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SPRAWY ORGANIZACYJNE

POSiedZenie ZarZądu GłówneGO  
ZwiąZKu SybiraKów w dniu 17 Grudnia 2014 r.  

w warSZawie

W dniu 17 grudnia 2014 r. w Warszawie w siedzibie Naczelnej Organi-
zacji Technicznej odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego z udziałem 
prezesów Zarządów Oddziałów. Po wysłuchaniu Hymnu Sybiraków posie-
dzenie otworzył prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Tadeusz 
Chwiedź.

Przyjęty został następujący porządek obrad:
Część I
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku posiedzenia 
3. Wręczenie odznaczeń związkowych
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Głównego z dnia 14 paź-
dziernika 2014 r.
5. Sprawy organizacyjne:
– przyjęcie i zatwierdzenie Regulaminu Pracy Zarządu Głównego Związku 
Sybiraków
– przyjęcie i zatwierdzenie Regulaminu Pracy Biura Zarządu Głównego
– przyjęcie i zatwierdzenie Instrukcji Kancelaryjnej Biura Zarządu Głów-
nego
– przyjęcie i zatwierdzenie Instrukcji Obiegu Dokumentów Finansowo-
-Księgowych i Rozliczeń Zarządu Głównego
6. Informacja o przewidywanym wykonaniu budżetu za 2014 r.
7. Przyjęcie założeń budżetu na 2015 r. i zatwierdzenie prowizorium
8. Wolne wnioski
9. Podjęcie uchwał
10. Zakończenie posiedzenia
Część II
Spotkanie wigilijno-noworoczne

Prezes Tadeusz Chwiedź w asyście wiceprezesa Eugeniusza Kuszki 
wręczył odznaczenia związkowe. Złote Odznaki Honorowe za Zasługi dla 
Związku Sybiraków otrzymali: wiceprezes Grzegorz Lipowski, prezesi 
Zarządów Oddziałów Eugeniusz Cymbor, Ryszard Korzeniowski, Janina 
Tonicka, Henryk Witkowski (w zastępstwie odznakę odebrał Jerzy Siwek) 
oraz Leszek Czarnota-Czarny z Krajowego Związku Byłych Żołnierzy  
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Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Srebrną Odznaką wyróżniona zosta-
ła Małgorzata Puczyłowska z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych (prywatnie córka sybiraka), za co wyraźnie wzruszona podzię-
kowała władzom Związku Sybiraków.

Na początku przyjęty został protokół z posiedzenia Zarządu Głównego 
z dnia 14 października 2014 r.

Następnie wiceprezes Grzegorz Lipowski udzielił w skrócie wyjaśnień 
na temat sytuacji i zmian, jakie nastąpiły we władzach Związku.

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do omówienia regulaminów 
– Regulaminu Pracy Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warsza-
wie, Regulaminu Pracy Biura Zarządu Głównego, Instrukcji Kancelaryjnej 
Biura Zarządu Głównego oraz Instrukcji Obiegu Dokumentów Finansowo-
-Księgowych i Rozliczeń Zarządu Głównego, przygotowanych przez se-
kretarza generalnego Kordiana Borejkę i przesłanych wcześniej członkom 
Zarządu. Trzy pierwsze dokumenty zreferował pokrótce Kordian Borejko, 
ostatnią instrukcję natomiast wiceprezes Eugeniusz Kuszka. Podczas dys-
kusji nad Instrukcją Obiegu Dokumentów Finansowo-Księgowych i Roz-
liczeń Zarządu Głównego przegłosowany został wniosek Henryka Olej-
nika z Legnicy o ujednolicenie zasad podróżowania członków Zarządu 
Głównego i prezesów Zarządów Oddziałów zaproszonych na zwoływane 
przez prezesa posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego. Wszystkim 
osobom zaproszonym do udziału w nich przyznano prawo do przejazdu 
I klasą pociągu i PKS. Poruszony został także problem dojazdu samocho-
dem z mniejszych miejscowości do dworców kolejowych i autobusowych 
w najbliższym mieście. Po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag i poprawek 
wszystkie cztery dokumenty zostały przyjęte.

Remigiusz Bielewicz z Płocka poruszył sprawę archiwizacji dokumen-
tów w Oddziałach i konieczności opracowania ogólnej instrukcji, która 
ujednolici zasady ich przechowywania, a także przekazywania powołanym 
do tego instytucjom.

Drugą, równie ważną kwestią, jest problem zachowania pamiątek po 
sybirakach, by zwłaszcza po ich śmierci nie przepadły. Rodziny nie za-
wsze chcą je zatrzymywać lub nie wiedzą, gdzie mogłyby je oddać. Pre-
zes Zarządu Głównego Tadeusz Chwiedź powtórzył w związku z tym apel 
dyrektora Muzeum Wojska w Białymstoku Roberta Sadowskiego o prze-
kazywanie wszelkiego rodzaju pamiątek do powstającego w tym mieście 
Muzeum Pamięci Sybiru. Przy okazji poinformował zebranych o przygo-
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towywanym przez Oddział Związku Sybiraków w Białymstoku nowym, 
zaktualizowanym albumie poświęconym znakom pamięci.

Skarbnik Stanisław Jurkin przedstawił informację o przewidywanym 
wykonaniu budżetu za 2014 r. Przy tym punkcie omówił problem opłacania 
składek przez Oddziały. Zwrócił także uwagę na przekazywanie niepełnych 
danych w przesyłanych przez Oddziały do Zarządu Głównego sprawozda-
niach finansowych, np. pomijanie liczby członków, która stanowi podstawę 
wyliczania wysokości kwot należnych Zarządowi. Wobec powtarzających 
się zwłok w przekazywaniu składek i nieskuteczności słownych próśb 
i upomnień skarbnik zaproponował bardziej rygorystyczne postępowanie 
Zarządu wobec Oddziałów zalegających z wpłatami. Jeden z prezesów Jan 
Skrobot z Piły zwrócił uwagę na częste przypadki opłacania składek przez 
członków Oddziałów podczas spotkań opłatkowych, które odbywają się 
nie tylko w grudniu, ale i styczniu, co może wpływać na późniejszy termin 
przekazywania składek. 

Stanisław Jurkin przypomniał o możliwości występowania do Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych o dotacje na realizowane przez Oddziały przedsięwzię-
cia. Apelował także, by nie tylko Oddziały występowały do władz lokalnych 
o pozyskanie środków pieniężnych na prowadzenie działalności na swoim 
terenie, ale i Zarząd Główny podejmował takie starania dla Związku.

Po omówieniu powyższych kwestii skarbnik Stanisław Jurkin przedsta-
wił założenia budżetu na 2015 r. W głosowaniu członkowie Zarządu Głów-
nego przyjęli przedstawione prowizorium, zakładające wysokość przycho-
dów 393 tys. zł, wysokość kosztów 393 tys. zł, wynik finansowy – 0 zł.

W związku z wakatem po śmierci Tadeusza Kaklina na członka Zarządu 
Głównego wybrany został Aleksander Maciejewicz z Oddziału Związku 
Sybiraków we Wrocławiu, którego kandydaturę przedstawił prezes tamtej-
szego Zarządu Eugeniusz Kuszka. 

Prezes Tadeusz Chwiedź przekazał informacje na temat rozmów prze-
prowadzonych z przedstawicielami władz państwowych na temat sytuacji 
sybiraków i projektów ustaw o przyznanie sybirakom odszkodowania sub-
stytucyjnego i renty inwalidzkiej, które znajdują się w Sejmie. Podczas spo-
tkania marszałka Senatu Bogdana Borusewicza ze środowiskiem sybirackim 
w Białymstoku poruszył sprawę problemów formalno-prawnych, na jakie 
napotykają projekty ustaw. Marszałek wyraził swoje poparcie w kwestii 
ustaw.
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Prezes zrelacjonował także spotkanie z szefem Urzędu ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych Janem Stanisławem Ciechanowskim, podczas 
którego rozmawiał na temat odznaczeń dla zasłużonych działaczy sybirac-
kich i uroczystości ogólnokrajowych, na których mogłyby zostać wręczo-
ne, a także na temat uprawnień, m.in. możliwości przyznania sybirakom 
ustawowej 50-procentowej zniżki na leki, gdyby nie udało się uzyskać dla 
wszystkich uprawnień osoby represjonowanej. Poinformował o planowa-
nym rozszerzeniu pierwszeństwa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej 
na wdowy po zamordowanych w Katyniu, żołnierzy górników, wdowy po 
nich, a także przymusowo skierowanych do pracy, którzy dotychczas ta-
kich praw nie mieli. 

Na zakończenie prezes Tadeusz Chwiedź przedstawił plan najważ-
niejszych uroczystości w 2015 r.: „Kwiecień – miesiącem pamięci Gol-
goty Wschodu” w dniach 16–17 kwietnia we Wrocławiu, 10–11 września  
XV Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białym-
stoku oraz obchody Dnia Sybiraka 17 września. Ponadto Komisja Histo-
ryczna czyni starania, aby w gmachu Politechniki Warszawskiej odsłonię-
ta została tablica upamiętniająca zjazd założycielski Związku Sybiraków 
w 1928 r., który odbył się w gmachu tej uczelni.

Wiceprezes Grzegorz Lipowski zdał relację ze spotkania z sekretarz 
stanu Małgorzatą Kidawą-Błońską, jakie odbyło się 19 listopada 2014 r. 
w Urzędzie Rady Ministrów.

Posiedzenie zakończył uroczysty obiad wigilijno-noworoczny w restau-
racji Avangarda. Zebrani podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia 
zdrowia i wszelkiej pomyślności.
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uchwała nr 61/2014

z posiedzenia Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie
w dniu 17.12.2014 r.

Zarząd Główny przyjął zaproponowany przez Prezydium porządek obrad 
(zał. nr 1).

uchwała nr 62/2014

z posiedzenia Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie
w dniu 17.12.2014 r.

Zarząd Główny przyjmuje i zatwierdza sporządzony protokół z ostatniego 
posiedzenia Zarządu w dniu 14.10 br. (zał. nr 2).
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uchwała nr 63/2014

z posiedzenia Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie
w dniu 17.12.2014 r.

Zarząd Główny przyjął i zatwierdził Regulamin Pracy Zarządu Głównego 
Związku Sybiraków, uwzględniając poprawki wynikające z dyskusji (zał. nr 3).

uchwała nr 64/2014

z posiedzenia Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie
w dniu 17.12.2014 r.

Zarząd Główny przyjął i zatwierdził Regulamin Pracy Biura Zarządu 
Głównego Związku Sybiraków, uwzględniając poprawki wynikające z dys-
kusji (zał. nr 4).
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uchwała nr 65/2014

z posiedzenia Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie
w dniu 17.12.2014 r.

Zarząd Główny przyjął i zatwierdził Instrukcję Kancelaryjną Biura Zarządu 
Głównego, uwzględniając poprawki wynikające z dyskusji (zał. nr 5). 

uchwała nr 66/2014

z posiedzenia Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie
w dniu 17.12.2014 r.

Zarząd Główny przyjął i zatwierdził Instrukcję Obiegu Dokumentów  
Finansowo-Księgowych i Rozliczeń w Zarządzie Głównym, uwzględniając 
poprawki wynikające z dyskusji (zał. nr 6). 
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uchwała nr 67/2014

z posiedzenia Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie
w dniu 17.12.2014 r.

Zarząd Główny przyjął i zatwierdził zaproponowane prowizorium na 2015 r.:
– przychody – 393 000,- zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych)
– koszty – 393 000,- zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych)
– wynik finansowy – 0 zł (słownie: zero złotych)

uchwała nr 68/2014

z posiedzenia Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie
w dniu 17.12.2014 r.

Zarząd Główny w związku z wakatem dokooptował do Zarządu pana 
Aleksandra Maciejewicza.
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POSiedZenie ZarZądu GłówneGO  
ZwiąZKu SybiraKów w dniu 17 luTeGO 2015 r. 

w warSZawie

W dniu 17 lutego 2015 r. w Warszawie w siedzibie Zarządu Głównego 
Związku Sybiraków odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego. Posiedze-
nie otworzył prezes Zarządu Głównego Tadeusz Chwiedź.

Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku posiedzenia 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego z dnia 
17 grudnia 2014 r.
4. Przyjęcie Planu pracy Prezydium i Zarządu Głównego na 2015 r.
5. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego za 2014 r. 
6. Przyjęcie wykonania budżetu i zatwierdzenie bilansu za 2014 r.
7. Zatwierdzenie preliminarza wydatków i przychodów na 2015 r.
8. Informacja o stanie przygotowań do uroczystości „Kwiecień – miesią-
cem pamięci Golgoty Wschodu” we Wrocławiu
9. Dyskusja
10. Przyjęcie uchwał
11. Sprawy organizacyjne, informacje o podjętych działaniach w sprawach 
uzyskania statusu osoby represjonowanej i odszkodowania
12. Wolne wnioski

Na początku zatwierdzony został protokół z posiedzenia Zarządu Głów-
nego, które odbyło się 17 grudnia 2014 r. w Warszawie. 

Następnie sekretarz generalny Kordian Borejko przedstawił Plan pracy Pre-
zydium i Zarządu Głównego na 2015 r., który zebrani przyjęli bez zastrzeżeń.

Drobne poprawki członkowie Zarządu zgłosili do zaprezentowanego 
przez sekretarza generalnego sprawozdania z działalności Zarządu Głów-
nego za 2014 r., które następnie zatwierdzili.

Dyskusję wzbudziła kwestia przygotowanego bilansu, bowiem jeszcze nie 
wszystkie Oddziały rozliczyły się z Zarządem Głównym i przysłały roczne 
sprawozdania finansowe. W związku z problemami ze ściąganiem składek 
członkowskich padła propozycja, by naliczać wysokość składek należnych 
Zarządowi Głównemu nie od ogólnej liczby członków, ale liczby osób płacą-
cych składki. Postanowiono wykazywać w sprawozdaniach rocznych liczbę 
członków, którzy stale nie płacą składek. Podjęto uchwałę o przyjęciu za 



12 KOMUNIKAT 1/123

ostateczny termin składania sprawozdań rocznych dzień 15 lutego. Przypo-
mina się również prezesom Zarządów Oddziałów i Zarządom o obowiązku 
dokładnego wypełniania druków tychże sprawozdań. Ponadto podjęto de-
cyzję o nieskreślaniu z listy członków Związku osób niepłacących składek.

Zarząd Główny jednogłośnie przyjął wykonanie budżetu i zatwierdził 
bilans za 2014 r.: przychody – 335 582,24 zł, wydatki – 399 526,93 zł. Wy-
nik finansowy wyniósł -63 100,66 zł (wobec planowanej straty 70 900 zł). 
Ujemny wynik finansowy znajduje pokrycie w aktywach obrotowych 
Związku: lokatach 550 384,64 zł i 125 000 zł – iPKO. Środki na rachunku 
bankowym na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiły 25 024,79 zł. Bilans za 
2014 r.: po stronie aktywów i pasywów – 679 111,47 zł. 

Sekretarz generalny Kordian Borejko, w uzgodnieniu ze skarbnikiem 
Stanisławem Jurkinem, przedstawił założenia budżetu na 2015 r., w tym 
podjęte przez Zarząd Główny oszczędności.

Dyskutowano na temat ryczałtów telefonicznych, ich zasadności, wyso-
kości i formy – czy przyjąć jako określoną miesięcznie kwotę czy też wyku-
pienie telefonów z odpowiednim abonamentem. Ostatecznie zapadła decy-
zja o rezygnacji z uchwalonych na październikowym posiedzeniu Zarządu 
Głównego ryczałtów (wcześniej zrezygnowali już z nich Kordian Borejko, 
Eugeniusz Kuszka, Zygmunt Skotnicki, Aleksandra Szemioth i Czesław 
Czarkowski) i przyznaniu ich w wysokości 50 zł miesięcznie tylko preze-
sowi Zarządu Głównego, sekretarzowi generalnemu Zarządu Głównego  
i dyrektor Biura Zarządu Głównego. Sekretarz generalny Kordian Borejko 
i dyrektor Biura Kalina Jaskólska zrezygnowali z przyznanych im ryczałtów. 

Przyjęta została zasada, że wszelkie zakupy podejmowane są na pod-
stawie preliminarza, natomiast o wydatkach nadzwyczajnych decydować 
będzie Prezydium z powiadomieniem następnie Zarządu Głównego.

Członkowie Zarządu Głównego rozpatrzyli wnioski Prezydium o przy-
znanie zapomóg.

Zapadła decyzja o pokryciu przez Zarząd Główny kosztów pobytu 
trzyosobowych pocztów sztandarowych podczas uroczystości „Kwiecień  
– miesiącem pamięci Golgoty Wschodu” we Wrocławiu w kwietniu br. 
Przeznaczono na ten cel 5 tys. zł.

Rozpatrzono sprawę dofinansowania budowy pomnika na powstającym 
skwerze Sybiraków Płockich i Płocczan Pomordowanych na Wschodzie  
w II Wojnie Światowej na cmentarzu komunalnym w Płocku, którego otwar-
cie planuje się na wrzesień 2016 r. Przyznano na ten cel kwotę 2 tys. zł.
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Józef Bancewicz, prezes Zarządu Oddziału w Poznaniu, wnioskował 
o przeznaczenie pewnej kwoty pieniędzy na pomoc Polakom mieszkającym 
poza granicami Polski, zwłaszcza na Wschodzie. Podobny apel wystosowała 
Jadwiga Ostrowska z Komisji Współpracy z Zagranicą o wpłaty na specjalny 
fundusz dla Polaków, którzy przyjadą z terenów Donbasu na Ukrainie. Jolan-
ta Hryniewicka z tej samej komisji przedstawiła sprawę zbierania funduszy 
na budowę kościoła w Krasnojarsku na Syberii. Zarząd Główny przeznaczył 
kwotę 1500 zł na pomoc Polakom na Ukrainie i na Syberii.

Zarząd Główny jednogłośnie zatwierdził preliminarz wydatków 
i przychodów na 2015 r. w wysokości: wydatki – 370 tys. zł, przychody  
– 370 tys. zł.

Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu Eugeniusz 
Kuszka przedstawił stan przygotowań i program organizowanych przez 
Oddział uroczystości „Kwiecień – miesiącem pamięci Golgoty Wschodu”.

Prezes Zarządu Oddziału ZS w Toruniu zaproponował zorganizowanie 
jednego z posiedzeń Zarządu Głównego w Toruniu. 

Józef Bancewicz zaapelował, by przy okazji ważnych uroczystości, wy-
korzystując obecność przedstawicieli władz państwowych i samorządo-
wych, poruszać sprawy ważne dla sybiraków, także sytuacji Polaków na 
Wschodzie. Należy również współpracować ze środowiskiem naukowym 
w kwestii prowadzenia badań nad zesłaniami i ustaleniem dokładnej liczby 
wywiezionych na Syberię i do Kazachstanu. 

Mieczysław Pogodziński, prezes Zarządu Oddziału ZS w Warszawie, 
poruszył temat zajęcia przez Zarząd Główny stanowiska wobec stowarzy-
szenia Memoriał, które władze rosyjskie planowały wręcz zlikwidować, 
a robi dużo dobrego dla sprawy sybirackiej.

W tym roku nałożyła się data dorocznej Pielgrzymki Sybiraków na Jasną 
Górę i wyborów prezydenckich. Niestety możliwości zmiany terminu nie 
ma, dlatego wszyscy, którzy wybierają się na pielgrzymkę, powinni pobrać 
zaświadczenie ze swojego urzędu gminy o głosowaniu poza miejscem za-
meldowania, by móc oddać głos w Częstochowie.

Tematem przewodnim XV Międzynarodowego Marszu Żywej Pamięci 
Polskiego Sybiru w Białymstoku będzie zakończenie wojny – nowe znie-
wolenie. Dobrze byłoby, żeby było to również motto przemówień przygo-
towywanych na tegoroczne uroczystości Dnia Sybiraka. 

Wiceprezes Grzegorz Lipowski przedstawił informacje o pismach adre-
sowanych do premier i marszałka Sejmu RP w sprawie świadczeń dla sybi-
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raków i uwzględniających je projektów ustaw, o rozmowach telefonicznych 
z przedstawicielami władz, jak również o spotkaniu z sekretarz stanu Małgo-
rzatą Kidawą-Błońską. Zarząd Główny oczekuje na wyznaczenie terminu spo-
tkań z premier Ewą Kopacz i marszałkiem Radosławem Sikorskim. Ponadto 
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny ma na posiedzeniu wyznaczonym na  
19 lutego 2015 r. rozpatrzeć sprawę dezyderatu skierowanego do Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie pomocy państwa dla sybiraków. W tym dniu ma się także 
odbyć spotkanie z szefem Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wacław Mandryk, prezes Zarządu Oddziału ZS w Zielonej Górze, przed-
stawił propozycję zorganizowania w Warszawie pod patronatem Związku 
Sybiraków konferencji lub debaty, podczas której naukowcy przedstawiliby 
zarys historii deportacji, warunki pobytu na zesłaniu i jego skutki oraz obo-
wiązujące w chwili obecnej rozwiązania prawne i ich wady. Wzięliby w niej 
udział przedstawiciele Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Instytutu Pamięci Narodowej, 
Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, posło-
wie, sybiracy, z udziałem mediów centralnych. Konferencja taka służyłaby 
nagłośnieniu i przybliżeniu sprawy sybiraków oraz problemu przyznawania 
uprawnień osoby represjonowanej, a tym samym renty inwalidzkiej.

