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3VII Krajowy Zjazd Delegatów Związku Sybiraków

Warszawa, 14 maja 2014 r.

      Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

 VII Krajowy Zjazd Delegatów
 Związku Sybiraków

Szanowni Państwo, 

serdecznie dziękuję za zaproszenie na VII Krajowy Zjazd Delegatów Związku 
Sybiraków. Nie mogąc uczestniczyć w tym ważnym spotkaniu, tą drogą pragnę 
zwrócić się do zgromadzonych i przekazać serdeczne pozdrowienia wszystkim 
Sybirakom. Zjazd stwarza dobrą okazję, bym zwróciła się do szanownego grona 
Sybiraków z wyrazami szacunku i uznania. Od dziesięcioleci bowiem pielęgnu-
jecie Państwo, ze szczególnym pietyzmem, pamięć o ofiarach carskiego i so-
wieckiego totalitaryzmu. Nie sposób również przecenić Państwa zaangażowania 
w pracę edukacyjną z młodzieżą. Dzięki niej młode pokolenia poznają polską 
historię, ale tę, której próżno szukać w książkowych opracowaniach, bo płynącą 
z głębi serca, pełną osobistych doświadczeń i odczuć. 

Życząc udanych obrad, pragnę przekazać słowa uznania dla pracy i aktywno-
ści ustępujących władz, zaś nowo wybranym życzę powodzenia w podejmowa-
nych działaniach.

Serdecznie pozdrawiam i łączę wyrazy szacunku.

       Ewa Kopacz
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                      SZEF
   KANCELARII PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
           Jacek Michałowski

Warszawa, 20 maja 2014 r.

  Uczestnicy 
  VII Krajowego Zjazdu Delegatów 
  Związku Sybiraków

Szanowni Państwo, 

serdecznie dziękuję za zaproszenie na tak ważne wydarzenie, jakim jest dla 
Państwa środowiska Krajowy Zjazd Delegatów Związku Sybiraków. W imie-
niu prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego i własnym pragnę 
przekazać wyrazy szacunku dla wszystkich czcigodnych weteranów Związku 
i działaczy, a także przyjaciół i współpracowników Związku. Odrodzona Polska 
dziękuje Wam, Drodzy Państwo, za zasługi, jakie położyli Państwo dla przywró-
cenia pamięci o martyrologii dawnych Kresów Wschodnich. Serdecznie gratuluję 
tym z Państwa, którzy otrzymają dzisiaj Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia 
Polski oraz Krzyże Zasługi. Zbliża się 25. rocznica zwycięstwa opozycji demo-
kratycznej w wyborach parlamentarnych z czerwca 1989 r. Za dwa tygodnie bę-
dziemy świętować jubileusz wolności i suwerennego, demokratycznego państwa 
polskiego. Te obchody będą też hołdem złożonym wszystkim, którzy w imię tej 
sprawy walczyli i ginęli, cierpieli i pracowali. Wśród nich są tysiące naszych 
rodaków skazanych na wygnanie w bezkres niemieckiej ziemi. Bardzo liczę na 
Państwa udział w tych uroczystościach. Liczę na obecność sztandaru Związku 
Sybiraków wśród flag biało-czerwonych i wśród tych ze znakiem Solidarności. 
To święto nas wszystkich, święto spełnionej nadziei na odzyskanie wspólnego 
polskiego domu, w którym możemy żyć jako ludzie wolni.

Dziękując za obywatelskie zaangażowanie, życzę Państwu udanych i owoc-
nych obrad oraz pomyślnej realizacji wszelkich projektów i zamierzeń.

            Łączę ukłony
       Jacek Michałowski
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Warszawa, 20 maja 2014 r.

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
           PODSEKRETARZ STANU
                Beata OCZKOWICZ

 PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO
 ZWIĄZKU SYBIRAKÓW
 Pan Tadeusz CHWIEDŹ

                             „Historia – świadek czasu, światło prawdy,
 życie pamięci, nauczycielka życia, zwiastunka przyszłości”.
 Cyceron

Szanowny Panie Prezesie,

pragnę przekazać serdeczne pozdrowienia wszystkim zgromadzonym  
na VII Krajowym Zjeździe Delegatów Związku Sybiraków. W dniu dzisiej-
szym jako wiceminister obrony narodowej jestem z Wami myślami i pragnę 
złożyć hołd wszystkim, którzy byli świadkami i uczestnikami tragicznych 
zsyłek sprzed lat. Piekło, jakie przeżyli nasi rodacy, wymaga od nas, współ-
czesnych, abyśmy pamięć o nich pielęgnowali i przekazywali z pokolenia na 
pokolenie. Losy Wasze i Waszych rodzin, bliskich, przyjaciół, sąsiadów są 
wyrazem męstwa, patriotyzmu, niezłomnej walki o własną godność i utrzy-
manie tego, co jest dla nas najcenniejsze – Polskości.

Związek Sybiraków to organizacja szczególna. Dziękuję za Waszą działalność 
i życzę, aby wysiłki podejmowane na rzecz upamiętniania trudnych i bolesnych 
losów sybiraków były przykładem dla tych, którym leży na sercu rozwijanie hi-
storycznej świadomości młodego pokolenia.

Przekazując dla wszystkich zgromadzonych życzenia pomyślności i niesłab-
nącego hartu ducha, pragnę podziękować za zaproszenie i życzyć owocnych ob-
rad. Jednocześnie bardzo żałuję, że nie mogę osobiście uczestniczyć w Waszym 
tegorocznym Zjeździe. 

      Z wyrazami szacunku
         Beata Oczkowicz
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PRZEMÓWIENIE WOJEWODY śWIęTOKRZYSKIEGO 
BOżENTYNY PAŁKI-KORUBY

Szanowni Państwo, Delegaci, Panie Prezesie, Panie Ministrze, Panie 
Pośle, Panie Marszałku, wszyscy goście, różnych tytułów i stanowisk, 
cieszymy się bardzo, że możemy Was na VII Zjeździe Delegatów gościć  
na ziemi świętokrzyskiej. Kiedyś resort i wszyscy kombatanci należeli 
z ustawy do wojewody, teraz do pana marszałka, więc może i z tego tytułu 
pierwsza zabieram głos, bo pan marszałek będzie mówił o teraźniejszo-
ści, ja o przeszłości. Ale jeśli mam mówić, to wspomnę, że z insurekcji 
kościuszkowskiej i z powstań innych, z miast fabrycznych, fabryk Łodzi 
i różnych miejsc Państwo do niepodległej szliście i serdecznie Wam dzię-
kujemy za tę lekcję historii, bo Wasze życiorysy świadczą o Waszej de-
terminacji i o losach, które przeszliście. Po powrocie nie zawsze było tak 
pięknie, nie zawsze było tak różowo, nie wszyscy witali Was z otwartymi 
ramionami. Ale ten okres macie i my wszyscy szczęśliwie za sobą. Dziś 
organizacje kombatanckie, zwłaszcza organizacja sybiraków naprawdę 
cieszy się właściwym sobie miejscem i uznaniem, ponieważ Wy stanowi-
liście o tej najprężniejszej historii narodu. Zawsze zachęcam, jak spoty-
kam się z naszymi kombatantami, żeby pisać, pisać, pisać te wspomnie-
nia, które się zacierają, znikają, sybiraków ubywa. Więc w dzień Waszego 
Zjazdu tutaj, na ziemi świętokrzyskiej serdecznie pozdrawiam wszystkich 
delegatów, życząc, żeby te obrady spełniły oczekiwania Was wszystkich. 
Jednocześnie dobrego pobytu na ziemi w ciągu tych kilku dni obrad,  
a na resztę wszystkich dni dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności i uznania, 
na które z całą pewnością swoim życiem zasłużyliście, zapracowaliście, 
i jako związek, i stowarzyszenie, i jako pojedyncze losy, bardzo różne, 
bardzo skomplikowane. Serdecznie pozdrawiam.
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PRZEMÓWIENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 
śWIęTOKRZYSKIEGO ADAMA JARUBASA

Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie na ziemi świę-
tokrzyskiej. Cieszę się, że walne zebranie Związku Sybiraków odbywa się 
właśnie na ziemi świętokrzyskiej. Witam wszystkich Państwa bardzo ser-
decznie i cieszę się, że Państwa Zjazd uszanował swoją obecnością rów-
nież pan minister Waldemar Strzałkowski, to pokazuje, że również pan 
prezydent i Kancelaria Prezydenta doceniają to, co Państwo robicie. Pani 
wojewoda wspomniała o tym, że samorząd województwa pełni od kilku lat 
opiekę nad organizacjami kombatanckimi i osób represjonowanych. Dla 
mnie jest to ogromny honor i chcę bardzo serdecznie podziękować za to, 
co Państwo robicie na rzecz upamiętniania historii zesłań. Opiekujecie się 
osobami, których te tragedie, bo tak je trzeba określić, dotknęły, opieku-
jecie się rodzinami osób zesłanych. W regionie świętokrzyskim dziękuję 
w sposób szczególny. Bo tak się składa, że Radzie Kombatantów i Osób 
Represjonowanych – można powiedzieć – przewodzi osoba z Waszego 
środowiska, szef Związku z regionu świętokrzyskiego pan Maciej Lis, 
któremu bardzo serdecznie dziękuję za to, i myślę, panie Macieju, dzisiaj 
w swoim środowisku, przed pana kolegami i koleżankami, bardzo panu za 
to dziękuję w imieniu całego środowiska kombatanckiego.

Szanowni Państwo, wiem, że na jutrzejszy dzień zapowiedział swoją 
obecność pan minister Ciechanowski. Będziecie na pewno mieli okazję 
mówić też o tej bieżącej współpracy i problemach całego środowiska, bo 
uczestnicząc w zjazdach, wiem, że tych problemów, również w wymiarze 
socjalnym, o którym na pewno nie wolno zapominać, jest bardzo dużo, ale 
w tym momencie życząc miłego pobytu na ziemi świętokrzyskiej, życzę, 
żeby te obrady były owocne i wniosły wiele treści merytorycznej. Mam na-
dzieję na to, że również państwo, rozumiane też jako jego struktury, będzie 
dobrze wywiązywać się z powinności wobec tych, dzięki którym dzisiaj 
możemy pracować, służyć naszej wolnej, demokratycznej Polsce. Pozdra-
wiam Państwa bardzo serdecznie i życzę owocnych obrad.
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PRZEMÓWIENIE SZEFA URZęDU DS. KOMBATANTÓW 
I OSÓB REPRESJONOWANYCH  

JANA STANISŁAWA CIECHANOWSKIEGO

Panie Ministrze, Drodzy, Szanowni Sybiracy, z panem prezesem na czele, 
przede wszystkim chciałem podziękować za zaproszenie, za to, że od pięciu lat 
spotykamy się z większością z Państwa. Tak sobie myślę, że kolejne pięć lat 
wspaniałej współpracy nas czeka. Jesteście Państwo wspaniałym środowiskiem 
i macie taką jedną zaletę, która się rzadko pojawia: mianowicie jesteście dosko-
nale zorganizowani. Czyli nie dość, że to wielkie dzieło przekazywania młodym 
pokoleniom tego, co w historii polskiej było tragiczne, co spotkało Państwa, Po-
laków, dlatego że byli Polakami, przekazywania prawdy o tym, walki o tę praw-
dę, pokazywania tych wszystkich kłamstw, które się w różnych propagandach 
XX w. w różnych miejscach pojawiały, ale to też jest pokazywanie czegoś nie-
zwykle optymistycznego. Polskiej nadziei, polskiego hartu ducha, polskiej nie-
złomności. I za tę służbę, którą Państwo pełnicie, wielokrotnie kosztem dzieci, 
wnuków, rodziny, za przekazywanie młodym pokoleniom tej pochodni polskiej 
wolności, za to chciałem Państwu dzisiaj najserdeczniej podziękować. To jest 
wielkie dzieło, które zaczęliście nie wtedy, kiedy związek mógł powstać, ale już 
tam, na Wschodzie, bo wszystkie kolejne lata to było jedno wielkie świadectwo 
i jedna wielka praca, żeby Polacy nie zapomnieli, jak wielki to wysiłek, bar-
dzo często związany z różnymi utrudnieniami, represjami. Dlatego, że Państwa 
środowisko było, może nie wyrzutem sumienia, bo oni sumienia nie mieli, ale 
takim cierniem, który nie pozwalał propagandowo pewnych rzeczy pokazać tak, 
jak oni by chcieli. I tego Polacy, tego Polska nigdy swoim drogim rodakom sy-
birakom nie zapomni i to Państwa dzieło będzie widoczne jeszcze za dziesiątki 
lat, kiedy już nikogo z nas nie będzie na tym świecie, to pozostanie. I to jest 
wspaniałe, najważniejsza ta praca z młodzieżą. Jak jeżdżę po Polsce, spotykamy 
się często w różnych miejscach naszej ojczyzny, to widać efekty tej pracy. Te 
wszystkie upamiętnienia, to, że nie zapominamy o tych, którzy nawet grobów 
swoich nie mają na Wschodzie, większości Państwa takie tragedie się przydarza-
ły, że Polaka nie można było pochować po chrześcijańsku. To my powinniśmy 
o tym pamiętać, o tych wszystkich cmentarzach, które pozostały w Rosji, w Ka-
zachstanie, w Uzbekistanie, w innych miejscach, w Iranie. Staramy się to robić, 
staramy się, żebyśmy mogli jak najbardziej gremialnie te miejsca odwiedzać. To 
są pielgrzymki, a nie turystyka, jak nam niektórzy zarzucają. I ci ludzie na nas 
czekają, ci Polacy wspaniali, którzy życie oddali za to, żebyśmy mogli w wolnej, 
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demokratycznej Polsce żyć, oni na nas czekają. Wszyscy doskonale zdajemy 
sobie z tego sprawę, a dzięki odwiedzaniu takich miejsc, które bardzo często 
Państwo nam wskazujecie, właściwie stajemy się lepszymi Polakami. I to jest 
wspaniałe, jeszcze raz za to dziękuję.

