Wioletta Kowalik. Homilia miała charakter wspomnieniowy, 
mówiła o przebaczania win. W mszy świętej uczestniczyła delegacja Za-
rządu Oddziału ZS w Gorzowie Wielkopolskim – Jadwiga Ostrowska 
i Wincenty Hubski. 

O godz. 12.00 odbyło się spotkanie, podczas którego wyświetlony został 
film o tematyce sybirackiej. Spotkanie upłynęło w przyjaznej, serdecznej 
atmosferze. Śpiewano pieśni patriotyczne, szczególnie zapadła w pamięć 
Piosenka Marszowa o Sybirakach Mieczysława Koralewicza.

Zarząd Oddziału Koła Związku Sybiraków w Dębnie składa serdecz-
ne podziękowanie za pomoc w przygotowaniu uroczystości burmistrzowi 
miasta i gminy Dębno Piotrowi Downarowi, ks. dziekanowi Robertowi 
Szumowskiemu, radnemu Adamowi Kaczmarczykowi, Wioletcie Kowa-
lik, Kamili Bijas, Henrykowi Moskalikowi, Marii Jackiewicz, dyrektorom 
szkół i przedszkoli, nauczycielom, pocztom sztandarowym i wszystkim, 
którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości.

Teresa Wiśniewska
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DZIEń 10 LUTEGO W GDYNI  
– PODWÓJNA ROCZNICA

Człowiek	jest	wielki	nie	przez	to,	co	ma,	kim	jest,
lecz	przez	to,	czym	dzieli	się	z	innymi.

Jan Paweł II

Sybirakom data 10 lutego 1940 r. jest dobrze znana. Łączy się ona 
z pierwszą masową wywózką Polaków na Sybir. W tym dniu, tradycyjnie 
po mszy świętej w kościele NMP w Gdyni maszerujemy pod nasz pomnik 
W Hołdzie Zesłańcom Sybiru. Po zapaleniu zniczy modlimy się za zmar-
łych, którzy pozostali na nieludzkiej ziemi.

Tak się składa, że Gdynia – miasto, które sybiracy wybrali jako „dru-
gą małą ojczyznę” – 10 lutego obchodzi swoją rocznicę – nadania praw 
miejskich. Z tej okazji rokrocznie odbywa się uroczysta sesja Rady Miasta 
Gdyni, na której wręczane są medale i wyróżnienia wybitnym postaciom 
miasta. W tym roku z okazji 88. rocznicy nadania Gdyni praw miejskich 
uroczystość odbyła się w Teatrze im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.

Muszę nieskromnie przyznać, że Rada Miasta Gdyni Uchwałą 
numer XXXVIII z dnia 15 stycznia 2014 r. nadała mi Medal im. Euge-
niusza Kwiatkowskiego „Za Wybitne Zasługi dla Gdyni”. Medale te są 
nadawane raz w roku, tylko trzem osobom.

Moją laudację odczytała Małgorzata Balsewicz, radna miasta Gdyni. Zrobiła 
to w tak wzruszający sposób, wspominając moją syberyjską drogę oraz tragicz-
ne przeżycia przy śmierci mojej kochanej mamy, że wiele osób ocierało łzy. 

Przy fanfarach poproszono mnie na scenę. Nagrodę odebrałem z rąk 
Stanisława Szwabskiego, przewodniczącego Rady Miasta oraz Wojciecha 
Szczurka, prezydenta miasta Gdyni. Na tę okazję miałem przygotowane 
wystąpienie, ale ze wzruszenia zdołałem jedynie podziękować wszystkim, 
a szczególnie dyrektorom gdyńskich szkół, którzy wnioskowali i popierali 
moją kandydaturę. Moje wzruszenie i zażenowanie publiczność właściwie 
odebrała, schodząc ze sceny otrzymałem gromkie, długie brawa.