Marian Gajda z Wrocławia zauważył, że na wypłatę renty inwalidzkiej tym 
sybirakom, którym orzecznicy ZUS odmówili takich uprawnień, można by 
przeznaczyć środki po zmarłych osobach, które wcześniej takie świadczenia 
otrzymywały. Nie wiązałoby się to z dodatkowymi kosztami, które często są ar-
gumentem przeciwko ustawowemu przyznaniu wszystkim renty inwalidzkiej. 

Wacław Mandryk wspomniał o prowadzonych z posłami rozmowach na 
temat możliwości przyznania przez ZUS tym sybirakom, u których orze-
czono trwałą niezdolność do pracy, ale bez związku z pobytem za zesłaniu, 
uprawnień osoby represjonowanej.

Mieczysław Pogodziński przedstawił program organizowanej przez Ko-
misję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą i Fundację Kresy 
Historii 10 marca w Senacie konferencji naukowej „Ku pamięci – ku prze-
strodze. W 75. rocznicę masowych deportacji obywateli polskich do ZSRR 
oraz 75. rocznicę Zbrodni Katyńskiej”, podczas której referat wygłosi m.in. 
prezes Zarządu Głównego Tadeusz Chwiedź. 

Józef Bancewicz poruszył sprawę badań nad wpływem długotrwałego 
poddawania warunkom stresowym, jakim był pobyt na zesłaniu, na zdro-
wie nie tylko samych zesłańców, ale także ich potomków. 
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uchwała nr 76/2015

z posiedzenia Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie
w dniu 17.02.2015 r.

Zarząd Główny jednogłośnie przyjął zaproponowany porządek obrad (za-
łącznik nr 1). 

uchwała nr 77/2015

z posiedzenia Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie
w dniu 17.02.2015 r.

Zarząd Główny przyjął jednogłośnie protokół z ostatniego posiedzenia Za-
rządu z dnia 17.12.2014 r. (załącznik nr 2).
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uchwała nr 78/2015

z posiedzenia Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie
w dniu 17.02.2015 r.

Zarząd Główny przyjął jednogłośnie plan pracy Prezydium i Zarządu na 
2015 r. (załącznik nr 3).

uchwała nr 79/2015

z posiedzenia Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie
w dniu 17.02.2015 r.

Zarząd Główny jednogłośnie zatwierdził sprawozdanie z działalności  
Zarządu Głównego za 2014 r. z uwzględnieniem wniesionych poprawek (za-
łącznik nr 4).
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uchwała nr 80/2015

z posiedzenia Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie
w dniu 17.02.2015 r.

Zarząd Główny jednogłośnie postanowił, iż od 2016 r. terminem składania 
sprawozdań rocznych jest dzień 15 lutego. 

uchwała nr 81/2015

z posiedzenia Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie
w dniu 17.02.2015 r.

Zarząd Główny jednogłośnie przyjął wykonanie budżetu i zatwierdził 
bilans za 2014 r.: przychody – 335 582,24 zł, wydatki – 399 526,93 zł.  
Wynik finansowy wyniósł – minus 63 100,66 zł (planowana strata wynosiła  
70 900 zł). Bilans za 2014 r.: po stronie aktywów i pasywów – 679 111,47 zł. 
Ujemny wynik finansowy znajduje pokrycie w aktywach obrotowych Związ-
ku: lokaty 550 384,64 zł i 125 000 zł – iPKO oraz środki na rachunku banko-
wym na 31.12.2014 r. wynosiły 25 024,79 zł.



18 KOMUNIKAT 1/123

uchwała nr 82/2015

z posiedzenia Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie
w dniu 17.02.2015 r.

Zarząd Główny jednogłośnie zatwierdził preliminarz wydatków i przycho-
dów na 2015 r. 
Wydatki – 370 000,00 zł
Przychody – 370 000,00 zł
Wynik finansowy – 0 zł.

uchwała nr 83/2015

z posiedzenia Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie
w dniu 17.02.2015 r.

Zarząd Główny podjął decyzję z jednym głosem przeciw o ustanowieniu 
ryczałtów telefonicznych na 2015 r. w wysokości 50 zł miesięcznie dla: pre-
zesa Zarządu Głównego, sekretarza generalnego Zarządu Głównego i dyrek-
tor Biura Zarządu Głównego Związku Sybiraków. 
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uchwała nr 84/2015

z posiedzenia Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie
w dniu 17.02.2015 r.

Zarząd Główny jednogłośnie przyznał wsparcie finansowe w wysokości 
5000 zł na pokrycie kosztów pobytu pocztów sztandarowych Oddziałów na 
uroczystości „Kwiecień – miesiącem pamięci Golgoty Wschodu” we Wrocła-
wiu odbywającej się w dniach 16–17.04 br. 

uchwała nr 85/2015

z posiedzenia Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie
w dniu 17.02.2015 r.

Zarząd Główny zaplanował w wydatkach na bieżący rok kwotę 1500 zł na 
pomoc Polakom na Ukrainie i na Syberii. 
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uchwała nr 86/2015

z posiedzenia Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie
w dniu 17.02.2015 r.

Zarząd Główny przyznał Oddziałowi ZS w Płocku kwotę 2000 zł na przygo-
towanie koncepcji budowy pomnika. 
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POSiedZenie KOmiSji POliTyKi SPOłecZnej  
i rOdZiny w dniu 19 luTeGO 2015 r. 

W dniu 19 lutego 2015 r. odbyło się w sejmie posiedzenie Komisji Po-
lityki Społecznej i Rodziny. Wzięli w nim udział, poza członkami komisji, 
zastępca szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Boże-
na Żelazowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo-
łecznej Marek Bucior, dyrektor Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego 
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Ewa Nurzyńska, specjalista w De-
partamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia Marta Fijołek, 
a w imieniu Zarządu Głównego Związku Sybiraków wiceprezes Grzegorz 
Lipowski (przewodniczący Komisji Obrony Praw Socjalnych), sekretarz 
generalny Kordian Borejko i członek Komisji Obrony Praw Socjalnych Wa-
cław Mandryk z Zielonej Góry. Posiedzenie poświęcone było odpowiedzi 
ministra pracy i polityki społecznej na dezyderat nr 2 Komisji Polityki Spo-
łecznej i Rodziny skierowany do prezes Rady Ministrów w sprawie pomocy 
państwa dla sybiraków, w którym zwróciła się ona o analizę sytuacji zdro-
wotnej i socjalnej osób zesłanych w latach 1939–1956 do Związku Socjali-
stycznych Republik Radzieckich, ocenę skuteczności aktualnych rozwiązań 
prawnych, ocenę realizacji uprawnień w systemie ochrony zdrowia i zakre-
sie środowiskowej opieki socjalnej, a także analizę prawidłowości systemu 
orzecznictwa względem sybiraków ubiegających się o rentę inwalidy wo-
jennego i stosowania takich samych standardów na terenie całego kraju.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek 
Bucior w odpowiedzi na dezyderat przedstawił uprawnienia przysługujące 
sybirakom oraz po ich śmierci ich współmałżonkom wynikające z ustawy 
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojen-
nych i okresu powojennego, identyczne z tymi, jakie przysługują pozosta-
łym grupom kombatantów i ofiar represji. Przypomniał, że ponadto sybiracy 
mogą ubiegać się o pomoc finansową w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych oraz przejście na emeryturę w drodze wyjątku. Mają 
zwiększony wymiar urlopu wypoczynkowego i w podwójnym wymiarze 
zalicza im się okres represji do okresu, od którego zależy prawo do eme-
rytury i renty. UdsKiOR prowadzi działania informacyjne wśród placówek 
zdrowia w kwestii uprawnień i wprowadzonych zmian w przepisach doty-
czących pierwszeństwa dostępu do opieki zdrowotnej. Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych zapewnia o jednolitym postępowaniu orzeczniczym zgodnie 
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z opracowanymi specjalnie standardami w kwestii metod prawidłowej oceny 
stanu zdrowia, stopnia naruszenia sprawności organizmu i zdolności do wy-
konywania pracy. Szczególnie wnikliwie badana była sprawa przyznawania 
prawa do renty związanej z pobytem na zesłaniu na terenie oddziału ZUS 
w Zielonej Górze, jednak nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w tym 
zakresie. Na prośbę Oddziału Związku Sybiraków w Zielonej Górze tryb 
orzekania w tamtejszym oddziale ZUS poddany został bezpośredniej kontro-
li naczelnego lekarza ZUS. Przyznanie ustawowo uprawnień osoby represjo-
nowanej wszystkim sybirakom wykraczałoby poza rozwiązania systemowe. 

Przedstawiciele Związku Sybiraków biorący udział w posiedzeniu przed-
stawili swoje zastrzeżenia co do stanowiska Ministerstwa Pracy i Polity-
ki Społecznej oraz zapewnień prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
i wnioskowali o skierowanie projektu ustawy na debatę plenarną sejmu. 
Przypomnieli istotny błąd, jaki pojawił się w uzasadnieniu Rady Ministrów 
negatywnie opiniującym projekty ustaw o przyznaniu świadczenia pie-
niężnego i renty inwalidzkiej sybirakom-kombatantom, a także stanowisko 
profesorów nauk medycznych z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, w tym przewodniczącego Międzynarodowej Komisji ds. Inwa-
lidztwa Wojennego. 

Odpowiadając na zarzut niedostatecznego przygotowania lekarzy orzecz-
ników do wydawania decyzji w sprawach osób, które przebywały na zesła-
niu, dyrektor Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego ZUS Ewa Nurzyńska 
zapewniła, że orzecznikami są specjaliści o najwyższych kwalifikacjach za-
wodowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości, gdy dokumentacja dostar-
czona przez osobę starającą się o świadczenia jest niewystarczająca, orzecz-
nicy korzystają z opinii lekarzy konsultantów, mogą także zlecić obserwacje 
szpitalne. Proces orzekania jest dwuinstancyjny i pozwala na odwołanie się 
od pierwszej negatywnej decyzji orzecznika. W związku z zastrzeżeniami 
Oddziału Związku Sybiraków w Zielonej Górze co do decyzji orzeczników 
istnieje możliwość kierowania spraw o przyznanie świadczeń z tytułu depor-
tacji do innych oddziałów ZUS – we Wrocławiu i Szczecinie, ponadto każda 
sprawa jest analizowana w Departamencie Orzecznictwa Lekarskiego ZUS. 
Dotychczas potwierdzono zasadność wszystkich decyzji wydanych w bada-
nych przypadkach.

Po wysłuchaniu tych wyjaśnień członkowie Komisji Polityki Społecznej 
i Rodziny przy 14 głosach za i 5 przeciwnych przyjęli odpowiedź ministra 
pracy i polityki społecznej na dezyderat.



dZień SybiraKa w KraKOwie

W dniach 16–17 września 2014 r. w Oddziale Związku Sybiraków 
w Krakowie obchodzone były uroczystości Dnia Sybiraka, w 75. rocznicę 
pamiętnego 17 września 1939 r. – daty sowieckiej napaści na wschodnią 
część Polski, która zapoczątkowała wszystkie kolejne represje sowieckie, 
w tym deportacje w głąb terytorium ZSRR, których my – sybiracy – stali-
śmy się ofiarami. Różne środowiska, organizacje i instytucje w Krakowie 
przygotowały na ten dzień spotkania, zapraszając na nie również członków 
Związku Sybiraków. 

W tej sytuacji naszą sybiracką uroczystość przenieśliśmy na 16 września. 
Jak zawsze odbyła się ona u zaprzyjaźnionych oo. kapucynów. O godz. 16 
rozpoczęło się rocznicowe spotkanie w auli klasztornej. Otworzyło je wpro-
wadzenie sztandaru przy dźwiękach Hymnu Sybiraków. Przyszło około  
80 członków Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków – niestety mniej, 
niż to bywało na poprzednich spotkaniach. Przyczyną są głównie choro-
by i ubywanie sił – mijające lata robią swoje. Spotkanie miało charakter 

bardzo kameralny. Naszymi gość- 
mi były siostry Maria i Teresa Wielo-
wieyskie – sybiraczki z Argentyny oraz 
ich kuzynka z Krakowa Anna Pruszyń-
ska. Był także Mariusz Solarz z bliskie-
go nam Centrum Dokumentacji Zsyłek, 
Wypędzeń i Przesiedleń. Spotkanie 
prowadziła prezes Zarządu Oddziału 
Aleksandra Szemioth, która krótko na-
wiązała do problemów i dramatów za-
początkowanych przez agresję sowiec-
ką w dniu 17 września 1939 r.

Dalsza część spotkania miała cha-
rakter informacyjny. Prezes Aleksandra 
Szemioth zrelacjonowała główne wątki 
i przebieg IV Kongresu Polskich Towa-
rzystw Naukowych zorganizowanego 
przez Polską Akademię Umiejętności, 
poświęconego tematowi zesłań sybe-
ryjskich w XIX i XX w., a równolegle 

uroczystości i spotkania

Pod pomnikiem Ofiar Komunizmu 
delegacja Oddziału ZS w Krakowie 
złożyła kwiaty, z prawej prezes Zarzą-
du Oddziału Aleksandra Szemioth
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tematowi edukacji młodzieży polonijnej w różnych krajach świata. Oby-
dwa tematy były istotne, dla sybiraków zwłaszcza wykłady o zesłaniach 
Polaków na Syberię, a także o dokumentowaniu i opracowaniach histo-
rycznych tego wielowątkowego zagadnienia. Dotyczy to głównie okresu 
II wojny światowej – chodzi zwłaszcza o dokładne rozeznanie liczby ofiar 
terroru sowieckiego w tym czasie. Wiedza w tej kwestii jest ciągle niedo-
stateczna.

Na temat Kongresu głos zabrała także prof. Zofia Ciesielska. Podkreśli-
ła ważny udział stowarzyszenia Wspólnota Polska i duży wkład organiza-
cyjny prezesa jego oddziału w Krakowie, prof. Zygmunta Kolendy, który 
niestrudzenie czuwał nad stroną merytoryczną i organizacyjną konferencji. 
Efekt tych starań był bardzo udany, wszyscy uczestnicy mieli dużą satys-
fakcję z zakresu i przebiegu kilkudniowych obrad kongresowych.

Oprócz relacji z Kongresu na zebraniu poruszono też bieżące sprawy 
Oddziału ZS w Krakowie.

Drugą część uroczystości stanowiła msza święta w kościele oo. kapucy-
nów odprawiona przez naszego kapelana o. Jerzego Pająka, który wygłosił 
piękne kazanie. Modlitwę wiernych jak zawsze przygotował i odczytał Ka-
zimierz Szymański.

Po odśpiewaniu hymnu „Boże, coś Polskę” (przy akompaniamencie or-
ganów) procesjonalnie, z pocztem sztandarowym na czele przeszliśmy do 
krużganków, pod pamiątkową tablicę sybiracką. Tam o. Jerzy poprowadził 
modlitwę za zamordowanych i zmarłych sybiraków, a następnie złożono 
kwiaty pod tablicą.

17 września krakowscy sybiracy uczestniczyli w dwóch uroczystościach 
rocznicowych. 

Pierwsza, zorganizowana przez Komitet Opieki nad Miejscami Pamięci, 
odbyła się w południe na Cmentarzu Rakowickim. Uroczystą mszę świętą 
odprawili w koncelebrze o. Jerzy Pająk, kapelan sybiraków i innych or-
ganizacji kombatanckich, wraz z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim, 
zaangażowanym w wiele działań społecznych. Ks. Tadeusz Isakowicz-Za-
leski wygłosił wspaniałe, patriotyczno-historyczne kazanie. Bardzo licznie 
przybyła młodzież szkolna mogła się z tego wiele nauczyć. Młodzieży było 
rzeczywiście dużo – sztandary szkolne ustawiły się w szpalerze, który od 
kaplicy ciągnął się niemal do bramy wejściowej cmentarza.

Po nabożeństwie nastąpiło przejście pod pomnik Ofiar Komunizmu. 
Tam wygłoszono kilka przemówień i złożono kwiaty pod pomnikiem. 
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Księża odmówili modlitwę za ofiary terroru komunistycznego w różnych 
miejscach i w różnych okresach najnowszej historii Polski, od lat prześla-
dowań przez władze radzieckie podczas II wojny światowej, poprzez lata 
zniewolenia w zależnej od ZSRR Polsce Ludowej, a także podczas stanu 
wojennego, aż do zmian w 1989 r.

Drugą uroczystość w tym dniu zorganizował Oddział Instytutu Pamięci 
Narodowej w Krakowie, który zaprosił do włączenia się także Związek 
Sybiraków.

Po rocznicowej mszy świętej o godz. 17 w Bazylice Mariackiej uczest-
nicy przeszli w pochodzie pod Krzyż Katyński pod Wawelem, gdzie w asy-
ście sztandarów i kompanii honorowej Wojska Polskiego odśpiewano hymn 
państwowy i złożono wiązanki kwiatów.

Następna część odbyła się w Filharmonii Krakowskiej. Po wstępnych 
przemówieniach oficjalnych, m.in. prezesa Oddziału IPN w Krakowie 
Marka Lasoty i prezes Oddziału Związku Sybiraków w Krakowie Aleksan-
dry Szemioth, wystąpił świadek obrony Grodna przed wkraczającą Armią 
Czerwoną we wrześniu 1939 r. Jego relację przyjęto z wielkim aplauzem. 

Poczty sztandarowe przybyłe na uroczystości przy pomniku Ofiar Komunizmu na 
Cmentarzu Rakowickim
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Kolejnym punktem programu było wręczenie sybirakom z Krakowa 
odznaczeń. Jadwiga Turowska i Nina Wierzbicka otrzymały Krzyż Ze-
słańców Sybiru, nadany im przez prezydenta RP za wieloletnie zesłanie 
w Kazachstanie, gdzie obydwie urodziły się jako dzieci rodzin polskich ze-
słanych tam w 1936 r. Wróciły do Polski kilka lat temu, mają uprawnienia 
kombatanckie i są członkami Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków.

Innym czterem członkom Oddziału zostały wręczone medale Pro Patria, 
nadane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Osoby od-
znaczone to członkowie Komisji Historycznej Oddziału: Stella Golgart, Mał-
gorzata Kaplita, Agnieszka Winiarska i Janusz Żuławski, wszyscy docenieni za 
ponad 20-letnią bezinteresowną pracę dla udokumentowania syberyjskich lo-
sów Polaków deportowanych do ZSRR lub więzionych w sowieckich łagrach. 

Z upoważnienia dekoracji dokonał wicewojewoda małopolski Andrzej 
Harężlak.

Ostatnią częścią uroczystości był wspaniały koncert – prawykonanie 
„Oratorium ku czci Orląt Grodzieńskich” Krzesimira Dębskiego i pod jego 
batutą.

aleksandra Szemioth

Sybiracy przy Krzyżu Katyńskim pod Wawelem
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urOcZySTOść 25-lecia  
POwSTania KOła ZwiąZKu SybiraKów  

w świdnicy OraZ dnia SybiraKa

21 września 2014 r. obchodzono 25. rocznicę powstania Koła Związku 
Sybiraków Ziemi Świdnickiej (Oddział w Wałbrzychu) oraz 75. rocznicę 
napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Koło liczy obecnie 265 człon-
ków. 

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w katedrze świdnickiej, po 
wprowadzeniu sztandarów organizacji kombatanckich, Związku Harcer-
stwa Polskiego, szkolnych klas mundurowych IV Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Orląt Lwowskich, Koła Związku Sybiraków oraz Towarzystwa 
Miłośników Lwowa. Mszę świętą w intencji ofiar sowieckiej agresji, za 
spokój dusz zmarłych i żyjących sybiraków odprawił JE ks. bp dr hab. 
Ignacy Dec w asyście ks. infułata Kazimierza Jandziszaka, kapelana sybi-
raków, proboszcza katedry ks. prałata Piotra Śliwki oraz ks. prałata Ludwi-

Przy wspólnym stole (od prawej): kapelan sybiraków ks. infułat Kazimierz Jandzi-
szak, JE ks. bp Ignacy Dec, prezydent miasta Wojciech Murdzek, przewodnicząca 
Rady Miejskiej Joanna Gadzińska
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ka Sosnowskiego – dawnego proboszcza bazyliki świdnickiej, a obecnej 
katedry. 

W mszy uczestniczyli: sybiracy Koła Ziemi Świdnickiej, prezes Zarzą-
du Oddziału Związku Sybiraków w Wałbrzychu Stanisław Sznajder i wi-
ceprezes Jerzy Orabczuk, kombatanci, harcerze, przedstawiciele władz 
miasta i powiatu, m.in. prezydent Wojciech Murdzek wraz z przewodni-
czącą Rady Miejskiej Joanną Gadzińską, starosta powiatu Zygmunt Wor-
sa, wójt gminy Teresa Mazurek, członkowie Rady Miejskiej i Powiatu 
oraz poseł na Sejm RP Anna Zalewska, młodzież szkolna i mieszkańcy 
Świdnicy. 

