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SPRAWY ORGANIZACYJNE

      Warszawa, 29 sierpnia 2015 r.

     Sz.P.
     Tadeusz Chwiedź

Mija kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej, najkrwawszego konfliktu 
zbrojnego w dziejach. Polacy uczestniczyli w nim od pierwszego do ostatniego 
dnia, przyczyniając się do zwycięstwa aliantów. Polski żołnierz walczył na wielu 
frontach, wszędzie wsławił się wielką odwagą i męstwem. Dzień Weterana jest 
znakomitą okazją, by pokłonić się Prawdziwym Bohaterom, Obrońcom Ojczy-
zny, Ludziom Honoru, Braterstwa, Naocznym Świadkom Historii.

Dziękujemy, że mimo upływającego czasu znajdujecie Państwo w sobie po-
trzebę krzewienia pamięci o żołnierzach, ich czynach i prawdzie historycznej.

Naszym Weteranom za ich trud i poświęcenie, zarówno w czasie wojny, jak 
i dzisiaj składamy serdeczne podziękowanie i najserdeczniejsze życzenia w Dniu 
Waszego Święta. Życzymy sukcesów w dalszej pracy, satysfakcji i dumy z jej 
efektów, szacunku, na który ze wszech miar zasługuje polski żołnierz.

Dziękujemy za wierną służbę ojczyźnie.
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SPOTKanie Z miniSTrem WładySłaWem 
KOSiniaKiem-KamySZem

Poprzednio informowaliśmy o tym, że w miesiącu lipcu 2015 r. dostarczyliśmy 
komplet opinii i opracowań wybitnych specjalistów w sprawach naszych starań do-
tyczących spraw inwalidztwa wojennego dla kombatantów – sybiraków. Materiały 
te trafiły do: prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz, marszałek Sejmu Małgorzaty Ki-
dawy-Błońskiej, ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamy-
sza oraz szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Stanisława 
Ciechanowskiego.

Na parę dni przed terminem spotkania z ministrem pracy i polityki społecznej 
Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, które odbyło się w dniu 28 października 
2015 r., został wysłany e-mail podający skład naszej delegacji oraz tematykę. Ze 
względu na chorobę prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków Tadeusza 
Chwiedzia w rozmowach z naszej strony wzięli udział: I wiceprezes Zarządu Głów-
nego Grzegorz Lipowski, sekretarz generalny Kordian Borejko i prezes Zarządu 
Oddziału Związku Sybiraków w Zielonej Górze Wacław Mandryk. W spotkaniu ze 
strony Ministerstwa oprócz ministra uczestniczył wiceminister Marek Bucior oraz 
szef Gabinetu Politycznego dyrektor Michał Dziubak. 

Podczas spotkania przedstawiliśmy nasze argumenty co do rażących rozbieżno-
ści w orzekaniu, jakie mają miejsce w Oddziale ZUS w Zielonej Górze, w porów-
naniu z pozostałą częścią kraju, jak również nowe opinie prawne, m.in. kierow-
nik Katedry Prawa Ubezpieczeń Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Inetty 
Jędrasik-Jankowskiej, która potwierdza wcześniejsze opinie lekarzy specjalistów 
co do niemożności orzeczenia po upływie tylu lat od deportacji, na ile ten fakt ma 
wpływ na obecny stan zdrowia. Wniosek końcowy sprowadza się do tego, że dla 
prawidłowej praktyki wystarczyłoby wydanie dla lekarzy orzeczników ZUS odpo-
wiednich wytycznych uwzględniających konstrukcję prawną pojęcia „inwalidztwo 
wojenne”, podobnie jak to ma miejsce z „chorobą zawodową”.

Ze strony Ministerstwa usłyszeliśmy wyjaśnienie, że Ministerstwo nie jest w sta-
nie w tym czasie, jaki pozostał do końca kadencji, zachowując przewidzianą pro-
cedurę, zebrać potrzebnych opinii oraz przeprowadzić obowiązujących konsultacji.

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył, że znając dobrze ten temat, 
przy przekazaniu resortu nowemu ministrowi podkreśli, że jest to bardzo ważny 
problem. Oświadczył też, że w nowym parlamencie będzie wspierał nasze starania 
i zaproponował utrzymywanie kontaktów.

My ze swej strony przygotowujemy nowe uzasadnienie do naszych projektów 
ustaw i będziemy starać się, aby ponownie trafiły do Sejmu jako projekty poselskie.

O wszystkich podejmowanych działaniach w tym zakresie będziemy informowa-
li w dotychczasowej formie.

Grzegorz Lipowski



UrOCZySTe SPOTKanie ZarZądU OddZiałU 
W rZeSZOWie

W dniu 12 sierpnia 2015 r. odbyło się uroczyste spotkanie Zarządu Od-
działu Związku Sybiraków w Rzeszowie z okazji wręczenia Odznaki Ho-
norowej za Zasługi dla Związku Sybiraków. Uczestniczyli w nim człon-
kowie Zarządu oraz zaproszeni goście. Spotkanie zaszczycił obecnością 
wiceprezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Grzegorz Lipowski, 
który wręczył odznaki pięciu osobom.

Srebrne Odznaki otrzymali przedstawiciele jednostki budżetowej podleg- 
łej prezydentowi miasta Rzeszowa, która realizowała kompleksowo zada-
nie budowy pomnika Sybiraków w Rzeszowie: kierownik jednostki Jacek 
Jurkowski i architekt Stanisław Jaworek. Był to wyraz uznania i wdzięcz-
ności za nadzwyczaj sprawne i terminowe wykonanie inwestycji. Złotą 
Odznakę otrzymała Maria Linek, dyrektor Zespołu Szkół Społecznych 
im. Armii Krajowej w Stalowej Woli za długoletnią współpracę z Kołem 
Związku Sybiraków oraz wspólne przekazywanie treści patriotycznych 
z historii naszego narodu. Pozostałe dwie Złote Odznaki przyznano człon-
kiniom Oddziału ZS w Rzeszowie, zaangażowanym od lat w działalność 
Związku – Marii Żebrowskiej z Koła w Stalowej Woli i Annie Rak.

Spotkanie prowadziła sekretarz Zarządu Oddziału w Rzeszowie Stani-
sława Nykiel. danuta Zbyszyńska

uroczystości i spotkania

Od prawej: Stanisław Jaworek, Jacek Jurkowski, Anna Rak, Grzegorz Lipowski, Maria 
Żebrowska, syn Marii Linek, prezes Zarządu Koła w Stalowej Woli Zbigniew Paszkiewicz
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OdSłOnięCie TabliCy W rOKiTnie

Dnia 3 września 2015 r. dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy 
„Niezłomnym żołnierzom – sybirakom walczącym na wszystkich frontach 
o wolność ojczyzny”. Tablica umieszczona została na zewnętrznej ścianie 
kaplicy Zesłańców Sybiru w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słucha-
jącej w Rokitnie. Patronat nad uroczystością objęła marszałek wojewódz-
twa lubuskiego Elżbieta Polak.

W 75. rocznicę masowych deportacji Polaków na Sybir i przypadają-
cy na 1 września Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej 
w imieniu Oddziałów ZS w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze od-
daliśmy należny hołd żołnierzom sybirakom. 

Podniosłymi elementami uroczystości były udział honorowej asysty 
wojskowej ze sztandarem jednostki, uroczysty apel poległych i salwa 
honorowa w wykonaniu 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej 
z Międzyrzecza, którą dowodzi gen. brygady Andrzej Kuśnierek.

Odsłonięcia tablicy dokonali: sybiraczka Jadwiga Downar, Grzegorz 
Sajewicz, który przeszedł szlak bojowy od Lenino do Berlina i ppłk Artur 
Barański z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Poświęcił tabli-

Drugi od lewej gen. brygady Zbigniew Szura, za nim prezes Zarządu Oddziału ZS 
w Zielonej Górze Wacław Mandryk, pośrodku bp Adam Dyczkowski, obok niego 
prezes Zarządu Oddziału ZS w Gorzowie Wielkopolskim Jadwiga Ostrowska, prze-
mawia przewodniczący Lubuskiej Rady Związku Sybiraków Edward Daszkiewicz
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cę JE ks. bp Adam Dyczkowski, 
który przewodniczył także konce-
lebrowanej mszy świętej.

W uroczystości udział wzię-
li samorządowcy województwa 
lubuskiego na czele z wicewoje-
wodą Janem Świrepą, kombatan-
ci zaprzyjaźnionych stowarzy-
szeń, młodzież szkolna, okoliczni 
mieszkańcy. Sybiracy byli repre-
zentowani przez przedstawicieli 
wszystkich kół terenowych.

Przemówienia wygłosili wice-
wojewoda Jan Świrepo, prezesi 
Zarządów Oddziałów Jadwiga Ostrowska i Wacław Mandryk oraz prowa-
dzący uroczystość Edward Daszkiewicz, przewodniczący Lubuskiej Rady 
Związku Sybiraków.

Za gościnę szczególne podziękowanie wyrażamy kustoszowi Sanktu-
arium ks. Józefowi Tomiakowi.

edward daszkiewicz

dZień SybiraKa W Gdyni

Gdyńscy sybiracy obchodzili swoje święto Dzień Sybiraka wspólnie 
z mieszkańcami miasta dnia 13 września 2015 r. Rozpoczęli je mszą świę-
tą, która odbyła się tradycyjnie w kościele Najświętszej Marii Panny Kró-
lowej Polski.

Przed rozpoczęciem mszy świętej w kościele licznie zgromadzeni miesz-
kańcy Gdyni, młodzież szkolna oraz sybiracy z Gdyni i całego wojewódz-
twa wysłuchali występu artystyczno-patriotycznego młodzieży IX Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Młodzież do wy-
stępu przygotowała mgr Jolanta Moszczyńska.

Homilię wygłosił ks. prałat Edmund Skalski. Powiedział m.in.: „Trudno 
zapomnieć, a jeszcze trudniej wybaczyć koszmar przeżyć i krzywdę wywóz-
ki na Sybir. Deportacje zawsze odbywały się nocą. Do mieszkań wpadała 

Tablica poświęcona żołnierzom sybirakom
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paroosobowa grupa enkawudzistów z okrzykiem »sobierajties«. W domach 
przeważnie były kobiety i dzieci, ponieważ ojców nie było – byli aresztowa-
ni lub zginęli w czasie działań wojennych”. Prawie całą homilię ksiądz prałat 
poświęcił bliskiej naszemu sercu tematyce sybirackiej.

Po mszy świętej zebrani w takt gry orkiestry Marynarki Wojennej prze-
maszerowali pod pomnik „W Hołdzie Zesłańcom Sybiru”, gdzie odbyła się 
druga część uroczystości.

Zgodnie z ceremoniałem wojskowym dowódca Kompanii Reprezenta-
cyjnej Marynarki Wojennej złożył meldunek kmdr. Grzegorzowi Tarkow-
skiemu, szefowi Sztabu 3. Flotylli Okrętów, o gotowości do uroczystości. 
Prowadzący uroczystość Krzysztof Dąbrowski udzielił głosu prezesowi 
Zarządu Koła Związku Sybiraków w Gdyni Aleksandrowi Ryzińskiemu, 
który przywitał zaproszonych gości oraz zebranych uczestników uroczy-
stości, a szczególnie serdecznie licznie przybyłą młodzież.

Prezes w krótkich słowach opowiedział, jak widział oczami dziecka 
wkraczające z hukiem czołgi oraz żołnierzy sowieckich z czerwonymi 
gwiazdami na czapkach. Dlaczego tu pod tym pomnikiem musimy przypo-
minać o tych tragicznych momentach narodu polskiego. 

Mikołaj Mizak, student Wyższej Szkoły Teatralnej z Wrocławia, 
przedstawił trzy fragmenty wspomnień sybiraków – Haliny Młyńczak 
pt. „Kwietniowe Niobe”, Aleksandra Ryzińskiego pt. „Moja mama Olga”, 

Uroczystości pod pomnikiem „W Hołdzie Zesłańcom Sybiru” – przemawia prezes 
Zarządu Koła Aleksander Ryziński
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Michała Mielniczuka pt. „Dzieciństwo utracone na Syberii”. Dwa pierw-
sze wspomnienia ukazały się w książce „Pisane miłością”. Nowy sposób 
przedstawienia tragedii rodzin polskich na Syberii – przez aktora spotkał 
się z uznaniem i zadowoleniem.

Następnie głos zabrał Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski, przewodni-
czący Rady Miasta Gdyni. Jego słowa tym bardziej trafiały do słucha-
czy, że w prawie każdej rodzinie są ludzie, którzy doznali krzywd z rąk 
okupantów. Następnie wystąpił płk Zbigniew Krzywosz, wicedyrektor 
Departamentu Uroczystości Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych.

Po odegraniu Hymnu Sybiraków przystąpiono do wręczenia odznaczeń. 
Medale Pro Patria płk Zbigniew Krzywosz wręczył: komendantowi Policji 
Miejskiej w Gdyni komisarzowi Robertowi Leksyckiemu, Irenie Nejman-
-Teller, Elżbiecie Chełkowskiej i Zygmuntowi Kwiatkowskiemu.

Złotymi Odznakami Honorowymi za Zasługi dla Związku Sybiraków 
odznaczeni zostali przez Kordiana Borejkę, sekretarza generalnego Zarzą-
du Głównego Związku Sybiraków: Krystyna Kowalewska, Alicja Łazar-
ska, Irena Olejnik, Angelika Stepnowska, Jan Okulicz, Waldemar Świto 
i Paweł Szczepanik.

Przemawia Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski, przewodniczący Rady Miasta Gdyni
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Następnie odczytano apel pamięci. Marynarze Kompanii Reprezentacyj-
nej oddali salwę honorową. 

Po odegraniu hasła Wojska Polskiego, przy wtórze werbli delegacje 
złożyły wieńce i kwiaty pod pomnikiem. Tradycyjnie pierwszą wiązankę 
kwiatów złożyła delegacja sybiraków Koła w Gdyni.

Dziękując za uczestnictwo w uroczystości, prezes Aleksander Ryziń-
ski zauważył, że sybiracy coraz liczniej przyprowadzają swoje rodziny, 
np. wnuk Haliny Młyńczak, studiujący w Londynie, przyjechał specjalnie 
na uroczystość, podobnie Bolesław Ryziński, syn prezesa Zarządu Koła po 
raz kolejny przyleciał z Nowego Jorku, by w tym dniu być razem z sybi-
rakami. Ktoś mądry kiedyś powiedział: „Człowiek żyje tak długo, dopóki 
się o nim pamięta”. Pamięć o nas żyć będzie długo, ponieważ staramy się 
pozostawić po sobie dużo pamiątek i wspomnień w młodych sercach.

Odegranie Roty oraz złożenie meldunku przez dowódcę Kompanii Re-
prezentacyjnej Marynarki Wojennej zakończyły uroczystość w Gdyni. 

Udział w uroczystości oddziałów Marynarki Wojennej uświetnia ją, czyni 
bardziej kolorową, przyciąga tłumy mieszkańców i młodzieży. A o to nam cho-
dzi – chcemy, aby o naszych przeżyciach dowiedziało się jak najwięcej ludzi. 