Jednocześnie chciałem pogratulować tych wspaniałych przedsięwzięć Związ-
ku Sybiraków, organizacji Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. Kto potra-
fi zorganizować imprezę patriotyczną, która ma wymiar masowy, ma wymiar 
ogólnopolski, ma wymiar międzynarodowy, gdzie cały Białystok staje się cen-
trum polskiej myśli patriotycznej na ten jeden, dwa dni, kiedy mamy możliwość 
oddania Państwu hołdu i podziękowania. Ale to jest uroczystość zorganizowana 
przez Was, przez Związek Sybiraków, na czele z panem prezesem Tadeuszem 
Chwiedziem, któremu chciałem osobiście podziękować za współpracę.

Chciałbym wymienić wszystkie ośrodki, które są tu reprezentowane. Jakbym 
zaczął wymieniać tylko te, w których byłem i gdzie się spotykaliśmy, zajęłoby to 
za dużo czasu. W każdym razie proszę mieć to poczucie, że to jest wielki zaszczyt 
móc z Państwem współpracować. Mamy wiele spraw bieżących, które w trakcie 
roboczej współpracy załatwiamy, rozpatrujemy. Jesteśmy też od tego, żeby przyj-
mować Państwa oczekiwania, Państwa postulaty, żeby je próbować realizować. 
Nie zawsze wszystko się udaje, czasem coś się udaje, tak jak z tą zniżką komu-
nikacyjną, która właśnie wchodzi, na inne tematy będziemy na pewno jeszcze 
wielokrotnie rozmawiać. Ale jak patrzymy na wskaźniki tego, czy się poprawia, 
to myślę, że możemy tutaj powiedzieć, że te ostatnie pięć lat to jest wielka zmia-
na i to są sprawy pozytywne. Mamy 17 września, mamy coraz większą pamięć 
wśród młodych pokoleń. Jeszcze jest wiele do zrobienia i mogę Państwa zapew-
nić, że zrobię wszystko, byście jako jedno z najwspanialszych, najbardziej zasłu-
żonych polskich środowisk mieli poczucie, że państwo polskie o Was pamięta. 
Tutaj zawsze możemy liczyć na życzliwość Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej, panu ministrowi Markowi Buciorowi chciałem podziękować, ponieważ 
panu ministrowi Państwo zawdzięczają to, że zniżka komunikacyjna 51% została 
dodana do projektu ustawy o Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość. Sejm 
Rzeczypospolitej, rząd stwierdzili, że zarówno weterani, którzy z bronią w ręku 
walczyli o naszą wolność podczas II wojny światowej, jak i sybiracy powinni 
być w ten sposób wyróżnieni. I to jest krok do przodu, na temat innych kroków 
będziemy rozmawiać. Dziękując jeszcze raz za zaproszenie, bardzo żałuję, że nie-
stety dość szybko będę musiał Państwa opuścić, bo czeka mnie kolejna uroczy-
stość w Warszawie, ale naprawdę się cieszę z tego spotkania. Serdecznie gratuluję 
wszystkim odznaczonym i do zobaczenia na najbliższej sybirackiej uroczystości.
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PRZEMÓWIENIE WICEMINISTRA PRACY I POLITYKI 
SPOŁECZNEJ MARKA BUCIORA

Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i w imie-
niu pana ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza bardzo w pierwszej ko-
lejności chcę serdecznie pogratulować osobom wyróżnionym przez pana 
ministra Ciechanowskiego. To osoby najbardziej zasłużone i to osoby, które 
są nie tylko zasłużone, ale one są symbolem pozostałych wszystkich osób, 
które też w przyszłości uzyskają to szczególne wyróżnienie. Gratuluję bar-
dzo serdecznie. Również bardzo serdecznie chcę pogratulować nowym 
władzom wybranym wczoraj. Serdecznie gratuluję, panie prezesie, i chcę 
bardzo również podkreślić, że rząd, że ministerstwo na miarę swoich moż-
liwości stara się sprostać oczekiwaniom całego środowiska kombatanckie-
go i całego środowiska osób represjonowanych. My mamy świadomość, że 
nie zawsze te wszystkie oczekiwania, nadzieje, które są wiązane z pracami 
legislacyjnymi, bo przecież Ministerstwo Pracy odpowiada za reprezen-
towanie stanowiska rządu, i nie zawsze to stanowisko jest stanowiskiem 
wygodnym dla wszystkich stron. Ale musimy zważyć interesy wszystkich 
osób zainteresowanych, wszystkich środowisk i również musimy pamię-
tać o tym, że środowiska te muszą być dokładnie tak samo traktowane. 
One muszą być traktowane równo, a to również oznacza tyle, że nie mo-
żemy dokonywać szczególnych wyróżnień, mimo że rozumiemy bezmiar 
trudności, bezmiar tych nieszczęść, które nastąpiły, to ostatecznie muszą 
być podejmowane stanowiska przez rząd, który działa w trudnej sytuacji. 
Dzisiaj oczywiście Polska się rozwija, ale Polska też jest obarczona wie-
loma wyzwaniami, wieloma obciążeniami. To przesądza o tym, że mając 
świadomość – bo ja mam świadomość – oczekiwań, również tego środo-
wiska, przez Państwa reprezentowanego, musimy czasami tylko przyznać 
tyle uprawnień, ile jest możliwe. Pan minister Ciechanowski podkreślił, 
że wszystkie kwestie dotyczące samych prac legislacyjnych, związanych 
z tworzeniem Korpusu Weteranów, z rozciągnięciem różnych i wszystkich 
uprawnień nie tylko na osoby te, które wejdą do Korpusu Weteranów, ale 
na całe środowisko kombatantów, osób represjonowanych. To ważne, bo 
wszyscy są w tym wypadku też równo potraktowani, a mamy świadomość, 
że oczekiwania są oczywiście większe. One są zresztą zawsze większe, ale 
rząd musi pamiętać o swoich możliwościach również.

Jeszcze raz serdecznie gratuluję. (...) Dziękuję bardzo.
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NACZELNE WŁADZE ZWIĄZKU SYBIRAKÓW WYBRA-
NE NA VII KRAJOWYM ZJEŹDZIE DELEGATÓW

W DNIACH 19–21 MAJA 2014 R.

ZARZĄD GŁÓWNY ZWIĄZKU SYBIRAKÓW

Chwiedź Tadeusz – prezes   
Sikorski Stanisław – sekretarz generalny
Jurkin Stanisław – skarbnik
Kuszka Eugeniusz – wiceprezes 
Lipowski Grzegorz – wiceprezes 
Skotnicki Zygmunt – wiceprezes
Pogodziński Mieczysław – członek Prezydium 
Sedlak Danuta – członek Prezydium 
Szemioth Aleksandra – członek Prezydium 
Bancewicz Józef
Borejko Kordian 
Gajda Marian  
Gardiasz Henryk  
Grenczak Kazimierz 
Hryniewicka Jolanta 
Kaklin Tadeusz 
Lewicki Jerzy 
Mandryk Wacław  
Markiewicz Maria
Myrcha Jan 
Olejnik Henryk 
Oliwa Walenty 
Ostrowska Jadwiga   
Sznajder Stanisław   
Żukowski Czesław  
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GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA 

Janik Roman – przewodniczący 
Stec Tadeusz – wiceprzewodniczący 
Kotowski Kazimierz – wiceprzewodniczący
Puchała Wanda – sekretarz 
Greszczyk Ryszard 
Gwiazdowski Marian 
Mikuć Alfons 
Miłkowska Jadwiga 
Myśliński Mirosław 

GŁÓWNY SĄD KOLEżEńSKI 

Rymaszewski Tadeusz – przewodniczący
Kamińska Danuta – wiceprzewodniczący
Montowtt Tadeusz – sekretarz
Janczewski Michał 
Jasiewicz Bernard 
Misiewicz Józef 
Stankiewicz Maria 
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ODZNACZENIA WRęCZONE  
PODCZAS VII KRAJOWEGO  

ZJAZDU DELEGATÓW

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, na pod-
stawie art. 138 Konstytucji RP oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, za 
wybitne zasługi w działalności społeczno-kombatanckiej na rzecz środowi-
ska kombatanckiego przyznał:
–  Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski: Iwonie Biedulskiej, Jadwi-

dze Ostrowskiej i Aleksandrze Szemioth,
– Złoty Krzyż Zasługi: Stanisławowi Skrobotowi,
–  Srebrny Krzyż Zasługi: Józefowi Czekajowi, Eugenii Dziemiańczuk, 

Edwardowi Nowakowi, Michałowi Tokarskiemu, Lidii Zając-Braksator.
Odznaczenia obecnym wręczył minister Kancelarii Prezydenta RP Wal-

demar Strzałkowski.
Na wniosek Zarządu Głównego Związku Sybiraków decyzją nr 391 

z dnia 8 kwietnia 2014 r. medalem Pro Patria odznaczeni zostali: Maria 
Dratwińska, Ryszard Filipienko, Maria Jurkiewicz, Maria Kozłowska, 
Barbara Maria Kukulska, Mieczysław Martusewicz, Jadwiga Miłkowska 
oraz Jan Truszkowski. Medale wręczał Jan Stanisław Ciechanowski – szef 
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych z towarzyszeniem wi-
ceministra pracy i polityki społecznej Marka Buciora.

Zgodnie z regulaminem Odznaki Honorowej za Zasługi dla Związku Sy-
biraków Złotą Odznakę podczas VII Krajowego Zjazdu Delegatów Związ-
ku Sybiraków otrzymali: Karol Fijałkowski – pełnomocnik zarządu wo-
jewództwa świętokrzyskiego ds. kombatantów i osób represjonowanych, 
Jerzy Kobryń, Maria Jurkiewicz, Władysław Kuźma, Janusz Pawłowski, 
Franciszek Pić i Zygmunt Skotnicki.

Srebrną Odznakę przyznano Marcelinie Wójcik z Kancelarii Zarządu  
– Pełnomocnika ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego.

Odznaki wręczył prezes Tadeusz Chwiedź w asyście sekretarza general-
nego Stanisława Sikorskiego.

Medale Pamiątkowe z okazji 25-lecia reaktywowania Związku Sybira-
ków nadane przez Zarząd Oddziału ZS w Gdańsku otrzymali prezes Zarzą-
du Głównego Tadeusz Chwiedź i sekretarz generalny Zarządu Głównego 
Stanisław Sikorski. 
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Zarząd Miejskiego Koła Związku Sybiraków w Gdyni w uzgodnieniu 
z Zarządem Wojewódzkiego Oddziału Związku Sybiraków w Gdańsku 
wyróżnił Medalami Pamiątkowymi z okazji 25-lecia reaktywowania 
Związku Sybiraków Kalinę Jaskólską, Marię Markiewicz, Irenę Tańską 
i Beatę Żyłkowską. 