JE ks. bp Ignacy Dec wygłosił wzruszające, patriotyczne kazanie, w któ-
rym nawiązując do tragedii zesłanych na „nieludzką ziemię”, wspomniał 
o konieczności pokoju, jedności i życia w prawdzie. 

Po mszy świętej odśpiewano pieśń „Boże, coś Polskę” oraz Hymn Sybi-
raków, kończąc pierwszą część uroczystości. 

Dalsza część obchodów Dnia Sybiraka odbyła się w Świdnickim Ośrod-
ku Kultury w Klubie Bolko, w ustrojonej symbolami sybiraków sali, 
z pięknym banerem z logo Związku Sybiraków wraz z cytatem Adama 
Mickiewicza i napisem informującym o 25-leciu powstania Koła Związku 
Sybiraków Ziemi Świdnickiej.

Gratulacje od prezydenta miasta Wojciecha Murdzka dla prezesa Zygmunta Zelka 
(w opasce)
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Po przybyciu wspomnianych gości rozpoczęła się część oficjalna. Wpro-
wadzono poczet sztandarowy Koła Związku Sybiraków składający się 
z uczniów klasy wojskowej IV LO im. Orląt Lwowskich. Po wysłuchaniu 
Hymnu Sybiraków uczczono minutą ciszy sybiraków zmarłych na „nie-
ludzkiej ziemi” i po powrocie do ojczyzny.

Wieloletni prezes Zarządu Koła Ziemi Świdnickiej Zygmunt Zelek ser-
decznie przywitał wszystkich przybyłych gości. Podziękował władzom 
miasta, powiatu i gminy za pomoc, jaką otrzymujemy na wsparcie naszej 
działalności. Równie serdeczne podziękowania padły w stronę prezydenta 
Świdnicy za udostępniony piękny obiekt, jakim jest lokal przy ul. Długiej 33 
w Świdnicy, gdzie mamy możliwość spotkań i rozmów na różne tematy. 

Następnie wystąpiły Zespół Młodzieży Szkolnej z IV LO w krótkim pro-
gramie „Wspomnienia sybiraków” oraz uczniowie z Młodzieżowego Domu 
Kultury w Świdnicy w programie słowno-muzycznym „Deportacja na Sybir”. 

W dalszej części spotkania przystąpiono do dekoracji odznaczeniami 
osób zasłużonych dla Koła Związku Sybiraków. Złotą Odznakę Honorową 
za Zasługi dla Związku Sybiraków z rąk prezesa Zarządu Oddziału w Wał-
brzychu Stanisława Sznajdera otrzymali: długoletni kapelan sybiraków  
ks. infułat Kazimierz Jandziszak, wójt gminy Teresa Mazurek, prezydent 
miasta Wojciech Murdzek, starosta Zygmunt Worsa oraz prezes Zarządu Koła 

Obecny Zarząd Koła Ziemi Świdnickiej



30 KOMUNIKAT 1/123

Zygmunt Zelek pełniący tę funkcję przez cztery kadencje. Srebrną Od-
znakę otrzymali: Janina Garaszczuk, Halina Opatowska, Hermina Słowiń-
ska, Wanda Budziszyn, Eugenia Homa, Danuta Jarosz, Jerzy Radziewicz. 
Wszyscy wymienieni są długoletnimi członkami Zarządu Koła w Świdni-
cy. Były również okolicznościowe dyplomy i podziękowania. 

Po dekoracji w imieniu odznaczonych głos zabrał kapelan sybiraków  
ks. Kazimierz Jandziszak, który podziękował za odznaczenie, życząc wszyst-
kim żyjącym sybirakom dużo zdrowia, a tym, którzy oddali życie za ojczy-
znę – wiecznego spokoju. Swoje wystąpienie zakończył słowami: „Naród, 
który nie kultywuje pamięci swych przodków, jest skazany na zagładę”. 

Były gratulacje dla prezesa Zarządu Koła od członków Zarządu oraz 
gratulacje za dobrą współpracę z władzami miasta i gminy od pani wójt 
Teresy Mazurek i prezydenta miasta Wojciecha Murdzka. 

Spotkanie zakończyło się wspólnym, znakomitym obiadem, własnymi 
wypiekami przy kawie i herbacie, a każdy z zaproszonych gości mógł do-
konać pamiątkowego wpisu do Kroniki Koła Związku Sybiraków. 

Wzniesiony został toast za zdrowie sybiraków i zaproszonych gości, tym 
samym kończący uroczystość w miłej i pogodnej atmosferze, wypełnionej 
wspomnieniami i ciekawymi dyskusjami. 

ewa Kuliś, zdjęcia artur Zelek

SPOTKania Z ucZniami  
SZKół PrZemySKich

W dniu 3 października 2014 r. członkowie Oddziału Związku Sybiraków 
w Przemyślu Joanna Preiss, Stanisława Żak, Maria Wielgosz, Bronisław 
Klepacki i Marian Boczar spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej  
nr 15 w Przemyślu.

Uczniowie obejrzeli film dokumentalny pt. „Losy Zesłańców Sybiru”, 
który przybliżył im tragedie obywateli polskich zsyłanych podczas II woj-
ny światowej na Syberię. Sybiracy w swoich wystąpieniach przedstawili 
losy swoje i swoich rodzin, opowiadali o codziennym życiu i walce o prze-
trwanie podczas zesłania. Byli oni wówczas dziećmi. To wzbudziło za-
angażowanie młodzieży i zainteresowanie tematyką zesłań. Dziadkowie 
kilku uczniów również przebywali na zesłaniu na Syberii.
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Z uczniami Szkoły 
Podstawowej nr 15 
w Przemyślu spotkali się 
(od prawej): Stanisława 
Żak, Bronisław Klepacki, 
Joanna Preiss i Maria 
Wielgosz

Sybiracy i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie



32 KOMUNIKAT 1/123

Na zakończenie uczniowie w krótkich poetyckich słowach podziękowali 
sybirakom za ich przybycie i bezpośrednie świadectwo zesłań.

Kolejne spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej im. Sybiraków 
w Bachowie, gdzie 21 października 2014 r. z uczniami spotkali się Jo-
anna Preiss, Bronisław Klepacki, Antoni Blecharczyk, Stanisława Żak, 
Mieczysław Tłuczek i Marian Boczar. Uczniowie i sybiracy obejrzeli 
przygotowaną przez szkołę prezentację multimedialną przedstawiającą 
w fotografii losy sybiraków oraz film dokumentalny pt. „Losy Zesłań-
ców Sybiru”. Sybiracy opowiedzieli m.in. o codziennych trudach życia 
na zesłaniu.

Spotkanie wywarło na uczniach duże wrażenie, a historie sybiraków 
wszystkich zaciekawiły i skłoniły do refleksji.

Dziękujemy gronu pedagogicznemu i uczniom za spotkanie.
marian boczar

Przy pamiątkowym kamieniu koło szkoły w Bachowie (od prawej): Stanisława Żak, 
Mieczysław Tłuczek, Joanna Preiss, Antoni Blecharczyk, Bronisław Klepacki, dyrek-
tor szkoły Józef Sarnicki
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nieZwyKłe SPOTKanie  
w jelcZu-laSKOwicach

W dniu 6 października 2014 r. w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Jel-
czu-Laskowicach odbyło się spotkanie z sybiraczką Łucją Michalik. Pani 
Łucja jest mieszkanką Jelcza-Laskowice (Oddział ZS we Wrocławiu), 
w 2008 r. została przez władze i mieszkańców miasta wybrana z okazji 
Święta Niepodległości do zaszczytnego grona 11 dzielnych ludzi, zasłu-
żonych dla regionu. Jest autorką wspomnień i wierszy.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy II a. Pani Łucja w bardzo 
ciekawy i poruszający sposób zapoznała zgromadzoną młodzież z histo-
rią zesłania swojej rodziny, nakreślając także tragiczny los, jaki spotkał 
obywateli wschodnich terenów Rzeczypospolitej wywiezionych w głąb 
ZSRR w czasie II wojny światowej, jak też po jej zakończeniu. 

Uczniowie z przejęciem i wielkim zainteresowaniem słuchali opowia-
dań Łucji Michalik, korzystając z żywej lekcji historii, spotkania z bezpo-
średnim świadkiem tych tragicznych wydarzeń. 

Na zakończenie młodzież serdecznie podziękowała pani Łucji za to 
wyjątkowe spotkanie, wręczając jej dyplom i kwiaty. Następnie ucznio-
wie, poruszeni tragizmem wydarzeń z życia pani Michalik, podzielili się 
swoimi refleksjami. Oto niektóre z nich. 

„Dnia 6 października do klasy II a naszego gimnazjum w Jelczu-Lasko-
wicach przyszła pani Łucja Michalik. Osoba niewyróżniająca się z tłumu. 
Mało komu może przyjść na myśl, że ta delikatna osoba przeżyła II wojnę 
światową.

(...) Po odpowiednim ugoszczeniu sybiraczki wszyscy usiedli, bacznie 
wsłuchując się w głos pani Michalik. Mimo że było przysunięte krzeseł-
ko, postanowiła opowiadać na stojąco, co było wielkim zaskoczeniem dla 
uczniów. Opowiedziała historię całego swojego życia.

Mieszkała na wschodzie Polski. Wraz z rodziną została zesłana na Sy-
bir. Żyła w obozach pracy, gdzie musiała pracować za darmo. Przeżyła 
śmierć najbliższych. Mówiła z przekonaniem i przesłaniem do uczniów. 
Zaprezentowała wiersze swojego autorstwa, zachęciła młodych do patrio-
tyzmu, do zachowania swojej narodowości.

Po jej wzruszającej opowieści wszyscy z szacunkiem i podzięko-
waniem wstali, a następnie wręczyli bukiet kwiatów. Wychowawczyni  
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uścisnęła panią Michalik z wielkim uznaniem. Po ceremonii podzięko-
wania cała klasa II a pozowała z panią Łucją do zdjęcia. Po spotkaniu 
przedstawiciele klasy odprowadzili ją do domu.

Pani Łucja Michalik, jak już wspomniałem, jest kobietą jak każda 
inna, ale pozory mylą. Jest ona osobą o ogromnym sercu, potrafi opo-
wiadać z wielkim przesłaniem i wzruszeniem. Mimo podeszłego wieku 
pisze piękne wiersze, które przedstawia na takich właśnie spotkaniach. 
Po wszystkich przeżyciach, jakich doznała w młodości, jak zesłanie na 
Sybir, potrafi cieszyć się życiem. Jest wielką patriotką i zachęca do tego 
inne osoby.

Dzięki temu spotkaniu nasza klasa nabrała innego podejścia do wielu 
spraw. Patriotyzm, szczęście, miłość, odwaga, zaufanie – te słowa nabrały 
innego znaczenia. Tacy ludzie jak pani Michalik przypominają nam o ta-
kich rzeczach jak historia Polski – choć tak bliska naszemu sercu, to i tak 
daleka. Takich ludzi jak pani Michalik jest coraz mniej, a pamięć o nich 
zanika”.

Aleksander Górzyński

„Dnia 6 października 2014 r., w poniedziałek, mieliśmy zaszczyt spo-
tkać się z osobą, która przeżyła pobyt na Syberii. Pani Łucja Michalik 
opowiedziała nam swoją historię, która poruszyła nasze serca i dała dużo 
do myślenia. (...) Historia pani Łucji bardzo mną wstrząsnęła (...). Bardzo 
trudno było mi słuchać, jak cierpieli ci wszyscy ludzie. Nasze problemy 
są niczym w porównaniu z ich problemami. My, młodzi ludzie, nie zdaje-
my sobie sprawy z tego wszystkiego i nie dopuszczamy do siebie myśli, 
że to mogłoby się przydarzyć właśnie nam, ponieważ niczego nam nie 
brakuje. Jesteśmy w wieku, kiedy zaczynamy poznawać świat i dowiadu-
jemy się, że nie jest wcale taki, jak nam się wydawał, i właśnie dlatego 
w życiu piękne są tylko chwile”.

Klaudia Kurzawa

„(...) Wszyscy ze skupieniem wsłuchiwaliśmy się w słowa pani Mi-
chalik. Niejednej osobie łza kręciła się w oku. Kilka dziewczyn popłaka-
ło się, słuchając tych okropnych rzeczy. Myślę, że ta opowieść zmieniła 
coś we mnie. Dotarło do mnie, że nasz kraj i mieszkający w nim ludzie 
naprawdę dużo przeszli. Walczyli o naszą wolność i lepsze życie, a teraz 
my, polska młodzież, w większości w przyszłości mamy zamiar wyjechać 
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z kraju. Jest mi przykro z tego powodu. Według mnie jest to brak oddania 
należytego szacunku naszym rodakom, którzy za nas oddali życie. Po tym 
spotkaniu stałam się bardziej dumna z tego, że jestem Polką. Myślę, że 
chyba każdy z nas zmienił trochę swoją postawę patriotyczną”.

Aleksandra Olfanz

„(...) Spotkanie z panią Łucją Michalik zmieniło mój pogląd na niektó-
re sprawy. Opowieść ta wzięta jest prosto z życia, choć dla wielu z nas 
– młodych ludzi – wydaje się taka odległa i nierealistyczna. Pokazała mi, 
że ludzie cierpieli i cierpią z powodu wojen i nie tylko w Polsce, lecz na 
całym świecie. (...) Uświadomiłam sobie, że życie takie, jakie wiodę ja 
i moi rówieśnicy, mogło być zupełnie inne. Nie jest oczywiste, że musi-
my być wolni, zdrowi, szczęśliwi. Powinniśmy bardziej doceniać to, co 
mamy, gdyż nasze losy mogły się potoczyć inaczej. Młodzież polska chce 
wyjechać jak najdalej, uciec od ojczyzny. Historia pani Łucji otworzyła 

Uczniowie klasy II a z Łucją Michalik (pośrodku) i wychowawczynią (z lewej)
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mi oczy i pokazała wiele powodów, żeby zostać. (...) To, co pani Michalik 
nam opowiedziała, niosło też przesłanie, by pomagać ludziom w każdych 
warunkach, by nawet gdy sami jesteśmy w potrzebie, dzielić się tym, co 
mamy. (...) Jestem bardzo wdzięczna pani Łucji, ponieważ oprócz faktów 
historycznych podarowała nam coś jeszcze. Dała nam przesłanie doty-
czące patriotyzmu i stosunku do innych. Wiele wyniosłam z tego, co nam 
przekazała. Dodam jeszcze, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego, 
z jakim spokojem i opanowaniem opowiadała o tych strasznych wyda-
rzeniach, a także z jaką miłością wyraża się o Polsce. Wielka szkoda, że 
takich ludzi już niewielu pozostało”.

Weronika Sądzińska

aleksander maciejewicz

SPOTKanie  
Z hiSTOryKami Z chin

W dniu 10 października 2014 r. w siedzibie Zarządu Oddziału Związku 
Sybiraków w Krakowie miało miejsce niezwykłe spotkanie z historykami 
z Chin – dwiema paniami z tytułami doktorskimi z Chińskiej Akademii 
Nauk Socjologicznych i profesorem tejże uczelni, kierownikiem Wydziału 
Historii Rosji i Europy Wschodniej. Prosili o informacje na temat zesłań 
Polaków do ZSRR. Gości przyjęła prezes Zarządu Oddziału i przewod-
nicząca Komisji Historycznej Aleksandra Szemioth. Przekazała w miarę 
dokładny opis problemu zesłań obywateli polskich na Syberię podczas  
II wojny światowej. Wydaje się, że słuchacze byli zainteresowani, chociaż 
zarówno sam temat, jak i przebieg wydarzeń II wojny światowej nie były 
im dostatecznie znane.

aleksandra Szemioth
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święTO niePOdleGłOści w mięKini

10 listopada 2014 r. w Miękini (Oddział ZS we Wrocławiu), w powiecie 
średzkim, uczczone zostało Święto Niepodległości. Było to wyjątkowe wy-
darzenie dla gminy, bowiem tego dnia odsłonięty został pomnik „W Hoł-
dzie Walczącym o Niepodległość Polski”, znajdujący się przy Zespole 
Szkół im. Orła Białego w Miękini. Uroczystość zaszczycili obecnością 
m.in.: wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz, starosta powiatu średzkie-
go Sebastian Burdzy, płk Zygmunt Malec – dowódca 10. Wrocławskiego 
Pułku Dowodzenia, poseł na Sejm RP Michał Jaros, członkowie wrocław-
skiego Zarządu Oddziału Związku Sybiraków (Roman Janik, Włodzimierz 
Kowalczyk i Krystyna Jaśniewicz), prezes Zarządu Koła ZS w Środzie Ślą-
skiej Ryszard Ćwikliński, prezes Koła Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych w Środzie Śląskiej Gabriela Bogucka, przedstawi-
ciele duchowieństwa, Wojska Polskiego, policji, Ochotniczej Straży Pożar-
nej, młodzież szkolna i mieszkańcy Miękini.

Wójt Jan Marian Grzegorczyn (drugi z lewej) i ks. Waldemar Kocenda (pierwszy z le-
wej) otrzymali z rąk Włodzimierza Kowalczyka (drugi z prawej) i Ryszarda Ćwikliń-
skiego (pierwszy z prawej) Odznakę Honorową Sybiraka
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Złożenie kwiatów przez wójta gminy Miękinia Jana Mariana Grzegorczyna pod  
odsłoniętym pomnikiem „W Hołdzie Walczącym o Niepodległość Polski”

Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Orła Białego z Zespołu Szkół w Mię-
kini w programie patriotycznym „Dziś idę walczyć, mamo”
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Po podniesieniu flagi państwowej i odegraniu hymnu państwowego 
odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń. Odznaką Honorową Sybira-
ka wyróżnieni zostali: wójt gminy Miękinia Jan Marian Grzegorczyn oraz 
proboszcz ks. Waldemar Kocenda. Dekoracji dokonał wiceprezes wrocław-
skiego Zarządu Oddziału Związku Sybiraków Włodzimierz Kowalczyk 
w asyście prezesa Zarządu Koła Związku Sybiraków w Środzie Śląskiej 
Ryszarda Ćwiklińskiego. 

Po dekoracji i krótkich wystąpieniach nastąpiło odsłonięcie pomnika 
„W Hołdzie Walczącym o Niepodległość Polski” oraz złożenie wieńców, 
wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy. Na pomniku znalazły się tablice 
z logo Związku Sybiraków oraz Związku Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych, na pamiątkę tego wydarzenia przedstawiciele tych 
związków otrzymali ich duplikaty.

Następnie odbył się apel poległych, a Kompania Reprezentacyjna 
10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia oddała salwę honorową. 

Na zakończenie uroczystości zebrani mieli okazję zobaczyć wzrusza-
jący, patriotyczny występ w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół im. Orła 
Białego w Miękini.

włodzimierz Kowalczyk

święTO niePOdleGłOści i 96. rOcZnica  
ObrOny PrZemyśla

W dniu 11 listopada w całej Polsce świętujemy dzień odzyskania nie-
podległości. Mało kto zdaje sobie sprawę z faktu, że w Przemyślu jest to 
święto podwójne. 96. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest 
wzniosłą okazją, aby pamięć o Orlętach Przemyskich i Lwowskich trafiła 
do szerokiej opinii publicznej.

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości, w których uczestniczyli 
członkowie Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu wraz z pocztem 
sztandarowym, zapoczątkowała msza święta, odprawiona w bazylice ar-
chikatedralnej z udziałem pocztów sztandarowych, kompanii honorowej 
Wojska Polskiego Garnizonu Przemyskiego, orkiestry, kombatantów, 
władz miasta i mieszkańców.
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Uroczysty przemarsz pod pomnik Orląt Przemyskich

Poczty sztandarowe organizacji uczestniczących w uroczystościach (drugi z lewej 
Oddziału ZS w Przemyślu)
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Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył i kazanie wygłosił 
abp Józef Michalik. W kazaniu podkreślił, że „czas najwyższy, aby dziś 
przestać dzielić Polskę i ludzi na konserwatywnych i liberalnych, na 
otwartych i zamkniętych, ale zacząć mówić o uczciwych i nieuczciwych 
– tak rozróżniać”.

Po mszy świętej nastąpił uroczysty przemarsz pod pomnik Orląt Prze-
myskich, w trakcie którego przy popiersiu i tablicy poświęconej marszał-
kowi Józefowi Piłsudskiemu złożone zostały kwiaty. Przed pomnikiem 
Orląt Przemyskich uroczystości zapoczątkowało odegranie hymnu pań-
stwowego i podniesienie flagi na maszt. Wygłoszony został przez dr. Grze-
gorza Szopę okolicznościowy wykład, odczytano apel pamięci, a delegacje 
złożyły przed pomnikiem wieńce.