Tą drogą pragnę podziękować kmdr. Andrzejowi Łysakowskiemu za 
udzielaną nam zawsze pomoc.

aleksander ryziński 

Uczestnicy obchodów Dnia Sybiraka. W pierwszym rzędzie (od prawej): kmdr An-
drzej Łysakowski, kmdr Grzegorz Tarkowski, posłanka Dorota Arciszewska, delega-
cja Związku Piłsudczyków
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dąb PamięCi ZeSłańCóW SybirU W WarSZaWie

W dniu 15 września 2015 r. dla uczczenia 75. rocznicy pierwszych maso-
wych wywózek Polaków na Sybir i do Kazachstanu odbyła się uroczystość 
posadzenia Dębu Pamięci Zesłańców Sybiru w Alei Drzew Pamiątkowych 
przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie, zorganizowana przez pre-
zydent m.st. Warszawy i Oddział Warszawski Związku Sybiraków. Udział 
wzięli przedstawiciele władz miasta, służb mundurowych i harcerstwa, or-
ganizacji kombatanckich – m.in. Związku Sybiraków, Rodziny Katyńskiej, 
Stowarzyszenia Pamięci Generała Zygmunta Berlinga i Jego Żołnierzy, 
Fundacji Kresy-Syberia oraz warszawiacy.

W krótkim przemówieniu prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkie-
wicz-Waltz podkreśliła szczególne miejsce posadzenia dębu – w alei drzew 
upamiętniających ważne wydarzenia i osoby – oraz jego znaczenie. Dąb 
ten będzie utrwalać pamięć o wszystkich zesłańcach, także tych pochowa-
nych w bezimiennych grobach, zmarłych nie tylko w walce, ale i w skutek 
chorób i trudnych warunków życia codziennego. Przypomni przyszłym po-
koleniom o tragedii Polaków zamieszkałych w okresie II Rzeczypospolitej 
na Kresach Wschodnich. 

Dąb posadzili prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz i prezes Zarządu Oddziału War-
szawskiego Związku Sybiraków Mieczysław Pogodziński
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Po odczytaniu aktu, który umieszczony został następnie w korzeniach 
drzewa, prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz i prezes Zarządu Oddziału 
Warszawskiego Związku Sybiraków Mieczysław Pogodziński dokonali 
uroczystego posadzenia dębu. Niezwykle wzruszającym momentem było 
podlanie drzewa wspólnie przez sybiraczkę i jej prawnuki, a następnie 
przez wnuczki Klubu Wnuków Sybiraków działającego przy Kole ZS War-
szawa-Ochota.

Jako pierwsza dąb podlała sybiraczka z prawnukami 

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele środowisk kombatanckich, służb 
mundurowych i mieszkańcy
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Prezes Mieczysław Pogodziński podziękował prezydent m.st. Warszawy 
za podjęcie inicjatywy uhonorowania zesłańców, przypomniał pozostałe 
sybirackie znaki pamięci znajdujące się w Warszawie, podziękował także 
wszystkim przybyłym. 

Następnie odegrany został Hymn Sybiraków.
Na zakończenie zgromadzeni udali się przed Grób Nieznanego Żołnie-

rza, aby złożyć wspólny wieniec od prezydent m.st. Warszawy i środowisk 
kombatanckich, oraz dokonano wpisów do księgi pamiątkowej.

beata Żyłkowska, zdjęcia leon Zujko

dZień SybiraKa W KaliSZU

W przeddzień 76. rocznicy napaści wojsk sowieckich na Polskę w sali re-
cepcyjnej ratusza o godz. 12.00 rozpoczęła się uroczystość z okazji Dnia Sy-
biraka. Honorowy patronat objął prezydent Kalisza Grzegorz Sapiński. Uro-
czystość poprowadził dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka 
Adam Borowiak.

Po przywitaniu zaproszonych gości i odegraniu hymnu państwowego 
głos zabrał Józef Bancewicz, członek Zarządu Głównego Związku Sybira-
ków. Zachęcał młodych do zdobywania wiedzy i rozwijania swoich umie-
jętności. Powiedział: „Z historii wiemy, że szanuje się silnych. Dzisiaj siła 
społeczeństwa bierze się z wiedzy. Polska posiadająca mądrych obywateli 
będzie państwem liczącym się”.

Następnie wręczono Złote Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sy-
biraków. Otrzymali je: Grzegorz Sapiński, Wincenty Pawlaczyk, dr Elżbieta 
Steczek-Czerniawska oraz sybiracy: Anna Falas, Józefa Janas, Jarosław Ju-
sza, Danuta Łozowicka i Józef Zapaśnik.

Uroczystość połączona była z promocją książki „Sybir. Na nieludzkiej 
ziemi”, która ukazała się staraniem kaliskiego Oddziału Związku Sybi-
raków, przy udziale finansowym miasta w ramach mecenatu nad kulturą. 
Publikacja ta to zbiór wspomnień zesłańców, świadków masowych depor-
tacji, którym udało się przetrwać lata zsyłki. Wspomnienia zostały spisane 
przez sybiraków lub ich krewnych.

W swoim przemówieniu prezydent Grzegorz Sapiński wyraził przekona-
nie, że dzięki tej książce więcej osób zrozumie tragizm tamtych wydarzeń. 
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„Ta żywa pamięć powinna być zachowana jako przestroga dla przyszłych 
pokoleń” – dodał. Zwrócił się także bezpośrednio do zgromadzonych sybi-
raków: „Jesteście na ziemi kaliskiej bohaterami”. Podkreślając rolę pamię-
ci i historii w życiu społeczeństwa, apelował: „Niechaj książka znajdzie się 
w każdej bibliotece szkolnej”. 

Następnie o pracy nad wydawnictwem opowiedziała dr Elżbieta Ste-
czek-Czerniawska, redaktor publikacji. „Trudno pracowało mi się nad tą 
książką. Bardzo często musiałam robić przerwy. Nie potrafiłam zmierzyć 
się z tymi emocjami. To nie jest książka typowo literacka, ale książka świa-
dectwo” – podkreślała. 

Wspaniałą uroczystość uświetnił tematyczny program słowno-muzycz-
ny przedstawiony przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Zesłań-
ców Sybiru w Kaliszu.

Na zakończenie spotkania odegrano Hymn Sybiraków.
Tradycyjnie, jak co roku, 17 września 2015 r. o godz. 10.15 w Ogrójcu 

przy kościele o.o. Jezuitów odbyła się uroczystość upamiętniająca 76. rocz-
nicę napaści wojsk sowieckich na Polskę. W tym szczególnym hołdzie pa-
mięci bohaterom II wojny światowej wzięli udział przedstawiciele miasta 

W sali recepcyjnej ratusza prezes Zarządu Oddziału Eugenia Pastuszek składa po-
dziękowania (od lewej) przewodniczącemu Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa Wincentemu Pawlaczykowi, prezydentowi Kalisza Grzegorzowi 
Sapińskiemu i redaktorce książki dr Elżbiecie Steczek-Czerniawskiej



15UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA

Kalisza, władze samorządowe, poczty sztandarowe kaliskich szkół i orga-
nizacji patriotycznych. Licznie przybyli też sybiracy. 

17 września to nie tylko rocznica sowieckiej agresji, ale także Dzień 
Sybiraka. Wydarzenia sprzed 76 lat przypomniała prezes Zarządu Oddziału 
Związku Sybiraków w Kaliszu Eugenia Pastuszek. Powiedziała: „Ogól-
nopolskim hasłem sybiraków jest »ocalić od zapomnienia«. Pamiętając 
o aresztowaniach i wywózkach, przekazujemy znaną prawdę historyczną, 
aby nigdy więcej historia się nie powtórzyła”.

W czasie uroczystości uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Ze-
słańców Sybiru przedstawili program słowno-muzyczny pod kierunkiem 
nauczycielki Anny Bajek. 

Następnie poszczególne delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod 
pomnikiem upamiętniającym ofiary Sybiru, oddając w ten sposób hołd sy-
birakom, którzy zmarli na „nieludzkiej ziemi”.

Druga część uroczystości odbyła się w Sanktuarium Serca Jezusa Miło-
siernego, gdzie była sprawowana eucharystia w intencji naszej ojczyzny oraz 
sybiraków zmarłych i żyjących. Mszy świętej przewodniczył o. Wojciech 
Nowak, dyrektor Domu Rekolekcyjnego, a kazanie wygłosił ks. płk Tadeusz 

Powitanie zebranych przed pomnikiem Sybiraków w Ogrójcu przy kościele o.o. Je-
zuitów 17 września
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Pałuska, kapelan sybiraków. W swojej homilii ks. Pałuska przywołał bolesne 
wspomnienia tych, którzy byli zesłani na Sybir. Zauważył, jak ważne w dzie-
jach narodu są historia i pamięć o wydarzeniach z przeszłości.

Wspominając bolesne wydarzenia z historii naszego narodu, chcemy się 
uczyć prawdziwej miłości do ojczyzny.

Jesteśmy wdzięczni przedstawicielom władz Kalisza za pomoc w zorga-
nizowaniu naszych patriotycznych spotkań.

danuta łozowicka

lUbańSCy SybiraCy PamięTają!

Jak co roku w Lubaniu odbyły się uroczystości religijno-patriotyczne 
związane z rocznicą napaści Sowietów na Polskę i Dniem Sybiraka. Or-
ganizatorami obchodów byli starosta lubański, burmistrz miasta i Koło 
Związku Sybiraków w Lubaniu (Oddział w Jeleniej Górze).

Obchody 76. rocznicy zapoczątkowali lubańscy sybiracy już w dniu 
16 września 2015 r. przy Symbolicznej Mogile na Cmentarzu Komunal-
nym w Lubaniu. Złożyli wiązanki kwiatów, zapalili znicze i odmówili mod- 
litwę w intencji sybiraków.

Główne uroczystości religijno-patriotyczne odbyły się 17 września 
o godz. 11.30 w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu, w którym 
z inicjatywy Zarządu Koła i dzięki ofiarności członków zostało w 2012 r. 
ufundowane, odsłonięte i poświęcone Wotum Dziękczynne składające się 
z dwóch witraży, dwóch tablic i krzyża.

Na uroczystą mszę świętą przybyli licznie sybiracy, ich rodziny, organi-
zacje kombatanckie, samorządowcy powiatu i miasta oraz młodzież szkol-
na. W uroczystości udział wzięło 11 pocztów sztandarowych, kompania 
honorowa uczniów klasy wojskowej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej z Lubania oraz miejska orkiestra. 
Wartę przy Wotum Dziękczynnym zaciągnęli uczniowie klasy policyjnej 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu i uczniowie klasy 
wojskowej ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej pod kierunkiem na-
uczyciela Piotra Wilka. 

Mszę świętą, odprawioną w intencji ojczyzny i sybiraków, rozpoczę-
ło odegranie przez orkiestrę hymnu państwowego. Mszę celebrowali: 
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ks. dziekan Andrzej Fila, ks. kapelan Mieczysław Jackowiak, ks. wice-
dziekan Kazimierz Gębarowski i ks. Piotr Chorążewski. Kazanie wygłosił 
ks. Kazimierz Gębarowski. Zawołania odczytali sybiracy. 

Po liturgii odbyła się część patriotyczna, którą prowadziła Anna Humen ze 
starostwa powiatu lubańskiego. Rozpoczęło ją odegranie Hymnu Sybiraków. 
Okolicznościowe przemówienia wygłosili wicestarosta powiatu lubańskiego 
Wojciech Zembik i członek Zarządu Głównego ZS w Warszawie Henryk 
Gardiasz. Przypomniane zostały zdradzieckie pakty i napaść Sowietów na 
Polskę w dniu 17 września 1939 r. Padło wiele słów o losie Polaków zesła-
nych na Sybir i do Kazachstanu. Dziękowano lubańskim sybirakom za pracę, 
jaką wkładają w utrwalenie pamięci o zesłaniach i przekazywanie ich historii 
następnym pokoleniom. Mówcy podkreślali liczną obecność na uroczystości 
nauczycieli, dzieci i młodzieży z lubańskich szkół.

Apel poległych odczytali sybirak Mieczysław Klatt i uczniowie klas 
o profilu wojskowym. Po apelu przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwia-
tów przy Wotum Dziękczynnym. 

Następnie wręczono Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybi-
raków. Decyzją prezesa Zarządu Głównego ZS zostali odznaczeni: Anna 
Dutkiewicz, Leokadia Lulewicz, Zuzanna Zarzycka, Ryszard Jarmoliński, 
Jan Kożuszyn, Paweł Sawczuk, Konstanty Trytek. Odznaczenia wręczał 
wicestarosta Wojciech Zembik w asyście burmistrza Arkadiusza Słowiń-

Wartę przy Wotum Dziękczynnym pełnili uczniowie klas wojskowych i policyjnych
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skiego, członka Zarządu Głównego ZS Henryka Gardiasza i prezesa Zarzą-
du Koła ZS w Lubaniu Romualda Karczewskiego. 

Uroczystość zakończył występ słowno-muzyczny młodzieży ZSP 
im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej, przygotowany przez nauczycielkę 
Agnieszkę Węgłowską. 

Na zakończenie podziękowania za udział w uroczystościach przekazał 
prezes Zarządu Koła Romuald Karczewski. 

romuald Karczewski, zdjęcia łużyckie Centrum rozwoju

dZień SybiraKa We WrOCłaWiU

16 września 2015 r. w Klubie 4. Regionalnej Bazy Logistycznej przy 
ul. Pretficza 24 we Wrocławiu rozpoczęły się dwudniowe obchody Dnia 
Sybiraka. Uroczystą akademię prowadziła wizytator Kuratorium Oświaty 
we Wrocławiu Mariola Kolan. 

Po przywitaniu przez prezesa Zarządu Oddziału Związku Sybiraków 
we Wrocławiu Eugeniusza Kuszkę przybyłych gości, młodzieży szkolnej 
i licznie zebranych sybiraków, wprowadzeniu pocztów sztandarowych oraz 
Hymnie Sybiraków słowo pasterskie i modlitwę wygłosił kapelan wro-
cławskich sybiraków ks. prałat dr hab. Franciszek Głód. 

W uroczystości uczestniczyli sybiracy, młodzież szkolna i mieszkańcy Lubania
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Kierownik Referatu Wy-
dawnictw i Edukacji Hi-
storycznej Oddziału IPN 
we Wrocławiu Wojciech 
Trębacz wygłosił referat hi-
storyczny związany z datą 
17 września 1939 r. i repre-
sjami, jakie spotkały Pola-
ków na Kresach.

Następnie głos kolejno 
zabierali: wojewoda dol-
nośląski Tomasz Smolarz,  
ks. bp Andrzej Siemieniew-
ski, przewodnicząca Sejmi-
ku Dolnośląskiego Barbara 

Zdrojewska i wiceprezydent Wrocławia Wojciech Adamski.
Po wystąpieniach naszych gości nastąpił moment dekoracji odznaczenia-

mi państwowymi i związkowymi. Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczona 
została sybiraczka z Wołowa, a Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci 
Narodowej były wicewojewoda Zdzisław Średniawski. Dekoracji dokonał 
wojewoda Tomasz Smolarz w towarzystwie prezesa Eugeniusza Kuszki. Sie-

Wręczenie odznaczeń

Występ młodzieży z Gimnazjum nr 4 im. Jana 
Pawła II w Lubaniu
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dem osób otrzymało Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków, 
a cztery Odznakę Honorową Sybiraka. Dekoracji dokonał prezes Eugeniusz 
Kuszka w asyście wiceprezesa Włodzimierza Kowalczyka.

Druga część uroczystości poświęcona była edukacji patriotycznej w dol-
nośląskich szkołach. Zakończyła się ósma edycja konkursu „Losy Polaków 
na Wschodzie w latach 1939–1956”. Przed ogłoszeniem laureatów wystą-
piła młodzież z Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubaniu. Był to mon-
taż poetycki według scenariusza opartego na poezji Adama Mickiewicza, 
Teofila Lenartowicza oraz Ryszarda Słonimskiego, a także na relacjach 
sybiraków. Młodzież została nagrodzona brawami, a dyrektor gimnazjum 
Anna Słowikowska oraz nauczycielka języka polskiego, która przygotowa-
ła występ, otrzymały podziękowanie oraz bukiety kwiatów.