Ponadto pamiątkowe dyplomy w podziękowaniu za współpracę z Ko-
łem nr 2 w Sulechowie (Oddział ZS w Zielonej Górze) otrzymali sekretarz 
generalny Stanisław Sikorski, Maria Markiewicz i Kalina Jaskólska. 
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VII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW  
ZWIĄZKU SYBIRAKÓW

W dniach 19–21 maja 2014 r. w hotelu Ameliówka w Mąchocicach 
Kapitulnych koło Kielc odbył się VII Krajowy Zjazd Delegatów Związ-
ku Sybiraków. Obrady delegatów Związku otworzył prezes Zarządu 
Głównego Tadeusz Chwiedź. Po wprowadzeniu na salę obrad sztanda-
rów Związku Sybiraków odegrano Hymn Sybiraków, po którym minutą 
ciszy uczczono pamięć tych, których już nie ma wśród nas, a wśród nich 
pamięć długoletniego sekretarza generalnego Edwarda Duchnowskiego, 
który zginął w katastrofie smoleńskiej.

Ks. Zdzisław Banaś, krajowy kapelan sybiraków, odmówił modlitwę 
za zmarłych oraz udzielił błogosławieństwa żyjącym sybirakom.

Gośćmi zjazdu byli: Waldemar Strzałkowski – przedstawiciel Kan-
celarii Prezydenta RP, Marek Bucior – wiceminister pracy i polityki 
społecznej, Jan Stanisław Ciechanowski – szef Urzędu ds. Komba-
tantów i Osób Represjonowanych, Jacek Dziuba – dyrektor Gabinetu 
Szefa UdsKiOR, Mirosław Pawlak – poseł na Sejm RP, Adam Jarubas 
– marszałek województwa świętokrzyskiego, Grzegorz Świercz – wi-
cemarszałek województwa świętokrzyskiego, Bożentyna Pałka-Koru-
ba – wojewoda świętokrzyski, Zdzisław Wrzałka – starosta kielecki, 
Karol Fijałkowski – pełnomocnik zarządu województwa świętokrzy-
skiego ds. kombatantów i osób represjonowanych, Marcelina Wójcik 
– przedstawicielka Kancelarii Zarządu – Pełnomocnika ds. Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych Województwa Świętokrzyskiego, Ma-
ciej Lis – przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, Tomasz Domański – przedstawiciel Delegatury 
IPN w Kielcach, mjr Mirosław Wolski – wojskowy komendant uzupeł-
nień w Kielcach. Z członków – założycieli Związku Sybiraków przy-
byli Irena Głowacka i Grzegorz Nawarycz. Stowarzyszenia Pamięci 
Zesłańców Sybiru reprezentował Robert Sobol.

Zasłużonym działaczom Związku Sybiraków wręczone zostały odzna-
czenia państwowe. Dekoracji dokonał przedstawiciel Kancelarii Prezy-
denta RP Waldemar Strzałkowski, a w imieniu uhonorowanych podzię-
kowała Jadwiga Ostrowska. Prezes Zarządu Głównego Tadeusz Chwiedź 
odznaczył natomiast osoby działające na rzecz Związku Odznaką Hono-
rową za Zasługi dla Związku Sybiraków.
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Na przewodniczących obrad wybrani zostali Kordian Borejko, Grze-
gorz Lipowski i Stanisław Sikorski. Powołane zostały komisje zjazdowe 
w składzie:
–  Komisja Mandatowa: Stanisław Jurkin (przewodniczący), Zofia Kłoczko, 

Irena Kostera, Tadeusz Montowtt, Maria Sawka,
–  Komisja Skrutacyjna: Michał Buniak (przewodniczący), Danuta Cygan, 

Aleksander Maciejewicz, Zdzisław Maliszewski, Mirosława Niekora-
niec, Tadeusz Sitnik, Nina Żyłko,

–  Komisja Matka: Jadwiga Ostrowska (przewodnicząca), Włodzimierz Ko-
walczyk, Celina Riedl, Jerzy Sienkiewicz, Czesława Szaraniec,

–  Komisja Statutowa: Józef Bancewicz (przewodniczący), Edward Dasz-
kiewicz, Henryk Gardiasz, Józef Misiewicz, Zygmunt Skotnicki,

–  Komisja Uchwał i Wniosków: Aleksandra Szemioth (przewodnicząca), 
Anatol Gonczarewicz, Wanda Puchała, Danuta Sedlak, Marian Szymczak.
Na 175 wybranych delegatów na obrady przybyło 164, czyli 93,7%, 

zjazd był zatem prawomocny.
Po formalnościach związanych z przebiegiem obrad i wyborze odpo-

wiednich komisji, sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Związ-
ku Sybiraków w kadencji 2010–2014 wygłosił prezes Tadeusz Chwiedź. 

Sprawozdanie prezesa Zarządu Głównego Tadeusza Chwiedzia 
z działalności Zarządu Głównego w kadencji 2010–2014

Szanowni Goście, Drodzy Delegaci,
uczestniczymy w VII Krajowym Zjeździe Delegatów Związku Sybiraków. 

Dobiega końca VI kadencja statutowych władz Związku. Szybko upływa 
czas, przybywa nam lat, niestety ubywa zdrowia, sił i koniecznej energii do 
dalszej, aktywnej działalności. Mimo to staraliśmy się sprawować służebną 
rolę wobec naszych wyborców z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem. 
Za główny i najważniejszy nasz obowiązek przyjęliśmy realizację podjętych 
na VI Zjeździe uchwał i wniosków. Realizację tych zadań omawialiśmy na 
wszystkich kolejnych posiedzeniach Zarządu i Prezydium. Realizacja tych za-
dań wymagała wielu spotkań i kontaktów z władzami Rzeczypospolitej. I tak: 

4 listopada 2011 r. – spotkanie w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospoli-
tej w sprawie zadośćuczynienia i odznaczeń państwowych. Obecni byli na 
tym spotkaniu pan minister Olgierd Dziekoński i pan minister Piotr Piętak. 
Omówiono szczegółowo problem uprawnień inwalidy represjonowanego. 
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Odbyto ponadto spotkanie 26 marca 2012 r. z przedstawicielami Kance-
larii z udziałem ww. ministrów i doradcy prezydenta pana Henryka Wujca. 

W XII Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku uczest-
niczył osobiście prezydent RP pan Bronisław Komorowski. 

W Kancelarii Premiera odbyliśmy dwa spotkania z marszałkiem sejmu, 
każde z nich trwało ponad półtorej godziny. Uczestniczyli w nich wicepre-
zes ZUS, kilku posłów oraz pracownicy Biura Prawnego Sejmu. 

Z ministrem pracy i polityki społecznej Władysławem Kosiniakiem-Ka-
myszem odbyliśmy cztery spotkania. 

Z przewodniczącym PSL, wicepremierem Januszem Piechocińskim, od-
byliśmy spotkanie, które zakończyło się stwierdzeniem pana wicepremiera: 
„natychmiast powołuję 15-osobowy zespół posłów ludowców i w ramach 
inicjatywy poselskiej przekazujemy wasz projekt do sejmu”. 

W posiedzeniach sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny uczest-
niczyliśmy 11 razy, a przedstawiciele Oddziału Wrocławskiego odbyli dłuż-
szą rozmowę z przedstawicielem Komisji posłem Sławomirem Piechotą.

Z prezesem IPN przeprowadziliśmy rozmowę i złożyliśmy wizytę 
w sprawie powołania komisji dla ustalenia liczby deportowanych Polaków 
na Sybir. W spotkaniu 17 sierpnia 2010 r. uczestniczyli również dyrektorzy 
wydziałów IPN. W tych spotkaniach, które jeszcze czterokrotnie się odby-
ły z udziałem IPN, uczestniczył wiceprezes Zarządu Głównego, przewod-
niczący Komisji Historycznej pan Włodzimierz Kowalczyk. Przyjmujemy 
w tej sprawie oficjalnie nasze dotychczasowe stanowisko o ogólnej liczbie 
deportowanych 1,35 mln w latach 1939–1956, do czasu ogłoszenia oficjal-
nego komunikatu przez komisję IPN.

Specjalnym pismem z dnia 20 sierpnia 2010 r. wystąpiliśmy do sekretarza 
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa pana Andrzeja Kunerta, prze-
kazując treść uchwały VI Zjazdu w sprawie cmentarzy w miejscach zsyłek 
i walk Polaków. Z otrzymanych zapewnień na spotkaniu z sekretarzem Ku-
nertem wynika, że jest opracowany specjalny plan, nie tylko uporządko-
wania, ale i urządzania nowych cmentarzy. Uporządkowano w tym czasie 
17 cmentarzy w Uzbekistanie, 2 w Kazachstanie i ostatnio 3, w Kirgizji 1, 
cmentarz katyński, Bykownia, cmentarz wojenny w Bolonii, Monte Cassi-
no, z odpowiednią tablicą, o którą nam tak bardzo chodziło, informującą, że 
polegli żołnierze to uczestnicy wojny obronnej 1939 r. w Polsce, a następ-
nie łagiernicy, więźniowie NKWD, tułacze, sybiracy, żołnierze armii gen. 
Władysława Andersa. Uporządkowano i urządzono z odpowiednim obeli-
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skiem, z tablicami informacyjnymi 6 cmentarzy wojennych w południowo-
-wschodniej Afryce. Przedstawia to szczegółowo materiał zjazdowy Komi-
sji Współpracy z Zagranicą. Plan porządkowanych lub organizowanych od 
nowa cmentarzy jest bardzo bogaty i realizacja jego trwa. O aktywnym dzia-
łaniu w tym zakresie świadczy wyjazd sybiraków w dniach 3–6 kwietnia br. 
do Kazachstanu, gdzie odbyły się uroczystości na cmentarzach w Manken-
cie, Szokpaku, Merke i stacji Ługowoje. 

Ponadto odbyły się trzy spotkania we Włoszech z udziałem przedstawi-
cieli Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

Z ministrem finansów rozmowy interwencyjne prowadziliśmy trzy-
krotnie. W posiedzeniach sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu 
uczestniczyliśmy trzykrotnie, a efektem tych spotkań było podjęcie uchwały 
przez Sejm RP dnia 27 września 2013 r. w sprawie ustanowienia 17 wrześ- 
nia oficjalnie, w majestacie prawa, Dniem Sybiraka. Jest to wydarzenie 
historyczne, od chwili reaktywowania Związku nie udało się tego załatwić 
w żadnej kadencji. Obecnie nie tylko na podstawie zwyczajowego pra-
wa, o którym pamiętali sybiracy, ale jak ich nie będzie, w oparciu o usta-
wę sejmu będzie przyszłe pokolenie czcić i pamiętać, utrwalać pamięć  
o 17 września, o nas, sybirakach. 

Z pełnomocnikiem premiera do spraw trudnych na Wschodzie, mini-
strem Adamem Danielem Rotfeldem odbyły się cztery spotkania w sprawie 
odszkodowań od Rosji jako spadkobiercy Związku Radzieckiego.

Odbyto wiele spotkań z posłami, przedstawicielami klubów parlamen-
tarnych PiS, PO, SLD, PSL. Do bardzo ważnego spotkania należy zaliczyć 
dwugodzinną rozmowę 5 lutego br. z poseł Magdaleną Kochan, wiceprzewod-
niczącą sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Pani poseł oświad-
czyła, tu proszę wszystkich o bardzo uważne słuchanie: że komisja wystąpi 
do prezesa ZUS z dezyderatem, aby możliwe było ponowne zgłoszenie się 
do orzecznika ZUS sybiraków nieposiadających uprawnień, negatywnie za-
łatwionych, aby sprawdzić i naprawić ewentualne niekorzystne, a być może 
błędne decyzje. Jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, już pierwsze szkolenie 
lekarzy orzeczników na ten temat się odbyło. Z nadzieją przyjmujemy fakt, 
że wniosek komisji o nienadawanie biegu legislacyjnego nie był dotychczas 
rozpatrywany przez sejm, a miał być, według zapowiedzi pani poseł, 7 lute-
go. Miejmy zatem nadzieję, że bardzo stanowcza, zdecydowana interwencja, 
a nawet zdecydowane protesty przesłane do sejmu z Oddziałów i Zarządu 
Głównego będą rokować nadzieję na pozytywne załatwienie sprawy.
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W tym miejscu proszę o uwagę szanownych delegatów, a prezesów Od-
działów w szczególności. W rozmowie z panią poseł Kochan usłyszeliśmy 
odpowiedź, że sybiracy w wielu wypadkach sami są sobie winni negatyw-
nych orzeczeń. Na przykład pytanie orzecznika: co pan robił przed emery-
turą, pada odpowiedź: byłem nauczycielem WF. Ale byłem też reprezen-
tantem Polski w lekkiej atletyce. Więcej pytań pani orzecznik nie zadała. 
A jaka była decyzja orzecznika? Zwróciła też uwagę, że sami sybiracy 
w rozmowach z innymi sybirakami chwalą się bardzo wysokimi świadcze-
niami, a nawet mówią o otrzymanych odszkodowaniach. Stąd opinia, którą 
wygłosił wiceminister pracy i polityki społecznej Marek Bucior, iż sybi-
racy mają najwięcej i najlepiej. Jaki z tego wniosek? Z sybirakami, którzy 
wybierają się do orzecznika, należy przeprowadzać rozmowy. To nie tylko 
moja rada, tu zawarta w imieniu Prezydium, ale rada samej pani poseł.