Upowszechnianie wiedzy o odzyskaniu niepodległości oraz o obronie 
Przemyśla i Lwowa w 1918 r. przed ukraińskim powstaniem ma szerokie 
znaczenie edukacyjne.

marian boczar

Kwiaty od Oddziału ZS w Przemyślu pod pomnikiem Orląt Przemyskich złożyły  
(od prawej) Jadwiga Maszczak, Helena Hańczuk i Teresa Staś 
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jeSTeśmy PO TO, by PamięTać

20 listopada 2014 r. społeczność Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków  
w Augustowie wspólnie z sybirakami, zaproszonymi gośćmi oraz spo-
łecznością lokalną uroczyście obchodziła Święto Szkoły w dzień patrona 
sybiraków Rafała Kalinowskiego. W tym dniu 10 lat temu, w 2004 r. po-
wołano w naszej szkole Klub Wnuka Sybiraka. W 2014 r. mija 15 lat od 
momentu utworzenia Gimnazjum nr 2 w Augustowie. 

Swoją obecnością w tym dniu zaszczycili nas: prezes Zarządu Główne-
go Związku Sybiraków Tadeusz Chwiedź, podlaski kurator oświaty Jerzy 
Kiszkiel, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach Andrzej 
Raczyło, burmistrz Augustowa Kazimierz Kożuchowski, wicestarosta An-
drzej Zarzecki, prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Augusto-
wie Jerzy Sienkiewicz, prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Ze-
słańców Sybiru w Białymstoku Jerzy Bołtuć, prezes honorowy Koła ZS 
w Augustowie Eugeniusz Simson, członkowie Zarządu Klubu Armii Kra-
jowej – Zbigniew Kaszlej, Wojciech Walulik, przedstawiciele Stowarzy-
szenia Pamięci Zesłańców Sybiru w Augustowie oraz dyrektorzy szkół au-
gustowskich, gminnych, a także sybiracy, emerytowani pracownicy szkoły, 

Kwiaty pod pomnikiem Sybiraków złożyli (od lewej) prezes Podlaskiego Stowarzysze-
nia Pamięci Zesłańców Sybiru Jerzy Bołtuć, prezes Zarządu Głównego ZS Tadeusz 
Chwiedź i sekretarz Zarządu Oddziału w Białymstoku Jolanta Hryniewicka
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uczniowie, nauczyciele, pracownicy. Tradycyjnie przybyła wraz ze sztan-
darem delegacja Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie z dyrektor 
Henryką Mołodziejko. Po raz pierwszy natomiast gościliśmy delegację Ze-
społu Szkół w Krasnymborze, który przygotowuje się do przyjęcia imienia 
Sybiraków. Już w chwili obecnej opiekuje się sztandarem Koła Związku 
Sybiraków w Krasnymborze. Oprócz dyrektor Barbary Kotarskiej przybyła 
delegacja ze sztandarem Koła ZS w tej miejscowości.

Uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w tym dniu wzięli udział 
w wirtualnych lekcjach muzealnych, oglądając zbiory wirtualne Muzeum 
Sybiru w Białymstoku oraz innych dostępnych zasobów internetowych. Po-
nadto już w tygodniu poprzedzającym Święto Szkoły uczniowie spotykali 
się z sybirakami i słuchali wspomnień na temat wywózek oraz trudnych 
warunków życia na dalekiej Syberii. Klasy pierwsze na lekcjach historii 
odwiedzały szkolną Izbę Pamięci, w której zgromadzone zostały pamiątki 
pochodzące z lat 1940–1956.

Po zajęciach uczniowie, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście 
wzięli udział w mszy świętej w kościele pw. Jana Chrzciciela na Borkach.  
Ks. dr Wojciech Kalinowski, kapelan sybiraków diecezji ełckiej, podczas ka-
zania powiedział m.in.: „Tragiczny los kilku pokoleń Polaków ostatnich stu-

Występ młodzieży w programie artystycznym „Przejdą lata i wieki przeminą. Pozo-
staną ślady dawnych dni...”



44 KOMUNIKAT 1/123

leci spowodował, że Syberię nazywano »ziemią przeklętą«, »lodowym pie-
kłem«, »krainą, gdzie nie ma nadziei«. W narodowej świadomości kojarzyła 
się ona zawsze z poniewierką, cierpieniem, tragedią – »nieludzką ziemią«”. 

Po mszy delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem Sy-
biraków znajdującym się obok świątyni.

Po powrocie do szkoły wszyscy obejrzeli montaż słowno-muzyczny 
„Przejdą lata i wieki przeminą. Pozostaną ślady dawnych dni...” przygo-
towany przez nauczycielki Ewę Chodacz, Beatę Tomaszewską i Lenę Ole-
chowską. Wielu gości nie kryło wzruszenia oraz nie szczędziło braw dla 
młodych artystów z koła teatralnego i wokalnego. W tym roku program 
artystyczny nawiązywał do 70. rocznicy bitwy pod Monte Cassino, w któ-
rej sybiracy mieli swój znaczny udział. Dekorację przygotowali uczniowie 
wraz z nauczycielkami Wiesławą Domańską i Hanną Piekarską oraz Anną 
Edelman-Nowicką. 

Dyrektor Henryka Rzepecka, powtarzając za wojewodą podlaskim Ma-
ciejem Żywną, powiedziała: „Jesteśmy po to, by pamiętać”. Przypomniała 
słowa wypowiedziane przez wojewodę podlaskiego Macieja Żywnę pod-
czas jednego z Marszów Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku: 
„Moje wyobrażenie tego, co ich spotkało, to zaledwie namiastka rzeczywi-
stości – koszmaru i niewyobrażalnej krzywdy. Bo jak wyobrazić sobie, że 
ktoś wdziera się nocą do domu, zrywa rodzinę z łóżek, dzieci i w pośpie-
chu każe opuścić dom. Jak wyobrazić sobie przerażenie, które paraliżuje 
tak bardzo, że nie można znaleźć ubrań, nie można zabrać jedzenia. Mróz, 
głód i nieludzkie traktowanie. Ciągły strach i patrzenie na umierających 
w drodze bliskich, śmierć rodziców, dzieci, ciała wyrzucane z wagonów 
na śnieg. A potem dziki, odludny kraj, nieustanne zimno, głód, choroby 
i katorżnicza praca. Nam samo wyobrażenie ściska przerażeniem gardło, 
a wśród nas są ci, którzy to przeżyli. My jesteśmy po to, by pamiętać”.

Tradycją szkoły stało się ślubowanie klas pierwszych w dniu Święta 
Szkoły oraz przyjęcie nowych członków do Klubu Wnuka Sybiraka. Ślu-
bowanie przyjęła dyrektor Henryka Rzepecka. Prezes Zarządu Głównego 
Związku Sybiraków Tadeusz Chwiedź w asyście Jolanty Hryniewickiej 
wręczył pięć kolejnych legitymacji i odznak Klubu Wnuka Sybiraka. Łącz-
nie klub liczy już 128 członków, młodych, bezpośrednich spadkobierców 
historii. Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków z rąk 
prezesa Tadeusza Chwiedzia otrzymała Danuta Gregorowicz – opiekunka 
i inicjatorka powołania klubu. 
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Dokonując podsumowania pracy szkoły za minione 15 lat, dyrektor 
w swoim wystąpieniu stwierdziła, że szkoła podejmuje wiele różnorod-
nych działań na różnych płaszczyznach, wszystko po to, aby wychować 
młodego mądrego człowieka, o szerokich horyzontach myślowych, rozu-
miejącego świat, ale wiernego dziadów pamięci. Od początku dba przede 
wszystkim o wysoki poziom dydaktyczny nauczania. Świadczą o tym wy-
niki w konkursach przedmiotowych i wysokie, stale rosnące EWD (Edu-
kacyjna Wartość Dodana). Gimnazjum realizowało program „Szkoła bez 
przemocy”, a obecnie rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” 
finansowany przez wojewodę podlaskiego (wniosek złożyło Stowarzysze-
nie Przyjaciół Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków). Poza tym trwa ciągła re-
alizacja wielu programów dla młodzieży – programu „Aktywna edukacja”, 
programu zewnętrznego doskonalenia nauczycieli, akcji „Czytam, więc 
wiem”, „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”, „Wf z klasą”. Od mar-
ca 2012 r. szkoła realizuje program CEO Szkoły Uczącej się, polegający 
m.in. na stosowaniu oceniania kształtującego. Od trzech lat uczestniczy 
w międzynarodowych projektach Comenius i eTwinning. Nowością jest 

Danuta Gregorowicz, opiekunka Klubu Wnuka Sybiraka, została przez prezesa Ta-
deusza Chwiedzia odznaczona Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sy-
biraków
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udział szkoły w międzynarodowym programie „Odyseja umysłu” czy też 
powołanie Centrum Przedmedycznej Pomocy Lekarskiej jako dodatkowej 
formy prowadzonego od lat wolontariatu. Z powodzeniem realizowane są 
zasady zdrowej szkoły, za co placówka otrzymała certyfikat „Podlaskiej 
Szkoły Promującej Zdrowie” na lata 2013–2016. Od lat tworzone są klasy 
integracyjne i udzielana jest pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edu-
kacyjnych. Szkoła oferuje szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych. Nauczy-
ciele stanowią wykwalifikowany i kompetentny zespół. Zdolności umysłu 
rozwija się w parze z inteligencją emocjonalną. Dyrektor podkreśliła, że 
po 15 latach funkcjonowania gimnazjum jest szkołą, której nauczyciele są 
ludźmi z pasją, a absolwenci ludźmi otwartymi na świat, ale z zaszczepio-
nymi zasadami i normami moralnymi, które – ma nadzieję – zaprocentują 
w dalszym życiu. Może czasem będzie to efekt odroczony, ale jest pewne, 
że warto. I tu na pierwszym planie stoją rodzice i tuż zaraz sybiracy. Szkoła 
jest znana z tego, że podejmuje bardzo szerokie działania o charakterze pa-
triotycznym, obywatelskim, aktywizujące młodego człowieka. Gimnazjum 
cieszy się dobrą opinią nie tylko w mieście, ale także w województwie 
i kraju, w różnych obszarach. Świadczą chociażby o tym przyznane szko-
le i nauczycielom odznaczenia: medal Pro Memoria i Odznaka Honorowa 
Sybiraka dla gimnazjum, medale Pro Memoria i Pro Patria oraz Srebrny 
i Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej dla dyrektora, Złota 
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Związku Sybiraków dla trzech osób,  
15 Odznak Honorowych Sybiraka, osiem Srebrnych Medali Opiekuna 
Miejsc Pamięci Narodowej, cztery Srebrne Krzyże Zasługi, jeden Brązowy 
Krzyż Zasługi, jeden Medal za Wieloletnią Służbę, medale KEN przyznane 
indywidualnie aż 12 nauczycielom z 30, niektórym wielokrotnie. To wy-
magało wielu potwierdzonych działań dydaktycznych, patriotycznych i re-
ligijnych, udziału w licznych przedsięwzięciach i inicjatywach. Przez cały 
czas istnienia szkoła może liczyć na rodziców, ich zaangażowanie i pomoc, 
które wspierają wiele akcji oraz pomagają w codziennej pracy. 

Szkoła opiera się na autorytetach i wartościach niepodważalnych. 
Ucznia wyposaża w gruntowną wiedzę o świecie i o sobie samym, pozwala 
mu zrozumieć samego siebie, ale także wymagać od niego, aby w myśl 
cywilizacji miłości, którą głosił Jan Paweł II, „coraz bardziej stawał się 
człowiekiem, umiał żyć z innymi i dla innych”. Był godnym uczniem, ab-
solwentem, augustowianinem, Polakiem. Jesteśmy po to, by pamiętać.

henryka rzepecka
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jubileuSZ 25-lecia  
i SPOTKanie świąTecZnO-nOwOrOcZne  

KOła warSZawa-OchOTa

W dniu 10 grudnia 2014 r. o godzinie 13.00 odbyło się w sali wido-
wiskowej Domu Kultury „Rakowiec” przy ul. Wiślickiej 8 w Warszawie 
spotkanie integracyjne, świąteczno-noworoczne Koła Związku Sybiraków 
Warszawa-Ochota. Tegoroczne spotkanie miało uroczysty charakter, bo-
wiem w 2014 r. Koło świętowało jubileusz 25-lecia powołania do życia 
i działalności. Z tej okazji został przygotowany materiał informacyjny 
„Koło Warszawa-Ochota, 25 lat działalności” i rozprowadzony wśród osób 
obecnych na spotkaniu. Spotkanie prowadził Ireneusz Piotrowski, sekre-
tarz Zarządu Koła, w zastępstwie nieobecnej z powodu choroby prezes Ma-
rii Markiewicz. 

Spotkanie rozpoczęto odegraniem Hymnu Sybiraków, po czym minutą ciszy 
uczczono pamięć sybiraków, którzy zmarli na wygnaniu, oraz tych, którzy ode-
szli już po powrocie do ojczyzny. Następnie prowadzący powitał przybyłych 
na spotkanie. Spośród zaproszonych gości na spotkanie przybyli: kapelan Koła  
ks. kanonik Tadeusz Aleksandrowicz – proboszcz parafii Opatrzności Bożej, 
Piotr Żbikowski – wiceburmistrz dzielnicy Warszawa-Ochota, Maciej Sotom-
ski – naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Ochota, Hen-
ryk Linowski – przewodniczący Rady Dzielnicy Warszawa-Ursus, Wiesław 
Krzemień – burmistrz dzielnicy Warszawa-Ursus, Mieczysław Pogodziński  
– członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Sybiraków i prezes Zarządu 

Oddziału Warszawskiego 
ZS oraz przez kilka kaden-
cji członek Zarządu Koła 
Ochota, Maria Stankie-
wicz i Czesław Czarkow-
ski – wiceprezesi Zarządu 
Oddziału Warszawskiego, 
przedstawiciele WSM „Ra-
kowiec” – przewodnicząca 
Rady Nadzorczej Spół-
dzielni Elżbieta Cichawa, 
prezes Zarządu Spółdziel-
ni Henryka Chmielew-

Dekoracja proporca Złotą Odznaką Honorową za Za-
sługi dla Związku Sybiraków przyznaną Kołu Ochota, 
dokonana przez Mieczysława Pogodzińskiego
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ska-Pleczeluk i dyrektor 
Domu Kultury „Rakowiec” 
Agnieszka Szołucha, Adam 
Stanisławski – nauczyciel 
Gimnazjum nr 131 im. K.K. 
Baczyńskiego wraz z grupą 
młodzieży. Klub Wnuków 
Sybiraków przy Kole Ocho-
ta reprezentowali: Natalia 
Pogodzińska, Jakub Żuk 
oraz Aleksander Stępień. 

Decyzją prezesa Zarzą-
du Głównego ZS Koło Warszawa-Ochota zostało wyróżnione za działal-
ność w okresie 25 lat Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sy-
biraków. Odznaką udekorowany został proporzec Koła. Chorążym pocztu 
był Edward Zaręba, wiceprezes Koła, a towarzyszyli mu członkowie Klubu 
Wnuków Sybiraków – Natalia Pogodzińska i Aleksander Stępień.

Ponadto siedmioro członków Koła wyróżniono Złotymi Odznakami 
Honorowymi za Zasługi dla Związku Sybiraków: ks. kapelana Tadeusza 
Aleksandrowicza, Lesława Chmiela, Alinę Flisak-Peresadę, Lucynę Ka-
linowską, Ireneusza Piotrowskiego, Marię Pownuk i Nicole Radziwiłł. 
W imieniu prezesa Zarządu Głównego ZS odznaki wręczył wyróżnionym 
członek Prezydium ZG Mieczysław Pogodziński. Każdej z uhonorowa-
nych osób wręczono różę. Następnie Mieczysław Pogodziński odczytał 
treść dwóch dyplomów gratulacyjnych dla prezes Marii Markiewicz – od 

Zarządu Głównego ZS i Za-
rządu Oddziału Warszaw-
skiego, przekazał życzenia 
dla Marii Markiewicz od 
prezesa Zarządu Głównego 
Tadeusza Chwiedzia i sekre-
tarza generalnego Kordiana 
Borejki. Z kolei wiceprezes 
Zarządu Koła Warszawa-
-Ochota Zofia Pogodzińska 
odczytała życzenia dla pre-
zes Marii Markiewicz pod-

Odznaczony został kapelan Koła ks. Tadeusz Alek-
sandrowicz

Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Związ-
ku Sybiraków otrzymała m.in. Nicole Radziwiłł
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pisane przez członków Zarządu Koła i inne osoby obecne na spotkaniu. 
W imieniu nagrodzonych podziękowanie złożył ks. kapelan Tadeusz 

Aleksandrowicz, a następnie wraz ze wszystkimi odmówił modlitwę, po-
błogosławił obecnych i życzył wszystkim spokojnych świąt Bożego Naro-
dzenia. Po błogosławieństwie obecni na spotkaniu, dzieląc się opłatkiem, 
składali sobie życzenia, po czym uczestniczyli w poczęstunku. 

Sekretarz Zarządu Koła Ireneusz Piotrowski w swym wystąpieniu 
przypomniał historię powstania Koła, przytoczył ważniejsze dane licz-
bowe o jego stanie osobowym. Podkreślił rolę prezes Marii Markiewicz, 
która funkcję tę sprawowała przez 25 lat i była inicjatorką powołania 
Koła. Nawiązując do działalności Klubu Wnuków Sybiraków, zaapelo-
wał do wnuków o dalszą aktywną działalność. Głos zabrali zaproszeni 
goście, życząc sybirakom spokojnych świąt, zdrowia i wielu lat życia. 
Uczennice Gimnazjum nr 131 recytowały wiersze o tematyce sybirac-
kiej. By umilić atmosferę spotkania, Zofia Górska przy udziale księdza 
kapelana i osób zgromadzonych na spotkaniu oraz solo odśpiewała kil-
ka kolęd.

Spotkanie dofinansował Urząd m.st. Warszawy.
Ireneusz Piotrowski

SPOTKanie wiGilijne  
w KOle ZwiąZKu SybiraKów PraGa-POłudnie

13 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie wigilijne członków Koła Pra-
ga-Południe (Oddział Warszawski). Tradycyjnie, jak co roku, spotkanie 
rozpoczęło się mszą świętą w kościele parafialnym Matki Bożej Królowej 
Polskich Męczenników. Mszę świętą odprawił i słowo okolicznościowe 
wygłosił kapelan Koła, proboszcz parafii ks. Krzysztof Jackowski.

Po mszy świętej w sali parafialnej odbyło się spotkanie i obiad, który 
przygotowała firma cateringowa. Ksiądz kapelan poświęcił opłatek, któ-
rym podzieliliśmy się, życząc sobie nawzajem zdrowia i długich lat życia.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 353 im. Wielkich Odkrywców przy-
gotowali okolicznościowy program artystyczny, tematycznie związany ze 
świętami Bożego Narodzenia. Program rozpoczęła pastorałka ludowa „Nie 
miały mieć aniołki choinek na święta” pióra nieznanego autora. Zespół wy-
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konał dwie kolędy – „Przybieżeli do Betlejem pasterze” i „Wśród nocnej 
ciszy”. Sybiracy chętnie przyłączyli się do wspólnego śpiewania. Program 
artystyczny zakończyła „Improwizacja wigilijna – Syberyjska kolęda” pió-
ra Anny Rudawcowej.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 353 im. Wielkich Odkrywców nie 
szczędzili sił, by umilić sybirakom spotkanie – śpiewali z zapałem i odda-
niem. Ich opiekunom szkolnym należą się od sybiraków serdeczne słowa 
uznania i podziękowania.

Na zakończenie uczniowie wręczyli sybirakom upominki, również sybi-
racy obdarowali uczniów podarunkami.

irena Tańska

SPOTKanie OPłaTKOwO-nOwOrOcZne  
w warSZawie

Dnia 15 grudnia 2014 r. w Oddziale Warszawskim Związku Sybiraków 
odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowo-noworoczne. Udział w tej uro-
czystości wzięło około 80 osób. Przybyli zaproszeni goście: przedstawicie-
le Urzędu m.st. Warszawy, świata kultury – rzeźbiarz prof. Stanisław Kulon 
i prof. Bogusław Smyrski, płk Sławomir Majszak – prezes Stowarzyszenia 
Pamięci Generała Zygmunta Berlinga i Jego Żołnierzy, dyrektorzy szkół 
współpracujących z Oddziałem Warszawskim, m.in. dyrektor Szkoły Pod-
stawowej im. Zesłańców Sybiru w Kalinowie Adam Jabłonka, Rena Rol-
ska-Jonkajtys – żona Mariana Jonkajtysa, twórcy Hymnu Sybiraków oraz 
przedstawiciele wszystkich Kół Oddziału Warszawskiego.

Po przywitaniu przybyłych przez prezesa Zarządu Oddziału Mieczysława 
Pogodzińskiego i odśpiewaniu Hymnu Sybiraków wiceprezes Zarządu Od-
działu Maria Stankiewicz przedstawiła zebranym osoby, które postanowie-
niem prezesa Zarządu Głównego otrzymały Odznakę Honorową za Zasługi 
dla Związku Sybiraków. Prezes Mieczysław Pogodziński jako członek Za-
rządu Głównego wręczył Złotą Odznakę: dyrektorowi Adamowi Jabłonce, 
Zofii Karasiewicz, Mieczysławowi Koralewiczowi, Irenie Kotowicz, Janinie 
Porowskiej, Renie Rolskiej-Jonkajtys i Wojciechowi Witkowi. Srebrne Od-
znaki otrzymali: Bogdan Grecz, Barbara Koralewicz, Teresa Kowalik, Anna 
Repińska, Ludmiła Terlecka i Elżbieta Wielgopolan. W imieniu odznaczo-
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nych podziękowała Rena Rolska-Jonkajtys, mówąc, iż pamięć o martyrolo-
gii sybirackiej trwać powinna nie tylko w pamięci samych sybiraków, ich 
rodzin, dzieci i wnuków, ale i całego naszego społeczeństwa. 