Po zakończeniu występu na scenę byli kolejno proszeni laureaci konkur-
su wraz z nauczycielami opiekunami. Młodzież ze szkół podstawowych, 
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych zaprezentowała w konkursie 
prace multimedialne lub literackie wypowiedzi. Dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe wręczała dolnośląska kurator oświaty Danuta Leśniewska w to-
warzystwie fundatorów. Nagrody ufundowali: kurator dolnośląski, Oddział 

Złożenie kwiatów przez przedstawicieli Zarządu Oddziału Związku Sybiraków we 
Wrocławiu (od prawej): Roman Janik, Eugeniusz Kuszka i Anna Felicja Kuczewska
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Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu oraz Zarząd Oddziału Związ-
ku Sybiraków we Wrocławiu. Dla nauczycieli opiekunów nagrody książ-
kowe przekazały Ośrodek Pamięć i Przyszłość oraz NSZZ „Solidarność”.

Na zakończenie uroczystości wystąpił zespół ludowy z Kobierzyc Ja-
rzębinka.

Właściwy Dzień Sybiraka 17 września rozpoczął się mszą świętą cele-
browaną przez metropolitę wrocławskiego abp. Józefa Kupnego w koście-
le św. Bonifacego przy pl. Strzeleckim. W mszy współuczestniczyli pro-
boszcz parafii i kustosz pomnika Zesłańcom Sybiru ks. Wojciech Tokarz 
oraz kapelan wrocławskich sybiraków ks. Franciszek Głód. Obecne były 
liczne poczty sztandarowe Wojska Polskiego, straży miejskiej, a zwłaszcza 
wrocławskich szkół. Licznie zebrani sybiracy ze wzruszeniem wysłuchali 
homilii wygłoszonej przez ks. abp. Józefa Kupnego.

Po mszy wszyscy przeszli na skwer Sybiraka pod pomnik Zesłańcom 
Sybiru.

Po wystąpieniach prezesa Eugeniusza Kuszki, wiceprezydenta Wojcie-
cha Adamskiego, posłanki Beaty Kempy oraz modlitwie ks. Franciszka 
Głoda odczytano apel poległych, oddano salwę honorową, odegrano Hymn 
Sybiraków i przystąpiono do składania wieńców.

Włodzimierz Kowalczyk

ObChOdy dnia SybiraKa W GdańSKU

17 września 2015 r. obchodziliśmy Dzień Sybiraka. Władze wojewódz-
twa i miasta, sybiracy, mieszkańcy Trójmiasta, młodzież szkolna, Litwini 
ze Stowarzyszenia „Kołyma” z Wilna, ofiary represji sowieckiej spotkali 
się na cmentarzu Łostowice, miejscu pamięci narodowej, przy pomniku 
Ofiar Golgoty Wschodu.

Głos zabrali: prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Gdańsku Kor-
dian Borejko, wicewojewoda pomorski Michał Owczarczak oraz prezydent 
miasta Gdańska Paweł Adamowicz. Modlitwę za zmarłych sybiraków odmó-
wili bp Wiesław Szlachetka oraz kapelan sybiraków ks. Henryk Kilaczyński.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Szymbarku w Centrum Edukacji 
i Promocji Regionu. Po części artystycznej zostały wręczone odznaczenia. 
Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków otrzymali sybiracy 
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Przy pomniku Ofiar 
Golgoty Wschodu prze-
mawia prezes Zarządu 
Oddziału ZS w Gdańsku 
Kordian Borejko

Odznaką Honorową za 
Zasługi dla Związku 
Sybiraków uhonoro-
wani zostali starosta 
kartuski Janina Kwie-
cień (z lewej) i dyrek-
tor CEPR-u Jarosław 
Soliński (pośrodku). 
Odznaczenia wręczył 
prezes Zarządu Od-
działu Kordian Borejko 
(z prawej)

Odznaczone przez 
Centrum Edukacji 
i Promocji Regionu 
w Szymbarku Drzewem 
Bursztynowym (od le-
wej): sybiraczki Elżbieta 
Dukland, Irena Witort, 
Zofia Kłoczko oraz 
starosta Janina Kwie-
cień. Pośrodku prezes 
Kordian Borejko
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z Koła Gdańsk-Śródmieście oraz starosta kartuski Janina Kwiecień i dy-
rektor CEPR-u Jarosław Soliński. Sybiracy za współpracę z CEPR-em zo-
stali nagrodzeni Drzewem Bursztynowym.

irena Witort

UrOCZySTOśCi dnia SybiraKa  
W OddZiale ZS W leGniCy 

Na terenie Oddziału Związku Sybiraków w Legnicy Dzień Sybiraka 
był obchodzony w uroczysty sposób. We wszystkich Kołach uroczystość 
rozpoczynała msza święta w intencji sybiraków zmarłych i żyjących. Na 
szczególne wyróżnienie zasługują obchody w takich Kołach jak Legnica, 
Głogów, Jawor, Ścinawa, Złotoryja.

W Legnicy 17 września 2015 r., po nabożeństwie w kościele Świętej 
Trójcy, przy dźwiękach marszu w wykonaniu orkiestry policyjnej wszyscy 
udali się na pl. Sybiraków. Tam po przemówieniach nastąpiło odsłonię-
cie zaprojektowanego przez legnickiego artystę Grzegorza Niemyjskiego 
pomnika Zesłańcom Sybiru, którego dokonali: prezydent miasta Legnicy 
Tadeusz Krzakowski, prezes Zarządu Fundacji KGHM Polska Miedź Ma-
rek Bestrzyński, przewodniczący Rady Miasta Wacław Szetelnicki, prezes 
Zarządu Koła Związku Sybiraków w Legnicy Alfreda Dąbrowska i wice-
prezes Zarządu Koła Tadeusz Koszarski. Pomnik poświęcili JE bp diecezji 
legnickiej Zbigniew Kiernikowski, kapelan legnickich sybiraków ks. prałat 
Władysław Jóźków oraz duchowni innych wyznań.

Część oficjalną zakończyły apel, salwa honorowa i złożenie kwiatów 
pod pomnikiem.

Uczestnicy uroczystości utrzymali dwie publikacje wydane z okazji od-
słonięcia pomnika – „Przeżyli, by pamiętać” przygotowaną we współpra-
cy z Legnicką Biblioteką Publiczną oraz Towarzystwem Przyjaciół Nauk 
w Legnicy ze środków Koła Związku Sybiraków w Legnicy oraz „Legnic-
cy Sybiracy” Marii Kubasik – powstałą z inicjatywy Stowarzyszenia Pa-
mięć i Dialog, przy dużym zaangażowaniu autorki będącej członkiem sto-
warzyszenia. Ponadto zebranym wręczono znaczek pamiątkowy. 

Uroczystości towarzyszyła wystawa przygotowana przez Urząd Miasta 
w Legnicy według projektu Marii Kubasik, prezentująca pamiątki z zesła-
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nia dostarczone przez Oddział ZS w Legnicy. Wystawa eksponowana była 
w dniach 17 września–10 listopada 2015 r. na Rynku w Legnicy i cieszyła 
się dużym zainteresowaniem mieszkańców. 

Obchody związane z 76. rocznicą napaści Związku Radzieckiego na 
Polskę w Głogowie rozpoczęły się mszą świętą polową, odprawioną przy 
pomniku Sybiraków znajdującym się przy kościele św. Maksymiliana Ma-
rii Kolbego. Nabożeństwo w intencji sybiraków i ich rodzin celebrował 

proboszcz ks. Zbigniew Walaszka w asyście 
głogowskich księży.

Po mszy rozpoczęły się uroczystości patrio-
tyczne, na które licznie przybyły delegacje or-
ganizacji społecznych, instytucji, szkół, jedno-
stek mundurowych, radni miejscy i powiatowi 
oraz przedstawiciele lokalnych władz. 

Pomnik odsłonili (od lewej): przewodniczący Rady 
Miasta Wacław Szetelnicki, prezes Zarządu Fun-
dacji KGHM Polska Miedź Marek Bestrzyński, 
prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski, wiceprezes 
Zarządu Koła ZS w Legnicy Tadeusz Koszarski i pre-
zes Alfreda Dąbrowska

Pomnik Zesłańcom Sybiru odsłonięty w Legnicy 
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Jak co roku uczniowie najmłodszych klas Szkoły Podstawowej nr 13 
w Głogowie pod kierunkiem opiekunki Agnieszki Karwat przygotowa-
li krótki występ dla upamiętnienia tych trudnych dla Polaków wydarzeń. 
Wiersze i piosenki w wykonaniu dzieci wzbudziły wiele emocji i wzru-
szeń, szczególnie wśród seniorów. Całość uświetniła orkiestra Huty Miedzi 
Głogów, która zapewniła oprawę muzyczną uroczystości.

W Kole ZS w Jaworze w dniu 22 września 2015 r. po modlitwie złożono 
kwiaty pod obeliskiem ku czci sybiraków. Następnie wszyscy uczestnicy 
spotkania wraz z licznie zgromadzoną młodzieżą i pocztami sztandarowy-
mi udali się do Teatru Miejskiego na część artystyczną przygotowaną przez 
młodzież szkolną.

maria jurkiewicz

dZień SybiraKa W leSZnie

W dniu 17 września 2015 r. sybiracy Oddziału Związku Sybiraków 
w Lesznie uroczyście obchodzili Dzień Sybiraka. Patronat nad uroczysto-
ścią objął prezydent miasta Łukasz Borowiak.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. św. Kazimierza, 
którą celebrował kapelan leszczyńskich sybiraków proboszcz ks. Grze-

Złożenie kwiatów podczas uroczystości w Jaworze
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gorz Robaczyk w asyście proboszcza parafii z dzielnicy Gronowo. Mszę 
poprzedziło wprowadzenie sztandarów Oddziału ZS i zaprzyjaźnionych 
szkół. W homilii kapelan podkreślił 75. rocznicę deportacji Polaków na Sy-
berię i do Kazachstanu. Wielu zmarło z wycieńczenia w drodze na miejsce 
zsyłki, inni nie podołali katorżniczej pracy, zabiły ich głód i surowy klimat.

Po mszy zebrani przeszli pod symboliczny grób i pomnik Matki Sybi-
raczki usytuowane przy kościele. Tam po odśpiewaniu hymnu państwowe-
go prowadzący uroczystość dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Maciej 
Mizgalski powitał zebranych. Byli wśród nich sybiracy, prezydent mia-
sta Leszna Łukasz Borowiak, starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak, 
poseł na Sejm RP Jan Dziedziczak, radni Leszna, członkowie organizacji 
pozarządowych i młodzież. Do zgromadzonych przemówili prezydent Łu-
kasz Borowiak, poseł Jan Dziedziczak i prezes Zarządu Oddziału Związku 
Sybiraków w Lesznie Janina Tonicka, która podkreśliła konieczność prze-
kazywania historii zesłań dzieciom, wnukom, społeczeństwu i młodzieży 
szkolnej, bo dzięki temu pamięć o tamtych czasach jest nadal żywa.

Następnie postanowieniem prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków 
za szczególne zasługi dla Związku wręczone zostały odznaczenia: Złota Od-
znaka Honorowa za Zasługi dla Związku Sybiraków radnej Barbarze Mrocz-
kowskiej, Srebrna Odznaka Honorowa Witowi Majchrzakowi, a Odznaka 
Honorowa Sybiraka radnemu Dariuszowi Szymczakowi. Zarząd Główny 

Związku Sybiraków odzna-
czył następujących członków 
Oddziału w Lesznie: Złotą 
Odznaką Honorową za Za-
sługi dla Związku Sybiraków 
– Marię Błaszko, Janinę Bła-
żejewską, Franciszkę Kanię, 
Stanisława Korzeniowskie-
go, Helenę Łozińską, Danutę 
Maćkowiak, Kazimierza Mi-
kołajczyka, Leonię Mikołaj-
czyk, Nikołaja Tonickiego, 
Janinę Warchałowską i Stefa-
nię Wyczesaną; Srebrną Od-
znaką – Danutę Kuberę i Ja-
ninę Okonek.Przemawia poseł na Sejm RP Jan Dziedziczak
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Oficjalną uroczystość zakończono odśpiewaniem Hymnu Sybiraków 
i odegraniem hejnału Leszna.

Następnie goście i sybiracy przejechali do Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych. Tam przekazano uroczyste podziękowanie dyrektorowi Jerzemu 
Jurdze, który odszedł na emeryturę. Dyrektor przez wiele lat przyjmował 
sybiraków w liceum jako gospodarz, zawsze służył im radą i pomocą. 

Młodzież szkolna przygotowała występ recytatorski, część artystyczną 
uświetnił chór żeński z przedmieścia Leszna – Święciechowy.

Przy kawie i skromnym poczęstunku wszyscy wspominali młodzieńcze 
lata.

Na zakończenie prezes Janina Tonicka, dziękując przybyłym, podkreś- 
liła, że mamy dzisiaj pewność, że pamięć o sybirakach pozostanie żywa, 
dopóki istnieją Polska i Polacy.

Franciszka Kania

UrOCZySTOść dnia SybiraKa W OddZiale ZS 
W łOmŻy

17 września 2015 r. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży od-
była się patriotyczno-religijna uroczystość z okazji Dnia Sybiraka. Udrę-
czeni losem sybiracy, których jest coraz mniej, po raz kolejny zebrali się 
w świątyni, żeby w obliczu Boga wypłakać się, a jednocześnie podzięko-
wać Stwórcy za ocalone życie i powrót na ojczystą ziemię. 

Organizatorami byli: prezydent miasta Łomża, kustosz Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego, Oddział Związku Sybiraków w Łomży, dyrekcja 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży. Uroczystość swą obecnością zaszczy-
cili dostojni goście: poseł na Sejm RP Lech Antoni Kołakowski, prezy-
dent Łomży Mariusz Chrzanowski, wiceprezydenci, dyrektor Podlaskiego 
Oddziału ARiMR Stefan Krajewski, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, 
służb mundurowych, dyrektorzy szkół, burmistrzowie, wójtowie, Oddział 
Związku Piłsudczyków RP w Szczuczynie, przedstawiciele organizacji po-
zarządowych, młodzież, sybiracy i ich rodziny, a także mieszkańcy Łom-
ży i okolic. Poczty sztandarowe wystawiły: Urząd Miasta, Oddział ZS 
w Łomży i Koła zrzeszone w Oddziale, łomżyńskie szkoły, Zespół Szkół 
Samorządowych w Nowogrodzie, organizacje pozarządowe.
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Obchody Dnia Sybiraka rozpoczęły się trzyminutowym wyciem syreny 
miejskiej. W tym czasie ks. prałat Jerzy Abramowicz wprowadził poczty 
sztandarowe. Mszy świętej w intencji ojczyzny i sybiraków przewodniczył 
JE ks. bp Tadeusz Bronakowski w asyście ks. Marcina Loba. W homilii  
ks. bp Tadeusz Bronakowski powiedział: ,,Dzień 17 września (...) zapisał 
się w polskim kalendarzu krwawymi zgłoskami, gdyż okazał się wstępem 
do prawie pięciu dekad panowania systemu sowieckiego w Polsce”. Biskup 
przywołał wymowny napis nagrobny na mogile zesłańca syberyjskiego 
– urodził się wolny, żył prawy, umarł w niewoli, cierpiał głód, upokorzenia 
i poniewierkę za to, że był Polakiem. Dramat sybiraków polegał na tym, że 
chciano budować społeczeństwo bez Boga. W ślad za tym szły nienawiść 
i pogwałcenie ludzkiej godności na „nieludzkiej ziemi”.