Jak wynika z odbytych rozmów, spotkań i bardzo obszernej korespon-
dencji interwencyjnej, zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy i moż-
liwościach, czego dowodem jest trzykrotne kierowanie do sejmu projektu 
ustawy o zadośćuczynieniu i inwalidztwie oraz odpowiednim subwen-
cjonowaniu. Jeszcze w żadnej dotychczasowej kadencji nie odbyto tylu 
spotkań z przedstawicielami władz i nie wysłano tyle korespondencji in-
terwencyjnej, co w VI kadencji: 134 spotkania z przedstawicielami władz 
naczelnych i 65 pism interwencyjnych. W tym miejscu godzi się zacytować 
chociaż jeden akapit pisma ministra spraw zagranicznych jako odpowiedź 
na nasze pismo interwencyjne z 25 września 2013 r.: „Na wstępie chcę 
podkreślić, że postulaty wysuwane przez sybiraków uważamy za słuszne, 
a towarzyszące brakowi zadośćuczynienia im rozgoryczenie i poczucie 
niesprawiedliwości w pełni za uzasadnione. Przyjęcie przez sejm rozwią-
zań prawnych w polskim ustawodawstwie powinno stanowić realizację 
moralnego obowiązku wobec tej szczególnej grupy ofiar represji politycz-
nych. Zdajemy sobie także sprawę z tego, iż w aktualnej sytuacji staje się 
pilną koniecznością z uwagi na fakt, że rokrocznie z przyczyn naturalnych 
liczba osób należących do tej znacznej, ważnej politycznie grupy społecz-
nej maleje”. Czy taka odpowiedź łagodzi gorycz, ból i niesprawiedliwość? 
Raczej tylko potwierdza nasze stanowisko i pogłębia nasze rozgoryczenie. 
W czasie trzeciego z kolei spotkania z marszałek sejmu panią Ewą Kopacz, 
w czasie którego przyjęto treść projektu ustawy opracowaną przez Biuro 
Prawne Sejmu, marszałek stwierdziła: „ustawie tej należy nadać właściwy 
priorytet i nadać bieg legislacyjny w trybie pilnym”. 
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Obok naszych oficjalnych rozmów Oddziały przeprowadzały wiele roz-
mów z posłami, senatorami, jako interwencje i uzasadnienie naszych sądów. 
Za wykazaną aktywność, zaangażowanie wyrażam uznanie i podziękowanie. 

Uważam za konieczne, aby podać kilka szczegółów danych dotyczących 
liczby deportowanych. W dalszym ciągu nie tylko IPN, ale także i historycy 
posługują się szacunkowymi danymi, przez co należy rozumieć, że prace 
nad ustaleniem liczby deportowanych w dalszym ciągu trwają. Wszyscy za-
strzegają, że podawane dane są szacunkowe. W materiałach opracowanych 
przez historyków na zlecenie senatu w 2009 r. podaje się liczbę deporto-
wanych od 800 do 900 tys. Jednocześnie w opracowaniu historycy poddali 
ostrej krytyce posługiwanie się danymi z NKWD, mówiącymi, że deporto-
wanych było 300 tys. W materiale z ostatnich tygodni podanym przez IPN 
już liczbę deportowanych podaje się 703 tys. Ale nie ujęto 200 tys. Polaków 
wcielonych przymusowo do wojska i nie ujęto deportowanych w latach 
1946–1956, co szacuje się na około 100 tys. A więc jesteśmy blisko 1,3 mln. 
PAN podaje również do 1946 r. liczbę 887 tys. wywiezionych. Ponieważ 
często spotykamy się i sądzę, że będziemy się spotykać z wybitnymi uczo-
nymi historykami, którzy są tak odważni, że czasami wręcz kwestionują na-
sze dane, przytoczę takie dane, które można wykorzystać, bo są one oparte 
na danych IPN. Związek Walki Zbrojnej podaje: 1,4 mln, Referat Okupacji 
Sowieckiej – 1 mln, raport AK z 1950 r. – 1,2 mln, raport gen. Andersa 
1,5 mln, wywiad japoński – 2 mln. Możemy przyjąć, że jest to szacunko-
we, ale dane GUS opracowane w 1994 r. i opublikowane w wydawnictwie 
„Polska w liczbach”, podają 1,35 mln, a więc identycznie i dokładnie to, co 
Związek Sybiraków prezentuje. Miejmy odwagę powiedzieć – nie, prawda 
jest taka, i to jeszcze szacunkowa. Celowo podaję te dane do wykorzystania, 
by uniknąć niepotrzebnych sprzeczek z miejscowymi pracownikami IPN 
w czasie uroczystości. Z powyższych danych wynika, że nasze uporczywe 
interwencje i starania przyniosły efekt. Może wreszcie pseudonaukowcy 
przestaną podawać liczbę 330 tys. deportowanych. 

Pismem z dnia 18 stycznia 2011 r. zwróciliśmy się do Urzędu ds. Kom-
batantów i Osób Represjonowanych o spowodowanie zmiany art. 14 ust. 3 
ustawy o kombatantach. Chodziło o umożliwienie korzystania z postano-
wień ustawy urodzonym po 1 stycznia 1949 r., bo takie interwencje mie-
liśmy. Urząd w odpowiedzi napisał, że nie widzi potrzeby zmian, bowiem 
art. 16 tej ustawy, po spełnieniu odpowiednich warunków, umożliwia 
otrzymywanie uprawnień, a dodatkowo w rozmowie minister Ciechanow-
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ski powiedział, że w ogóle takich wniosków nie otrzymuje. A więc zainte-
resowanie jest bardzo małe i w związku z tym, jeżeli taki fakt zaistnieje, to 
proszę korzystać z art. 16 tej ustawy. 

Działania Zarządu w zakresie pomocy, a szczególnie potrzeb zdrowot-
nych, były priorytetowym tematem naszych interwencji. W dniu 15 stycz-
nia 2011 r. wystąpiliśmy z odezwą do przewodniczących klubów parlamen-
tarnych Sejmu Rzeczypospolitej. Odezwę tę wraz z pismem przekazaliśmy 
w dniu 15 listopada 2011 r. do marszałka sejmu, Kancelarii Prezydenta 
i Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

Dla utrwalenia pamięci Golgoty Wschodu wykonano wiele tablic epita-
fijnych, wiele symbolicznych mogił. Dzięki działaczom w Zielonej Górze 
odsłonięto i poświęcono pomnik upamiętniający matki sybiraczki, co było 
bardzo mocno podkreślane na VI Zjeździe, a sybiracy Oddziału Warszaw-
skiego bohaterskie matki sybiraczki uczcili odpowiednim obeliskiem obok 
słynnego Pomnika Poległym i Pomordowanym na Wschodzie w Warsza-
wie. Obok setek tablic, dziesiątków pomników, na wymienienie zasługuje 
wspaniały pomnik wybudowany w Kuźnicy Białostockiej, gdzie na wzgórzu 
Szubienica, w miejscu wykonywania wyroków na powstańcach powstania 
styczniowego, powstał Memoriał Golgoty Wschodu. Jeśli Państwo będziecie 
jechać przez Kuźnicę na Białoruś, radzę, zatrzymajcie się przed Kuźnicą. 
Jeśli pociągiem, to z prawej strony na górze widać, a jak szosą – to z lewej 
strony. Piękny, wspaniały, nie tylko pomnik, ale cała góra, odpowiednio jako 
cały Memoriał Golgoty Wschodu. Te pomniki trwale, jako znaki pamięci, na 
długie lata przypominać będą młodym o tragedii Polski i Polaków. Realiza-
torom tych znaków przekazujemy serdeczne podziękowania. Jest to dowód 
realizacji uchwał VI Zjazdu i zadań określonych w Statucie. 

Ofiarna praca wielu sybiraków, z pełnym poświęceniem i zaangażowa-
niem w realizację zadań statutowych naszego Związku wymagała zwróce-
nia uwagi i podjęcia skutecznych działań w zakresie zaspokojenia uznania 
dla działaczy. W tej sprawie należy podkreślić z naciskiem, iż wykonaliśmy 
wielką pracę. Zgodnie z podjętą uchwałą VI Zjazdu załatwiono, po wielu 
trudnych problemach formalno-prawnych, zaprojektowano i wykonano 
złotą i srebrną Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków. Jak 
wielkie było sybiraków zainteresowanie tą odznaką i oczekiwanie na nią, 
niech świadczą liczby: od września do końca 2012 r., a więc w pierwszym 
roku wprowadzenia w życie tej uchwały, wydaliśmy w ciągu niespełna 
czterech miesięcy 480 odznak, a w 2013 r. – 981. W sumie odznaczyliśmy 
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1461 osób, 523 osoby otrzymały odznaki złote i 938 srebrne. Konwent Od-
znaki odbył 26 posiedzeń. Sekretariat spełnił wymogi formalne, które były 
bardzo pracochłonne. Z tego miejsca składam serdeczne podziękowania 
przewodniczącemu Konwentu panu Stanisławowi Sikorskiemu, sekretarz 
Konwentu pani Marii Markiewicz i pracowniczkom sekretariatu paniom 
Kalinie Jaskólskiej i Beacie Żyłkowskiej. 

Opracowano wiele wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych, 
których przyznawanie budziło nasze ogromne zastrzeżenia. W tej sprawie 
odbyliśmy spotkanie w Kancelarii Prezydenta, o czym wcześniej już wspo-
mniałem. Na przykład wniosek po raz czwarty wysyłamy o Krzyż Kawa-
lerski Orderu Odrodzenia Polski, zostaje załatwiony w postaci po raz drugi 
nadanego Złotego Krzyża Zasługi osobie, która ma 85 lat. To jest hańba. 
Jeśli ktoś otrzymał Krzyż Zasługi, to znaczy, że jego zasługi są niepod-
ważalne. I przez wiele lat po otrzymaniu tego odznaczenia występujemy 
o Krzyż Kawalerski, a daje mu się po raz drugi; albo wcale, albo daje się 
Krzyż Kawalerski, a nie po raz drugi Złoty Krzyż Zasługi. Takie inter-
wencje w bardzo mocnych słowach przekazaliśmy ministrom na spotka-
niu w Kancelarii. Oczywiście ministrowie byli zaskoczeni, uważając, że to 
niemożliwe. Udowodniliśmy, że możliwe. Ci, których już w czasie wojny 
nazywano bohaterami, cierpiętnikami za ojczyznę, patrioci – uznano ich 
za niegodnych Krzyża Kawalerskiego czy innych wyższych odznaczeń? 
Tylko najwyżej Złotego Krzyża Zasługi? 

Słowa podziękowania należy przekazać panu ministrowi Janowi Sta-
nisławowi Ciechanowskiemu (...) za prawie stuprocentowe, każdorazo-
we realizowanie naszych wniosków o medal Pro Memoria i Pro Patria. 
Wiele Oddziałów otrzymało takie medale, z czego, jak wiem, są bardzo 
dumne.

Mówiąc o odznaczeniach i wyróżnieniach, należy przypomnieć o nada-
niu przez IPN Związkowi Sybiraków najwyższego odznaczenia, jakie na-
daje IPN: Kustosza Pamięci Narodowej. 12 czerwca 2011 r. na uroczystym 
posiedzeniu w Zamku Królewskim, w obecności przedstawicieli naczel-
nych władz wręczono Związkowi to prestiżowe wyróżnienie. 

Komisja ds. Odznaczeń i Wyróżnień wykonała wielką pracę, i przy opra-
cowaniu wniosków, i przy podliczeniu tych wszystkich danych. 