Po dekoracji otrzymałem mnóstwo kwiatów oraz pisemnych gratula-
cji od gdyńskich szkół, osób prywatnych i rodziny, która mnie wspierała. 
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Pozwolę sobie zacytować krótki fragment jednego z listów od mgr Aliny 
Mroczkowskiej, dyrektor IX LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego: 

„W swojej pracy w Związku preferował Pan zawsze prawość, sprawied- 
liwość i uczciwość, uznając jednak potrzebę przebaczenia doznanych 
krzywd i bardzo złych życiowych doświadczeń. Świadomość własnej 
bardzo trudnej przeszłości pomogła Panu włączyć młodzież naszego Li-
ceum w długi szereg pokoleń przekazujących następnym wspólne dobro  
– Ojczyznę.

Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego stanowi ukoronowanie życio-
wej działalności, wspaniały dowód na to, że to wszystko, co Pan przeżył, 
zdziałał i osiągnął, »dało plon stokrotny«”.

Jestem dumny z tego, że mieszkam w mieście, w którym żyli i działali 
tacy wspaniali ludzie jak wspomniany Eugeniusz Kwiatkowski, inż. Tade-
usz Wenda i wielu innych budowniczych Gdyni.

Otrzymany medal dedykuję moim koleżankom i kolegom – sybirakom, 
bez których nie byłyby możliwe moja działalność, osiągnięcia oraz uznanie 
wśród społeczności Gdyni.

Od lewej: prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, przewodniczący Rady Miasta Stani-
sław Szwabski, Aleksander Ryziński
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Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Gdańsku Zofia Kłoczko i Irena 
Witort oraz Kordian Borejko.

Pragnę zapewnić mieszkańców Gdyni, „Moich Sybiraków”, że dopó-
ki starczy mi sił, zrobię wszystko, by być godnym nadanego odznaczenia 
imienia sławnego budowniczego Gdyni.

Najszlachetniejszy	w	całym	ludzkim	tłumie	
jest	ten,	kto	prócz	swoich	łez,	łzy	innych	rozumie.	

My sybiracy, jak nikt inny, te łzy rozumiemy. Wylewaliśmy je, chowając 
naszych bliskich w dalekich stepach Kazachstanu i tajgach Syberii oraz 
płacząc po zamordowanych w Katyniu naszych ojcach.

Aleksander Ryziński

„DOBRY MAhARADŻA”

Maharadża Jam Saheb Digvijay Sinhji był wielkim przyjacielem Pol-
ski i polskich dzieci. W czasie II wojny światowej w 1942 r. zbudował 
z własnych środków finansowych, na swojej ziemi, obok rezydencji, 
w której mieszkał, duże osiedle mieszkaniowe dla około tysiąca polskich 
dzieci. Zapewnił im pełne utrzymanie – wyżywienie, opiekę lekarską, 
szkołę i rozrywkę. Opiekował się dziećmi osobiście i często odwiedzał 
w osiedlu. Zapraszał je również do swego pałacu. Wykazywał duże za-
interesowanie warunkami pobytu i tworzył ciepłą, przyjazną atmosferę. 

Dzieci polskie, które trafiły do Indii, wyprowadzone zostały z tere-
nów syberyjskich Związku Radzieckiego przez gen. Władysława An-
dersa do Iranu, skąd były przesiedlane do różnych krajów świata. Około 
5 tys. dzieci przybyło do Indii, z których część trafiła pod opiekę Ma-
haradży. Maharadża Jam Saheb interesował się sprawami Polski już od 
lat 20., kiedy to w Szwajcarii poznał Ignacego Paderewskiego i z nim 
się zaprzyjaźnił. W rozmowie z gen. Władysławem Sikorskim w 1942 r. 
Maharadża powiedział: „Głęboko wzruszony i przejęty cierpieniami 
polskiego narodu, a szczególnie losem tych, których dzieciństwo upły-
wa w tragicznych warunkach najokropniejszej z wojen, pragnąłem w ja-
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kiś sposób przyczynić się do polepszenia ich losu. Zaofiarowałem im 
gościnę na ziemiach położonych z dala od zawieruchy wojennej. Może 
tam w pięknych górach nad brzegami morza dzieci będą mogły powró-
cić do zdrowia, może uda im się zapomnieć o wszystkim, co przeżyły, 
i nabrać sił do przyszłej pracy jako obywatele wolnego już kraju...”. Na 
zapytanie gen. Sikorskiego, czym nasz kraj mógłby się odwdzięczyć 
za przygarnięcie tysiąca polskich dzieci, odpowiedział: „W wyzwolonej 
Polsce nazwijcie moim imieniem którąś z warszawskich ulic”. Skwer 
Dobrego Maharadży przy ul. Opaczewskiej, położony pomiędzy ulica-
mi Grójecką i Szczęśliwicką, jest realizacją przez władze dzielnicy War-