Przy muzyce organów i śpiewie organisty Daniela Plony sybiracy i go-
ście spontanicznie odśpiewali Hymn Sybiraków. Następnie głos zabra-
ła prezes Zarządu Oddziału ZS w Łomży Danuta Pieńkowska-Wolfart. 
W serdecznych słowach powitała wszystkich obecnych. Przypomniała, że 
ostatnia wywózka w największym stopniu dotknęła mieszkańców Łomży 
i okolicznych miejscowości. Jedną z form upamiętnienia tych okrutnych 
wydarzeń jest doroczny Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białym-
stoku, w którym uczestniczyliśmy w tym roku już po raz piętnasty (z Od-
działu w Łomży około 500 osób, przeważała młodzież). Ta niezwykła for-

Msza w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. Po prawej w mundurze woj-
skowym Tadeusz Klus, za nim wiceprezes Zarządu Oddziału Jerzy Szymanowski 
(z lewej) i prezes Zarządu Koła w Piątnicy Sławomir Aliński 
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ma upamiętnienia nawiązuje do tułaczej wędrówki po „nieludzkiej ziemi”, 
tak przejmująco opisanej przez Mariana Jonkajtysa w „Marszu Sybira-
ków”: „A myśmy szli i szli zdziesiątkowani”. W Marszu oddajemy hołd 
tym, którzy nie powrócili, i tym, którzy przetrwali, przeżyli nieludzki czas 
na „nieludzkiej ziemi”, na stepach Kazachstanu i wyspach stalinowskiego 
archipelagu Gułag, poddani represjom terroru i zsyłek. Prezes przytoczyła 
też zdanie z książki Anny Herbich: „Gdyby Bóg zechciał wskrzesić wszyst-
kich więźniów łagrów, to w całej Rosji podniosłaby się ziemia”. Trzeba też 
przypomnieć, że Łomża znalazła się w utworzonej na tych ziemiach Bia-
łorusi Zachodniej, a następnie została wcielona do ZSRR. Niespełna dwu-
letni okres okupacji przez wojska radzieckie zapisał się przede wszystkim 
prześladowaniami i wywózkami Polaków na Sybir. Były to tragiczne lata 
Łomży w Białorusi Zachodniej. Danuta Pieńkowska-Wolfart powiedziała, 
że sybiracy przebaczyli swoim oprawcom, ale nie zapomnieli i hasło „Pa-
mięć zmarłym – żyjącym pojednanie”, będące mottem jednego z dotych-
czasowych Marszów, staje się przesłaniem dla przyszłych pokoleń. 

Emocjonalnym i miłym akcentem tej uroczystości było wręczenie odzna-
czeń, dyplomów i pamiątkowych książek. Prezydent Łomży Mariusz Chrza-
nowski w asyście prezes, sekretarz i skarbnika Zarządu Oddziału ZS w Łomży 
wręczył Złote Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków, dyplo-
my i książki: JE ks. bp. Tadeuszowi Bronakowskiemu, posłowi na Sejm RP 
Lechowi Antoniemu Kołakowskiemu, dyrektorowi ARiMR Stefanowi Kra-
jewskiemu, wiceprezesowi Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Łomżyńskiej Józefowi Babielowi. Srebrną Odznakę otrzymał płk Ryszard Ma-
tuszewski. Medalem Opie-
kuna Miejsc Pamięci Naro-
dowej został uhonorowany 
wiceprezes Zarządu Oddzia- 
łu Adam Frąckiewicz. Nato-
miast Odznaki Honorowe Sy-
biraka otrzymały osoby ściśle 
współpracujące ze Związ-
kiem Sybiraków – Agniesz-
ka Bugnacka, Henryk Felter, 
Artur Szczubełek, Teresa Go-
łębiewska, Grzegorz Ostalski 
i Dariusz Cychol. Dyplom po- Przemawia prezes Danuta Pieńkowska-Wolfart
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dziękowania za współpracę wręczył Wandzie Wałkuskiej wiceprezes Zarządu 
Oddziału Jerzy Szymanowski.

Przemówienia okolicznościowe wygłosili prezydent Mariusz Chrzanow-
ski i poseł na Sejm RP Lech Antoni Kołakowski. Dekoracje i montaż słow-
no-muzyczny przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży. 

Marek Lechowicz, członek Związku Sybiraków, scenarzysta i reżyser 
wyemitował 8-minutowy pilotażowy odcinek filmu „Wygrać z przeznacze-
niem”, ukazującego historię 733 polskich dzieci, które po deportacji na dale-
ką północ ZSRR i Syberię znalazły swój przystanek w Nowej Zelandii. Mali 
bohaterowie tych wydarzeń wspominają to dziś z dystansem i mądrością 
ludzi, którzy mają już prawo mówić o przeżytej gehennie. Konsultantem fil-
mowym dokumentu był wybitny polski reżyser Jerzy Hoffman, też sybirak. 
Film został wyemitowany dnia 17 września 2015 r. w TVP Regionalnej. 

Pieśń o matce sybiraczce 
zagrał na akordeonie i za-
śpiewał Michał Sawicki. 

Następnie wszyscy ze-
brani udali się pod pomnik 
Sybiraka, gdzie poszcze-
gólne delegacje złożyły 
wiązanki kwiatów i zapali-
ły znicze. 

Odznaczeni (od lewej):  
ks. bp Tadeusz Bronakow-
ski, poseł na Sejm RP 
Lech Antoni Kołakowski, 
wiceprezes ZG TPZŁ Józef 
Babiel, dyrektor ARiMR 
Stefan Krajewski, płk Ry- 
szard Matuszewski, wice-
prezes Zarządu Oddziału 
Adam Frąckiewicz

Uroczystości przy pomniku 
Sybiraka
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Ks. prałat Jerzy Abramowicz poświęcił Dąb Pamięci posadzony w hoł-
dzie wieloletniemu prezesowi Zarządu Oddziału ZS w Łomży Henrykowi 
Milewskiemu. Dąb, długowieczne drzewo, utrwala historię człowieka. Na 
zakończenie tej doniosłej i refleksyjnej uroczystości prezes Danuta Pień-
kowska-Wolfart podziękowała wszystkim zebranym za tak liczne przybycie 
i zaprosiła na wspólny poczęstunek do Auli Matki Boskiej Częstochowskiej.

nina Żyłko, zdjęcia Stanisław Orłowski
Wykorzystano fragmenty artykułów  

Stanisława Orłowskiego i Mieczysława Derewońki

17 WrZeśnia – dZień SybiraKa W nOWym SąCZU

Czy przyszło nam zginąć w boju, 
Czy w tajgach Sybiru gnić, 
Z trudu naszego i znoju 
Polska powstała, by żyć!

17 września 2015 r., kolejna – 76. rocznica napaści ZSRR na Polskę 
– to data dla nas wyjątkowa. Spotykamy się w tym dniu, aby przypomnieć 
i pokłonić się tym, którzy nie powrócili z zesłania, i tym, którzy już ode-
szli w ciągu minionych lat. Jest nas, sybiraków, coraz mniej, ale są z nami 
kolejne roczniki uczniów „naszej” szkoły i wspólnie utrwalamy pamięć 
o zesłaniach i zesłańcach.

O godz. 9.30 na Cmentarzu Komunalnym, przy pomniku Grobie Sybira-
ków warty honorowe pełnili uczniowie klasy I Zespołu Szkół nr 2 im. Sybira-
ków w Nowym Sączu oraz przedstawiciele Karpackiego Ośrodka Wsparcia 
Straży Granicznej. Po odśpiewaniu hymnu państwowego wszystkich zebra-
nych powitał prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Nowym Sączu 
Kazimierz Korczyński. W uroczystości wzięli udział posłowie RP, władze 
Nowego Sącza z prezydentem miasta Ryszardem Nowakiem, przewodniczą-
ca Rady Miasta Bożena Jawor, przedstawiciele starostwa nowosądeckiego, 
Stowarzyszenia Pamięci Polskiego Sybiru w Nowym Sączu, wielu instytucji 
i służb mundurowych, nauczyciele, młodzież, poczty sztandarowe.

Kazimierz Korczyński w swoim przemówieniu nawiązał do trudnych 
czasów, jakie przeżyli sybiracy w czasie zesłania. Szczególnie wzruszająco 
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Przemawia prezes Zarządu Oddziału ZS w Nowym Sączu Kazimierz Korczyński

Kwiaty pod pomnikiem Sybiraków na Cmentarzu Komunalnym składają przedsta-
wicielki Oddziału ZS w Nowym Sączu Aleksandra Potoczek, Anna Wencko i Teresa 
Bartkowska
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mówił o matkach sybiraczkach, które swoją postawą i patriotyzmem broni-
ły polskości na „nieludzkiej ziemi” i robiły wszystko, aby ich dzieci prze-
trwały i mogły wrócić do ojczyzny. Zaproponował, by skwer przy obelisku 
Sybiraków nosił imię „Matki Sybiraczki”. 

Posłowie, przedstawiciele władz, organizacji społecznych, instytucji 
i szkół złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Sybiraków. 

O godzinie 10.30 w kościele pw. św. Kazimierza odprawiona została 
uroczysta msza święta w intencji sybiraków. Uczestniczyli w niej sybira-
cy, parlamentarzyści, władze miasta, młodzież i nauczyciele Zespołu Szkół 
nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, przedstawiciele sądeckich szkół oraz 
sądeczanie.

Ten szczególny dzień przypomina o trudnej historii Polski, o czasach 
tragicznych dla tysięcy Polaków. Mamy nadzieję, że dla społeczności szko-
ły noszącej imię Sybiraków to lekcja historii, nauka pamięci historycznej 
i szacunku dla przeszłości. Mamy również nadzieję, że tak będzie zawsze.

renata Skowron

dZień SybiraKa W PrZemyślU

W dniu 17 września 2015 r. w Przemyślu sybiracy, kombatanci, wła-
dze miasta i powiatu, poczty sztandarowe, służby mundurowe, uczniowie, 
mieszkańcy Przemyśla i powiatu przemyskiego uczcili 76. rocznicę napa-
ści Związku Sowieckiego na Polskę oraz Dzień Sybiraka. 

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 16.00 w archikatedrze przemyskiej 
mszą świętą koncelebrowaną w intencji ofiar sowieckiej agresji oraz zmar-
łych i żyjących sybiraków, której przewodniczył kapelan Garnizonu Prze-
myśl ks. kpt. Grzegorz Bechta. 

Podczas uroczystości osoby zasłużone dla Związku Sybiraków otrzyma-
ły odznaczenia przyznane przez Zarząd Główny Związku Sybiraków. Zło-
tą Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków odebrał Zespół 
Szkół w Krównikach, Srebrną Odznakę: Lidia Kiełczyńska, Władysława 
Litwa, Jan Buć, Teresa Bobko, Beata Cichocka. Odznakę Honorową Sybi-
raka wręczono Robertowi Gawlikowi i Łukaszowi Sztolfowi. 

Po mszy świętej uczestnicy udali się na Cmentarz Wojskowy, gdzie przy 
Grobie Katyńskim odbyła się dalsza część uroczystości. Przemyska Orkie-
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stra Dęta odegrała hymn państwowy. Poseł RP Marek Rząsa powiedział: 
„17 września to nie tylko walka zbrojna na dwa fronty (...). To wielki exodus 
tysięcy, setek tysięcy Polaków, już wtedy na rozkaz Stalina przewidzianych 
do eksterminacji sybiraków, żołnierzy oraz funkcjonariuszy. Cześć i chwała 
tym, którzy polegli po 17 września i przed 17 września. Cześć i chwała tym, 

Prezydent Przemyśla Robert Choma udekorował sztandar Zespołu Szkół w Krówni-
kach Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków

Wręczenie odznaczeń – dekoracji dokonał prezydent Przemyśla Robert Choma 
w asyście Stanisławy Żak
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którzy przebyli katorgę na tej ziemi bezlitosnej. Tak liczny udział nas tutaj 
świadczy o pamięci. My o tej pamięci ciągle mówimy i żadne słowa jej nie 
zastąpią, ona jest najważniejsza. Pamiętajmy i co roku się tutaj spotykajmy”. 

Senator RP Andrzej Matusiewicz w swoim wystąpieniu powiedział: 
„Zbieramy się tutaj od 1989 r., od kiedy można było się zbierać, od kiedy to 

Przy Grobie Katyńskim w imieniu Zarządu Oddziału przemawiała Stanisława Żak

W imieniu Związku Sybiraków kwiaty na Grobie Katyńskim złożyli (od lewej) Krysty-
na Jasz, Edward Kroczek i Krystyna Hańczuk
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wielkie kłamstwo i zakłamanie o zdradzie i o ludobójstwie mogło znaleźć 
się w podręcznikach polskiej historii. (…) Warto przypomnieć, że agresja 
sowiecka nigdy nie została negatywnie oceniona przez międzynarodowe 
organizacje, przez Ligę Narodów i po 1946 r. przez ONZ. Agresja sowiec-
ka to jest zawsze tabu. (...) Dzisiaj jest Dzień Sybiraka ustanowiony przez 
Sejm RP po wielu latach oczekiwania. Dzisiaj, gdy to święto jest – mamy 
garstkę sybiraków, bo to pokolenie odchodzi. Ale należy cieszyć się z tego, 
że w Przemyślu funkcjonują sybiracy, że jest następne pokolenie, które tę 
tradycję ojców chce kultywować i pamięć o tym, co przeszli. Oddajmy 
również hołd tym, którzy zginęli na »nieludzkiej ziemi«, którzy zginęli 
z głodu w bydlęcych wagonach, którzy zginęli w czasie powrotu, a wielu 
z nich nie powróciło. Cześć i chwała poległym w II wojnie światowej”. 

Prezydent miasta Przemyśla Robert Choma, zwracając się do zebranych, 
zacytował fragment utworu Jacka Kaczmarskiego „Jałta”:
Czerwony świt się z nocy budzi,
Z woli wyborców odszedł Churchill,
A tam transporty żywych ludzi,
A tam obozy długiej śmierci.
Powiedział: „Jałta doprowadziła do transportów, gehenny sybiraków, 

Polaków, elity narodu, który przez wiele wieków na kresach był trzebiony, 
mordowany i prześladowany. Żyjącym sybirakom trzeba oddawać cześć, 
pielęgnować przyjaźń z nimi, oddawać szacunek, bo jest was, drodzy sy-
biracy, coraz mniej”. Podziękował sybirakom za determinację w realizacji 
budowy pomnika. Poprzez włączenie się w to przedsięwzięcie samorząd 
miejski ma sposobność okazać swój szacunek dla zesłańców i uhonorować 
ich. Prezydent życzył, byśmy doczekali się mężów stanu, którzy będą za-
biegać właściwie o Polskę i Polaków, o ojczyznę i polski interes narodowy.

Po odegraniu Hymnu Sybiraków głos zabrała Stanisława Żak, członek 
Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu. Nawiązała do daty 
17 września, zbyt rzadko przypominanej, a która powinna utrwalić się na 
zawsze w pamięci każdego Polaka. Na szczęście pamięć o tej historycz-
nej ranie zadanej zdradziecko Polsce przetrwała i po kilkudziesięciu latach 
17 września uchwalony został dniem polskich zesłańców – Dniem Sybira-
ka. „Przypomnienie tej daty i jej następstw dla Polski tu w Przemyślu ma 
szczególny charakter i ma też wyjątkowe znaczenie, bo to właśnie stąd, 
z naszego miasta wyruszały transporty na Syberię, na Daleki Wschód, na 
koło podbiegunowe i do Kazachstanu. (…) Przypominanie tych faktów to 
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obowiązek, obowiązek nas, którzy przeżyli, wobec tych, którzy nie mieli 
tego szczęścia i nie doczekali powrotu do wolnej ojczyzny. To testament 
pozostawiony przez tych wszystkich w bezimiennych mogiłach rozsianych 
na terytorium Syberii i całej Rosji, pozostawiony przez ofiary żywy testa-
ment. Treścią tego testamentu jest zachowanie pamięci, pamięci o zesłań-
cach Sybiru i ofiarach Katynia. Ten testament my, żyjący, staramy się wy-
pełnić”. Stanisława Żak podkreśliła, że wznoszony w Przemyślu pomnik 
Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia przerwie wieloletnią ciszę na temat 
zesłań. Pomysłodawcami budowy pomnika kierował obowiązek zachowa-
nia prawdy o wydarzeniach z najnowszej historii. „Sybiracy odchodzą, od-
chodzą od nas teraz w przyspieszonym tempie. Gdy ich zabraknie, niech 
w ich imieniu przemawia wzniesiony pomnik” – powiedziała.