Po części uroczystej głos zabrali zaproszeni goście, składając sybira-
kom z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku najlepsze życzenia 
zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

W dalszej części spotkania wszyscy dzielili się opłatkiem, życząc sobie 
wszystkiego dobrego. Przy tradycyjnych potrawach świątecznych długo 
trwały wspomnienia z tak odległych, strasznych czasów wywózek, łagrów 
i nieludzkich obozów pracy. Dziś ludzie, którzy przeszli tę gehennę, mają 
w sobie dużą dozę optymizmu, cierpliwości i uśmiechu na co dzień.

halina bieniakońska-Żak

KOmbaTancKa wiecZerZa wiGilijna  
w białymSTOKu

Już po raz kolejny członkowie różnych podlaskich organizacji komba-
tanckich uczestniczyli w wieczerzy wigilijnej zorganizowanej przez Urząd 
Marszałkowski i Wojewódzką Radę Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych. Spotkanie opłatkowe odbyło się 18 grudnia 2014 r. w restauracji San-
tana w Białymstoku. 

Uroczystość poprzedziło o godz. 10.00 posiedzenie prezesów Kół ZS 
z Zarządem Oddziału, na którym omówiono szereg spraw związkowych. 
Podsumowano pracę za 2014 r. i zapoznano z planem działalności na 2015 r.

O godz. 12.00 sybiracy i inni kombatanci zebrali się w dużej sali re-
stauracyjnej, udekorowanej odświętnie. Usłyszeliśmy kilka kolęd w wyko-
naniu zespołu artystycznego Narwianie z Dobrzyniewa Dużego. Od razu 
zapanował świąteczny nastrój. 

Marszałek województwa podlaskiego Mieczysław Baszko gorąco po-
witał wszystkich kombatantów, przedstawicieli duchowieństwa, wojewody 
podlaskiego, służb mundurowych, różnych instytucji białostockich.

Początkowa część spotkania to wręczenie odznaczeń uczestnikom po-
wstania warszawskiego, Odznak Honorowych za Zasługi dla Związku Sy-
biraków oraz Krzyży Walecznych inwalidom wojennym z okazji 95-lecia 
istnienia Związku Inwalidów Wojennych. 
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Następnie kapelan sybiraków ks. Józef Wiśniewski odczytał Ewangelię 
według św. Łukasza o narodzeniu Pana Jezusa i pobłogosławił zebranych, 
po czym wszyscy dzielili się opłatkiem, życząc sobie wzajemnie zdrowia 
i wszystkiego najlepszego.

Wieczerza wigilijna przebiegała w miłej, rodzinnej atmosferze. Spoży-
waliśmy smaczne potrawy regionalne, o których na zesłaniu mogliśmy tyl-
ko pomarzyć.

Jesteśmy wdzięczni władzom lokalnym, że pamiętają o kombatantach, 
organizując takie miłe spotkania.

heronima dzierma

SPOTKanie OPłaTKOwe  
we wrOcławiu

18 grudnia 2014 r. Zarząd Wrocławskiego Oddziału Związku Sybira-
ków zaprosił gości na uroczyste spotkanie opłatkowe. Spotkanie odbyło 
się w dużej sali 4. Regionalnej Bazy Logistycznej przy ul. Pretficza we 
Wrocławiu. Dostojnych gości przywitał prezes Zarządu Oddziału Euge-
niusz Kuszka.

Wśród przybyłych byli przedstawiciele władz samorządowych,  
zarówno wojewódzkich, jak i gminnych, dyrektorzy szkół i nauczyciele, 
przedstawiciele Wojska Polskiego i duchowieństwa oraz członkowie Za-
rządu Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu i prezesi Zarządów 
Kół.

Dużo ciepłych słów oraz serdeczne życzenia skierował do zebranych  
ks. abp Józef Kupny.

Harcerze z Wrocławskiej Chorągwi ZHP przynieśli i wręczyli ks. abp. 
Józefowi Kupnemu, prezydentowi Wrocławia Rafałowi Dutkiewiczowi 
oraz prezesowi Zarządu Oddziału ZS we Wrocławiu Eugeniuszowi Kuszce 
Betlejemskie Światło Pokoju.

Po złożeniu życzeń przez prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza 
śpiewano kolędy przy akompaniamencie harmonii. Obejrzeliśmy sympa-
tyczny występ maluchów ze Szkoły Podstawowej nr 61 we Wrocławiu. Po 
nim zebrani dzielili się opłatkiem i składali wzajemne życzenia.

włodzimierz Kowalczyk
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Gości powitał prezes 
Eugeniusz Kuszka. 

Siedzą od lewej: prezy-
dent Wrocławia Rafał 

Dutkiewicz i ks. abp 
Józef Kupny

Harcerze z Wrocławskiej Chorągwi 
ZHP z Betlejemskim Światłem 
Pokoju

Siedzą (od prawej): Paweł Aszkie-
łowicz – pełnomocnik ds. komba-
tantów i osób represjonowanych, 
ppłk Jan Kutny – szef Wydziału 
Wychowawczego Wyższej Szkoły 
Oficerskiej Wojsk Lądowych, ppłk 
Kazimierz Łucki – zastępca ko-
mendanta 10. Wrocławskiego Puł-
ku Dowodzenia oraz mjr Romuald 
Głowacki – szef Sekcji Wychowaw-
czej Centrum Szkolenia Wojsk In-
żynieryjnych i Chemicznych
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cZaS na łącZenie Się

Pod koniec 2014 r. na spotkaniu Koła Związku Sybiraków Grunwald 
(Oddział w Poznaniu) prezes Zarządu Koła z dzielnicy poznańskich Je-
życ Zdzisław Tomasik poinformował zebranych o planowanym spotkaniu 
opłatkowym tego Koła. Kilka osób z grunwaldzkiego Koła wyraziło chęć 
uczestniczenia w spotkaniu. W rezultacie w ich ślady poszło kilkanaście 
osób z prezesem Zarządu Koła Grunwald Marianem Macutkiewiczem na 
czele. Łącznie udział we wspólnym spotkaniu opłatkowym z tego Koła 
wzięło 21 osób, z Koła Jeżyce obecnych było 20 osób.

Dzień 7 stycznia 2015 r. przejdzie do historii jako początek łączenia kół 
w większe, a tym samym prężniejsze organizmy. Wiek i dręczące nas cho-
roby poważnie osłabiają siłę mniejszych Kół. Z powodu zaawansowanego 
wieku trudno już namówić kogokolwiek do pełnienia funkcji w zarządach 
Kół, a tym bardziej na wyższych szczeblach. 

Bezpośrednio przed rozpoczęciem spotkania wszyscy uczestnicy otrzy-
mali tekst Hymnu Sybiraków autorstwa Mariana Jonkajtysa, parafrazę pio-
senki śpiewanej niegdyś przez Bernarda Ładysza o matce oraz tekst kolędy 
napisanej przez sybiraka z Nekli Czesława Szalatego.

Punktualnie o godz. 12 bardzo dobitnie i donośnie zabrzmiał nasz 
sybiracki hymn w pięknej sali restauracji Savoy. Prezes Zarządu Koła 
Jeżyce i Nowego Tomyśla Zdzisław Tomasik powitał prezesa Zarządu 
Oddziału w Poznaniu Józefa Bancewicza, pierwszego wiceprezesa Za-
rządu Oddziału (i prezesa Zarządu Koła Grunwald) Mariana Macutkiewi- 

cza oraz wszystkich zebranych. 
Przedstawił także program uro-
czystości.

Istotnym punktem spotkania 
było wręczenie Odznak Hono-
rowych za Zasługi dla Związ-
ku Sybiraków. Tego zaszczytu 
dostąpiły Alina Kapczyńska, 
Stefania Raczkiewicz oraz Zo-
fia Frosik-Lubka, która pomimo 
bardzo poważnego wieku pięk-
nie zaintonowała pieśń o matce, 
a wszyscy jej dziarsko wtórowa-

Prezes Zarządu Koła Jeżyce i Nowego Tomy-
śla Zdzisław Tomasik inauguruje spotkanie 
opłatkowe. Od prawej siedzą: Marian Macut-
kiewicz, Józef Bancewicz, Jerzy Ziółkowski
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li. Odznakę dla obłożnie chorego Tadeusza Laski odebrała wdowa po sybi-
raku Leokadia Kowaleni. 

Józef Bancewicz w swoim wystąpieniu krótko podsumował osiągnięcia 
Związku Sybiraków na naszym terenie i podziękował najbardziej aktyw-
nym członkom naszych Kół. Prezes Zarządu Oddziału w Poznaniu przy-
pomniał, że wchodzimy w 2015 r. – rok 75. rocznicy trzech masowych 
zsyłek na Sybir i dlatego wszystkie nasze działania będą poświęcone tym 
wydarzeniom. Poinformował, że Urząd Miejski przychylił się do prośby 
Zarządu Oddziału Związku Sybiraków i Rodziny Katyńskiej o nadanie pla-
cowi na zapleczu Zamku nazwy placu Ofiar Katynia i Sybiru. Będzie to od 
tej chwili nie tylko miejsce, w którym stoi pomnik o tej samej nazwie, ale 
dla nas sybiraków miejsce godne codziennych odwiedzin i skupienia myśli 
wokół tej odległej o 75 lat historii. 

Marian Macutkiewicz podziękował za zaproszenie. Odniósł się do idei 
zjednoczenia Kół. Jego zdaniem jest to myśl godna szybkiej realizacji. Po-
łączone siły pozwolą nam efektywniej realizować cele naszego Związku.

Prezes Zdzisław Tomasik nie mógł nie wspomnieć o tych, którzy ode-
szli od nas do wieczności, których groby pozostały na „nieludzkiej ziemi”, 
nieoznaczone na cmentarzach, i o tych, którzy mają od chwili powrotu swe 
groby na naszej rodzinnej, polskiej ziemi. Na sali były wdowy po zmarłych 
mężach sybirakach, m.in. Elżbieta Galicka, której mąż odszedł w 2014 r., 
Barbara Babuchowska – wdowa po Mirosławie. Wdowa po sybiraku Le-
okadia Kowaleni opiekuje się bezinteresownie obłożnie chorym sybira-
kiem. Wszyscy zebrani uczcili zmarłych minutą ciszy.

Ceremonia odznaczenia Od-
znaką Honorową za Zasługi 
dla Związku Sybiraków. Od 

lewej: Stefania Raczkiewicz, 
Alina Kapczyńska, prezes 

Zarządu Koła Zdzisław 
Tomasik, Zofia Frosik-Lubka, 

Jerzy Ziółkowski z Zarządu 
Oddziału w Poznaniu oraz 
Leokadia Kowaleni odbie-

rająca odznaczenie dla 
Tadeusza Laski
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Nasze wdowy są aktywnymi członkiniami Koła. Naszym celem jest 
przyciąganie i angażowanie w sprawy naszego związku również starszej 
młodzieży.

Elżbieta Galicka zadeklamowała wiersz autorstwa Jacka Kaczmar-
skiego „Wigilia na Syberii” poświęcony losom sybiraków. Treść tego 
utworu wiernie ukazuje człowieczy los zgotowany zesłańcom przez so-
wieckich czerwonych siepaczy. To był system dążący do zagłady narodu 
polskiego.

Ostatnim punktem naszego bardzo uroczystego spotkania było śpie-
wanie polskich kolęd oraz dzielenie się opłatkiem. Nie obyło się bez 
wspomnień, zwłaszcza tych dotyczących upamiętniania świąt zakaza-
nych przez czerwony system. Nasi rodzice, a głównie nasze mamy, pod-
trzymywali nas na duchu w wierze powrotu do ojczystego kraju. Chwała 
matkom sybiraczkom!

Zdzisław Tomasik

SPOTKanie OPłaTKOwe  
OddZiału ZwiąZKu SybiraKów  

w ZielOnej GórZe

Tradycyjnie u progu każdego roku spotykamy się jak jedna rodzi-
na sybiracka na uroczystości opłatkowej. Tym razem miała ona miej-
sce w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze 
w dniu 8 stycznia 2015 r. Spotkanie rozpoczął prezes Zarządu Oddziału 
Wacław Mandryk kolędą „Wśród nocnej ciszy”, po której minutą ciszy 
uczczono pamięć sybiraków, którzy w minionym roku odeszli na wiecz-
ny spoczynek.

Prezes Wacław Mandryk powitał serdecznie przybyłych gości: prze-
wodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego Czesława Fiedoro-
wicza, dyrektor Gabinetu Zarządu Województwa Lubuskiego Iwonę  
Kusiak, wiceprezydent Zielonej Góry Wiolettę Haręźlak, starostę 
powiatu zielonogórskiego Dariusza Wróblewskiego, pełnomocni-
ka Zarządu Województwa Lubuskiego ds. kombatantów i osób repre-
sjonowanych Stanisława Szymkowiaka, przedstawiciela Urzędu Marszał-
kowskiego Krzysztofa Wesołowskiego, byłego wójta gminy Zielona Góra  
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Mariusza Zalewskiego, proboszcza parafii pw. Najświętszego Zba- 
wiciela w Zielonej Górze i jednocześnie kapelana organizacji kom- 
batanckich ks. kanonika Mirosława Maciejewskiego oraz wszystkich 
prezesów i przedstawicieli Kół Terenowych Oddziału ZS w Zielonej 
Górze, w tym wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Kombatan-
tów, Osób Represjonowanych i Stowarzyszeń Patriotycznych Edwarda 
Daszkiewicza. 

Modlitwę odmawia ks. 
kanonik Mirosław Macie-
jewski, po lewej stronie 
stoi starosta powiatu 
zielonogórskiego Dariusz 
Wróblewski, po prawej 
przewodniczący Sejmiku 
Woj. Lubuskiego Czesław 
Fiedorowicz

Od lewej: ks. kanonik Mirosław Maciejewski, przewodniczący Sejmiku Woj. Lubu-
skiego Czesław Fiedorowicz, wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatan-
tów, Osób Represjonowanych i Stowarzyszeń Patriotycznych Edward Daszkiewicz, 
prezes Zarządu Oddziału Wacław Mandryk, wiceprezydent Zielonej Góry Wioletta 
Haręźlak, dyrektor Gabinetu Zarządu Woj. Lubuskiego Iwona Kusiak, były wójt gmi-
ny Zielona Góra Mariusz Zalewski, pełnomocnik ds. kombatantów i osób represjo-
nowanych Stanisław Szymkowiak
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Zaproszeni goście podzięko-
wali za to, że mogli wziąć udział 
w tak miłym spotkaniu jak uro-
czystość opłatkowa i złożyli 
sybirakom życzenia wszelkiej 
pomyślności. W swoim wystą-
pieniu Iwona Kusiak w imieniu 
marszałek województwa lubu-
skiego Elżbiety Polak zapewni-
ła o wsparciu naszego Związku 
w szczytnych działaniach, do 
których zalicza się m.in. reno-
wacja nekropolii na cmentarzu 
w Zielonej Górze. Podobną de-
klarację złożyli Wioletta Haręź-

lak i Dariusz Wróblewski, który podkreślił ważną rolę sybiraków we 
współpracy ze szkołami, szczególnie jeśli chodzi o pracę wychowawczą 
nad kształtowaniem młodzieży w duchu patriotycznym poprzez przeka-
zywanie wiedzy o zesłańcach Sybiru. Starosta powiedział: „Tyle po nas 
zostanie, ile uda się nam przekazać młodym pokoleniom. Sam z zawodu 
jestem pedagogiem i wiem, jak ważny jest przekaz i jak wiele młodzież 
wynosi z tzw. żywych lekcji historii”.

Następnie sybiraczki z Koła nr 2 w Nowej Soli Kazimiera Bandurowska, 
Danuta Cygan i Regina Grabowska przedstawiły krótki występ w oparciu 
o melodie naszych polskich kolęd. Zaśpiewały m.in.:

Do szopy, sybiracy, pospieszcie, idźcie tam,
W stajence ubożuchnej czeka nas Jezus Pan
Porzućcie już ziemianki, biegnijcie w ciemną noc
Bo tam ze żłóbka tego płynie potęgi moc.

Mróz ciśnie, głód doskwiera, wiatr wieje z śnieżnych pól
Sybirak głodny płacze, lecz znosi dzielnie ból
Nie płaczcie, sybiracy, otrzyjcie zdroje łez
Tam czeka Jezus mały, u żłóbka męki kres.

Daleko nasza ziemia, daleko drogi kraj
Lecz Ty nam, Panie Jezu, siły i męstwo daj

Sybiraczki z Koła nr 2 (od lewej): Kazimiera 
Bandurowska, Danuta Cygan, Regina Gra-
bowska
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Niech nas nie złamie rozpacz, tęsknota ani łzy
Prowadź nas sam do Polski, maleńki Jezu Ty.

Przy poświęceniu i błogosławieństwie opłatka ks. kanonik Mirosław Ma-
ciejewski powiedział, że czekał na tę kolędę, jakże ona jest wymowna... Los 
sybiraka i los Jezusa Chrystusa – ucieczka, prześladowanie – jak są ze sobą 
powiązane. Przy łamaniu się opłatkiem życzyliśmy sobie zdrowia, pomyśl-
ności i żeby pokój Boży gościł w naszych sercach, w naszych domach i na 
całym świecie.

Przy obficie zastawionym stole, z gorącym czerwonym barszczykiem, 
jak każe tradycja, popłynęły melodie innych kolęd.

W dalszej części spotkania zostały przedstawione przez prezesa Wacła-
wa Mandryka ważne zagadnienia, które stanowią problem dla sybiraków 
Oddziału ZS w Zielonej Górze. Dotyczą one ustawy o świadczeniu sub-
stytucyjnym i uprawnień wynikających z orzeczenia o inwalidztwie wo-
jennym. Zarząd Główny Związku Sybiraków, Komisja Obrony Praw So-
cjalnych powołana przy Zarządzie Głównym oraz działająca w jej ramach 
podkomisja złożona z członków Oddziału Zielonogórskiego czynią wszel-
kie starania, aby wskaźnik uprawnień przyznanych na terenie działania Od-
działu wynoszący 20% wreszcie wzrósł.

Przedstawione zostały także prace nad renowacją nekropolii przy 
ul. Wrocławskiej. W związku z nimi prezes Wacław Mandryk wystąpił 
z apelem do zebranych o przekazywanie 1% podatku przy rozliczaniu się 
z urzędem skarbowym dla Stowarzyszenia na rzecz Pomocy Zesłańcom 
Sybiru w Zielonej Górze. Józef Seńków zwrócił się z kolei z prośbą o po-
moc finansową na budowę pomnika w Żarach. Nowe zadania i nowe wy-
zwania czekają nas w tym roku.

Czas upływał szybko w miłej i radosnej atmosferze. Na zakończenie 
prezes Zarządu Oddziału Wacław Mandryk podziękował przybyłym go-
ściom, a szczególnie marszałek województwa lubuskiego Elżbiecie Polak 
za piękny prezent – album „13 błogosławieństw. Moje spotkania ze świę-
tym Janem Pawłem II” autorstwa marszałka Sejmu RP Józefa Zycha, któ-
ry otrzymało każde Koło z Oddziału Zielonogórskiego. Prezes przekazał 
również uczestnikom spotkania życzenia wiary, nadziei, miłości i zdrowia, 
które wszystkie razem pozwolą uczynić życie każdego szczęśliwym i ra-
dosnym. Wyraził nadzieję, że w tym samym gronie spotkamy się za rok.

daniela Otlewska
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SPOTKanie OPłaTKOwO-nOwOrOcZne  
SybiraKów Ziemi łObeSKiej

8 stycznia 2015 r. w Łobeskim Domu Kultury spotkali się sybiracy zrze-
szeni w Kole Związku Sybiraków w Łobzie (Oddział w Szczecinie). Przy-
byłych przywitał Kazimierz Zięba, wiceprezes Zarządu Koła, dziękując 
za przyjęcie naszego zaproszenia. Życzył wszystkim wiele zadowolenia, 
a nade wszystko miłości międzyludzkiej i w rodzinach. W uroczystości 
udział wzięli starosta łobeski Paweł Marek, w zastępstwie burmistrza Łob-
za Mirosława Turbak – kierownik Wydziału Edukacji, Kultury, Promocji 
i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Łobzie, ks. prałat Józef Cyrulik, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie Beata Zapalska, 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Kopernika Jolanta Babyszko, 
dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych Mirosław Łowkiet, wicedyrektor 
Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie Anna Boguszewska-Wąsowicz, 
prezes Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 
w Łobzie Andrzej Kamiński, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 

Prezes Zarządu Koła Zofia Majchrowicz składa życzenia
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w Łobzie Eugeniusz Szymoniak, dyrektor Łobeskiego Domu Kultury Da-
riusz Ledzion oraz sybiracy – coraz mniejsza grupa. Minutą ciszy uczcili-
śmy sybiraków zmarłych w 2014 r. 