Wielu naszych sybiraków oprócz potrzeby uznania odczuwa konieczność 
pomocy materialnej. Znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji materialnej 
Komisja Socjalna przekazała w okresie sprawozdawczym prawie 36 tys. zł 
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dla 35 sybiraków. Wielu sybiraków otrzymało zapomogi z Urzędu ds. Kom-
batantów i Osób Represjonowanych – ponieważ nie mieliśmy żadnej in-
formacji o negatywnym załatwieniu, przyjmujemy, że wszystkie przesłane 
przez nas wnioski i te, które Oddziały wysyłały bez naszego pośrednictwa, 
tylko bezpośrednio do Urzędu, bo taka możliwość istnieje, zostały załatwio-
ne pozytywnie.

Obawiam się, że nie w pełni realizujemy apel Komisji Socjalnej w spra-
wie dobrowolnych składek na fundusz pomocy będącym w trudnych warun-
kach sybirakom w Oddziałach. Wiele Oddziałów pomaga sybirakom, zdo-
bywając środki finansowe we własnych ramach. W imieniu już przyszłych 
członków Komisji Socjalnej bardzo serdecznie proszę prezesów Oddziałów, 
by zechcieli nas informować, żebyśmy mieli rozeznanie na ten temat.

(...) W okresie sprawozdawczym Komisja Obrony Praw Socjalnych 
udzieliła porad prawnych 49 sybirakom. Komisja realizowała zadania do-
tyczące interwencji w sprawie świadczeń inwalidzkich i osób represjono-
wanych oraz w sprawach socjalnych. Ważność tych spraw i powszechne 
oczekiwanie społeczności sybiraków na aktualne informacje o naszych 
działaniach skłoniły nas do bieżącego informowania o treści pism interwen-
cyjnych w kolejnych „Komunikatach” wydawanych przez Zarząd Główny. 

„Komunikat” stał się ważnym informatorem i pomocnikiem w przygoto-
waniu wystąpień na uroczystościach patriotyczno-religijnych organizowa-
nych na terenie całego kraju. Liczne grono respondentów przekazuje mate-
riały o naszej działalności. Słowa uznania i podziękowania kieruję na ręce 
pani Ireny Tańskiej, naczelnego redaktora i do wszystkich respondentów. 
Wasza praca nie tylko informuje, ale przede wszystkim pomaga, przypomi-
na, ukierunkowuje nasze działania statutowe i organizacyjne, podpowiada 
i stanowi zachętę do działania.

W 2012 r. Prezydium Zarządu Głównego powołało oficjalnie zespół sy-
biraków jako skład pocztu sztandarowego Zarządu Głównego, wyposażając 
jego członków w niezbędne akcesoria. Jak trafna i skuteczna to była decy-
zja, niech świadczą liczby: w ciągu jednego roku poczet sztandarowy około  
30 razy uczestniczył w uroczystościach państwowych, regionalnych i związ-
kowych. Nasza obecność jest konieczna na tych uroczystościach i świadczy 
o naszym zaangażowaniu i aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym. 
Coraz mniej pocztów sztandarowych innych organizacji kombatanckich 
uczestniczy, wiek, stan zdrowia i brak sił do noszenia sztandarów. Dlatego 
tak wielką wagę przywiązujemy do tego, żeby nasz sztandar był wszędzie 
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tam, gdzie powinien być. Chwała i wielkie dzięki panom chorążym i sza-
nownym członkom pocztu sztandarowego. Wasza dyspozycyjność i uczest-
nictwo w uroczystościach bez względu na pogodę zasługuje na uznanie, sza-
cunek i podziękowanie. 

Jesteśmy obecni nie tylko na uroczystościach w kraju. Nasi przedsta-
wiciele uczestniczyli w uroczystościach daleko poza krajem, utrwalając 
pamięć o polskiej Golgocie Wschodu jako żywi świadkowie i ofiary tych 
tragicznych wydarzeń. Szeroki zakres tych kontaktów z zagranicą, jaki był 
realizowany, przedstawiony jest w materiałach zjazdowych przez Komisję 
Współpracy z Zagranicą. 

Komisja Współpracy z Zagranicą wypełnia swoje zadania zgodnie z na-
szymi oczekiwaniami. Coroczny udział ponad 300 członków z zagranicy 
w Marszach Żywej Pamięci Polskiego Sybiru nie tylko z organizacji polo-
nijnych przyległych krajów: Łotwy, Litwy, Ukrainy, Białorusi, ale i z da-
lekich – Kanady, Australii, USA, Wielkiej Brytanii świadczy o tym, że 
informacje o naszej pracy docierają daleko w świat i zaspokajają potrzebę 
kontaktów polonijnych. 

Te wszystkie działania realizowane były zgodnie z ustaleniami na posie-
dzeniach Prezydium i Zarządu Głównego z udziałem prezesów Oddziałów. 
W tej kadencji odbyliśmy 10 posiedzeń Prezydium, 10 posiedzeń Zarządu 
z udziałem prezesów i dwa posiedzenia tylko z członkami Zarządu. We 
wszystkich posiedzeniach Zarządu uczestniczyli: przewodniczący Głów-
nej Komisji Rewizyjnej pan Roman Janik i przewodniczący Głównego 
Sądu Koleżeńskiego pan Tadeusz Rymaszewski. 

Szanowni Goście, Drodzy Delegaci, działalność Związku Sybiraków, nas, 
zesłańców Sybiru i Kazachstanu wychodziła daleko poza nasze związkowe 
i codzienne, życiowe sprawy. Zgodnie z przesłaniem przekazanym na pierw-
szym Zjeździe przez marszałka Piłsudskiego, nasz związek jest pomostem mię-
dzy nowym a starym pokoleniem. Doświadczenia nasze wyniesione z zesłań 
mamy obowiązek przekazywać jako prawdę historyczną młodym. Bowiem 
prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn i faktów. A któż lepiej zna, lepiej 
wie o przyczynach i faktach niż sybiracy? Tego wymaga interes państwa, tego 
wymaga interes narodu. Budowa szacunku dla państwa prawa, narodowej tra-
dycji chrześcijańskiej, bezwzględna wiara w Bożą opatrzność oraz patriotycz-
ne wychowanie młodego pokolenia. Winniśmy kształtować wśród młodych 
poczucie umiłowania ojczyzny jako dobra najwyższego. Polak nowoczesny to 
Polak, który umie kochać i szanować ojczyznę. Współczesne pokolenie otrzy-
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mało wolną, niezależną i suwerenną ojczyznę jako dar okupiony krwią, repre-
sjami i najwyższym poświęceniem. Od starszych pokoleń, również od nas, 
sybiraków, którzy za ojczyznę cierpieli i ginęli. Nasze losy są wołaniem tego, 
co dzisiaj mamy, a czego wielu nie dostrzega i nie docenia. W tym miejscu go-
dzi się przytoczyć wypowiedź marszałka Piłsudskiego na ten temat: „Kto nie 
szanuje i nie ceni swojej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości 
ani nie ma prawa do przyszłości”. A Jan Paweł II, święty nasz papież tak po-
wiedział: „Chcąc zachować życie, musimy zachować pamięć”. 

Sejm Rzeczypospolitej w uchwale z 17 września 2008 r. w sprawie upa-
miętnienia ofiar Golgoty Wschodu tak określił nasze cierpienia: „Golgo-
ta Wschodu to dzisiaj nie tylko symboliczne określenie tego tragicznego 
losu, lecz także spoczywające na nas zobowiązanie. Pamiętać winniśmy 
przede wszystkim o ludziach, którzy padli ofiarą tamtego czasu, zarówno 
o tych, którzy zginęli i których zamordowano, jak i o tych, którzy przeżyli, 
doznawszy niewyobrażalnych prześladowań i cierpień. (...) Prawda o prze-
szłości wiąże się z czasem teraźniejszym i kształtuje przyszłość”. Sejm RP 
jest przekonany, że pamięć ta ma wielkie znaczenie nie tylko dla Polski, ale 
i dla europejskiej pamięci historii. Te niewyobrażalne cierpienia, jakich do-
znaliśmy na zesłaniu, trudno sobie wyobrazić młodym, gdy opowiadamy 
im o naszych przeżyciach. Pewien filozof powiedział tak: „Golgota Wscho-
du – kto tam nie był – nie uwierzy. Kto tam był – nigdy nie zapomni”. 
Pamiętajmy i róbmy wszystko co w naszej mocy, by pamięć trwała jak 
najdłużej. Setki znaków pamięci, setki lekcji historii z udziałem sybiraków, 
uroczystości patriotyczne i religijne to nasz wkład w utrwalanie tej pamię-
ci. Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych. Wymienione działania trak-
tujemy jako naczelne zadania dla naszych żyjących świadków i ofiar tych 
tragicznych wydarzeń. I tak będziemy czynić, dopóki zdrowie pozwoli i sił 
wystarczy. Jak nigdy dotąd staje się aktualne przesłanie naszego papieża, 
św. Jana Pawła II, który powiedział: „Zdobytej wolności i suwerenności 
nie wolno tylko mieć. O wolność należy ciągle zabiegać”. Potwierdzają to 
jak nigdy wydarzenia na Ukrainie. Dziękuję za uwagę, życzę wszystkim 
pomyślnych, satysfakcjonujących obrad, wszystkiego dobrego. Dziękuję.

Sprawozdania z działalności wygłosili także skarbnik Zarządu Głów-
nego Stanisław Jurkin, przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego 
Tadeusz Rymaszewski i przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Ro-
man Janik.
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Po wystąpieniach przewodniczących organów Zarządu Głównego nastą-
piła ożywiona dyskusja.

Dyskusja
 
Irena Persak (Warszawa) omówiła współpracę ze szkołami w zakre-

sie upowszechniania wiedzy o zesłaniach na Syberię w okresie II wojny 
światowej. Brak jest odpowiednich podręczników lub to zagadnienie jest 
omówione bardzo powierzchownie, a i wiedza nauczycieli historii nie jest 
dostateczna. Należy zatem domagać się, by Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej zwróciło baczniejszą uwagę na treść podręczników i programów na-
uczania historii w tym zakresie.

Adam Mitelsztet (Wałbrzych) zwrócił się z apelem, aby Zarząd Główny 
kontynuował działania mające na celu przyznanie wszystkim sybirakom sta-
tusu osoby represjonowanej oraz o odszkodowanie substytucyjne za pobyt 
na zesłaniu przy uwzględnieniu wysokości aktualnego najniższego miesięcz-
nego wynagrodzenia. Proponuje również, by do Statutu Związku Sybiraków 
wprowadzić, że Związek Sybiraków jest organizacją pożytku publicznego.

Kordian Borejko (Gdańsk) skoncentrował się na pomocy i działalności 
charytatywnej. Oddział udzielił pomocy finansowej członkom w łącznej 
wysokości 79 tys. zł, przyznał stypendia w wysokości 185 tys. zł młodzie-
ży z Kazachstanu studiującej w Polsce.

Ryszard Greszczyk (Zielona Góra) zwrócił uwagę na nierówne trakto-
wanie przez ZUS w kwestii przyznawania statusu osoby represjonowanej 
w niektórych Oddziałach.

Wacław Mandryk (Zielona Góra) poinformował, że z okazji obchodzo-
nego Roku Matki Sybiraczki (2013 r.) w Zielonej Górze postawiono po-
mnik Matki Sybiraczki oraz wsparto wydanie książki „Matki Sybiraczki 
– losy i pamięć. Polskie kobiety zesłane w głąb ZSRR”, która cieszy się 
uznaniem wśród czytelników. Poruszył również problem przyznawania 
statusu osoby represjonowanej.

Kazimierz Korczyński (Nowy Sącz) – w Nowym Sączu powstała idea 
tworzenia Stowarzyszeń Pamięci Zesłańców Sybiru. W Związku ścierają 
się dwie opcje: jedni chcą, żeby otworzyć Związek dla wszystkich, którzy 
chcą do niego wstąpić, druga opcja jest temu przeciwna. Zdania są podzie-
lone, jednakże ze względu na przyczyny obiektywne nie da się tego unik-
nąć. Należy angażować młodzież, zapoznawać ją z naszą historią i ideą. 
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W planach jest rozwijanie tej działalności. Należy stowarzyszeniom poma-
gać w sprawach merytorycznych.

Marian Macutkiewicz (Poznań) skarży się na brak informacji, czy wnios- 
ki o przyznanie odznaczeń państwowych zostały zrealizowane. Prosi o in-
terwencję w sprawie uczczenia pamięci polskich oficerów rozstrzelanych 
na Wileńszczyźnie. Brak jakiegokolwiek znaku pamięci w miejscu zbrodni.

Aleksander Hreczecha (Jelenia Góra) ustosunkował się do współpracy 
ze Wschodem. Wiadomo dużo o współpracy z krajami graniczącymi z Pol-
ską lub położonymi niedaleko od Polski, brak natomiast informacji o kon-
taktach z Kazachstanem i daleką Syberią.