Następnie został odczytany apel pamięci, a kompania honorowa wysta-
wiona przez 3. Kompanię Zmechanizowaną oddała salwę honorową. Ze-
brani na uroczystości złożyli wieńce, kwiaty i zapalili znicze.

Uroczystość zakończyła się odegraniem Pieśni Reprezentacyjnej Woj-
ska Polskiego. 

marian boczar

śWięTO 17 WrZeśnia W SieradZU

17 września to święta data dla wszystkich sybiraków. Oddział Związku 
Sybiraków w Sieradzu, wzorem Oddziału w Białymstoku, obchodzi Dzień 
Sybiraka, organizując już od sześciu lat uroczysty Marsz Pamięci Polskiego 
Sybiru. 

Obchody 17 września 2015 r. rozpoczęły się nabożeństwem w kolegia-
cie, które celebrował przyjaciel sybiraków ks. prałat senior Józef Nocny 
z Włocławka.

Po mszy, o godz. 12 uczestnicy nabożeństwa, zaproszeni goście i 40 pocz-
tów sztandarowych uformowali pochód, który w asyście policyjnych motocy-
klistów, kompanii honorowej 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia 
i uczniów mundurowej kompanii z Liceum Ogólnokształcącego w Warcie 
przemaszerował przy dźwiękach marszowych wygrywanych przez orkiestrę 
Ochotniczej Straży Pożarnej spod kolegiaty ul. Kolegiacką, Rynkiem i ul. Ry-
cerską pod pomnik Sybiraków. Tam odbyły się oficjalne uroczystości.
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Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej odegrała hymn państwowy, a po-
czet flagowy 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia wciągnął flagę 
narodową na maszt. Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Sie-
radzu Antoni Firlit wprowadził zebranych w tematykę marszu, który tym 
razem upamiętniał najważniejsze wydarzenia pierwszych lat po zakończe-
niu II wojny światowej, kiedy rozpoczęło się nowe zniewolenie narodu pol-
skiego, obejmujące m.in. dalsze zsyłki na Sybir i do Kazachstanu w latach  
1946–1956. Przypomniał bojowników podziemia: „żołnierzy wyklętych”, 
którzy oddali życie za wolną i niepodległą ojczyznę, tych, którzy zaginęli pod-
czas obławy augustowskiej, górników z Górnego Śląska wywiezionych do 
pracy przymusowej w łagrach na terenie ZSRR – większość z nich nie wróciła 
do kraju. Udział w uroczystości to dowód pamięci o tych, którzy pozostali na 
zawsze na „nieludzkiej ziemi”. „Umarłym wieczność dotąd trwa, dokąd pa-
mięcią się im płaci” – pisała poetka, noblistka Wisława Szymborska.

Następnie prezes powitał przybyłych na uroczystość gości: sybiraków 
ziemi sieradzkiej, wieluńskiej i zduńskowolskiej, na czele z założycielką 
i pierwszą prezes Zarządu Oddziału ZS w Sieradzu, a obecnie honorową 
prezes Wiesławą Łazuchiewicz, honorowego patrona uroczystości mar-
szałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia, wicewojewodę łódzkiego 
Jarosława Klimasa, wiceminister obrony narodowej Beatę Oczkowicz (na-
desłała życzenia), władze powiatu z wicestarostą Mariuszem Bądziorem 
i przewodniczącym Rady Powiatu Henrykiem Waludą, prezydenta miasta 
Sieradza Pawła Osiewałę, przewodniczącego Rady Miejskiej Mirosława 
Antoniego Owczarka, wójtów gminy Sieradz, Burzenin i Wróblew, prze-
wodniczącego Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych Mirosława Pejkę, przedstawicieli Kościoła katolickiego, służby mun-
durowe – dowódcę 15. SBWD płk. Romana Januszewskiego, członków 
Stowarzyszenia Misji Pokojowych ONZ Jarosława Wikiera i kmdr. Alek-
sandra Drajczyka (reprezentującego także Związek Weteranów i Rezerwi-
stów Wojska Polskiego w Zgorzelcu), komendanta powiatowego policji 
w Sieradzu nadkomisarza Wojciecha Kuśmierka, komendanta straży miej-
skiej w Sieradzu Marka Pacynę, komendanta państwowej straży pożarnej 
w Sieradzu bryg. Alberta Romka, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświa-
ty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu Hannę Banach, przedstawicielstwo Wo-
jewódzkiego Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” z Łodzi z preze-
sem Jerzym Dęgą, prezesa niedawno założonego Stowarzyszenia Pamięci 
Zesłańców Polskiego Sybiru w Sieradzu Grzegorza Wojtysiaka. Powitał 
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także dyrektorów, nauczycieli i uczniów sieradzkich szkół. Na koniec od-
czytał list Andrzeja Wodzyńskiego, głównego sponsora uroczystości.

Dalszą część uroczystości poprowadził przewodniczący Stowarzysze-
nia Rodzin Katyńskich Jan Pietrzak. Marszałek województwa łódzkiego 
Witold Stępień podkreślił, że objął honorowy patronat nad marszem, bo-
wiem upamiętnia on tych, którzy mieli w sercu ojczyznę, domy rodzinne, 
miasta, wioski, do opuszczenia których zostali zmuszeni. Ten obraz Pol-
ski w sercu pozwolił im przetrwać wywózkę. Prezydent Sieradza Paweł 
Osiewała zwrócił uwagę na liczny udział młodzieży. Budujące jest, że tylu 
młodych ludzi pamięta o tragicznych doświadczeniach sybiraków sprzed 
kilkudziesięciu lat i chce z nich czerpać. Dzięki nim i takim organizacjom 
jak Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Polskiego Sybiru pamięć o zesłań-
cach przetrwa. 

Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń sponsorom, sybira-
kom i osobom zasłużonym dla Związku Sybiraków. Odznaki Honorowe 
Sybiraka otrzymali: biznesmen Maciej Najmrodzki, nauczyciel Jan Pert-
kiewicz, prezydent Sieradza Paweł Osiewała, radny Rady Miejskiej Ry-
szard Perka oraz wicestarosta Mariusz Bądzior. Złote Odznaki Honorowe 
za Zasługi dla Związku Sybiraków wręczono Antoniemu Uznańskiemu, 
Wiesławie Łazuchiewicz i Pawłowi Mamzerowskiemu, a Srebrne Odzna-
ki Romanowi Gwiazdowskiemu i Annie Klemżyńskiej. Następnie delega-
cja wojskowa ze Zgorzelca odznaczyła pamiątkowymi medalami z okazji 
70. rocznicy forsowania Nysy Łużyckiej dowódcę 15. SBWD płk. Romana 
Januszewskiego, prezesa Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Polskiego 
Sybiru w Sieradzu Grzegorza Wojtysiaka i prezesa Zarządu Oddziału ZS 
w Sieradzu Antoniego Firlita.

Odczytany został apel poległych, a kompania honorowa 15. Sieradzkiej 
Brygady Wsparcia Dowodzenia oddała salwę honorową. Delegacje złożyły 
pod pomnikiem Sybiraków wieńce i wiązanki kwiatów. 

Uroczystość zakończył występ artystyczny młodzieży z II Liceum Ogól-
nokształcącego w Sieradzu, dzieci ze Szkoły Muzycznej oraz byłego soli-
sty Teatru Wielkiego w Warszawie, obecnie w Łodzi Andrzeja Jurkiewicza. 
Tematyka zaprezentowanych wierszy i pieśni była ściśle związana z ob-
chodzoną rocznicą.

Wśród uczestników nie zabrakło sybiraków, którzy podczas obiadu 
w restauracji „Sieradzanka” mieli możliwość dzielenia się wspomnieniami.

Antoni Firlit
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UrOCZySTe OTWarCie  
mUZeUm KaTyńSKieGO W WarSZaWie

Uroczystości rozpoczęły się rano 17 września 2015 r. polową mszą świę-
tą na Placu Apelowym przed Muzeum Katyńskim, celebrowaną przez bi-
skupa polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka. Udział w niej wzięli 
również duchowni innych religii, których wyznawcami byli jeńcy zamor-
dowani w Katyniu.

Po mszy odbyło się widowisko poetycko-muzyczne „Vinctis non victis 
– Pokonanym Niezwyciężonym”, przygotowane we współpracy z Funda-
cją Kresy Historii, podczas którego zaprezentowano pieśni i wiersze po-
święcone zbrodni katyńskiej. Wykorzystano także dotyczące jej dokumen-
ty i wypowiedzi. Wystąpili m.in. Anna Seniuk, Jerzy Zelnik, Edyta Geppert 
i Justyna Steczkowska, z towarzyszeniem Włodzimierza Pawlika.

O godz. 12.00 rozpoczęła się uroczystość oficjalnego otwarcia Muzeum 
Katyńskiego. Pierwszy głos zabrał minister obrony narodowej Tomasz Sie-
moniak, przedstawiając wysiłki wojska, dzięki którym możliwe stało się 
otwarcie muzeum. Stwierdził, że nasze państwo ma szczególne zobowiązania 
wobec polskich oficerów, którzy zginęli w Katyniu. „Ten mord miał znisz-
czyć nasze państwo, zniszczyć ludzi, którzy mu służyli” – mówił. Dodał, 
że zaczynający służbę żołnierze będą przyjeżdżać do Warszawy i zwiedzać 
Muzeum Katyńskie i Muzeum Powstania Warszawskiego, aby „wiedzieli, 
skąd pochodzą, aby wiedzieli, jak ważna jest historia, i żeby wiedzieli, jak 

nasi ojcowie, dziadowie 
walczyli o niepodległość 
i wolność”.

Premier Ewa Kopacz 
w swoim wystąpieniu 
stwierdziła: „Dziś odda-
jemy hołd tym, którzy 

Główna ekspozycja 
Muzeum Katyńskiego 
(oddział Muzeum Wojska 
Polskiego) mieści się 
w Kaponierze Cytadeli 
Warszawskiej
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zginęli zdradzieckim strzałem w potylicę, ale także tym, którzy pamięć o Katy-
niu przenieśli przez lata komunistycznego kłamstwa. Warto zadać sobie pytanie, 
co było powodem, że po agresji Związku Sowieckiego akurat ci ludzie musieli 
stracić życie. Odpowiedź jest prosta – zapłacili życiem za służbę Rzeczypospo-
litej, za to, że niezależnie od poglądu, wyznania, regionu, z którego pochodzili, 
w sercu mieli wyrytą tę najważniejszą wartość – służbę Polsce”. Premier mówi-
ła, że nowoczesny patriotyzm w XXI w. nie żąda ofiary życia. „Dziś patriotyzm 
to rzetelna praca, obowiązkowość, przestrzeganie prawa, osobista uczciwość, 
a także miłość bliźniego. Nie można mówić, że kocha się Polskę, jeśli nie kocha 
się Polaków, jeśli w rodaku widzi się wroga, chce go się zniszczyć i upokorzyć, 
nie ma miłości do Polski bez miłości do Polaków”. 

Następnie głos zabrała prezes Zarządu Federacji Rodzin Katyńskich Iza-
bella Sariusz-Skąpska, która na zakończenie swojego wystąpienia stwier-
dziła, że Muzeum Katyńskie jest nie tyle muzeum zbrodni, co hołdem dla 
jej ofiar. „To nowy dom dla rodzinnych pamiątek przechowanych przez noc 
komunizmu, to nowy dom dla przedmiotów z dołów śmierci w Katyniu, 
Charkowie, Miednoje i Bykowni” – powiedziała. Muzeum jest spełnieniem 
marzeń rodzin katyńskich. „Spełnieniem naszego marzenia będzie każde 

Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Warszawie wyróżniło (od lewej) bp. Józefa 
Guzdka, Izabellę Sariusz-Skąpską, Teresę Baranowską, Zbigniewa Wawra, Sławo-
mira Frątczaka i Andrzeja Krzysztofa Kunerta „Guzikami Katyńskimi”. Wręczyła je 
prezes Halina Drachal
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drgnienie serca, kiedy zwiedzający przeczyta słowa tęsknoty z któregoś 
z zachowanych listów. Mamy nadzieję, że zastanowi się, kim byli ci ludzie 
i kogo zabrakło w powojennej Polsce” – dodała Izabella Sariusz-Skąpska.

Wystąpiła również prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Rodzina Policyjna 1939 Teresa Bracka, która przekazała muzeum pamiątki 
po policjantach wydobyte z dołów śmierci. 

Prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Warszawie Halina Drachal 
w uznaniu zasług za przekazywanie prawdy o zbrodni katyńskiej wręczy-
ła „Guziki Katyńskie” bp. Józefowi Guzdkowi, prezes Zarządu Federacji 
Rodzin Katyńskich Izabelli Sariusz-Skąpskiej, sekretarzowi Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzejowi Krzysztofowi Kunertowi i dyrek-
tor Biura ROPWiM Teresie Baranowskiej, dyrektorowi Muzeum Katyń-
skiego Sławomirowi Frątczakowi oraz dyrektorowi Muzeum Wojska Pol-
skiego w Warszawie Zbigniewowi Wawrowi.

Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Krzysztof 
Kunert obiecał, że Rada systematycznie będzie przekazywała do zbiorów 
muzeum pamiątki wydobywane w Katyniu, Miednoje, Charkowie i By-
kowni. Uroczyście przekazał do Muzeum Katyńskiego i Muzeum Wojska 
Polskiego pierwszą z planowanych kilku wielotomowych ksiąg cmentar-
nych cmentarzy katyńskich, dotyczącą cmentarza w Bykowni. Kolejne 
mają się ukazywać co dwa, trzy lata. Egzemplarz księgi sekretarz przekazał 
również prezydentowi Andrzejowi Dudzie.

Na zakończenie głos 
zabrał prezydent RP An-
drzej Duda. Zwracając się 
do rodzin pomordowa-
nych, podkreślił, że to 
właśnie one przez dwa po-
kolenia – mimo cierpienia, 
bólu, prześladowania, za-
deptywania – przechowały 
pamięć przez najtrudniejsze 
lata. Mówiąc o pomordo-
wanych, podkreślił, że zgi-

Przemawia prezydent RP 
Andrzej Duda
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nęli nie tylko dlatego, że służyli Polsce. „Zostali zamordowani także z jeszcze 
jednej, ogromnie ważnej przyczyny. Ci ludzie, o czym świadczy ich życie, także 
pamiątki po nich, listy, ich treść, byli polską elitą, byli tym, co jest fundamentem 
narodu” – powiedział Andrzej Duda i dodał, że intencją zbrodni katyńskiej było 
podcięcie korzeni naszego narodu. „Stąd w powszechnym przekonaniu polskie-
go społeczeństwa, historyków i prawników zbrodnia ta (...) musi być nazywana 
zbrodnią ludobójstwa”. Podkreślił, że każdy Polak powinien zobaczyć Muzeum 
Katyńskie. Wyraził nadzieję, że także goście z zagranicy będą je odwiedzać, jest 
to bowiem „niezwykle ważne miejsce do pokazania prawdy o naszej historii”.