Głos zabrał starosta Paweł Marek, który jest wnukiem sybiraków. Wspo-
minając swoje rozmowy z nieżyjącymi już dziadkami, życzył, by nigdy 
taka historia się nie powtórzyła, zgromadzonym życzył pogody ducha i ra-
dości z przeżytych dni. Mirosława Turbak przekazała życzenia w imieniu 
burmistrza Wiesława Ćwikły, który nie mógł być, a bardzo chciał. Ks. pra-
łat Józef Cyrulik zapalił świeczkę przekazaną sybirakom od bp. Jana Ga-
łeckiego jako część Betlejemskiego Światła Pokoju, odmówił modlitwę, 
złożył życzenia i podzieliliśmy się opłatkiem. 

Oddaliśmy głos dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Koperni-
ka, które przedstawiły nam jasełka i pastorałki. Młodymi artystami opieko-
wały się panie Bożena Wójtowicz, Mariola Wasińska i Anna Hrycaj. Prezes 
Zarządu Koła Zofia Majchrowicz wręczyła słodycze i podziękowała dzie-
ciom za piękny występ, za ich zaangażowanie, piękne stroje i za jasełkowe 
„dobro zwycięża”.

Jasełka w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Kopernika w Łobzie
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Następnie zostały wręczone świadectwa tym sybirakom, którzy wpła-
cili większe kwoty na pomnik Matki Sybiraczki w Szczecinie. W dalszym 
wystąpieniu prezes Zofia Majchrowicz poinformowała, że jest nas coraz 
mniej. W 1990 r. Koło liczyło 665 osób, obecnie jest nas 233 sybiraków  
i 39 podopiecznych (wdowy i wdowcy), w tym ponad 50% to osoby  
od 80 lat wzwyż. Mamy 14 znaków pamięci: tablice w kościołach, plac Sy-
biraków, obelisk, odnowione krzyże i zabudowania wokół nich, pamiątki 
w szkołach. Uczestniczymy ze sztandarem w obchodach świąt lokalnych 
i państwowych, wraz ze szkołami, władzami powiatu, gminy, Łobeskim Do-
mem Kultury i Miejską Biblioteką Publiczną prowadzimy kronikę, mamy 
swoją gablotę. Od dwóch lat pomagają nam uczniowie klasy hotelarskiej 
Technikum Zawodowego z Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie. Dzie-
ciom i młodzieży gromkimi brawami podziękowali sybiracy i goście. Prezes 
złożyła serdeczne życzenia tego, co najlepsze, i żebyśmy spotkali się za rok. 
Na zakończenie podziękowała wszystkim za każdą okazaną nam pomoc. 

I tak przy kawie, herbacie, cieście, smacznym paszteciku i barszczyku, 
odśpiewaniu kilku kolęd spędziliśmy w miłej i serdecznej atmosferze to 
nasze opłatkowo-noworoczne spotkanie.

Zofia majchrowicz

OPłaTeK w OddZiale ZwiąZKu SybiraKów  
w GdańSKu

W dniu 12 stycznia 2015 r. w Sali Królewskiej Restauracji Gdańskiej 
odbyło się spotkanie opłatkowe Oddziału Związku Sybiraków w Gdańsku 
z udziałem władz województwa pomorskiego, miasta Gdańska oraz sybi-
raków. Przybyłych przywitał prezes Zarządu Oddziału Kordian Borejko. 
Byli m.in. wicemarszałek województwa pomorskiego Hanna Zych-Cisoń, 
przedstawiciel wojewody pomorskiego Bernard Mathea, przewodniczący 
Rady Miasta Bogdan Oleszek, abp Tadeusz Gocłowski.

Szczególne życzenia w imieniu sybiraków złożyła wszystkim uczestni-
kom Celina Riedl:

Szanowni, kochani, przy stole zebrani
W cieple, w dostatku przy białym opłatku,
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Gościom naszym składamy serdeczne życzenia:
Żeby się spełniły ich wszelkie marzenia,
By w rodzinie, w pracy, w przyjaźni, w miłości
Doznawali szczęścia, satysfakcji, radości,
A ich dobre uczynki, pomoc ludziom w potrzebie 
Zyskały nagrodę życia wiecznego w niebie.

Kiedy byliśmy młodsi, przed szesnastu laty
Ksiądz arcybiskup odziany w swe szaty
Poświęcił nasz pomnik – Pietę Sybiraków,
Upamiętniając zmarłych na Wschodzie Polaków.
Składamy ekscelencji serdeczne życzenia
Wszelkich łask Bożych i marzeń spełnienia.

Nasz ksiądz kapelan ćwierć wieku jest z nami,
Przybyłymi ze Wschodu, byłymi zesłańcami.
10 lutego w rocznicę zesłania

Od lewej: płk Tadeusz Krawczyk, dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Gdańska 
Helena Chmielowiec, Konstanty Rosener – pełnomocnik ds. kombatantów i osób 
represjonowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego z me-
dalami pamiątkowymi 25-lecia Oddziału ZS w Gdańsku
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Każdego roku organizuje spotkania
Z mszą świętą za zmarłych na Wschodzie rodaków,
I poczęstunkiem dla przybyłych sybiraków.
Życzymy, by do końca ksiądz nas nie opuścił
I żeby nam wszystkie nasze grzechy odpuścił.

Z panem wojewodą mieliśmy spotkanie.
Był miły, empatyczny – ma nasze uznanie.
Życzymy, niech bogatsze staje się Pomorze,
Niech Urząd Wojewody czyni więcej, niż może.

Pan marszałek jest bardziej z telewizji znany,
Niż z bezpośrednich spotkań, których z nim nie mamy.
Ale pani marszałek piękna i wrażliwa
Jest sybirakom przychylna, życzliwa.
Pan inspektor Ośrodka Polityki Społecznej
Jest wzorem postawy życzliwej, serdecznej.
Życzymy, by Pomorski Urząd Marszałkowski
Był lepszy niż mazowiecki, śląski, małopolski. 

Pan prezydent Gdańska, tak pięknego jak Kraków,
Wspiera i wspomaga gdańskich sybiraków.
Gdy zajęty sprawami o nas zapomina,
Jest szefowa biura – wspaniała dziewczyna,
Która zawsze pomoże, prośby nie oddali,
Kiedy potrzebujemy autokaru lub sali.
Panu prezydentowi i biura szefowej 
Życzymy energii, gotowości bojowej,
Żeby wspierać mieszkańców, ich dobre intencje
I zwyciężać w wyborach na kolejne kadencje.

Pan przewodniczący Rady Miasta naszego
Pomaga nam. Jest problem? Idziemy do niego.
Życzymy mu, by radni byli kreatywni,
Zatroskani o miasto i do pracy zrywni.
Sprawa terenów stoczni by miała rozwiązanie,
A podjęte uchwały zyskały uznanie.
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IPN – Oddział Gdański współpracuje z nami,
Bo my wszyscy jesteśmy historii świadkami.
Życzymy, by Instytut rąk nie załamywał
A prawdę historyczną badał i odkrywał.

Gościmy pana dyrektora niezwykłego
Gimnazjum imienia Jana Pawła Drugiego.
Szkoła ta upamiętnia historię narodu,
Czuwa nad pomnikiem Ofiar Golgoty Wschodu.
Życzymy, by w konkursach zawsze pan wygrywał
I z sybirakami współpracy nie zrywał.

Mamy też gości godnych kaszubskiego tronu
Z Centrum Edukacji i Promocji Regionu,
Którzy historię Polski popularyzują
I Zjazdy Sybiraków rok w rok organizują,
Rozpoczęte w Szymbarku z Daniela poręki.
Pani Lidii składamy dziś serdeczne dzięki

Od lewej: dyrektor Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Marcin Hintz, Celina Riedl, 
przedstawiciel Związku Sybiraków, dyrektor Zespołu Szkół nr 14 w Gdyni Krzysztof 
Jankowski, dyrektor Zespołu Szkół nr 13 im. F. Sokoła w Gdyni i prezes Stowarzysze-
nia Pamięci Polskiego Sybiru Andrzej Gogola, prezes Zarządu Oddziału ZS w Gdań-
sku Kordian Borejko i abp Tadeusz Gocłowski
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I życzymy: Niech region chwałą się okrywa!
Pani Lidia niech będzie radosna, szczęśliwa
I niech organizuje Sybiraków Zjazdy
Dopóki w ich życiu będą świecić gwiazdy.

Z Rodziną Katyńską łączy nas wiele.
Wspólne mamy wartości, zadania i cele.
Pani prezes jest młodą, energiczną osobą,
Wśród kombatantów prawdziwą ozdobą.
Życzymy, by zdrowa i szczęśliwa była
I „białoruską listę” od Putina zdobyła.

Jest z nami pan prezes organizacji nowej,
Pozarządowej, młodo-pokoleniowej.
Nazwa „Pamięć Polskiego Sybiru” skłania
Do myślenia o tym, jakie są jej zadania.
Życzymy, by pan prezes pracą tak kierował,
By Polaków na Sybir nikt nie deportował. 

Pan pułkownik jest szefem Sztabu Wojskowego,
Zna historię zesłań, mordu katyńskiego.

Pani Lidia Czapiewska z Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku składa 
życzenia
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Podczas obchodów rocznic i uroczystości
W miejscach pamięci zawsze wojsko gości.
Dziękując, życzymy, by jednostki wojskowe
Do obrony kraju zawsze były gotowe.

Pan major poznał losy ludności kresowej,
Współtworząc Muzeum Drugiej Wojny Światowej.
Przybliżył nam postać marszałka Piłsudskiego –
Zesłańca Sybiru w Gdańsku więzionego.
Życzymy dalszych badań o światowej wojnie,
Żebyśmy bez wojny mogli żyć spokojnie.

Sobie życzymy, by zdrowie nam służyło
I dobrze by było, gdyby lat nam ubyło.
I gdyby nie było traumy z tamtych czasów,
Z kazachstańskich stepów, syberyjskich lasów...

irena witort

Sybiracy w PrZedSZKOlu

Na zaproszenie dyrekcji członkowie Zarządu Oddziału Związku Sybi-
raków w Przemyślu w dniu 14 stycznia 2015 r. uczestniczyli w spotkaniu 
z dziećmi Przedszkola nr 3 w Przemyślu. 

Dzieci, pięknie przebrane za postacie z szopki, przedstawiły jasełka. Na 
twarzach kilkuletnich aktorów widać było, że są bardzo przejęci i z wiel-
kimi emocjami przeżywają swoje role. Również wśród sybiraków można 
było zauważyć wzruszenie i ocieranie łez ukradkiem.

„Nasza wizyta u przedszkolaków może kogoś zdziwić, ale uważamy, 
że każde pokolenie powinno znać historię naszej ojczyzny i należy wy-
chowywać je w duchu patriotyzmu, miłości do ojczyzny” – powiedziała 
Stanisława Żak, członek Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Prze-
myślu.

Nie był to pierwszy kontakt z dziećmi z tego przedszkola. Za sprawą wy-
chowawczyni Teresy Bobko, córki sybiraczki Ludwiki Turowskiej, dzieci 
bywały już z jasełkami na naszych spotkaniach opłatkowych. 
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Prezes Joanna Preiss i Stanisława Żak opowiedziały dzieciom o tym, jak 
wyglądały wigilie na Syberii, co wtedy sybiracy czuli jako dzieci.

Na zakończenie spotkania na ręce dyrektor Urszuli Dzierzgowskiej-Rudnik 
dla całego grona pedagogicznego zostały złożone podziękowania i symbolicz-
ny upominek w postaci książki „Sybiracy i Syberia” opisującej losy zesłańców.

Teresie Bobko dziękujemy za zaproszenie, przygotowanie dzieci do wy-
stępu oraz za przekazywanie młodemu pokoleniu pamięci o losach sybira-
ków na zesłaniu.

marian boczar

Prezes Zarządu Oddziału Joanna Preiss opowiada dzieciom o czasach zesłania,  
w tle (od lewej) Aneta Bodziak, Ludwika Turowska, Mieczysław Tłuczek

Od prawej stoją wychowawczy-
ni grupy w przedszkolu Teresa 

Bobko (z mikrofonem), obok 
niej dyrektor Urszula Dzierz-
gowska-Rudnik, siedzą: Jan 
Filozof, Maria Wielgosz, Jan 

Buć, Krystyna Jasz 
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PilSKie SPOTKanie POKOleń,  
cZyli SybiraKów POmySł na Pamięć

Zbliża się 75. rocznica deportacji Polaków z Kresów Wschodnich na Sy-
bir. Z tej okazji, pod patronatem honorowym starosty pilskiego Franciszka 
Tamasa i rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Staszica 
w Pile prof. dr. hab. Donata Mierzejewskiego, 15 stycznia 2015 r. odbyło 
się wyjątkowe Spotkanie Pokoleń. Jego inicjatorem był Oddział Związku 
Sybiraków w Pile, a było to spotkanie sybiraków z Piły, Trzcianki, Cho-
dzieży, Jastrowia, Rogoźna i Złotowa z młodzieżą Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 2 w Pile, studentami z Koła Naukowego Historyków 
i Politologów PWSZ oraz z mieszkańcami miasta. 

Przypomnieniem tamtych tragicznych wydarzeń był wykład prof. dr. Zbi-
gniewa Popławskiego „Deportacja Polaków z Kresów Wschodnich na Sybir 
i do Kazachstanu”. Była to pasjonująca w formie, syntetyczna historia zsyłek, 
martyrologii obywateli polskich i ich niełatwych powrotów na ziemie ojczyste. 

W drugiej części spotkania miała miejsce prezentacja książki Zygmun-
ta Strenczaka zatytułowanej „Człowiek człowiekowi wilkiem”, w której 
wydaniu ma swój udział Pilski Oddział Związku Sybiraków. Zygmunt 
Strenczak to osiemdziesięcioletni sybirak, mieszkający dziś w Wągrowcu, 
prawnik z wykształcenia i historyk z pasji. Postanowił na przykładach ży-
ciorysów kilku osób pokazać, że Golgota Syberii nie zamykała drogi do 
późniejszych życiowych i zawodowych sukcesów. 

Wykład prof. dr. Zbigniewa Popławskiego podczas Spotkania Pokoleń w Państwo-
wej Wyższej Szkole Zawodowej
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Na koniec, w uznaniu i podziękowaniu za upamiętnianie wartości patrio-
tycznych i obywatelskich, poszanowanie tradycji narodowych i niepodleg- 
łościowych oraz realizację idei sybirackich Zarząd Główny Związku Sy-
biraków na wniosek Zarządu Oddziału w Pile wyróżnił: Srebrną Odznaką 
Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków Jadwigę Klimiuk oraz Ma-
riana Furmana, natomiast Odznaką Honorową Sybiraka – Piotra Pokajewi-
cza i Zbigniewa Popławskiego. Odznaczenia wręczyli zaproszeni goście 
Józef Bancewicz i Mirosław Myśliński.

Krótka notka sprawozdawcza nie oddaje atmosfery spotkania. Nie jest 
w stanie ukazać wzruszenia obecnych, gdy zabrzmiał Hymn Sybiraków, gdy 
starosta pilski Franciszek Tamas mówił o sybirakach jako ludziach, którzy swą 
aktywnością społeczną wpływają na świadomość społeczną mieszkańców po-
wiatu i budują wielowymiarowy obraz naszych małych ojczyzn. Gdy rektor 
PWSZ, kreśląc misję uczelni, wskazywał na jej ciągłe otwarcie na młodzież 
i mieszkańców regionu oraz historię, bo to ona decyduje o współczesności. 
W tej notce nie ma też o dyskusji, o ogromnym zainteresowaniu młodzieży 
tym wszystkim, o czym mówiono na sali. Nie ma o serdeczności, z jaką przy-
jęto refleksyjne wystąpienie znanego pilskiego chirurga, dr. Karola Nowickie-
go. Nie ma, bo trudno ponaddwugodzinne, pasjonujące spotkanie zmieścić na 
jednej kartce papieru i kilku fotografiach. Na takich spotkaniach trzeba być.

jan Skrobot

Wyróżnieni odznaczeniami i wręczający je (od lewej): Zbigniew Popławski, prezes 
Zarządu Oddziału ZS w Pile Jan Skrobot, członek Zarządu Głównego Józef Bance-
wicz, Jadwiga Klimiuk, Marian Furman, Piotr Pokajewicz, prezes Zarządu Oddziału 
ZS w Bydgoszczy Mirosław Myśliński
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SPOTKanie OPłaTKOwe  
w OddZiale łódZKim

Corocznym zwyczajem, tym razem 17 stycznia 2015 r. łódzcy sybiracy 
zgromadzili się na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym w Szkolnym Cen-
trum Profilaktyczno-Wychowawczym przy ul. Gdańskiej w Łodzi. Jest to 
zawsze spotkanie wzruszające i bardzo potrzebne. Po ciężkich przeżyciach 
na zesłaniu dobrze jest spotkać znajomych, podzielić się z nimi wiadomo-
ściami z tamtych lat i obecnych dni. 

Oprócz licznie przybyłych sybiraków ze wszystkich Kół Oddziału 
Związku Sybiraków w Łodzi, w spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: 
JE ks. bp Adam Lepa, ks. Ryszard Olejnik – kapelan Oddziału Łódzkie-
go Związku Sybiraków, Kalina Jaskólska – dyrektor Biura Zarządu Głów-
nego Związku Sybiraków, Andrzej Cewiński – przedstawiciel wojewody 
Jolanty Chełmińskiej, Ireneusz Wach – sekretarz Zarządu Regionu Ziemi 
Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, prof. dr hab. Albin Głowacki z Uniwersy-
tetu Łódzkiego, Tomasz Bystroński – były wójt gminy Nowosolna, Regina 
Piątkowska – sołtys sołectwa Byszewy (gmina Nowosolna), Janusz Moos 
– dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 
Praktycznego, przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji mjr Tomasz 
Tyszkiewicz, Marek Drużka – dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Naro-
dowej w Łodzi, Mieczysław Góra – zastępca dyrektora Muzeum Tradycji 
Niepodległościowych, Wojciech Leszek – dyrektor Przedsiębiorstwa Tury-
stycznego „Wilejka”, dr n. med. Ksawery Goszczyński.

Łódzkie organizacje kombatanckie reprezentowali: Mirosław Pejka – 
przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych, Stanisław Pawłowski – dowódca Pododdziału Honorowego Garnizonu 
Łódź, Janusz Lange – prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, Wiesław 
Kubicki – przedstawiciel Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”.

Ze współpracujących z sybirakami szkół przybyli: Julitta Rosa – dyrek-
tor Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych im. Sybiraków i wicedyrek-
tor Grażyna Załuga oraz Ewa Wałęsińska ze Szkoły Podstawowej nr 162.

W spotkaniu wziął udział Chór Sybiraków z kierownikiem Witoldem 
Januszkiewiczem i dyrygentem Swietłaną Niewiadomską. Przybyli rów-
nież długoletnia dyrygent chóru Iwona Ejsmont z małżonkiem, członkowie 
pocztu sztandarowego Oddziału Łódzkiego ZS oraz organizator Biblioteki 
Sybiraka Stanisław Jacoń z małżonką.
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Chór Sybiraków na powitanie przybyłych zaśpiewał kolędę „Bóg się 
rodzi”, następnie Stanisław Jurkin, prezes Zarządu Oddziału ZS w Łodzi, 
rozpoczął uroczystość od powitania gości. 

Chór Sybiraków odśpiewał Hymn Sybiraków, którego zgromadzeni wy-
słuchali, stojąc, a wielu włączyło się w jego śpiewanie. Jak zwykle piękne 
słowa hymnu i jego melodia wywołały spore wzruszenie wśród sybiraków 
i zaproszonych gości.

Następnie prezes Zarządu Oddziału Stanisław Jurkin zwrócił się do  
JE ks. bp. Adama Lepy z prośbą o odczytanie przewidzianej na Wigilię 
Bożego Narodzenia Ewangelii i poświęcenie opłatków. Ks. kapelan Ry-
szard Olejnik odczytał Ewangelię i poświęcił opłatki. Po czym zabrał 
głos JE ks. bp Adam Lepa, który powiedział m.in.:

„W tym roku mamy program duszpasterski obowiązujący wszystkich 
katolików, który zwraca uwagę na pogłębienie wiary (...). A dojrzała wia-
ra jest wtedy, kiedy odczuwamy pragnienie, żeby się nią dzielić z inny-
mi ludźmi, którzy tej wiary nie mają. Wiemy, że wiarę można odzyskać 
w ostatnim momencie, na końcu swego życia. 

(...) Szanowni państwo, teraz zwracam się zwłaszcza do państwa sybira-
ków, ze wzruszeniem wsłuchiwałem się w wasz hymn. Jakie to były cięż-
kie czasy tam, byliście zdziesiątkowani, ale nie zwyciężeni, nie poddaliście 
się i to jest powód do wielkiej chwały. 