Maharadża Jam 
Saheb w stroju 

indyjskim
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Skwer Dobrego Maharadży w Warszawie

szawa-Ochota życzenia wypowiedzianego pod adresem Polski przed 
70 laty. Imię Maharadży Jam Saheba nosi również Zespół Szkół przy 
ul. Bednarskiej w Warszawie. W Warszawie wśród członków Związku 
Sybiraków żyją jeszcze osoby, które korzystały z gościnności Dobrego 
Maharadży. Pan Wiesław Stypuła jest autorem interesującej autobiogra-
ficznej książki „W gościnie u polskiego maharadży” (z niej zaczerpnięto 
cytaty).

Mieczysław Pogodziński 



OGŁOSZENIA

PROGRAM UROCZYSTOśCI

10 maja 2014 r. Grodziec
godz. 10.00 – rozpoczęcie pielgrzymki jubileuszowej na Kalwarii
godz. 11.00 – msza święta w kościele w 20. rocznicę koronacji obrazu Mat-
ki Bożej Sybiraków

10–11 maja 2014 r. Częstochowa (organizator: Oddział ZS w Gliwicach)

10 maja
godz. 17.00 – msza święta w intencji sybiraków w Kaplicy Cudownego 
Obrazu
godz. 18.30 – akademia w Sali Ojca Kordeckiego
godz. 21.00 – apel jasnogórski, a po nim droga krzyżowa na wałach Jasnej 
Góry 

11 maja
godz. 9.30 – uroczysty przemarsz pod Mauzoleum Golgoty Wschodu i apel 
poległych
godz. 11.00 – msza święta dziękczynno-błagalna w Bazylice Mariackiej
godz. 12.00 – zakończenie pielgrzymki

25–26 czerwca 2014 r. Licheń

25 czerwca
– przyjazd w dowolnych godzinach i indywidualne nabożeństwo drogi 
krzyżowej
godz. 19.00 – wspólna msza święta w intencji chorych w Bazylice

26 czerwca
godz. 11.00 – apel poległych przy pomniku Sybiraków
godz. 12.00 – główna msza święta w intencji sybiraków w Bazylice



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „KOMBATANT”
05-120 LEGIONOWO UL. JAGIELLOńSKA 71,  

TEL. 22 766 45 01, fAx 22 766 45 02

Legionowo, 25 lutego 2014 r.

     Pan Tadeusz Chwiedź
     Prezes Związku Sybiraków
     ul. Mazowiecka 12
     00-048 Warszawa

Szanowny Panie Prezesie,
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” informuje, że posiada wolne 

miejsca i jest gotowy przyjąć osoby chętne, które chciałyby u nas zamiesz-
kać.

Koszt utrzymania mieszkańca w 2014 r. nie ulegnie zmianie i będzie 
wynosił 3513,90 zł.

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” jest domem przeznaczonym dla 
osób w podeszłym wieku. Dom posiada 96 miejsc. 50 miejsc stałego po-
bytu przeznaczonych jest dla kombatantów i innych osób uprawnionych w 
rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektó-
rych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 
(DzU z 2012 r. poz. 400), ich współmałżonków oraz wdowców i wdów 
pozostałych po tych osobach.