Po wystąpieniu prezydenta została odmówiona modlitwa celebrowana 
przez biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka, prawosławnego 
ordynariusza bp. Jerzego Pańkowskiego, ewangelicko-augsburskiego ka-
pelana Piotra Janika oraz naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha. 
Po modlitwie nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie Muzeum Katyń-
skiego. Wstęgę przecięli prezydent Andrzej Duda, premier Ewa Kopacz, 
minister Tomasz Siemoniak oraz przedstawicielki organizacji kombatanc-
kich Izabella Sariusz-Skąpska, Teresa Bracka i Halina Drachal.

Uczestnicy uroczystości mieli możliwość zwiedzenia Muzeum Katyńskiego. 
Uroczystości zakończył wieczorny koncert multimedialny Łukasza L.U.C.-a 

Rostkowskiego „Ibidem ’40”, powstały w ramach kampanii „Pamiętam. Ka-
tyń 1940”. Artysta połączył elektroniczne kompozycje z muzyką instrumen-
talnego zespołu kameralnego oraz archiwalnymi nagraniami Polskiego Radia 
i Radia Wolna Europa związanymi ze zbrodnią katyńską.

leon Zujko

UrOCZySTOśCi dnia SybiraKa W WarSZaWie

Obchody Dnia Sybiraka rozpoczęło w południe 17 września 2015 r. 
tradycyjne spotkanie nauczycieli i uczniów warszawskich szkół pod po-
mnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, zorganizowane przez 
Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną Pracowników Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność”. 

Po południu już po raz drugi spod pomnika Bitwy o Monte Cassino wy-
ruszył Marsz Pamięci Pokoleń, zorganizowany przez Fundację Kresy-Sy-
beria. Jego uczestnicy – członkowie fundacji, potomkowie zesłańców roz-
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proszeni obecnie po całym świecie, sybiracy 
i mieszkańcy stolicy – przeszli ul. W. Ander-
sa pod pomnik Poległym i Pomordowanym 
na Wschodzie, gdzie o godz. 17 odbyły się 
główne obchody 76. rocznicy agresji radziec-
kiej na Polskę.

Przed rozpoczęciem uroczystości prezy-
dent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-
-Waltz oraz przedstawiciele Oddziału War-
szawskiego Związku Sybiraków (prezes 
Zarządu Oddziału Mieczysław Pogodziński, 
wiceprezes Maria Stankiewicz i członek 
Zarządu Maria Niekoraniec) złożyli kwiaty 
przed tablicą poświęconą matkom sybiracz-
kom na skwerze Matki Sybiraczki.

Centralne uroczystości pod pomnikiem Po-
ległym i Pomordowanym na Wschodzie zgro-
madziły wielu znamienitych gości. Przybyli 
przedstawiciele władz państwowych – prezy-
denta RP Andrzeja Dudę reprezentowali szef 
Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł 
Soloch i podsekretarz stanu Wojciech Kolar-
ski, Sejm i Senat – Marcin Święcicki i Barbara 
Borys-Damięcka, z ramienia rządu – minister 
obrony narodowej Tomasz Siemoniak, a tak-
że wiceminister edukacji narodowej Tadeusz 
Sławecki. Obecni byli zastępca Urzędu ds. 
Kombatantów i Osób Represjonowanych Bo-
żena Żelazowska, przedstawiciele władz mia-
sta z prezydent Hanną Gronkiewicz-Waltz, 
władz samorządowych i wojewódzkich. Po-
nadto udział wzięli reprezentanci służb mun-
durowych, organizacji kombatanckich i szkół 
wraz z pocztami sztandarowymi oraz licznie 
zgromadzeni mieszkańcy stolicy. Obecna była 
także córka gen. Władysława Andersa Anna 
Maria Anders-Costa.

W imieniu prezydenta RP An-
drzeja Dudy list odczytał Paweł 
Soloch, szef Biura Bezpieczeń-
stwa Narodowego

Rodziny Katyńskie reprezento- 
wała Halina Drachal, prezes war- 
szawskiego Stowarzyszenia Ro-
dzina Katyńska 
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Uroczystość rozpoczęło odegranie hymnu państwowego. Następnie szef 
Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch odczytał list prezydenta 
RP. Andrzej Duda przypomniał w nim znaczenie i następstwa agresji nie-
mieckiej i radzieckiej na ziemie polskie, które zapoczątkowały prześladowa-
nia i zesłania obywateli Rzeczypospolitej, grabież majątku i niszczenie dóbr 
kultury. Oddał hołd poległym w walkach, ofiarom zbrodni katyńskiej, wy-
wiezionym na Wschód, którzy do końca wierzyli w powrót do ojczyzny, ale 
także tym, którzy mieli odwagę przekazywać prawdę o tych wydarzeniach.

Halina Drachal, prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Warszawie, 
w niezwykle wzruszający, bardzo osobisty sposób opowiedziała o swojej 
pierwszej wizycie w miejscu, gdzie został zamordowany jej ojciec, i towa-
rzyszących temu doświadczeniu uczuciach. Przybliżyła historię budowy 
cmentarzy w miejscach masowych grobów zamordowanych oficerów.

Gen. dywizji Leon Komornicki, prezes Zarządu Fundacji Poległym i Pomor-
dowanym na Wschodzie, nawiązując do idei pomnika, pod którym odbywały 
się obchody, przypomniał o długu, jaki mamy wobec tych, którzy oddali życie 
za ojczyznę, i konieczności nieustannej troski o państwo i jego bezpieczeństwo.

Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podkreśliła, że praw-
da o Golgocie Wschodu, przekazywana mimo cenzury, prześladowań i szykan, 

Wieniec złożyli (od prawej) Mieczysław Pogodziński, gen. dywizji Leon Komornicki 
i Michał Krzysztof Wykowski
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stała się ważnym elementem kształtowania postaw historycznych i dążenia do 
wolności. Zaapelowała, by pamięć o tych wydarzeniach stała się przestrogą 
dla przyszłych pokoleń przed siłą totalitarnego zniewolenia. Przypomniała 
także ogromną rolę, jaką odegrały podczas zesłania matki sybiraczki. 

Ekumeniczną modlitwę odmówili biskup polowy Wojska Polskiego Józef 
Guzdek, kanclerz Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego ks. płk rez. 
Michał Dudicz, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej ks. Dariusz 
Chwastek i naczelny rabin Polski Michael Schudrich.

Zebrani usłyszeli wiersz Mariana Jonkajtysa „Matko Sybiraczko”. Od-
czytany został apel pamięci i oddano salwę honorową.

Jako pierwsi wspólny wieniec pod pomnikiem Poległym i Pomordowa-
nym na Wschodzie złożyli gen. dywizji Leon Komornicki – współtwórca 
pomnika, prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków 
Mieczysław Pogodziński i prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina 
Policyjna 1939 r. Michał Krzysztof Wykowski. 

Na zakończenie uroczystości chór wojskowy odśpiewał Hymn Sybiraków.
beata Żyłkowska

KOnFerenCja „Pamięć POKOleń 2015”

Konferencja „Pamięć Pokoleń 2015. 75. rocznica losów rodzin: Katyń, 
Kresy, Kazachstan” odbyła się w dniach 17–19 września 2015 r. w Mu-
zeum Niepodległości oraz w Muzeum Katyńskim w Warszawie. Poświę-
cona była upamiętnieniu losów obywateli polskich, walczących o życie 
i wolność na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej i na uchodźstwie 
w czasie II wojny światowej. Konferencję zorganizowały wspólnie Fun-
dacja Kresy-Syberia, Związek Sybiraków, Muzeum Niepodległości, Dom 
Spotkań z Historią oraz Muzeum Katyńskie.

Dnia 17 września, w Dniu Sybiraka uczestnicy konferencji, wśród 
których byli oprócz sybiraków z Warszawy, goście z Białorusi, Wielkiej 
Brytanii, USA, Kanady, Republiki Południowej Afryki, Australii i Nowej 
Zelandii, spotkali się pod pomnikiem Bitwy o Monte Cassino (skwer Żoł-
nierzy Tułaczy), skąd w Marszu Pamięci Pokoleń przemaszerowali wzdłuż 
ul. W. Andersa pod pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie. 
Tam wzięli udział w uroczystości poświęconej obchodom 76. rocznicy 
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agresji sowieckiej na Polskę i Dnia 
Sybiraka.

Wieczorem uczestniczyli w kon-
cercie na terenie nowej siedziby Mu-
zeum Katyńskiego w Cytadeli War-
szawskiej zorganizowanym z okazji 
otwarcia muzeum.

W piątek 18 września uczestni-
cy konferencji wzięli udział w sesji 
w gmachu Muzeum Niepodległości. 
Po wprowadzeniu, które wygłosił 
prezes Fundacji Kresy-Syberia Ste-
fan Wiśniowski, głos zabrali prezes 
Zarządu Oddziału Warszawskiego 
Związku Sybiraków Mieczysław 
Pogodziński oraz zastępca dyrekto-
ra Muzeum Niepodległości Jolanta 
Dąbek. W części merytorycznej To-

Marsz Pamięci Pokoleń wyruszył spod pomnika Bitwy o Monte Cassino na skwerze 
Żołnierzy Tułaczy

W programie konferencji znalazły się 
wykłady i prezentacje
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masz Kuba Kozłowski z Domu Spotkań z Historią (Polska) wygłosił wykład 
„Przedwojenne Kresy tyglem narodów”, który spotkał się z dużym zaintere-
sowaniem. Następnie białoruski historyk Ihar Melnikau wygłosił referat na 
temat białoruskiej listy katyńskiej. Jako kolejny mówca głos zabrał kanadyj-
ski geograf Colin Forsyth, który przedstawił zarys i dodatkowe efekty swo-
jego projektu interaktywnej strony o wymarłych wsiach dawnych Kresów.

Była również możliwość zapoznania się z multimedialną wystawą przed-
stawiającą malarstwo sybiraczki Alicji Moskalukowej-Edwards z Amery-
ki. Ona sama ze względu na stan zdrowia nie mogła przybyć. 

Cobus Rademeyer i Stefan Szewczuk z Republiki Południowej Afryki 
przedstawili drogi i warunki życia dzieci polskich, które wyszły z armią 
gen. Andersa i trafiły do Rodezji, oraz ich późniejsze przejścia. 

W dalszej części uczestnicy zapoznali się z projektem filmu animowa-
nego „Ludobójstwo” przedstawionym przez polskiego reżysera Arkadiusza 
Olszewskiego.

Na zakończenie pod przewodnictwem prezesa Stefana Wiśniowskiego 
dyskutowano nad osiągnięciami i priorytetami rozwoju Wirtualnego Mu-
zeum Kresy-Syberia. Rozważano również plany przyszłorocznej konferen-
cji, która ma być poświęcona losom nieletnich jeńców obozów NKWD 
w czasie II wojny światowej. 

W sobotę 19 września uczestnicy konferencji spotkali się w nowo 
otwartym Muzeum Katyńskim 
na zaproszenie dyrektora Sła-
womira Frątczaka, który był też 
przewodnikiem podczas zwie-
dzania muzeum. Przed zwiedza-
niem została podpisana umowa 
między Muzeum Wojska Pol-
skiego a Fundacją Kresy-Syberia 
o dalszej współpracy. Zastępca 
dyrektora Ewa Kowalska przed-
stawiła plany wspólnej konferen-
cji w przyszłym roku. Wszyscy 
byli zafascynowani samym mu-
zeum, jak i olbrzymim zaanga-
żowaniem dyrektora Sławomira 
Frątczaka w oprowadzaniu po 

Muzeum Wojska Polskiego i Fundacja Kresy-
-Syberia podpisały umowę o współpracy. Na 
zdjęciu (od prawej) dyrektor Muzeum Katyń-
skiego Sławomir Frątczak, dyrektor Muzeum 
Wojska Polskiego Zbigniew Wawer i prezes 
Fundacji Kresy-Syberia Stefan Wiśniowski
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kolejnych jego obiektach. Muzeum Katyńskie to oddział Muzeum Woj-
ska Polskiego, placówka historyczno-martyrologiczna. Jej zadaniem jest 
przedstawienie zbrodni katyńskiej za pomocą „specyficznych” zabytków 
rzeczowych, m.in. relikwii wydobytych z dołów śmierci – w Katyniu, 
Charkowie i Miednoje oraz licznych dokumentów.

leon Zujko

WOłOmin UCZCił dZień SybiraKa

W dniu 17 września 1939 r. Sowieci zaatakowali Polskę, zadając tym sa-
mym cios w plecy, gdyż nasz kraj bronił się w tym czasie przed niemiecką 
agresją. W 76. rocznicę tego wydarzenia (jak co roku) obchodziliśmy Dzień 
Sybiraka. Pamięć o sybirakach jest kultywowana również w Wołominie. 
Każdego roku władze samorządowe miasta z wołomińskim Kołem Związ-
ku Sybiraków (Oddział Warszawski) organizują wspólną uroczystość.

Uczczenie Dnia Sybiraka to w Wołominie wieloletnia tradycja. Pamięć 
o trudnym w naszej historii okresie, o rodakach, którzy w tragicznych oko-

Kwiaty składają: na pierwszym planie Maria Sobolewska (z lewej) i przedstawiciel-
ka kombatantów, w drugim rzędzie od lewej zastępca burmistrza Sylwester Jago-
dziński, burmistrz Elżbieta Radwan, przewodniczący Rady Miasta Leszek Czarzasty 
i starosta Kazimierz Rakowski
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licznościach stracili życie, kultywowana jest dzięki aktywności członków 
Koła Związku Sybiraków, którzy od lat pamiętają o tej rocznicy i dbają 
o to, aby miała odpowiednią oprawę. 

W organizację włączają się władze samorządowe i mieszkańcy. „Sybi-
racy przebaczyli swoim oprawcom, ale nie zapomnieli. Jednym z naszych 
najważniejszych obowiązków po upadku komunizmu jest odbudowa pa-
mięci historycznej. Nie brakuje w historii Polaków takich rozdziałów, 
o których prawdę zamazywano i fałszowano przez dziesięciolecia. Dotar-
cie do prawdy nierzadko bywa trudne. Pamiętać jednak musimy, że to właś- 
nie historia kształtuje naszą współczesną świadomość, naszą obywatelską 
postawę i patriotyczną dumę” – powtarza każdego roku Maria Sobolewska, 
honorowa prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Wołominie.

Pierwszym etapem obchodów Dnia Sybiraka była msza święta, która zo-
stała odprawiona w kościele Matki Bożej Królowej Polski. W świątyni zebra-
li się sybiracy, samorządowcy, młodzież z wołomińskich szkół oraz miesz-
kańcy, dla których ważna jest pamięć historyczna. Nie zabrakło też pocztów 
sztandarowych. Eucharystię odprawiali: ks. Grzegorz Idzik i ks. Mie- 
czysław Malinowski. W czasie mszy księża starali się jak najwięcej opo-
wiedzieć o historii sybiraków. Po nabożeństwie uczestnicy uroczyście 
przemaszerowali pod pomnik Zesłańców Sybiru i Osób Represjonowanych 
w latach 1939–1956, gdzie złożono wieńce i odbył się apel poległych.

Przemarsz ulicami Wołomina
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Trzecia część uroczystości miała miejsce w Miejskim Domu Kultury 
w Wołominie. Odśpiewano Hymn Sybiraków. Prezes Zarządu Koła ZS 
w Wołominie Wojciech Witek wręczył odznaczenia za zasługi dla Związku 
Sybiraków. Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej im. AK w Janówce 
zaprezentowali spektakl pt. „Wolność, kocham i rozumiem”.