Aleksander Maciejewicz (Wrocław) uważa, że na każdym cmentarzu 
w kraju powinien być krzyż upamiętniający zesłańców. Podkreśla ważność 
kontynuacji starań o obligatoryjne objęcie ustawą o inwalidztwie (status 
osoby represjonowanej) wszystkich sybiraków. Proponuje, by złożyć do 
sejmu wniosek przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
co może będzie skuteczniejsze.

Barbara Czartoszewska (Augustów) w związku z malejącą, z przyczyn 
naturalnych, liczbą sybiraków proponuje łączenie małych jednostek – kół 
i zlikwidowanie Oddziałów, co pozwoli na dobre gospodarowanie środka-
mi finansowymi i usprawni działanie w terenie.

Remigiusz Bielewicz (Płock) – w związku z malejącą liczbą członków 
niektóre Koła terenowe przestaną funkcjonować, pozostaje kwestia archi-
wizowania dokumentów. Należy zdigitalizować archiwa w formie nowo-
czesnej i łatwej do przechowywania.

Na wniosek z sali przystąpiono do głosowania nad udzieleniem absolu-
torium dla ustępującego Zarządu Głównego.

Przy jednym głosie przeciwnym i dwóch głosach wstrzymujących się 
udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

Dokonano wyboru organów władz naczelnych Związku Sybiraków.

Drugi dzień obrad

Drugi dzień obrad rozpoczęło wystąpienie Józefa Bancewicza (Poznań), 
który objął przewodnictwo Komisji Statutowej w składzie: Józef Bancewicz, 
Edward Daszkiewicz, Henryk Gardiasz, Józef Misiewicz, Zygmunt Skot-
nicki. Bazą prac Komisji Statutowej były uchwała i propozycje zmian oraz 
dotychczasowy Statut. Zmiany dotyczyły poszczególnych rozdziałów i para-
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grafów, które podlegały głosowaniu przez wszystkich delegatów. Nowy Sta-
tut uwzględniający zmiany proponowane i przyjęte przez delegatów będzie 
ogłoszony po zatwierdzeniu przez sąd KRS (Krajowy Rejestr Sądowy).

Niektóre proponowane zmiany w Statucie wywołały gorącą dyskusję. Do-
tyczyło to m.in. liczby członków Zarządu Głównego, Głównego Sądu Ko-
leżeńskiego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz treści nowych artykułów 
i paragrafów. Szczególną dyskusję wywołała propozycja, by członkami zwy-
czajnymi Związku były osoby niemające powiązania rodzinnego z sybiraka-
mi, ale wspierające Związek i zobowiązujące się do przestrzegania Statutu 
i regulaminów Związku Sybiraków. Chodzi o poszerzenie bazy osobowej ZS.

W tym momencie dyskusja została przerwana. Na zaproszenie Zarządu 
Głównego na zjazd przybyli wiceminister Marek Bucior – Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej, minister Jan Stanisław Ciechanowski – szef 
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Jacek Dziuba 
– dyrektor Gabinetu Szefa Urzędu. Minister Ciechanowski uhonorował 
medalem Pro Patria zasłużonych sybiraków oraz gratulował osiągnięć 
Związku Sybiraków w dziele utrwalania i propagowania historii zesłań na 
Syberię. W imieniu ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza gratulacje 
i życzenia dla odznaczonych przekazał wiceminister Marek Bucior.

Po tych miłych wydarzeniach delegaci powrócili do prac nad zmianami 
w Statucie Związku Sybiraków. Kluczowym problemem stała się sprawa 
dopuszczenia na prawach członka z pełnymi uprawnieniami osób niebędą-
cych sybirakami ani spokrewnionymi z takimi osobami. Wniosek dotyczą-
cy tej sprawy został przyjęty i zapisany w Statucie § 9 pkt 4.

Ostatnim dotyczącym zmian w Statucie problemem było dostosowanie 
przepisów dotyczących majątku Związku Sybiraków (rozdział VIII) do 
wymogów stawianych organizacjom starającym się o status organizacji 
pożytku publicznego, uprawnionej do otrzymywania 1% podatku dochodo-
wego od osób fizycznych. Do dotychczasowego brzmienia tego rozdziału 
został dopisany pkt d dotyczący zakupu towarów lub usług od podmiotów, 
w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub 
pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

Na wniosek Kordiana Borejki poddano pod głosowanie wszystkie zmia-
ny w Statucie zaproponowane przez Komisję Statutową. Przy trzech gło-
sach wstrzymujących się i czterech głosach przeciwnych wszystkie po-
prawki zostały przyjęte.
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Aleksandra Szemioth (Kraków), przewodnicząca Komisji Uchwał 
i Wniosków, przedstawiła pakiet wniosków złożonych przez delegatów. 
Wnioski były kolejno prezentowane i po niezbędnych wyjaśnieniach, 
w niektórych przypadkach, zostały przyjęte do realizacji.

Obrady podsumował prezes Zarządu Głównego Tadeusz Chwiedź. 
Wszystkie problemy, z jakimi borykają się sybiracy, a więc i Zarząd Głów-
ny, wyrażone w dyskusji zostały przedstawione w skondensowanej for-
mie wniosków. Delegaci na VII Krajowy Zjazd trafnie zdefiniowali wiele 
zjawisk z życia związkowego i nadali im postać dezyderatów. Jest wiele 
problemów regionalnych i ogólnokrajowych wymagających pełnego za-
angażowania w ich rozwiązanie wszystkich organów Zarządu Głównego. 
Kilka istotnych spraw, którymi w ubiegłej kadencji zajmował się Zarząd 
Główny, wymaga kontynuacji. Są to sprawy zadośćuczynienia za pobyt 
na zesłaniu, sprawa statusu osoby represjonowanej dla wszystkich sybira-
ków, sprawa pozyskiwania środków finansowych, współpracy z władzami 
lokalnej administracji, współpracy ze szkołami w zakresie nauczania histo-
rii, a szczególnie ze szkołami noszącymi imię Sybiraków. Są dobre wzory 
takiej współpracy i można z nich korzystać w zakresie organizacji imprez, 
uroczystości patriotyczno-religijnych, pomocy materialnej czy rzeczowej.

Praca naszego związku jest wysoko oceniania w Urzędzie ds. Komba-
tantów i Osób Represjonowanych. Dowodem tego liczba odznaczeń, które 
otrzymujemy.

Naszą troską jest stały niedobór środków finansowych, tu można pro-
ponować organom samorządowym współpracę, wtedy część kosztów po-
krywa samorząd miejscowy. Są takie możliwości i należy z nich korzystać. 
Na dotacje na działalność nie można liczyć, ale należy korzystać z wielu 
wskazanych tu możliwości. 

Powoływanie stowarzyszeń, współpraca z departamentem oświaty 
MEN, z wydziałami kultury to dobra platforma do upowszechniania histo-
rii zesłań i losów sybiraków.

Prezes Tadeusz Chwiedź w imieniu delegatów i wszystkich sybiraków 
podziękował miejscowym władzom samorządowym za udział i pomoc 
w organizacji zjazdu.

Kapelan Związku Sybiraków udzielił błogosławieństwa uczestnikom zjaz-
du, życząc szczęśliwego powrotu. Po wspólnej modlitwie i odśpiewaniu Roty 
Kordian Borejko poprosił o wyprowadzenie sztandarów i wobec wyczerpania 
porządku obrad ogłosił VII Krajowy Zjazd Delegatów za zamknięty.
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Uchwała nr 1/14

z VII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Sybiraków 
w Mąchocicach Kapitulnych 

z dnia 20.05.2014 r.

Po przedstawieniu sprawozdania przez Zarząd Główny, po przeprowadzonej 
dyskusji, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej delegaci udzielili absolu-
torium ustępującemu Zarządowi Głównemu VI kadencji za okres 2010–2014. 

Za głosowało: 161
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 2

  Sekretarz Generalny          Prezes
  Zarządu Głównego   Zarządu Głównego
  Związku Sybiraków   Związku Sybiraków

                     Stanisław Sikorski   Tadeusz Chwiedź

Uchwała nr 5/14

VII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Sybiraków 
w Mąchocicach Kapitulnych 

z dnia 21.05.2014 r.

Delegaci jednogłośnie uchwalili propozycję dopisania do paragrafu 5 punktu 2 
następującego sformułowania: „Odznaka Honorowa za Zasługi dla Związku 
Sybiraków (złota i srebrna)” i następującego zredagowania punktu 2:

2. Odznaczeniami organizacyjnymi Związku Sybiraków są:
1) Odznaka Honorowa Sybiraka,
2) Odznaka Honorowa za Zasługi dla Związku Sybiraków (złota i srebrna),
które nadawane są zgodnie z przyjętymi regulaminami.

  Sekretarz Generalny          Prezes
  Zarządu Głównego   Zarządu Głównego
  Związku Sybiraków   Związku Sybiraków

                     Stanisław Sikorski   Tadeusz Chwiedź
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Uchwała nr 6/14

VII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Sybiraków 
w Mąchocicach Kapitulnych 

z dnia 21.05.2014 r.

Delegaci przyjęli propozycję zmiany do paragrafu 9 dopisania punktu 4 
o następującej treści:

Osoby, dla których cele Związku według paragrafu 6 oraz ich realizacja we-
dług paragrafu 7 Statutu stanowią fundament dla aktywności i które zobowią-
zują się do przestrzegania wszystkich regulacji statutowych. 

Za głosowało: 74
Przeciw: 23
Wstrzymało się: 9

Uchwała nr 7/14

VII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Sybiraków 
w Mąchocicach Kapitulnych 

z dnia 21.05.2014 r.

Delegaci przyjęli za słuszne dodanie do paragrafu 11 punktu 2 o następującej treści:
Nadanie godności członka honorowego następuje na wniosek Walnego Zgroma-

dzenia Oddziału lub Zgromadzenia Delegatów Oddziału zgłaszającego kandydaturę.

Za głosowało: 99
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 3
  Sekretarz Generalny          Prezes
  Zarządu Głównego   Zarządu Głównego
  Związku Sybiraków   Związku Sybiraków

                     Stanisław Sikorski   Tadeusz Chwiedź

Uchwała nr 6/14

VII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Sybiraków 
w Mąchocicach Kapitulnych 

z dnia 21.05.2014 r.

Delegaci przyjęli propozycję zmiany do paragrafu 9 dopisania punktu 4 
o następującej treści:

Osoby, dla których cele Związku według paragrafu 6 oraz ich realizacja we-
dług paragrafu 7 Statutu stanowią fundament dla aktywności i które zobowią-
zują się do przestrzegania wszystkich regulacji statutowych. 

Za głosowało: 74
Przeciw: 23
Wstrzymało się: 9
  Sekretarz Generalny          Prezes
  Zarządu Głównego   Zarządu Głównego
  Związku Sybiraków   Związku Sybiraków

                     Stanisław Sikorski   Tadeusz Chwiedź
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Uchwała nr 8/14

VII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Sybiraków 
w Mąchocicach Kapitulnych 

z dnia 21.05.2014 r.

Delegaci przyjęli propozycję zmniejszenia w paragrafie 24 punkcie 1 liczby 
członków Zarządu Głównego z 21 do 33 na 15 do 25 członków.

Za głosowało: 100
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 4
  Sekretarz Generalny          Prezes
  Zarządu Głównego   Zarządu Głównego
  Związku Sybiraków   Związku Sybiraków

                     Stanisław Sikorski   Tadeusz Chwiedź

Uchwała nr 9/14

VII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Sybiraków 
w Mąchocicach Kapitulnych 

z dnia 21.05.2014 r.

Delegaci przyjęli propozycję skreślenia w paragrafie 25 zapisu punktu 21: „Opra-
cowanie wzorcowej uproszczonej księgowości dla Zarządów Oddziałów na bazie 
obowiązujących przepisów” i dopisania w nowych punktach następujących zapisów:

21. Inicjowanie i koordynowanie działań Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybi-
ru na terenie kraju, określenie zasad współdziałania ogniw Związku i Stowarzyszenia. 

22. Obejmowanie patronatem szkół i innych placówek oświatowo-wycho-
wawczych noszących imię związane z Zesłańcami, wspieranie ich działań 
w zakresie pracy i współpracy z patronem.

23. Wspieranie merytoryczne i organizacyjne dorocznych Zjazdów Krajo-
wych Szkół i Stowarzyszeń noszących imię związane z Zesłańcami.