Dysponujemy salą rehabilitacyjną wyposażoną w nowoczesną apara-
turę do fizykoterapii, zapewniamy stałą opiekę pielęgniarek i opiekunek. 
Umożliwiamy dowóz do lekarzy specjalistów na terenie Legionowa, po-
siadamy samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. 
Dom posiada kaplicę, w której codziennie odprawiane są msze święte. Or-
ganizujemy naszym mieszkańcom terapię zajęciową i zajęcia kulturalno-
-oświatowe.

Szczegółowych informacji na temat Domu udzielą pracownicy socjalni 
pod numerem telefonu (22) 766 45 07.

      Z poważaniem
      DYREKTOR
      Anna Stępińska
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ODESZLI OD NAS

Z żalem przyjęliśmy wiadomość, że 30 listopada 2013 r. zmarł

śp. Zdzisław Lach

Zmarły był współorganizatorem Koła Związku Sybiraków 
w Bolesławcu. Przez wiele kadencji aż do chwili obecnej pełnił funkcję 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Przyczynił się do nadania 
Gimnazjum Samorządowemu nr 2 imienia Polaków Zesłanych na 

Sybir. Wielkim marzeniem śp. Zdzisława Lacha było upamiętnienie 
powrotu Polaków z zesłania. Marzenie to spełniło się – od 15 maja 

2013 r. na cokole widnieje tablica z napisem jego autorstwa:  
„Po głodowej tułaczce po Syberii wróciliśmy do Ojczyzny”.

Odszedł skromny człowiek, sumienny działacz, dla którego 
działalność na rzecz innych stała się pasją i misją, którą z zapałem 

i niebywałym zaangażowaniem, pomimo wielu trudności i problemów  
ze zdrowiem, wypełniał. 

Żegnaj, Zdzisławie, wierny Przyjacielu! Będzie nam Ciebie bardzo 
brakowało. Dobrze zasłużyłeś się Związkowi Sybiraków i Ojczyźnie. 

Niech Bóg da Ci wieczny odpoczynek!
Cześć Jego pamięci!

Koło Związku Sybiraków w Bolesławcu

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 10 grudnia 2013 r. zakończyła 
swoją ziemską wędrówkę

śp. Dorota Mońko

Zmarła była długoletnią prezeską Koła Związku Sybiraków 
w Ełku, wiceprezeską Zarządu Oddziału ZS w Augustowie. Zasłużona 
działaczka w środowisku sybirackim. Wspaniała koleżanka, człowiek 

o wielkim sercu. Przekazujemy wyrazy współczucia rodzinie.
Cześć Jej pamięci!

Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Augustowie
Społeczność Sybiracka Koła Ełk



W dniu 14 stycznia 2014 r. odszedł na zawsze

śp. Romuald Szendryk

prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Górze Śląskiej.
Za długoletnią działalność Zarząd Główny Związku Sybiraków 

składa podziękowanie, przekazując wyrazy współczucia rodzinie.
Cześć Jego pamięci!

Zarząd Główny Związku Sybiraków

W dniu 21 stycznia 2014 r. zmarł prezes Zarządu Oddziału 
Związku Sybiraków w Przemyślu

śp. Jerzy Rożko

członek Związku Sybiraków od 1990 r., aktywny i oddany 
działacz, wieloletni członek Zarządu Oddziału, wiceprezes 

i w ostatnich latach prezes Zarządu Oddziału.
Żegnamy z wyrazami wielkiego szacunku.

Cześć Jego pamięci!

Zarząd Główny Związku Sybiraków

Dnia 14 lutego 2014 r. po długiej chorobie zmarł

śp. Edward Bobel

wieloletni członek i skarbnik Zarządu Koła Związku Sybiraków 
Warszawa-Ochota, chorąży pocztu sztandarowego Zarządu 

Głównego Związku Sybiraków, organizator wycieczek i pielgrzymek 
dla członków Koła. Z żalem żegnamy dobrego kolegę.

Cześć Jego pamięci!

Zarząd Koła Związku Sybiraków Warszawa-Ochota
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