Od lewej: prof. dr hab. Albin Głowacki, ks. kapelan Ryszard Olejnik, ks. bp Adam 
Lepa, prezes Stanisław Jurkin, Ireneusz Wach, Marek Drużka, Mieczysław Wutke
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(...) Potrafiliście przebaczyć tym, którzy was prześladowali – to jest 
wielki znak. Tak odkryliście w sposób chrześcijański (...) wolę Bożą, żeby 
przebaczyć tym ludziom. To nie znaczy, że macie zapomnieć, ale przeba-
czyć należy i przebaczyliście. To jest jeden znak. My kapłani, z księdzem 
kapelanem chylimy czoło wobec was, bo nie każdemu się udało przeba-
czyć największym swoim wrogom.

(…) Potrafiliście w sposób bardzo chrześcijański, a nawet elegancki od-
kryć sens waszego pobytu i waszego cierpienia tam na Syberii. W katedrze 
powiedzieliście mi, że jesteście przekonani, że wasza katorga nie poszła na 
marne, że zaowocowała. To, że dzisiaj na Syberii są parafie, których w ogó-
le nie było, są diecezje, których nigdy nie było, w tych parafiach i diece-
zjach pracują kapłani i biskupi polskiego pochodzenia, to nie przypadek, 
to jest owocowanie tamtych waszych lęków, waszych zmagań, waszych 
cierpień. To, że odkrywacie to i dzielicie się z innymi, to jest dzisiaj bardzo 
ważne. Jesteście świadkami historii, świadkami właśnie odkrywania tych 
znaków. (...) 

Wszystkim obecnym, państwu sybirakom z panem prezesem na czele, 
życzenia składam z księdzem kapelanem wszystkim zacnym gościom. Ży-
czę najpierw właśnie nie tylko tej sztuki odkrywania Boga w znakach, ale 
żeby dawało to nam jak najwięcej radości. Że to życie nasze stawać się bę-
dzie bardziej urozmaicone, piękniejsze, pogłębione, że będziemy widzieć 

Wręczanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Związku Sybiraków. Od lewej: Maria 
Kozłowska, Kalina Jaskólska, Teresa Patrzyczna, Stanisław Jurkin, Alojzy Sąsiadek, 
Ryszard Przybył, Teresa Gutowska, Albin Głowacki, Józef Czyrkowski
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obecność Boga w poszczególnych znakach. Zresztą Pan Bóg nie musi mó-
wić do nas bezpośrednio, mówi do nas przez znaki. Tego z całego serca 
życzę, zresztą sobie też.

Ponadto życzę tego, co jest niezwykle ważne, to najważniejsze w ży-
czeniach, a mianowicie Bożego błogosławieństwa. Jestem przekonany, że 
chrześcijanin, który podejmuje trud odkrywania obecności Bożej w zna-
kach, w sposób szczególny zasługuje na takie Boże błogosławieństwo.

Dalej życzę tego, co jest niezwykle ważne i cenne – zdrowia. (…) 
I wreszcie życzę, żeby ten nowy rok, w którym znaleźliśmy się, rok Pański, 
żeby okazał się wyjątkowo dobry, a właściwie najlepszy ze wszystkich do-
tychczasowych. (…) Życzę wszystkim obecnym, żeby każdy dzień, każdy 
tydzień, każdy miesiąc roku Pańskiego był błogosławiony – po prostu był 
szczęśliwy. 

I jeszcze na koniec takiej sztuki, która w starszym wieku wydaje się 
bardzo trudna. Ja należę do osób starszego wieku, do klubu emerytów, 
dlatego bardzo łatwo mi zrozumieć, że trudno w tym wieku pokonywać 
często trudności, nieraz wycofujemy się, mówimy, że nie potrafimy tego 
pokonać. Życzę państwu entuzjazmu, takiej ogromnej siły pokonywania 
różnych trudności w naszym osobistym wieku. Szczęść Boże państwu 
życzę”. 

Następnie składano sobie życzenia oraz łamano się opłatkiem. Chór Sy-
biraków zaśpiewał kolędę „Cicha noc”. 

Kolejnym etapem spotkania były odznaczenia. Członek Prezydium 
Zarządu Głównego Związku Sybiraków Stanisław Jurkin wraz z Kali-
ną Jaskólską udekorowali dziewięć osób Odznaką Honorową za Zasłu-
gi dla Związku Sybiraków. Złotą Odznakę otrzymali: Józef Czyrkowski, 
prof. Albin Głowacki, Franciszek Głowacz, Teresa Gutowska, Ryszard 
Przybył, Alojzy Sąsiadek, Grażyna Załuga, a Srebrną Odznakę – Katarzyna 
Patrzyczna-Gwiaździńska.

W imieniu odznaczonych podziękował prof. Albin Głowacki. Powie-
dział m.in.: „Przy okazji świętowania ćwierćwiecza Związku Sybiraków 
pragnę podziękować państwu sybirakom za wysiłek, który włożyliście 
w tworzenie, nadanie odpowiedniego priorytetu, programu, za to że przez 
te lata problematyka sybiracka stała się problematyką publiczną, a nie tak 
jak było w okresie Polski Ludowej, że sybiracy właściwie byli nieobecni. 
Natomiast dzisiaj możemy powiedzieć, podziękować za to, że mamy mnó-
stwo publikacji, wspomnień, artykułów historycznych, znaków pamięci. 
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To znaczy, że pamięć o was trwale zostaje w świadomości publicznej. (...) 
Dziękuję państwu”.

W trakcie spotkania zaproszeni goście złożyli sybirakom serdeczne ży-
czenia noworoczne, przekazując wiele ciepłych słów. Uczynili to m.in.: An-
drzej Cewiński, Ireneusz Wach, Marek Drużka, mjr Tomasz Tyszkiewicz, 
Mieczysław Góra, Mirosław Pejka, Janusz Moos, Janusz Lange, Wojciech 
Leszek, Tomasz Bystroński, Julitta Rosa. Julitta Rosa, dyrektor Zespołu 
Szkół Geodezyjno-Technicznych im. Sybiraków, powiedziała: „Bardzo się 
cieszę, że to nie tylko moje i moich uczniów obserwacje sybiraków, ale 
i przedstawiciela policji, że emanujecie pogodą ducha, humorem, zadowo-
leniem. Tego wszyscy mojego i młodszego pokolenia powinni od was się 
uczyć. Bardzo, bardzo za to wam dziękuję”.

Mieczysław Wutke i Janina Kępińska podziękowali zaproszonym go-
ściom za przekazane życzenia i spotkanie z sybirakami.

Po wystąpieniach gości Chór Sybiraków zaśpiewał kilka kolęd. Koncert 
swój zakończył kolędą „Wśród nocnej ciszy”. 

Osoby wyróżnione (od lewej): Katarzyna Patrzyczna-Gwiaździńska, Grażyna Załuga, 
Alojzy Sąsiadek, Ryszard Przybył, prezes Stanisław Jurkin, Teresa Gutowska, Franci-
szek Głowacz, Albin Głowacki
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Młodzież z Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych im. Sybiraków 
czynnie włączyła się w organizację uroczystości, głównie przy obsłudze 
uczestników spotkania. Na zakończenie prezes Stanisław Jurkin podzięko-
wał młodzieży za pomoc. 

Jeszcze długo w gościnnym pomieszczeniu Szkolnego Centrum Profi-
laktyczno-Wychowawczego sybiracy i goście prowadzili przyjacielskie 
rozmowy, robili wspólne zdjęcia i śpiewali kolędy.

Rozchodziliśmy się do swoich domów, pragnąc zachować w sercach 
i pamięci ten niepowtarzalny klimat opłatkowego spotkania.

Teresa Patrzyczna,  
zdjęcia michał makatun

SPOTKanie OPłaTKOwe  
w PłOcKu

W dniu 17 stycznia 2015 r. w siedzibie Harcerskiego Zespołu Pieśni 
i Tańca „Dzieci Płocka” w Płocku odbyło się coroczne spotkanie opłat-
kowe płockich organizacji kombatanckich, któremu patronuje prezydent 
miasta Płocka Andrzej Nowakowski.

W tym roku na spotkaniu w sposób szczególny uczczono sybiraków, 
którzy obchodzili 25-lecie powołania Oddziału w Płocku. Na spotkanie 
licznie przybyli zaproszeni, znamienici goście: w imieniu władz miasta wi-
ceprezydent Roman Siemiątkowski, przedstawiciele organizacji samorzą-
dowych z marszałkiem Sejmiku Mazowieckiego Adamem Struzikiem na 
czele, posłowie ziemi płockiej Elżbieta Gapińska (PO) i Piotr Zgorzelski 
(PSL), księża z ks. Stefanem Cegłowskim – opiekunem sybiraków. Zarząd 
Główny Związku Sybiraków reprezentował sekretarz generalny Kordian 
Borejko.

Po wysłuchaniu Hymnu Sybiraków przemawiał prezes Zarządu Od-
działu Związku Sybiraków w Płocku Remigiusz Bielewicz. W kilku 
zdaniach przedstawił okoliczności powstania Oddziału, jego działalność 
i funkcjonowanie w życiu społeczności płockiej. Wyraził gorące podzię-
kowanie za ogromną pomoc otrzymywaną od władz miejskich i samo-
rządowych. 
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Od lewej: sekretarz generalny ZG ZS Kordian Borejko, wiceprezydent miasta Płocka 
Roman Siemiątkowski wręcza kwiaty Alicji Mendrali, oczekuje na odznaczenie Mie-
czysław Sikora, były prezes Zarządu Oddziału

Od lewej: marszałek Adam Struzik, wiceprezydent miasta Płocka Roman Siemiąt-
kowski, odznaczeni bracia bliźniacy Zbigniew i Zygmunt Bortnowscy, Klara Kwarciń-
ska (odznaczana) i Jadwiga Kamińska
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Kolejno przemawiali wiceprezydent Roman Siemiątkowski, marszałek 
Adam Struzik, posłanka Elżbieta Gapińska, poseł Piotr Zgorzelski, sekre-
tarz generalny Kordian Borejko, ks. Stefan Cegłowski i inni.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie 12 sybirakom 
Złotych i Srebrnych Odznak Honorowych za Zasługi dla Związku Sybi-
raków. Odznaczenia dokonali Kordian Borejko, Roman Siemiątkowski 
i Adam Struzik.

Następnie wiceprezydent Płocka Roman Siemiątkowski odczytał i zło-
żył na ręce prezesa Remigiusza Bielewicza „Memoriał” i bukiet kwiatów 
od prezydenta miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego.

Po krótkiej modlitwie i błogosławieństwie udzielonym przez księdza, 
łamano się opłatkiem i składano sobie życzenia. Wznoszono okoliczno-
ściowe toasty i korzystano z suto zastawionych stołów.

remigiusz bielewicz

Płoccy sybiracy za suto zastawionym stołem
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SPOTKanie OPłaTKOwe w PrZemySKim  
OddZiale ZwiąZKu SybiraKów

W dniu 18 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne 
członków Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. św. Józefa (księ-
ży salezjanów), której przewodniczył kapelan Oddziału ks. Jan Mazu-
rek. W koncelebrze uczestniczyli ks. Tadeusz Pater – kapelan Kresowian 
i ks. prałat Stanisław Czenczek. Słowo Boże wygłosił ks. Jan Mazurek, 
który podkreślił znaczenie słuchania słów kierowanych do nas w Ewan-
gelii oraz potrzebę umiejętności przebaczania innym. Przykładem takiego 
przebaczania są sybiracy, którzy przebaczyli, ale nie zapomnieli o trudnych 
czasach na zesłaniu. W mszy świętej uczestniczyli sybiracy z rodzinami, 
uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie 
wraz z dyrektorem Józefem Sarnickim i pocztem sztandarowym.

Po mszy świętej sybiracy z rodzinami i zaproszeni goście przeszli do auli 
kolumnowej przy kościele, gdzie przywitała ich Stanisława Żak – członek 
Zarządu Oddziału. Swoją obecnością spotkanie zaszczycili: zastępca pre-
zydenta miasta Przemyśla Grzegorz Hayder, przewodniczący Rady Miasta 
Przemyśla Władysław Bukowski, starosta przemyski Jan Pączek, pełno-
mocnik prezydenta miasta ds. organizacji pozarządowych Robert Gawlik, 

Od lewej: starosta przemyski Jan Pączek, ks. prałat Stanisław Czenczek, zastępca 
prezydenta miasta Przemyśla Grzegorz Hayder, pełnomocnik prezydenta miasta 
Przemyśla ds. organizacji pozarządowych Robert Gawlik
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sekretarz gminy Orły Jan Janusz, dr Andrzej Zapałowski, prezes Wspólno-
ty Samorządowej „Dolina Sanu” Małgorzata Dachnowicz, prezes Przemy-
skiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „X D.O.K.” Mirosław 
Majkowski, członek tego stowarzyszenia Janusz Łukasiewicz, emerytowa-
na sekretarz Urzędu Miasta Przemyśla Henryka Kaszycka-Paniw, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie Józef Sarnicki, aktor 
teatru Fredreum Tadeusz Szczerbaty, kapelan Oddziału Związku Sybira-

Jasełka w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie

Sybiracy z rodzinami



81UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA

ków w Przemyślu ks. Jan Mazurek, kapelan Kresowian ks. Tadeusz Pater, 
ks. prałat Stanisław Czenczek oraz dziennikarze Radia „Fara” archidiecezji 
przemyskiej.

Przybyłych gości przywitała również Joanna Preiss, prezes Zarządu Od-
działu Związku Sybiraków. Dziękując za liczne przybycie, powiedziała: 
„Okres Bożego Narodzenia w polskiej tradycji jest szczególnym czasem, 
to okres radości, rodzinnych spotkań przy wigilijnym stole, choince, za-
palonych świecach, dzielenia się opłatkiem, składania sobie wzajemnych 
życzeń i kolędowania. Dla nas, sybiraków, tam – na zesłaniu – też były 
wigilie. Wigilie, o których nie chcemy pamiętać, ale nie zapomnimy ich do 
końca życia”. Prezes w imieniu własnym i całego Zarządu Oddziału zło-
żyła wszystkim życzenia zdrowia, spokoju, wszelkiej pomyślności, radości 
w życiu rodzinnym i błogosławieństwa Bożego.

Tadeusz Szczerbaty odczytał wiersz Mariana Jonkajtysa „Opłatek Sybi-
raków”. 

Minutą ciszy uczczono pamięć sybiraków, którzy zmarli na zesłaniu, 
oraz tych, którzy odeszli już po powrocie do ojczyzny. Wspominano zmar-
łą w grudniu 2014 r. prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Ja-
rosławiu śp. Zofię Garczyńską, założycielkę Związku Sybiraków na ziemi 
przemyskiej.

Ks. Tadeusz Pater poprowadził modlitwę i poświęcił opłatki. W tej czę-
ści spotkania zebrani dzielili się opłatkiem, życząc sobie wszystkiego do-
brego, wiele zdrowia i spotkania w tym gronie za rok. 

Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie przedstawiły 
jasełka – Misterium Bożonarodzeniowe. W zadumie zgromadzeni oglądali 
trud małych dzieci, podziękowali im gromkimi brawami i małym upomin-
kiem.

Zastępca prezydenta miasta Przemyśla Grzegorz Hayder złożył życzenia 
w imieniu prezydenta miasta i własnym oraz potwierdził inicjatywę budo-
wy pomnika poświęconego Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia. 

Przewodniczący Rady Miasta Przemyśla Władysław Bukowski dołączył 
się do życzeń złożonych przez prezydenta miasta i podziękował za zapro-
szenie. Wspomniał, iż sybiracy są mu bliscy, bo członkowie jego rodziny 
również byli deportowani.

Wspólne kolędowanie i rozmowy zakończyły nasze spotkanie opłatkowe. 
joanna Preiss, marian boczar,  

zdjęcia marian boczar
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SPOTKanie OPłaTKOwO-nOwOrOcZne  
KOła w Oławie

W dniu 18 stycznia 2015 r. w restauracji Tropic odbyło się spotkanie 
opłatkowo-noworoczne Koła Związku Sybiraków w Oławie, należącego 
do Oddziału we Wrocławiu. Oprócz członków Koła obecni byli zapro-
szeni goście, m.in. były burmistrz miasta Jelcz-Laskowice Kazimierz 
Putyra, Eugeniusz Kuszka – prezes Zarządu Oddziału ZS we Wrocławiu 
i wiceprezes Zarządu Głównego, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2 w Oławie Jadwiga Braniewska, diakon archidiecezji wro-
cławskiej Arkadiusz Krzeszowiec oraz wiceprzewodniczący Ogólnopol-
skiego Klubu Kombatantów 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego płk 
rezerwy Eugeniusz Praczuk. Wśród licznie zgromadzonych sybiraków 
nie zabrakło pani Łucji Michalik, powszechnie znanej i szanowanej sybi-
raczki, autorki wspomnieniowej książki o zesłaniu. 

Wszystkich obecnych na spotkaniu przywitał prezes Zarządu Koła ZS 
w Oławie Aleksander Maciejewicz. Wspomniał, jak obchodzono święta 
na zesłaniu, gdy mimo ciężkich warunków starano się godnie przeżyć 
ten czas. Prezes Eugeniusz Kuszka, dziękując za zaproszenie, życzył 

zgromadzonym wszystkiego do-
brego w rozpoczętym roku, dużo 
zdrowia i dalszej aktywnej dzia-
łalności na rzecz społeczności 
sybirackiej. Przy składaniu ży-
czeń nie zabrakło łez wzruszenia 
i wspomnień. 

Uroczystość uświetnili ucznio-
wie Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I stopnia w Oławie, których 

Wiceprezes Zarządu Głównego 
Eugeniusz Kuszka (z lewej) w asyście 
prezesa Zarządu Koła Aleksandra 
Maciejewicza (pośrodku) wręczył Złotą 
Odznakę Honorową za Zasługi dla 
Związku Sybiraków ks. dziekanowi 
Stanisławowi Bijakowi
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przygotował do występu Jan Prochowiak, reprezentujący szkołę w imieniu 
nieobecnego dyrektora Jacka Gąsiora. 

Pod koniec uroczystości wręczono odznaczenia i dyplomy podzięko-
wań. W imieniu prezesa Zarządu Głównego ZS odznaczenie wręczył i po-
gratulował wyróżnionym wiceprezes Eugeniusz Kuszka. Złotą Odznakę 
Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków otrzymał ks. dziekan Stani-
sław Bijak, a dyplom okolicznościowy – Kazimierz Putyra.

aleksander maciejewicz

„wiGilia na ZeSłaniu” w KOściele  
Pw. św. rOcha w jaSienicy

Hen, wśród Syberii śniegów, lepianka w ziemi śpi!
Tam Chrystus się narodził o Polsce spełnić sny!

Święta Bożego Narodzenia mają w polskiej tradycji szczególne zna-
czenie. Ich religijność i obrzędowość przez stulecia łączyły się z charak-
terem rodzinnym. Nie zawsze jednak dane było Polakom obchodzić je 
godnie i tak, jak powinny być obchodzone. Jak wyglądały święta Bożego 
Narodzenia wśród zesłańców na Syberii i w stepach Kazachstanu, tego 
można było się dowiedzieć z przedstawienia zaprezentowanego przez 

Były burmistrz miasta 
Jelcz-Laskowice Kazimierz 
Putyra (z prawej) otrzymał 
z rąk Eugeniusza Kuszki 
(pośrodku) i Aleksandra 
Maciejewicza (z lewej) 
dyplom okolicznościowy 
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Scena z przedstawienia w kościele pw. św. Rocha w Jasienicy

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie 
występujący w „Wigilii na zesłaniu” 
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uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Syberyjskich 
w Kalinowie 18 stycznia 2015 r. w kościele pw. św. Rocha w Jasienicy. 
Wcześniej wystawione było ono podczas szkolnej wigilii z udziałem sy-
biraków z Ostrowskiego Koła Związku Sybiraków, ks. kanonika Piotra 
Kapelańskiego, przedstawicieli władz samorządowych gminy Ostrów 
Mazowiecka, rodziców i uczniów.

Scenariusz sztuki został opracowany przez Adama Jabłonkę, dyrek-
tora szkoły, na podstawie tekstów nadesłanych przez sybiraków z ca-
łej Polski oraz książki „Kwiaty na stepie”. Znalazły się w nim wiersze 
o tematyce bożonarodzeniowej przepełnione patriotyzmem i tęsknotą za 
ukochaną ojczyzną oraz autentyczne wspomnienia sybiraczki. Występu-
jący uczniowie pokazali scenkę wigilii na zesłaniu. Dzielili się chlebem, 
składali sobie życzenia (szczególnie szybkiego powrotu do Polski) oraz 
śpiewali kolędy. Słowa popularnych polskich kolęd także nawiązywa-
ły do tragicznych przeżyć zesłańców oraz do świąt Bożego Narodzenia. 
Scenografia prezentowała szarą, zimną i biedną sybiracką rzeczywistość. 
Całość rozpoczęła przejmująca pieśń Jacka Kaczmarskiego „Wigilia na 
Syberii”.