Paweł Choim

niGdy WięCej WOjny,  
niGdy WięCej ZSyłeK POlaKóW na Sybir

17 września 2015 r. w Świebodzicach sybiracy miejscowego Koła Związków 
Sybiraków (Oddział ZS w Wałbrzychu), liczącego 81 członków, uroczyście 
obchodzili Dzień Sybiraka oraz 20-lecie powstania Koła Związku Sybiraków 
w Świebodzicach i 75. rocznicę masowych zsyłek Polaków na Sybir. Uroczyste 
obchody objęli swym patronatem burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz 
oraz kapelan sybiraków ks. prałat dr Jan Gargasewicz. 

Obchody rozpoczęła msza święta w kościele parafii pw. św. Mikołaja, 
prowadzona przez ks. prałata dr. Jana Gargasewicza oraz wieloletniego ka-
pelana tutejszych sybiraków ks. prałata Augustyna Nazimka. Udział wzięli 

Sybiracy z Koła ZS w Wołominie przy pomniku Zesłańców Sybiru i Osób Represjono-
wanych w latach 1939–1956. Z lewej prezes Zarządu Koła Wojciech Witek
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sybiracy, młodzież i nauczyciele Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków, władze 
miasta oraz mieszkańcy Świebodzic. Znakomitą oprawę muzyczną stwo-
rzył Oktoich, chór przy cerkwi św.św. Cyryla i Metodego i Prawosławnego 
Ordynariatu Wojska Polskiego Garnizonu Wrocław, rozpoczynając obcho-
dy odśpiewaniem „Bogurodzicy”.

Po mszy wszyscy uczestniczyli w złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy 
przy obelisku z tablicą przy murach kościoła upamiętniającą ofiary agresji 
sowieckiej – zesłanych na Syberię, zamordowanych przez NKWD, zmar-
łych z głodu, mrozu i katorżniczej pracy. Uroczystość prowadził prezes 
Zarządu Koła Związku Sybiraków w Świebodzicach Tadeusz Fedorowicz. 
Wystąpienie okolicznościowe o charakterze historycznym wygłosiła wi-
ceprezes Jadwiga Pichurska. Bardzo wymowny i wzruszający był apel pa-
mięci z udziałem młodzieży i werblistów – uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 4, których uderzenia w werble wzruszyły serca zgromadzonych.

Następnie odbył się przemarsz zebranych sybiraków i młodzieży szkol-
nej z Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków na czele z pocztami sztandarowymi. 
Złożono kwiaty przy pomniku papieża Jana Pawła II i oddano cześć wiel-
kiemu Polakowi.

Uroczystości kontynuowano w Miejskim Domu Kultury w Świebodzicach.
Obchodom przewodniczył prezes Zarządu Koła Tadeusz Fedorowicz. 

Obecnością zaszczycili m.in. starosta świdnicki Piotr Fedorowicz, bur-
mistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz, przewodniczący Rady Miejskiej 

Od lewej: prezes 
Zarządu Koła ZS 
w Świebodzicach 
Tadeusz Fedorowicz, 
wieloletni kapelan 
sybiraków ks. prałat 
Augustyn Nazimek, 
wiceprezes Zarządu 
Koła ZS w Świebo-
dzicach Jadwiga 
Pichurska, kapelan 
sybiraków ks. prałat 
dr Jan Gargasewicz
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Łukasz Kwadrans, sekretarz miasta Anna Żygadło, kapelani sybiraków 
ks. prałat Jan Gargasewicz i ks. prałat Augustyn Nazimek, prezes Zarzą-
du Oddziału Związku Sybiraków w Wałbrzychu Stanisław Sznajder oraz 
wiceprezes Jerzy Orabczuk, dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków Mał-
gorzata Schabowska z nauczycielami, dyrektor Miejskiego Domu Kultury 
Agnieszka Gielata, dyrektor Biblioteki Miejskiej Małgorzata Grudzińska, 
przewodniczący Koła Platformy Obywatelskiej w Świebodzicach Andrzej 
Chuchro, wieloletni przyjaciel sybiraków Bogusław Krzysztofowicz.

W czasie uroczystości za wspieranie i zasługi dla Związku Sybiraków 
odznaczeni zostali Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sy-
biraków nauczyciele Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków w Świebodzicach  
– Katarzyna Cabanek, Eliza Pękała i Waldemar Grochowski oraz Odznaką 
Honorową Sybiraka – Ryszard Łyczba.

Wyjątkowym gościem był kpt. Julian Lech, sybirak, bohater II wojny 
światowej, uczestnik walk na szlaku od Lenino do Berlina, odznaczony 
najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym Krzyżem Komandorskim 
(II klasy) Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Chór Oktoich wykonał Hymn Sybiraków oraz kilka pieśni wojskowo-
-partyzanckich i patriotycznych.

W ten sposób w Świebodzicach pamięć o sybirakach i ich okrutnych losach 
jest utrwalana i przekazywana następnym pokoleniom. Nigdy więcej wojny!

ryszard łyczba

Odznaczeni (od lewej): Ryszard Łyczba, Katarzyna Cabanek, Eliza Pękała i Walde-
mar Grochowski
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OdSłOnięCie POmniKa ZeSłańCóW SybirU 
W ŻaraCh

Uroczystość odsłonięcia pomnika Zesłańców Sybiru w Żarach (Oddział 
ZS w Zielonej Górze) odbyła się 17 września 2015 r., w ustanowionym 
uchwałą Sejmu RP Dniu Sybiraka. Pomnik upamiętnia losy Polaków de-
portowanych na wschodnie tereny Związku Radzieckiego i do Kazachstanu. 
Patronat honorowy nad uroczystością objęli: wojewoda lubuski Katarzyna 
Osos, marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak, przewodniczący 
Sejmiku Województwa Lubuskiego Czesław Fiedorowicz, JE ks. bp dr Stefan 
Regmunt z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, przewodniczący Lubuskiej 
Rady Kombatantów, Osób Represjonowanych i Stowarzyszeń Patriotycz-
nych gen. brygady Zbigniew Szura, burmistrz miasta Żary Danuta Madej, 
starosta powiatu żarskiego Janusz Dudojć, dziekan ks. Stanisław Pojnar.

Uroczystość odsłonięcia pomnika poprzedzona została mszą świętą w ko-
ściele Serca Pana Jezusa, którą celebrował JE ks. bp senior dr Adam Dycz-
kowski. Udział wzięły poczty sztandarowe Wojska Polskiego, terenowych 
Kół Związku Sybiraków i innych organizacji kombatanckich.

Po zakończonej mszy świętej wszyscy udali się pod pomnik. W tej części 
uroczystości uczestniczyli kompania honorowa i orkiestra Wojska Polskiego, 
młodzież, osoby zaproszone i mieszkańcy miasta. Po wysłuchaniu hymnu pań-
stwowego w wykonaniu orkiestry Wojska Polskiego przybyłych powitał prezes 

Zarządu Koła Związku Sybira-
ków Józef Seńków. Wśród zapro-
szonych byli senator RP Robert 
Dowhan, władze samorządowe 
miasta Żary z zastępcą burmistrza 
Olafem Napiórkowskim, starosta 
powiatu żarskiego Janusz Dudojć, 
JE ks. bp dr Adam Dyczkowski, 
ks. Stanisław Pojnar, przewodni-
czący Lubuskiej Rady Komba-
tantów, Osób Represjonowanych 
i Stowarzyszeń Patriotycznych 
gen. brygady Zbigniew Szura, 
prezes Zarządu Oddziału Związ-
ku Sybiraków w Zielonej Górze Pomnik Zesłańców Sybiru odsłonięty w Żarach



55UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA

i członek Zarządu Głównego Wacław Mandryk. Prezes Józef Seńków szcze-
gólnie gorąco powitał sybiraków i młodzież szkolną. 

Aktu odsłonięcia pomnika Zesłańców Sybiru dokonali: JE ks. bp dr Adam 
Dyczkowski, zastępca burmistrza Żar Olaf Napiórkowski, prezes Zarządu 
Koła ZS w Żarach Józef Seńków, prezes Zarządu Oddziału ZS w Zielonej 
Górze Wacław Mandryk, projektant pomnika Henryk Domaradzki oraz sta-
rosta powiatu żarskiego Janusz Dudojć. Następnie JE ks. bp dr Adam Dycz-
kowski dokonał poświęcenia pomnika.

W dalszej części uroczystości wręczone zostały odznaczenia nadane przez 
prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków Tadeusza Chwiedzia. Złotą 
Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków otrzymali: JE ks. bp 
dr Adam Dyczkowski, ks. Stanisław Pojnar, autor projektu pomnika Henryk 
Domaradzki, wykonawca pomnika i właściciel firmy Tempus Polska Krzysz-
tof Piaseczny oraz sybiracy Józef Huryk i Zygmunt Huryk. Odznakę Hono-
rową Sybiraka nadano zastępcy burmistrza Żar Olafowi Napiórkowskiemu, 
byłemu staroście powiatu żarskiego Markowi Cieślakowi, wiceprezesowi 
Zarządu Koła ZS w Żarach Włodzimierzowi Burzyńskiemu, sybirakom Pio-
trowi Mosakowskiemu, Piotrowi Medwiedukowi, Mieczysławowi Kurało-
wiczowi. Aktu dekoracji odznaczeniami dokonał prezes Zarządu Oddziału 
Związku Sybiraków w Zielonej Górze i członek Zarządu Głównego Wacław 

Odznaczeni Odznaką Honorową Sybiraka (od lewej): Marek Cieślak, Mieczysław Kura-
łowicz, Piotr Medwieduk, Olaf Napiórkowski, Włodzimierz Burzyński, Piotr Mosakowski
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Mandryk w asyście prezesa Zarządu Koła w Żarach Józefa Seńkowa i sekre-
tarza Zarządu Koła Mieczysława Patera. 

Wystąpienie okolicznościowe wygłosił Wacław Mandryk. Przedstawił histo-
rię powstania Związku Sybiraków i jego aktualną rolę jako organizacji kom-
batanckiej. Poruszył także problem nieposiadania uprawnień osoby represjo-
nowanej przez większość zielonogórskich sybiraków. Podziękował żarskim 
sybirakom na czele z prezesem Józefem Seńkowem za podjętą inicjatywę i bu-
dowę pomnika Zesłańców Sybiru, trwałego znaku pamięci, przy dużej pomocy 
władz samorządowych – miasta Żary, powiatu żarskiego i gminy Żary. 

Pełnomocniczka wojewody lubuskiego Brygida Grzybowicz odczytała 
list gratulacyjny wojewody Katarzyny Osos z okazji odbywającej się uro-
czystości. Starosta Janusz Dudojć w pięknych słowach pogratulował sybira-
kom wspaniałego pomnika, uznając go za ważny znak pamięci o Polakach, 
którzy doznali krzywd Golgoty Wschodu za wierność Polsce. Poinformował, 
że jego ojciec również był sybirakiem. 

Następnie uczeń Zespołu Szkół Samochodowych w Żarach Dawid Far-
mulski recytował wspaniale wiersz o losach sybiraków na zesłaniu, nagro-
dzono go dużymi brawami. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 w Żarach 
odśpiewali z udziałem orkiestry młodzieżowej Miejskiego Domu Kultury 
w Żarach w bardzo wzniosły sposób Hymn Sybiraków, co uczestnicy uro-
czystości nagrodzili gromkimi oklaskami. 

Apel sybiraków zmarłych na bezkresnych ziemiach Syberii i żołnierzy sy-
biraków walczących za wolność i niepodległość Polski odczytał z udziałem 

żołnierzy dowódca kompanii honoro-
wej Wojska Polskiego – 11. Lubuskiej 
Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla 
Jana III Sobieskiego. Następnie zapro-
szeni goście, młodzież oraz przybyli na 
uroczystość sybiracy i mieszkańcy zło-
żyli pod pomnikiem wiązanki kwiatów.

Na zakończenie uroczystości ku czci 
poległych żołnierzy sybiraków walczą-
cych na wielu frontach II wojny świato-

Kwiaty pod pomnikiem składają (od lewej) 
Maria Karbowiak, prezes Zarządu Koła Józef 
Seńków i Jadwiga Korzanowska
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wej oraz sybiraków zmarłych na zesłaniu kompania Wojska Polskiego oddała 
salwę honorową, a orkiestra wojskowa odegrała melodię marszową Wojska 
Polskiego oraz Hymn Sybiraków.

Po uroczystości zaproszeni goście udali się do nowo otwartego Muzeum 
Regionalnego Ziemi Żarskiej, gdzie czekał przygotowany poczęstunek. Była 
także możliwość zapoznania się ze zbiorami – eksponatami historycznymi 
regionu żarskiego od czasów średniowiecza do okresu nowożytnego. Dodat-
kowych informacji szczegółowo udzielał dyrektor muzeum Jacek Jakubiak.

Uroczystość licznie zgromadziła mieszkańców Żar, młodzież szkolną, de-
legacje sybiraków z sąsiednich terenowych Kół, przedstawicieli organizacji 
kombatanckich i służb mundurowych. Wszyscy uczestnicy byli zachwyceni 
pięknem i dostojnością pomnika, który wiernie oddaje golgotę Zesłańców 
Sybiru, stanowiąc równocześnie miejsce nauki historii o poniesionych przez 
Polaków ofiarach w walce o niepodległość narodową.

Wacław mandryk

dZień SybiraKa W dUSZniKaCh-ZdrOjU

Jak co roku w dniu 17 września 2015 r. sybiracy Koła Związku Sybiraków 
w Dusznikach-Zdroju (Oddział ZS we Wrocławiu) spotkali się w Klubie Senio-
ra. Po wysłuchaniu Hymnu Sybiraków odmówiono modlitwę za zmarłych na 
„nieludzkiej ziemi” i tych, którzy odeszli już po powrocie do Polski. Spotkanie 
przy poczęstunku przygotowanym przez sybiraczki z Koła przebiegało w ser-
decznej atmosferze, wspominano tragiczne przeżycia z lat zesłania i rozmawiano 
o obecnych problemach, przede wszystkim zdrowotnych. Na zakończenie pre-
zes Zarządu Koła Janina Łaba podziękowała wszystkim za udział w spotkaniu.

Dalsza część uroczystości upamiętniającej Dzień Sybiraka i 76. roczni-
cę agresji sowieckiej na Polskę odbyła się dnia 20 września 2015 r. przed 
obeliskiem Sybiraków. Zebrali się przy nim sybiracy, poczty sztandarowe 
szkoły podstawowej, straży pożarnej, Koła Związku Sybiraków, zaproszeni 
przedstawiciele władz miasta i mieszkańcy. Po powitaniu przybyłych pod 
przewodnictwem ks. wikarego Mateusza Szweda odmówiono modlitwę za 
zmarłych, złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

 Następnie wszyscy weszli do kościoła, gdzie przy dźwiękach Hymnu 
Sybiraków rozpoczęło się nabożeństwo. Mszę świętą w intencji sybiraków 
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zmarłych i żyjących celebrował ks. wikary Mateusz Szwed. Pod koniec mszy 
prezes Zarządu Koła Janina Łaba i zastępca burmistrza Jacek Kowalczyk 
w krótkich wypowiedziach nawiązali do Dnia Sybiraka i 76. rocznicy agresji 
sowieckiej na Polskę. Prezes Janina Łaba odczytała modlitwę dziękczynną 
do Matki Boskiej Sybirackiej oraz podziękowała księdzu i wszystkim obec-
nym za uczestnictwo w mszy świętej. Ks. wikary Mateusz Szwed udzielił 
błogosławieństwa zebranym. Uroczyste nabożeństwo zakończono odśpie-
waniem hymnu „Boże, coś Polskę”.