Za głosowało: 96
Przeciw: 7
Wstrzymało się: 3
  Sekretarz Generalny          Prezes
  Zarządu Głównego   Zarządu Głównego
  Związku Sybiraków   Związku Sybiraków

                     Stanisław Sikorski   Tadeusz Chwiedź
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Uchwała nr 10/14

VII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Sybiraków 
w Mąchocicach Kapitulnych 

z dnia 21.05.2014 r.

Delegaci przyjęli propozycję w paragrafie 27 punkcie 1 zmniejszenia liczby 
członków Głównej Komisji Rewizyjnej z 9 do 11 członków na 5 do 9 członków.

Za głosowało: 103
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 1
  Sekretarz Generalny          Prezes
  Zarządu Głównego   Zarządu Głównego
  Związku Sybiraków   Związku Sybiraków

                     Stanisław Sikorski   Tadeusz Chwiedź
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Uchwała nr 11/14

VII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Sybiraków 
w Mąchocicach Kapitulnych 

z dnia 21.05.2014 r.

Delegaci przyjęli propozycję zmian w paragrafie 50 punkcie 4), przyjmu-
jąc po słowach „Z dochodów tych zabrania się”: następującą treść podpunk-
tów:
a)  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organiza-

cji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz 
osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organi-
zacji pozostają w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu albo w stosun-
ku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytu-
łu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b)  przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pra-
cowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłat-
nie lub na preferencyjnych warunkach,

c)  wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pra-
cowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celu 
statutowego,

d)  zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członko-
wie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby 
bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach 
wyższych niż rynkowe.

Za głosowało: 105
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
  Sekretarz Generalny          Prezes
  Zarządu Głównego   Zarządu Głównego
  Związku Sybiraków   Związku Sybiraków

                     Stanisław Sikorski   Tadeusz Chwiedź
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WNIOSKI VII KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW 
ZWIĄZKU SYBIRAKÓW W AMELIÓWCE  

19–21 MAJA 2014 R.

Zgodnie z delegacją VII Krajowego Zjazdu Delegatów dla Zarządu 
Głównego Związku Sybiraków następujące wnioski i uchwały Prezydium 
Zarządu Głównego przedłożyło do rozpatrzenia na posiedzeniu Zarządu 
w dniu 17 czerwca 2014 r. Na posiedzeniu wyznaczone zostały osoby i ko-
misje odpowiedzialne za realizację poszczególnych wniosków.

1.  Należy kontynuować starania o ustawowe uzyskanie statusu osoby 
represjonowanej dla wszystkich sybiraków oraz przyznania im finan-
sowego zadośćuczynienia za lata pobytu na Syberii – odpowiedzialny 
wiceprezes Grzegorz Lipowski.

2.  Zobowiązać Oddziały i Koła do wykonania szczegółowej inwentaryza-
cji dokumentów i pamiątek archiwalnych według podanego przez Za-
rząd Główny schematu i zadbania o umieszczenie ich we właściwych 
zbiorach muzealnych. Konieczna jest digitalizacja zbiorów, w czym 
można uzyskać pomoc młodzieży szkolnej – odpowiedzialni sekretarz 
generalny Stanisław Sikorski i prezesi Oddziałów w koordynacji z Ko-
misją Historyczną.

3.  Przeprowadzić aktualizację stron internetowych w Oddziałach i Kołach 
Związku – odpowiedzialny sekretarz generalny Stanisław Sikorski.

4.  Zachęcić Koła i Oddziały do nawiązania kontaktów z lokalnymi wła-
dzami samorządowymi w celu uzyskania pomocy finansowej na orga-
nizację uroczystości związkowych i patriotyczno-religijnych, tak aby 
władze te odgrywały rolę współorganizatorów – odpowiedzialni sekre-
tarz generalny Stanisław Sikorski, skarbnik Stanisław Jurkin, Komisja 
Finansowa.

5.  Propagować ideę tworzenia Stowarzyszeń Pamięci Zesłańców Sybiru, 
których zadaniem będzie zachowanie pamięci i kontynuacja działal-
ności Związku Sybiraków – odpowiedzialni prezesi Oddziałów we 
współpracy z Komisją Historyczną.

6.  Podtrzymywać istniejące i nawiązywać nowe kontakty z sybirakami 
mieszkającymi poza Polską, tak na Zachodzie, jak i na Wschodzie. Czy-
nić starania o sprowadzenie młodzieży polskiej (zwłaszcza ze Wscho-
du), do Polski na naukę w szkołach średnich i na wyższych uczelniach. 
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Wskazane są też pomoc materialna dla rodaków na Wschodzie oraz 
starania o umożliwienie im powrotu do kraju – odpowiedzialna Komi-
sja Współpracy z Zagranicą.

7.  W rocznicę powstania Związku Sybiraków w 1928 r. należy wmuro-
wać tablicę upamiętniającą tę datę na gmachu Politechniki Warszaw-
skiej, gdzie odbyło się zebranie inaugurujące Związek – odpowiedzial-
ni Komisja Historyczna i członek Prezydium Mieczysław Pogodziński. 

8.  Proponuje się, aby Zarząd Główny podjął starania o zarejestrowanie 
Związku Sybiraków jako organizacji pożytku publicznego, tak żeby 
poszczególne Oddziały nie musiały osobno starać się w tej sprawie  
– odpowiedzialni sekretarz generalny Stanisław Sikorski i skarbnik 
Stanisław Jurkin.

9.  Rozpocząć starania w kwestii wydania katalogu wszystkich sybirac-
kich znaków pamięci, w kraju i za granicą, który powinien zawierać ich 
fotografie i dokładne opisy po polsku i w innych językach – odpowie-
dzialni Komisja Historyczna i prezesi Oddziałów.

10.  Związek Sybiraków powinien objąć specjalną opieką wszystkie szko- 
ły noszące imię Zesłańców Sybiru – odpowiedzialna Komisja Histo-
ryczna.

11.  Nawiązywać współpracę z uczelniami i ze szkołami, proponując pre-
lekcje na temat zesłań Polaków na Syberię – odpowiedzialni Komisja 
Historyczna i prezesi Oddziałów.

12.  Ponowić starania w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie 
umieszczenia w podręcznikach szkolnych obszernych danych o histo-
rii zesłań Polaków na Syberię w czasie II wojny światowej – odpowie-
dzialna Komisja Historyczna.

13.  Rozpocząć starania u najwyższych władz państwowych (Prezydent RP, 
Sejm, Senat) o przyznanie rządowych dotacji na działalność Oddzia-
łów i Kół Związku Sybiraków. Pomoc potrzebna jest szczególnie mniej 
licznym Kołom, którym brakuje pieniędzy na konieczną działalność 
– odpowiedzialny sekretarz generalny Stanisław Sikorski, skarbnik 
Stanisław Jurkin i Komisja Finansowa.

14.  Stworzyć podstawy prawne pozwalające na uzyskiwanie przez Oddzia-
ły Związku dotacji od lokalnych instytucji samorządowych – odpowie-
dzialni prezesi Oddziałów.

15.  Poczynić starania w kwestii przywrócenia sybirakom urodzonym w la-
tach 1949–1956 prawa do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę, 
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co gwarantowała ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. Obecne przepisy 
prawa emerytalnego przyznają to uprawnienie tylko osobom urodzo-
nym przed 1 stycznia 1949 r. Jest to krzywdzące, a dotyczy tylko nie-
wielkiej liczby sybiraków – wniosek niemożliwy do realizacji, odpo-
wiedzi wnioskodawcom udzieli sekretarz generalny.

16.  Zlikwidować Oddziały Związku Sybiraków jako jednostki pośrednie, 
a pozostawić tylko Koła. Koła o małej liczbie członków powinny się 
łączyć – brak uzasadnienia likwidacji Oddziałów.

17.  Wniosek o zatwierdzenie przez Zarząd Główny uchwały Zarządu Od-
działu Warszawskiego w sprawie nadania tytułu Honorowego Człon-
ka Związku Sybiraków panu Adamowi Jabłonce, dyrektorowi Szkoły 
Podstawowej im. Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie – za złożenie 
wniosku formalnego odpowiedzialny Oddział Warszawski.

18.  Wniosek o udział członka Zarządu Głównego w uroczystościach od-
słonięcia tablic pamiątkowych ufundowanych za granicą w podzięko-
waniu państwom, które przyjęły polskie sieroty uratowane z zesłania 
syberyjskiego – do decyzji Prezydium.

Łącznie do Komisji Wniosków i Uchwał wpłynęły wnioski od 15 dele-
gatów.

Ponadto przekazane zostały dwa apele:
1)  adresowany do Premiera Rządu RP w sprawie wieloletnich, bezsku-

tecznych starań o uzyskanie uprawnień inwalidy wojennego (osoby re-
presjonowanej) przez członków Oddziału Związku Sybiraków w Zie-
lonej Górze,

2)  propozycja uchwały wyrażającej uznanie dla związkowego ruchu Solidar-
ność, który zapoczątkował pożądane zmiany demokratyczne w Polsce.
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Baner VII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Sybiraków w sali obrad

Rozpoczęcie VII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Sybiraków – uroczyste wpro-
wadzenie sztandarów



39VII Krajowy Zjazd Delegatów Związku Sybiraków

Kapelan krajowy sybiraków ks. Zbigniew Banaś udzielił błogosławieństwa zebra-
nym delegatom

Przewodniczącymi obrad zostali (od lewej): Stanisław Sikorski, Kordian Borejko 
i Grzegorz Lipowski
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Przedstawiciel Kancelarii 
Prezydenta RP Waldemar 
Strzałkowski dokonał 
dekoracji odznaczeniami 
państwowymi

Iwona Biedulska (od lewej), Jadwiga Ostrowska i Aleksandra Szemioth odznaczone 
zostały Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
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Zasłużonych działaczy prezes Zarządu Głównego Tadeusz Chwiedź odznaczył  
Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków. Byli wśród nich (na zdjęciu  
od lewej): Franciszek Pić (prezes Koła w Sycowie, Oddział ZS w Kaliszu), Janusz 
Pawłowski (prezes Oddziału w Lublinie), Zygmunt Skotnicki (prezes Oddziału 
w Olsztynie) i Jerzy Kobryń (prezes Oddziału w Bystrzycy Kłodzkiej)

Pomocy w organizacji 
zjazdu udzielili przed-
stawiciele Kancelarii 
Zarządu – Pełnomocnika 
ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych Woje-
wództwa Świętokrzyskie-
go, za co wyróżnieni zo-
stali Odznaką Honorową 
za Zasługi dla Związku 
Sybiraków. Na zdjęciu 
Marcelina Wójcik
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Marszałek wojewódz-
twa świętokrzyskiego 
Adam Jarubas

Wojewoda świętokrzyski 
Bożentyna Pałka-Koruba
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Poseł na Sejm ziemi 
świętokrzyskiej  

Mirosław Pawlak

Starosta kielecki  
Zdzisław Wrzałka
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Na zjazd przybyło 164 delegatów

Tadeusz Chwiedź po-
nownie został wybrany 
prezesem Zarządu 
Głównego Związku 
Sybiraków
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Przy wręczaniu medali 
asystował Jacek 

Dziuba – dyrektor 
Gabinetu Szefa Urzędu 

ds. Kombatantów 
i Osób 

Represjonowanych
(przemawia)

Szef Urzędu ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych Jan 
Stanisław Ciechanowski do-
konał odznaczenia medalem 
Pro Patria (na zdjęciu Jadwiga 
Miłkowska, skarbnik Oddziału 
Warszawskiego)
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Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski

Wiceminister pracy i polityki społecznej Marek Bucior
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ZEBRANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO  
ZWIĄZKU SYBIRAKÓW W DNIU 17 CZERWCA 2014 R. 

W WARSZAWIE

Dnia 17 czerwca 2014 r. odbyło się w Warszawie w siedzibie Biura Za-
rządu Głównego pierwsze po VII Ogólnokrajowym Zjeździe Delegatów, 
organizacyjne posiedzenie Zarządu Głównego Związku Sybiraków.