Nad przygotowaniem spektaklu czuwały katechetka Agata Murawska 
oraz nauczycielka muzyki Bogusława Wasil. Wszyscy zebrani w tym 
dniu w kościele z wielkim zaciekawieniem i wzruszeniem obejrzeli 
występ. W oczach wielu, szczególnie ludzi starszych, zakręciła się łza. 
W imieniu wszystkich zebranych proboszcz ks. Piotr Kapelański po-
dziękował całej społeczności szkolnej za tak szczególne przedstawie-
nie. Także dzięki ks. Piotrowi udało się nagrać krótki film z występu, 
który otrzymają wszyscy sybiracy z okolic, szczególnie ci, którzy już 
nie mogą odwiedzać szkoły, aby wiedzieli, że młode pokolenie pamięta 
o ich tragicznych losach. 

Scenka zaprezentowana przez uczniów szkoły w Kalinowie opowiadała 
o innych świętach Bożego Narodzenia, nie takich, jakie znamy i świętu-
jemy dzisiaj: radosnych, przeżywanych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 
zgodnie z wszelkimi tradycjami, z pełnym stołem jedzenia i mnóstwem 
prezentów pod choinką… Gdy co roku zasiadamy do wigilijnego stołu, 
doceńmy to wszystko, pamiętając także o tych, którzy te jedne z najpięk-
niejszych dni w roku musieli przetrwać na zesłaniu, z dala od ojczyzny, 
w zimnie, biedzie i głodzie...

adam jabłonka
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wSPOmnienia ZwiąZane Z Klubem  
wnuKa SybiraKa w OlSZTynie

W olsztyńskim Klubie Wnuka Sybiraka po kilkuletniej działalności jego 
członkowie przekazują obowiązki młodszym kolegom. Poniżej zamiesz-
czamy wspomnienia dwóch ustępujących członkiń Klubu, pełniących do-
tąd funkcję zastępcy prezesa Klubu Wnuka Sybiraka w III Liceum Ogól-
nokształcącym im. M. Kopernika, które zechciały podzielić się swoimi 
doświadczeniami z działalności w Klubie.

„Nazywam się Natalia Kosin, jestem uczennicą klasy maturalnej w III Li- 
ceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Olsztynie. Swoją działal-
ność w Klubie Wnuka Sybiraka rozpoczęłam jeszcze w Gimnazjum nr 6  
im. Ziemi Warmińskiej. Spotykaliśmy się wtedy po lekcjach, aby porozma-
wiać o tragicznych losach naszych rodaków.

Moje prawdziwe zainteresowanie pracą w Klubie zaczęło się od pierw-
szego spotkania z sybirakiem Jerzym Szafranką. Zrozumiałam wtedy, jaki 
to wielki dar móc słuchać o okrutnej historii naszego państwa z ust osoby, 
która to przeżyła. Właśnie wtedy moja aktywność z biernego słuchacza 
przerodziła się w czynne działanie.

Z wielkim zainteresowaniem uczestniczyłam w każdym kolejnym spotka-
niu, aby dowiedzieć się o tragicznych wywózkach Polaków. Wraz z licznym 
gronem sybiraków i paroma rówieśnikami w 2010 r. pojechaliśmy do Białego-
stoku na Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. Bardzo spodobał mi się fakt, 
że aż tyle osób wie i interesuje się przeszłością narodu. Z roku na rok coraz 
chętniej uczestniczyłam w wyjazdach na tę uroczystość, a także co roku było 
na niej coraz więcej osób, a co najważniejsze – coraz więcej młodzieży.

W 2011 r. po raz pierwszy uczestniczyłam w Ogólnopolskiej Pielgrzym-
ce Sybiraków na Jasną Górę. Piękna inicjatywa przerodziła się we wspa-
niałą tradycję uczestniczenia w tych uroczystościach. Za każdym razem 
dowiadywałam się czegoś nowego, poznawałam tragiczne historie polskich 
zesłańców, a jednocześnie widziałam odważnych, pełnych radości i życz-
liwości sybiraków. Z niecierpliwością czekałam, aż nastanie maj i będę 
mogła ponownie uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Z inicjatywy sybiraków, którzy chcieli pogłębić naszą wiedzę o losach pol-
skich zesłańców, pojechałam razem z innymi członkami Klubu zobaczyć chatę 
i barak sybiracki w Szymbarku. Szokujące było dla mnie zobaczyć, a nie tylko 
usłyszeć, jak wyglądały prawdziwe warunki życia tych ludzi. Sybiracy – lu-
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dzie o wielkim pozytywnym nastawieniu do otaczającego ich świata, z ogrom-
ną werwą i zapałem do szerzenia swojej historii bardzo wiele dla mnie znaczą.

Po pięciu latach swojej działalności w Klubie przekazałam go w ręce młod-
szych kolegów z nadzieją, że ta przeszłość narodu poruszy ich tak samo jak 
mnie. Każdy wyjazd, każda opowieść, każde spotkanie z sybirakami znaczy dla 
mnie bardzo dużo i na pewno na zawsze pozostanie w mojej pamięci”.

natalia Kosin
„Moja praca w Klubie Wnuka Sybiraka rozpoczęła się, gdy byłam w III klasie 

gimnazjum. Było to w 2011 r. Uczęszczałam wtedy do Gimnazjum nr 6 im. Zie-
mi Warmińskiej w Olsztynie. Teraz uczę się w III Liceum Ogólnokształcącym 
im. M. Kopernika w Olsztynie. Powodem mojego zaangażowania w pracę na 
rzecz Klubu była głęboka ciekawość i chęć poznania wspomnień sybiraków.

Poczułam i przekonałam się, że dla zesłańców przekazywanie swoich do-
znań i odczuć młodzieży jest bardzo ważne, natomiast dla nas, młodych ludzi, 
takie spotkania to żywe lekcje historii. Zawsze z wielkim zaciekawieniem oraz 
empatią wsłuchiwałam się w historie tych wspaniałych ludzi. Na spotkania 
przychodziłam chętnie i z wielką nadzieją spotkania się z sybirakami.

Dla mnie współpraca z żywymi świadkami tamtych wydarzeń była czy-
stą przyjemnością oraz wielkim zaszczytem. Bardzo się cieszę, że w moim 
życiu spotkałam tak ciekawe osobowości oraz że na zawsze zostaną ze mną 
wszelkie wspomnienia z okresu działalności w Klubie. Wszystkie wspól-
ne wyjazdy na Marsze Żywej Pamięci Polskiego Sybiru do Białegostoku 
czy pielgrzymki na Jasną Górę kojarzyć mi się będą z ciepłymi słowami, 
wspaniałą opieką ze strony sybiraków oraz niezapomnianymi wrażeniami.

Chętnie uczestniczyłam we wszystkich uroczystościach poświęconych 
pamięci sybiraków oraz brałam udział w konkursach organizowanych 
przez Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Olsztynie.

Podczas nauki w gimnazjum byłam prezesem Klubu Wnuka Sybiraka, w li-
ceum pełniłam funkcję zastępcy. Niezmiernym zaszczytem były dla mnie te 
stanowiska. Jako prezes starałam się zachęcić młodszych kolegów do aktywne-
go działania w Klubie oraz godnego reprezentowania młodzieży na uroczysto-
ściach. Praca w Klubie Wnuka Sybiraka to wspaniałe doświadczenie w moim 
życiu.

Z Bożym błogosławieństwem oraz wielką radością pragnę życzyć pań-
stwu dużo zdrowia oraz również owocnej pracy z młodzieżą, takiej, jakiej 
ja miałam zaszczyt doświadczyć”.

agata Stendel
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PamięTne dni

Wywozili na skraj świata
 Aby brat nie mógł poznać brata
Wywozili tam gdzie śnieg i mróz
 Nikt nie miał prawa powrócić już
Wywozili na bezkresny świata koniec
Aby nie dotarł nawet goniec
Wiatr rozwiewał wszystkie wieści
 Tylko nadzieja pozwalała przeżyć
Wywozili w tajgi przestrzeń
 Gdzie od mrozu wszystko trzeszczy
Wywozili gdzie powietrze tylko żyło
 Trudno było żyć roślinom
 Człowiek mógł tylko zginąć
Wywozili w śnieg i mróz żywych ludzi
 Nie każdy mógł się tam obudzić
Wywozili rodzinami, dzieci i dorosłych
 Aby nikt już nie doczekał wiosny
Wywozili wszystkich co im przeszkadzali
 Aby polskości więcej już nie przekazywali

Na Sybir gdzieś w surową tajgę
Gdzie dzień z nocą piszą jedną bajkę
Na Sybir daleko od domu
Gdzie rodacy już nie mogą pomóc
Na Sybir gdzie ludzka stopa nie stawała
Dla Narodu Polskiego to miała być kara

eugeniusz nikulin



Ostatnio biblioteka publikacji o tematyce zesłańczej wzbogaciła się 
o kolejną pozycję. Jest to książka autorstwa Antoniego Kuczyńskiego „Po-
lacy w Kazachstanie. Zesłania – Dziedzictwo – Nadzieje – Powroty”. Tom 
otwiera przedmowa Janusza Kamockiego, który jako mottem posłużył się 
cytatem ze znanej piosenki „Czerwone maki” Feliksa Konarskiego.

Związki Polaków z Kazachstanem datują się na XIII w., kiedy to za-
konnik Benedykt Polak jako uczestnik poselstwa papieża Innocentego IV 
dotarł aż do Mongolii. Więcej wiemy o Polakach uczestnikach powstań 
narodowych w XIX w., ale dotyczy to głównie zesłań na Syberię. Fakty te 
były wspominane m.in. w podręcznikach szkolnych, ale głównie dotyczyły 
czasów władzy carskiej. Milczeniem pomijano okres po wybuchu II wojny 
światowej, a dzień 17 września 1939 r. w ogóle nie istniał w kalendarzu. 
Dzisiaj wiadomo już i zostało to udokumentowane, że poczynając od wrześ- 
nia 1939 r., a kończąc na dacie 22 czerwca 1941 r., na Syberię, w tym i do 
Kazachstanu, wywieziono ponad milion obywateli polskich. Obecnie lite-
ratura na ten temat jest bogata i dotyczy różnych okresów. Antoni Kuczyń-
ski, znawca tej tematyki, w swojej najnowszej książce skoncentrował się 
na losach Polaków zesłanych do Kazachstanu, ze szczególnym uwzględ-
nieniem Kirgizji.

Istotną część książki stanowi Część II „Antologia. Zesłańcze powidoki”. 
Są to wspomnienia zesłańców z XIX w., m.in. Adama Suzina – studenta 
Uniwersytetu Wileńskiego, który przebywał na zesłaniu wśród Kirgizów, 
Bronisława Zaleskiego – żołnierza Korpusu Orenburskiego, Aleksandra 
Bema i wielu innych. Najdokładniej opisane są losy zesłańców z okresu  
II wojny światowej. Z ponad miliona wywiezionych, do Polski wróciło nie-
co ponad 400 tys., dotychczas żyje około 30 tys. Większość skupiona jest 
w Związku Sybiraków. W dorosłym życiu ci, którzy wrócili w wieku dzie-
cięcym, wykonywali różne zawody, poświęcali się różnorodnej działalno-
ści. Jednakże bolesny okres życia na zesłaniu wraca we wspomnieniach 
wyrażonych w różnej formie. Znaczna część wspomnień została wyrażo-
na w formie poetyckiej. Największą popularnością cieszy się twórczość 
Mariana Jonkajtysa, autora „Marsza Sybiraków”, który stał się hymnem 
sybiraków. W książce zamieszczono utwory wielu innych poetów, zarówno 
żyjących w XIX w., jak i nam współczesnych.

Część III „Aby nie ulegli zapomnieniu” przedstawia sylwetki zesłań-
ców XIX w., począwszy od Tomasza Zana. Są wśród nich poeci, malarze 
i graficy, badacze tamtejszych obyczajów i zwyczajów ludowych, socjolo-

WYdAWNICtWA



gowie i lekarze, którzy nieśli pomoc medyczną chorym. Należy również 
wspomnieć o doniosłej roli księży katolickich, którzy mimo szczególnych 
prześladowań przez władze radzieckie, w ukryciu odprawiali msze święte, 
chrzcili urodzone na zesłaniu dzieci i czasem spieszyli z ostatnią posługą 
umierającym.

Prezentowana tu książka Antoniego Kuczyńskiego jest znakomi-
tym przewodnikiem dla wszystkich, którzy interesują się historią Polski, 
zwłaszcza dla nauczycieli tego przedmiotu. Jest przewodnikiem i poradni-
kiem przedstawiającym rozległą panoramę dziejów narodu.

Książkę zamówić można w Wydawnictwie Kubajak, pl. F. Kulczyckiego 2, 
32-065 Krzeszowice, telefonicznie: 12 282 62 65, pocztą elektroniczną pod 
adresem: kubajak@kubajak.pl lub internetowo poprzez stronę wydawnic-
twa: www.kubajak.pl.

irena Tańska

PrOGram urOcZySTOści w 2015 r. 

W bieżącym roku przewidziane są liczne uroczystości i spotkania spo-
łeczności sybirackiej:
– 16–17 kwietnia – obchody „Kwiecień – miesiącem pamięci Golgoty 
Wschodu”, organizowane przez Oddział Związku Sybiraków we Wrocła-
wiu,
– 9–10 maja – pielgrzymka na Jasną Górę: 9 maja – uroczystości w Grodź-
cu, 10 maja – na Jasnej Górze, organizatorem jest Oddział w Jarosławiu,
– 11–13 czerwca – V Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek 
oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców 
Sybiru w Bolesławcu,
– 17–18 czerwca – pielgrzymka do Lichenia,
– 10–11 września – XV Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego 
Sybiru w Białymstoku,
– 17 września – ogólnokrajowe obchody Dnia Sybiraka,
– wrzesień – ogólnopolska transmisja radiowa mszy świętej z kościoła 
Świętego Krzyża w Warszawie.

oGŁoszEnia



aPel O. TadeuSZa SZyjKi

  Białystok, 2.12.2014

    Zarząd Główny Związku Sybiraków
    Warszawa

Zwracam się w imieniu księdza proboszcza o. Tadeusza Szyjki z parafii 
pw. Świętej Rodziny z Krasnojarska na dalekiej Syberii.

Parafia została erygowana w 1999 r. Miasto Krasnojarsk liczy ponad 
milion mieszkańców. Do ww. parafii należą trzy dzielnice liczące 270 tys. 
osób, w tym 600 parafian. Wciąż przybywają nowi wierni.

Niestety środki na rozbudowę pomieszczeń kościelnych i wyposażenie 
kościoła są bardziej niż skromne, dlatego też o. Tadeusz zwraca się z go-
rącą prośbą o modlitwę o szczodrych sponsorów, jak również do nas sy-
biraków o chociaż skromne wsparcie finansowe. Pamiętamy, jak będąc na 
zesłaniu, byliśmy wdzięczni za każdą, nawet najmniejszą pomoc.

Podaję niżej numer konta, na które można przekazywać wsparcie finansowe:
15 1140 2004 0000 3102 3559 4246
Parafia Świętej Rodziny 660 119 Rosja, P.O. Box 14857 Krasnojarsk
tytułem wpłaty na budowę kościoła w Krasnojarsku na Syberii
Za wszystkie ofiarowane kwoty o. Tadeusz składa serdeczne Bóg zapłać 

i poleca darczyńców Bożej opiece.

jolanta hryniewicka

aPel KOmiSji dS. wSPółPracy Z ZaGranicą

W imieniu Komisji Współpracy z Zagranicą (odpowiedzialnej za 
stronę wschodnią) apeluję o utworzenie przez Oddziały funduszu pomo-
cy finansowej dla Polaków przybyłych z okręgu w Donbasie. Zebrane 
na ten cel środki finansowe mogłyby trafić do rodzin rozmieszczonych  
– jak sądzę – na terenie całej Polski, a dostarczone przez najbliżej po-
łożone tych rodzin Oddziały z informacją, że zostały przekazane przez 
sybiraków.

91OGŁOSZENIA
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Zainteresowane Oddziały proszone są o zdobycie informacji i przeka-
zanie ich do Zarządu Głównego do Komisji ds. Współpracy z Zagranicą.

Wpłaty, jak zawsze w takich przypadkach, powinny być dokonane na 
konto Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku:

PKO BP I Oddział w Białymstoku
35 1020 1332 0000 1102 0277 5559 
z dopiskiem „Polakom z Donbasu”
W oceanie potrzeb tych ludzi wszelka dobroć jest mocno wskazana, 

a zbiórka środków finansowych może mieć miejsce do końca listopada  
2015 r., by móc dostarczyć pomoc w okresie świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku po sprawiedliwym podziale funduszu przez Komisję.

Na taką pomoc nigdy nie jest za późno.
jadwiga Ostrowska

jaPOńSKa TelewiZja POSZuKuje

Japońska telewizja zainteresowana jest przygotowaniem programu o Po-
lakach, którzy podczas pobytu na Sybirze mieli styczność z Japończykami 
przebywającymi w tym samym czasie na zesłaniu. Poszukuje zatem takich 
osób, aby móc z nimi porozmawiać i dowiedzieć się, jak wspominają te 
kontakty, czy nawiązane zostały jakieś bliższe znajomości, oraz wszelkich 
wspomnień pozostawionych przez sybiraków na ten temat.

Prosimy o kontakt z panią Aleksandrą Rozmuszyńską z Kanako Creative 
Agency, firmy, która koordynuje media japońskie w Polsce i w Europie: 
a.rozmuszynska@kaneko.pl.



Z żalem zawiadamiamy, że odszedł nasz Kolega

śp. Zygmunt Grącki

Urodzony 25 kwietnia 1937 r. w miejscowości Polana Horyniecka, 
zmarł 6 października 2014 r. Deportowany został 10 lutego 1940 r. do 

Berezowki koło Omska. Do kraju wrócił w marcu 1946 r. 
Do Związku Sybiraków należał od chwili jego reaktywowania 

w Toruniu. Był aktywnym członkiem Koła i Oddziału. Wniósł duży 
wkład w nadanie sztandaru Oddziałowi Związku Sybiraków oraz 
nadanie nazwy „plac Sybiraka” w Toruniu. Chętnie spotykał się 
z młodzieżą na żywych lekcjach historii. Był członkiem Zarządu 

Oddziału przez cztery kadencje.
Odznaczony Krzyżem Zesłańców Sybiru, Srebrną Odznaką 

Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków i Odznaką Honorową 
Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. 

Żegnamy Ciebie w głębokim smutku, spoczywaj w spokoju.
Cześć Jego pamięci!

Koleżanki i koledzy z Koła i Oddziału Związku Sybiraków 
w Toruniu

OdESZLI Od NAS
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Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że dnia 3 listopada 
2014 r., przeżywszy 85 lat, zmarła nasza koleżanka sybiraczka

śp. helena Karpik

Przez wiele lat była członkiem Zarządu Oddziału Związku 
Sybiraków w Częstochowie, pełniąc funkcję skarbnika. 

Odznaczona została Krzyżem Zesłańców Sybiru, Odznaką 
Honorową Sybiraka i Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi 

dla Związku Sybiraków.
Będziemy zawsze o niej pamiętać jako o życzliwej i oddanej 

działalności dla Związku koleżance.
Cześć Jej pamięci!

Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Częstochowie

W dniu 24 października 2014 r. odbyła się smutna uroczystość. 
Pożegnała ziemskie obcowanie 

śp. maria Kowalska-Stoch 

przeżywszy lat 101, członkini Koła Związku Sybiraków 
Warszawa-Mokotów. 

Po nabożeństwie w kościele św. Dominika, śp. Maria została 
odprowadzona na pobliski cmentarz przy ul. Wałbrzyskiej. W imieniu 

społeczności sybirackiej hołd złożył Stanisław Sikorski.
Cześć Jej pamięci!

Koło Związku Sybiraków Warszawa-Mokotów
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Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 10 stycznia 2015 r. zmarła

śp. maria Krystyna andrzejewska (z domu Pawłowicz)

Urodzona w 1920 r. w Żyrardowie, zamieszkała przed wybuchem 
II wojny światowej w Józefinie, gdzie ojciec był leśnikiem. Po wkroczeniu 

armii sowieckiej na ziemie polskie ojca aresztowało NKWD. W lutym 
1940 r. wywieziona została na Sybir do posiołka Kwitok koło Irkucka. 

W 1943 r. wstąpiła w szeregi I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki i przeszła 
cały szlak bojowy od Lenino do Berlina, uzyskując stopień oficerski. Po 
wojnie poślubiła oficera Wojska Polskiego Franciszka Andrzejewskiego. 

Cześć Jej pamięci!

Zarząd Koła Warszawa-Ochota 
i Zarząd Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków

W dniu 20 grudnia 2014 r., w wieku 88 lat odeszła od nas

śp. Zofia Garczyńska

prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Jarosławiu.
Była inicjatorką powstania Związku Sybiraków na ziemi 

przemyskiej i od samego początku, nieprzerwanie przez 25 lat 
prezesem Zarządu Oddziału w Jarosławiu. Zaangażowana bez reszty 

w sprawy sybirackie, inicjatorka wielu znaków pamięci, a także 
autorka publikacji o tematyce sybirackiej. Wydała m.in. książkę 

„Ich za Polskę męczył kat...”, w której opisała swoje wspomnienia 
z Sybiru i historię powstania Związku Sybiraków na ziemi 

przemyskiej, a następnie Oddziału w Jarosławiu. 
Cześć Jej pamięci!

Zarząd Główny Związku Sybiraków
Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Jarosławiu
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