Posiedzenie otworzył prezes Zarządu Głównego Tadeusz Chwiedź. 
Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Zatwierdzenie składu i zakresu działań członków Prezydium
2. Zatwierdzenie składu komisji i ich przewodniczących
3. Zatwierdzenie zadań komisji i osób z Prezydium współpracujących 

z tymi komisjami
4. Zatwierdzenie planu pracy Prezydium Zarządu Głównego
5. Zatwierdzenie planu pracy Zarządu Głównego, planu pracy Biura Zarządu
6. Zatwierdzenie podziału zakresu terytorialnego odnośnie do uczestnic-

twa w uroczystościach organizowanych przez Oddziały między poszcze-
gólnych członków Prezydium

7. Zatwierdzenie odpowiedzialnych za realizację uchwał i wniosków 
z VII Zjazdu 

8. Wnioski końcowe
Zarząd Główny zatwierdził plan pracy Prezydium i Zarządu Głównego 

na 2014 r., a także plan pracy Biura Zarządu Głównego. Uchwalony został 
również regulamin pracy Prezydium.

Zarząd Główny przyjął zasadę referowania na posiedzeniach Zarządu 
spraw rozpatrywanych przez Prezydium.

W związku z licznymi zaproszeniami na uroczystości organizowane 
przez poszczególne Oddziały opracowany został podział terytorialny, we-
dług którego członkowie Prezydium i Zarządu Głównego będą reprezento-
wali władze Związku Sybiraków podczas obchodów rocznic i w ich imie-
niu dekorowali odznaczeniami:

– prezes Tadeusz Chwiedź – ważne uroczystości ogólnosybirackie – cała 
Polska, woj. podlaskie,

– sekretarz generalny Stanisław Sikorski – ważne uroczystości ogólno-
sybirackie – cała Polska, woj. mazowieckie,

– skarbnik Stanisław Jurkin – ważne uroczystości ogólnosybirackie 
– cała Polska, woj. łódzkie,
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– wiceprezes Eugeniusz Kuszka – ważne uroczystości ogólnosybirackie 
– cała Polska, woj. dolnośląskie i opolskie,

– wiceprezes Grzegorz Lipowski – ważne uroczystości ogólnosybirac-
kie – cała Polska, woj. podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie,

– wiceprezes Zygmunt Skotnicki – ważne uroczystości ogólnosybirac-
kie – cała Polska, woj. warmińsko-mazurskie i wielkopolskie,

– członek Prezydium Danuta Sedlak – woj. śląskie i małopolskie,
– członek Prezydium Aleksandra Szemioth – woj. małopolskie i śląskie,
– członek Prezydium Mieczysław Pogodziński – woj. mazowieckie,
– członek Zarządu Jadwiga Ostrowska – woj. lubuskie i zachodniopo-

morskie,
– członek Zarządu Kordian Borejko – woj. pomorskie i kujawsko-po-

morskie.
Na podstawie tego podziału delegowani będą przedstawiciele władz do 

udziału w uroczystościach, na które zaproszenie otrzyma Zarząd Główny.
Ustalone i zatwierdzone zostały zakresy zadań dla poszczególnych 

członków Prezydium oraz powołane zostały komisje problemowe.
Zakres zadań prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków obej-

muje: ogólną koordynację prac i działalności Związku, reprezentowanie 
Związku przed władzami państwowymi, kontakty z władzami naczelnymi, 
uczestnictwo w Radzie Kombatantów i Osób Represjonowanych przy sze-
fie UdsKiOR, koordynację współpracy z innymi stowarzyszeniami kom-
batanckimi, koordynację zamierzeń w tworzeniu znaków pamięci Polskiej 
Golgoty Wschodu na terenie kraju, koordynację i bezpośredni udział w or-
ganizowaniu Międzynarodowych Marszy Żywej Pamięci Polskiego Sybiru 
w Białymstoku.

Zakres zadań sekretarza generalnego to: nadzór nad pracą Biura Zarzą-
du Głównego, polityka kadrowa, dyscyplina służbowa pracowników Biura, 
przygotowanie pism, wniosków, elaboratów do władz centralnych według 
wcześniejszych uzgodnień z prezesem, współpraca i koordynacja spraw 
z władzami kościelnymi różnych wyznań, współpraca z kapelanem krajo-
wym ZS, z Oddziałami i prezesami Wojewódzkiej Rady Związku Sybira-
ków w sprawach organizacyjnych Związku Sybiraków.

Do zadań skarbnika należy: nadzór nad polityką finansową Zarządu 
Głównego, koordynowanie prac nad sprawami księgowymi, nadzorowa-
nie terminowego składania sprawozdań z przyznanych dotacji, nadzór nad 
sprawozdawczością finansową, nadzór i koordynowanie opłacania składek 
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członkowskich, dyscyplinowanie wydatków finansowych, kontakty z Od-
działami w sprawie opłacania składek, korespondencja dotycząca spraw 
finansowych, podpisywanie dokumentów finansowych i korespondencji 
związanej z finansami wspólnie z sekretarzem generalnym.

Komisja Obrony Praw Socjalnych – przewodniczącym został wicepre-
zes Grzegorz Lipowski, członkami: Józef Bancewicz, Marian Gajda, Ka-
zimierz Grenczak, Wacław Mandryk, Walenty Oliwa. Do zadań komisji 
należy: przygotowanie pism interwencyjnych do władz naczelnych w spra-
wach ustawodawczych, uczestniczenie w spotkaniach z władzami naczel-
nymi, w ścisłej współpracy z prezesem Zarządu i sekretarzem generalnym 
utrzymywanie kontaktów z Sejmem, Kancelarią Prezydenta RP, Kancelarią 
Premiera oraz resortami i urzędami dla osiągnięcia celu w postaci uchwale-
nia przez parlament ustaw dotyczących roszczeń sybiraków, indywidualne 
odpowiedzi prawne, interpretacje aktualnych przepisów prawnych doty-
czących spraw kombatanckich. W ramach komisji działać będzie podko-
misja w Zielonej Górze, w związku z bardzo wysokim odsetkiem spraw 
sybiraków o przyznanie statusu osoby represjonowanej rozpatrzonych 
przez orzeczników ZUS negatywnie i wieloletnimi staraniami działaczy 
tego Oddziału o zmianę tej sytuacji poprzez pisma, apele oraz spotkania 
z przedstawicielami władz państwowych i organów ustawodawczych.

Komisja Historyczna – na przewodniczącą powołana została Aleksandra 
Szemioth we współpracy z wiceprezesem Zygmuntem Skotnickim, człon-
kowie: Tadeusz Kaklin i Kalina Jaskólska. Zadania komisji to: bezpośred-
nia współpraca z władzami Ministerstwa Edukacji Narodowej, inspirowa-
nie organizacji konkursów na tematy utrwalające pamięć i poszerzające 
wiedzę o syberyjskich zesłaniach, współpraca z Komisjami Historycznymi 
w Oddziałach, udział w organizacji uroczystości patriotyczno-religijnych, 
opracowanie i publikacja artykułów na temat polskiej Golgoty Wschodu, 
współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej w sprawie ustalenia liczby 
deportowanych, uczestnictwo w komisji ustalającej liczbę deportowanych, 
udział w spotkaniach Kapituły Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”, 
współpraca przy organizowaniu uroczystości rocznicowych, przypomina-
jących i utrwalających pamięć o historii, prowadzenie spraw związanych 
z organizacją Zjazdów Sierot Polskich Byłych Wychowanków Syberyj-
skich Domów Dziecka i Biezprizornych.

Komisja Współpracy z Zagranicą – przewodnicząca Danuta Sedlak, współ-
pracujący wiceprezes Eugeniusz Kuszka. Za kontakty z Zachodem odpowie-
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dzialni zostali: Janusz Osiński, Artur Woźniakowski i Zofia Daniszewska, za 
kontakty ze Wschodem: Jolanta Hryniewicka i Jadwiga Ostrowska. Kompe-
tencje komisji: współpraca z organizacjami sybirackimi z zagranicy, utrzymy-
wanie kontaktów z Polonią, ruchem syberyjskim, ścisła współpraca z Urzędem 
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w zakresie koordynacji wyjaz-
dów za granicę dla upamiętnienia tragicznej historii Polski i Polaków, współ-
praca w tym zakresie z IPN-em i Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 
pomoc charytatywna Polakom na Wschodzie, starania o wsparcie materialne 
dla Polaków ze Wschodu studiujących w Polsce oraz o dofinansowanie udzia-
łu Polaków z Białorusi, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii w Międzynarodowym 
Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku, zainicjowanie badań 
nad losami zesłańców polskich formacji wojskowych w Rosji i w innych pań-
stwach powstałych na byłych terenach Związku Radzieckiego.

Komisja Socjalna – przewodnicząca Maria Markiewicz, członkowie: 
Teresa Patrzyczna, Maria Stankiewicz. Zadania: rozpatrywanie wniosków 
o udzielenie pomocy finansowej, gromadzenie środków na zapomogi dla 
najbiedniejszych, wymagających pomocy materialnej członków Związku, 
inicjowanie pomocy sybirakom dotkniętym klęską żywiołową.

Powołana została także Komisja Finansowa z wiceprezesem Eugeniu-
szem Kuszką jako przewodniczącym oraz członkami: Kordianem Borej-
ką, Henrykiem Olejnikiem oraz Kaliną Jaskólską – kierownik Biura ZG, 
która zajmować ma się: przedstawianiem wniosków i opinii w sprawie 
planowanych zakupów, w tym wszystkich propozycji zakupów o wartości 
przekraczającej 500 zł, pomocą skarbnikowi w nawiązywaniu kontaktów 
i współpracy z Oddziałami w zakresie wyegzekwowania lepszej opłacal-
ności składek członkowskich, współpracą z Główną Komisją Rewizyjną 
w kwestii sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych GKR, pomocą w ra-
cjonalnym gospodarowaniu środkami pieniężnymi, zarządzaniu i koordy-
nowaniu przez skarbnika, prezesa i sekretarza generalnego.

Komisja ds. Uprawnień Kombatanckich pod nadzorem sekretarza ge-
neralnego zajmuje się, jak dotychczas, rozpatrywaniem wniosków o przy-
znanie uprawnień kombatanckich i przygotowaniem ich do wysłania do 
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

Komisja ds. Odznaczeń i Wyróżnień pod kierownictwem sekretarza ge-
neralnego ma prowadzić sprawę wystąpień o przyznanie odznaczeń pań-
stwowych, resortowych, związkowych, a także korespondencję w tej spra-
wie z Oddziałami.
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Mieczysławowi Pogodzińskiemu, prezesowi Oddziału Warszawskiego, 
powierzono bezpośrednią współpracę z Biurem Zarządu Głównego w spra-
wach uczestniczenia i reprezentowania Zarządu na różnego typu uroczysto-
ściach, spotkaniach, konferencjach i odczytach organizowanych na terenie 
Warszawy i województwa mazowieckiego, jak również koordynowanie 
działań pocztu sztandarowego Zarządu Głównego.

Ustalono skład Konwentu Dwustopniowej Odznaki Honorowej za Za-
sługi dla Związku Sybiraków: Stanisław Sikorski – przewodniczący, Maria 
Markiewicz – sekretarz i Józef Bancewicz – członek.

Wnioski zgłoszone podczas VII Krajowego Zjazdu Delegatów, opraco-
wane przez Komisję Uchwał i Wniosków, zostały przydzielone do realiza-
cji poszczególnym członkom Prezydium.

Poruszona została sprawa ulgi na przejazdy, według ustawy z 14 marca 
2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będą-
cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych 
innych ustaw wynoszącej 51%, którą PKP nie zawsze honoruje, a także 
problem zasad pierwszeństwa dostępu kombatantów do służby zdrowia, 
o których przychodnie często nie wiedzą i ich nie stosują. Marian Gajda 
z Oddziału ZS we Wrocławiu wystąpił o zwrócenie się z prośbą o inter-
wencję do szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w tej 
sprawie.

W związku z coraz większymi problemami towarzyszącymi organizacji 
uroczystości sybirackich, związanymi z ograniczonymi funduszami, jak 
i pogarszającym się stanem zdrowia sybiraków, prezes Zarządu Główne-
go Tadeusz Chwiedź zaapelował o włączanie marszałków, burmistrzów, 
prezydentów miast jako współorganizatorów w przygotowanie obchodów, 
co pozwoli pozyskać pomoc finansową, ale i podwyższy ich rangę dzięki 
udziałowi przedstawicieli lokalnych władz samorządowych.

Prezes podkreślił także, że najważniejszym zadaniem pozostaje sprawa 
starań o przyznanie ustawowe statusu osoby represjonowanej wszystkim 
osobom deportowanym oraz odszkodowania substytucyjnego za pobyt na 
zesłaniu.

Na koniec zaapelował do członków Zarządu Głównego o współdziała-
nie dla osiągnięcia przez Związek Sybiraków wspólnych celów i zadań po-
wierzonych im przez delegatów, wzajemną życzliwość, pomoc i zaufanie.
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