Zarząd Koła ZS w dusznikach-Zdroju

ŻyWa leKCja hiSTOrii W jerZmanKaCh

Najmłodsi uczniowie Gimnazjum im. Sybiraków w Jerzmankach w dniu 
17 września 2015 r. spotkali się na lekcji żywej historii z sybiraczką Franciszką 
Adamenko. Pierwszoklasiści wysłuchali opowieści o losach rodziny pani Fran-
ciszki, o aresztowaniu w 1950 r., wywózce w okolice Chabarowska, warunkach 
życia, pracy rodziców i pobycie w rosyjskiej szkole. Bohaterka spotkania po-
kazywała zdjęcia z koleżankami, swoje rosyjskie świadectwo szkolne. Wspo-
minała o skrajnej biedzie i wielkiej miłości, jaką otrzymywała od rodziców, co 
pomogło im przetrwać okres deportacji i pozwoliło wrócić do Polski w 1957 r.

Spotkanie przy obelisku Sybiraków
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Takie spotkania są elementem wychowania młodzieży w Gimnazjum  
im. Sybiraków w Jerzmankach w duchu patriotyzmu i szacunku dla ojczy-
zny. Są one wpisane w harmonogram zajęć klas pierwszych i stanowią waż-
ny element przekazywania historii narodowej. 

Katarzyna brauza

V marSZ SybiraCKi Ziemi ZGOrZeleCKiej

Pamięć o cierpieniu tych, którzy przeżyli
przenieśmy przez pokolenia
Fragment apelu poległych

W dniu 17 września 2015 r. uczniowie i pracownicy oświaty gminy i miasta 
Zgorzelec po raz piąty uczestniczyli w Sybirackim Marszu Pamięci. W tym 
roku udało się zebrać rekordową liczbę dzieci i młodzieży oraz towarzyszą-
cych im dorosłych – nauczycieli i opiekunów – około 300 osób. Na szczegól-
ny szacunek zasługiwały najmłodsze dzieci, tj. uczniowie ze szkół podstawo-
wych w Łagowie, Osieku, Trójcy i Żarskiej Wsi. 

Z placu przy Gimnazjum im. Sybiraków w Jerzmankach wyruszyliśmy 
kilka minut po godz. 11 00. Niepowtarzalność chwili podkreślała orkiestra 
KWB Turów, która prowadziła nas przez Jerzmanki, przyciągając mieszkań-

Żywej lekcji historii udzieliła sybiraczka Franciszka Adamenko
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ców wsi i inne osoby znajdujące się akurat w okolicy. Marszowym tempem 
pokonaliśmy trasę do Zgorzelca i pod pomnikiem Orła spotkaliśmy się z za-
proszonymi gośćmi – sybirakami i honorowymi sybirakami, samorządow-
cami, reprezentantami duchowieństwa, służb mundurowych, kombatantami 
i mieszkańcami miasta, którzy zechcieli wziąć udział w naszej uroczystości. 

Kilka minut po południu wspólnie przemaszerowaliśmy przez Cmentarz 
Komunalny, aby pod pomnikiem Sybiraków oddać im cześć. Wysłuchaliśmy 
Hymnu Sybiraków. Następnie wszystkich powitały dyrektor Gimnazjum  

im. Sybiraków w Jerzman-
kach Renata Mikołajów i se-
kretarz Zarządu Koła Związ-
ku Sybiraków w Zgorzelcu 
Larysa Ługowska. Były oko-
licznościowe przemówienie 
burmistrza Zgorzelca Rafała 

Ulicami Jerzmanek przeszedł V Marsz Sybiracki Ziemi Zgorzeleckiej

Zebranych przywitały sekretarz 
Zarządu Koła ZS w Zgorzelcu 
Larysa Ługowska (przemawia) 
i dyrektor Gimnazjum im. Sybi-
raków w Jerzmankach Renata 
Mikołajów (z prawej strony)
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Gronicza, modlitwa za sybiraków poprowadzona przez ks. dziekana Macie-
ja Wesołowskiego, apel poległych odczytany przez sybiraka Rafała Paszka 
oraz złożenie pod pomnikiem kwiatów i zniczy przez delegacje reprezentu-
jące uczestników marszu. Na koniec orkiestra KWB Turów zagrała Rotę.

Wyrazy podziwu i podziękowania kierujemy do wszystkich uczestników 
uroczystości, tym bardziej że warunki atmosferyczne były skrajnie niedo-
godne i wielu dawały się we znaki. Również słowa podziękowania kieru-
jemy do zabezpieczających marsz funkcjonariuszy policji oraz młodzieży 
z klasy ratownictwa medycznego z Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych  
im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu, którzy nie tylko uczestni-
czyli w marszu z Jerzmanek do Zgorzelca, ale również opiekowali się osoba-
mi, które słabły w czasie upału. Jak widać tegoroczny marsz był wielkim wy-
zwaniem w każdym względzie, choć jest on tylko namiastką tego, co przed 
75 laty musieli przeżywać wypędzani z domów sybiracy. 

Jesteśmy dumni, że jubileuszowy – V Marsz Sybiracki Ziemi Zgorzelec-
kiej zaangażował tak dużą liczbę osób – dzieci i dorosłych. Właśnie w ten 
sposób chcemy przenosić przez pokolenia zobowiązanie, jakie podjęliśmy 
ponad pięć lat temu, przyjmując za patrona szkoły sybiraków.

Katarzyna brauza

dZień SybiraKa W TOrUniU

W dniu 18 września 2015 r. w Toruniu uroczyście obchodzono Dzień Sy-
biraka. Udział w uroczystościach wzięli, oczywiście, uczniowie z Gimna-
zjum nr 6 i VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru.

O godz. 11 w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie z sybira-
kiem Leszkiem Masłowskim, prezesem Zarządu Koła Związku Sybiraków 
w Chełmży. Opowiadał młodzieży o dramatycznej podróży na Syberię, ka-
torżniczej pracy, głodzie i chorobach. To była naprawdę żywa lekcja historii. 
Potem wszyscy wysłuchali krótkiego koncertu Warszawskiej Orkiestry 
Symfonicznej „Sonata”. Muzycy zaprezentowali utwory Fryderyka Chopi-
na i Stanisława Moniuszki. Następnie goście zwiedzili wystawę „Sybiracy 
wczoraj i dziś”, która znajduje się w Urzędzie Marszałkowskim. Ostatnim 
punktem tej części obchodów było wspólne obejrzenie filmu „Losy zesłań-
ców Sybiru”. 
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O godz. 15 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny 
odbyła się msza święta w intencji sybiraków. Po niej wyruszył V Toruński 
Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. Poczty sztandarowe, goście, toruń-
scy sybiracy i uczniowie w asyście kompanii honorowej przemaszerowali 
na Cmentarz Komunalny im. Ofiar II Wojny Światowej, gdzie znajduje się 
obelisk Sybiraków. Przy nim podczas uroczystości wartę honorową pełnili 
uczniowie klas mundurowych Gimnazjum nr 6 i VI Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Zesłańców Sybiru. Po przemówieniach i apelu poległych, zgroma-

Ulicami miasta przeszedł V Toruński Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru

W Urzędzie Marszał-
kowskim odbyło się 
spotkanie z sybirakiem 
Leszkiem Masłowskim 
(w pierwszym rzędzie 
pośrodku)
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dzeni goście w asyście uczniów klas mundurowych złożyli wiązanki i znicze 
przy obelisku Sybiraków. Na zakończenie orkiestra wojskowa zagrała Hymn 
Sybiraków i Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego.

izabela świtała

i marSZ PamięCi ZeSłańCóW SybirU  
W PiłaWie Górnej 

Z okazji Dnia Sybiraka w hołdzie pamięci tym, którzy pozostali „na nie-
ludzkiej ziemi”, 18 września 2015 r. Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Pi-
ławie Górnej wraz z Kołem Ziemi Dzierżoniowskiej Związku Sybiraków  
(Oddział we Wrocławiu) zorganizowały I Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru.

Uroczystość, którą poprowadziła dyrektor gimnazjum Edyta Lisow-
ska, rozpoczęła się o godz. 11 przed pomnikiem Sybiraków przy kościele 
pw. św. Marcina w Piławie Górnej. Najpierw odśpiewano hymn państwo-
wy, następnie ks. prałat Zbigniew Wolanin poprowadził modlitwę za zmar-
łych sybiraków i udzielił błogosławieństwa uczestnikom marszu. Delega-
cja nauczycieli z Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej oraz 
sybiracy złożyli kwiaty pod pomnikiem.

Złożenie kwiatów przez przedstawicieli Oddziału ZS w Toruniu. W pierwszym rzę-
dzie honorowa prezes Zofia Kalisz i prezes Jan Myrcha
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Uformowana kolumna ruszyła ulicami miasta na pl. Piastów Śląskich pod 
pomnik Ofiar II Wojny Światowej, gdzie odbyła się dalsza część uroczy-
stości. Uczestników marszu prowadziła Grupa Rekonstrukcji Historycznej  
58. Pułku Piechoty. Tuż za nią maszerowały poczty sztandarowe: Koła Ziemi 
Dzierżoniowskiej Związku Sybiraków, Gimnazjum nr 1 im. Zesłańców Sybi-
ru w Bielawie, Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej i Szkoły 
Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej oraz zaproszeni go-
ście: wiceburmistrz Piławy Górnej Izabela Woronowicz, sekretarz gminy Ja-
cek Mikus, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Piławy Górnej Bogusława 
Barwacz, radni powiatu Ewa Żygadło i Wacław Dziendziel, ks. prałat Zbi-
gniew Wolanin, prezes Zarządu Koła ZS Ziemi Dzierżoniowskiej Eugeniusz 
Kuszka, przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniow-
skiej Kazimiera Sygulska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki 
w Piławie Górnej Tomasz Jamróg, dyrektorzy placówek oświatowych w Pi-
ławie Górnej, sybiracy, kombatanci, „Górzanki”, przedstawiciele Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej 
oraz uczniowie gimnazjum i mieszkańcy Piławy Górnej. 

Na placu przed pomnikiem uczestnicy marszu odśpiewali Hymn Sybira-
ków. Głos zabrali wiceburmistrz Piławy Górnej Izabela Woronowicz oraz 
przedstawiciel kombatantów Zdzisław Maciejewski. Następnie zaproszeni 
goście złożyli kwiaty i zapalili znicze przed pomnikiem. Uczniowie gimna-
zjum zaprezentowali krótki program artystyczny, a przedstawiciel Grupy Re-
konstrukcji Historycznej Jarosław Kresa odczytał apel poległych. Eugeniusz 
Kuszka w imieniu sybiraków podziękował za godne uczczenie Dnia Sybiraka.

I Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej
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Na zakończenie dyrektor Edyta Lisowska podziękowała wszystkim za 
udział w I Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru i podkreśliła, że przemarsz 
przez miasto to manifestacja pamięci o szczególnych czasach i wyjątkowych 
ludziach – sybirakach.

marta Sochacka-Pelczar, mariola jabłońska

dZień SybiraKa W brOdniCy

W dniu 19 września 2015 r. Koło Związku Sybiraków w Brodnicy (Od-
dział ZS w Toruniu) obchodziło Dzień Sybiraka. Jak co roku członkowie 
Koła i zaproszeni goście przybyli do Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy. 

Prezes Zarządu Koła Jarosław Michałowski powitał przybyłych. Wpro-
wadzony został sztandar Koła, którym od 21 stycznia 2005 r. opiekuje się 
młodzież Zespołu Szkół Rolniczych. Wysłuchano Hymnu Sybiraków. Prezes 
Jarosław Michałowski opowiedział o zesłaniach Polaków z Kresów Wschod-
nich do łagrów w ZSRR, zarówno pierwszych w lutym 1940 r., jak i tych po 
wyzwoleniu w 1945 r. powiatu brodnickiego, gdy NKWD aresztowało i bez 
wyroku wywiozło na Sybir 700 mieszkańców.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. wiceburmistrz Brodnicy Krzysztof 
Hekert, starosta brodnicki Piotr Boiński, emerytowany proboszcz brodnic-

Poczty sztandarowe i władze miasta w kolumnie marszowej
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kiej fary ks. Bolesław Lichnerowicz, dyrektor szkoły z gronem pedagogicz-
nym, uczniowie oraz członkowie Związku Sybiraków.

Za położone zasługi nauczycielka historii w Zespole Szkół Rolniczych 
Justyna Bartoszewska została odznaczona Srebrną Odznaką Honorową za 
Zasługi dla Związku Sybiraków. 

Uroczystość uświetniła część artystyczna w wykonaniu uczniów.
Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek, przy któ-

rym wspominano lata spędzone na zesłaniu.
W chwili obecnej Koło Związku Sybiraków w Brodnicy liczy 28 członków 

ze średnią wieku 80–83 lata. W ciągu roku szkolnego w istniejącej w Zespole 

Kwiaty składa 
delegacja Koła 
ZS w Brodnicy (od 
lewej): sekretarz 
Józef Hildebrant, 
prezes Jarosław 
Michałowski i Lu-
dwik Kluszczyński

Warta honorowa 
przy obelisku ku 
czci Polaków zesła-
nych na Sybir
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Szkół Rolniczych Izbie Pamięci odbywają się spotkania z młodzieżą, pod-
czas których nauczycielka historii Justyna Bartoszewska wraz z prezesem 
Zarządu Koła ZS Jarosławem Michałowskim zapoznają uczniów z historią 
zesłań Polaków na Sybir. W roku szkolnym 2014/2015 odbyło się osiem ta-
kich spotkań. Zainteresowanie wśród młodzieży jest znaczne. Uczniowie do-
wiadują się o przeżytym głodzie, pracy często ponad ludzkie siły w trudnych 
warunkach klimatycznych, doznanym terrorze – o Golgocie Wschodu.

józef hildebrant

UrOCZySTOśCi W jaWOróWCe 

W dniu 19 września 2015 r. już po raz kolejny odbyło się spotkanie dla uczcze-
nia rocznicy spacyfikowania Jaworówki przez wojska carskie podczas powsta-
nia styczniowego, w sierpniu 1863 r. i oddania hołdu mieszkańcom tej miej-
scowości. Organizatorami spotkania byli: dyrektor Gminnego Centrum Kultury 
Krzysztof Stawnicki, wójt gminy Tadeusz Jaworowski oraz sybiracy z Koła ZS 
nr 13 w Białymstoku. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz gmi-
ny, sybiracy, okoliczni mieszkańcy oraz gość honorowy dr Józef Maroszek.

Podczas mszy świętej w wygłoszonej homilii ks. Krzysztof Kowalewski 
podkreślił wagę zrywu powstańczego i okrutne potraktowanie mieszkańców 
tej miejscowości przez zaborcę (wieś spalono, a mieszkańców wywieziono 
na Syberię, do Krasnojarska).

Dr Józef Maroszek w szerokim aspekcie nakreślił tło historyczne powsta-
nia styczniowego, natomiast Józef Panasiuk, sybirak, porównał losy po-
wstańców do naszej gehenny z lat 40. XX w.

Pomnik upamiętniający 198 uczestników powstania, powstały staraniem 
mieszkańców wsi Dobrzyniewo i głównego inicjatora Edwarda Popławskie-
go, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych, świadczy o naszej wiernej pamięci 
dla przeszłości i jest przekazem dla przyszłych pokoleń.

Uroczystość uświetniła obecność pocztów sztandarowych Koła Związku 
Sybiraków, Solidarności Rolniczej oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
z Dobrzyniewa.

Spotkanie zakończyło się w miłej i wspomnieniowej atmosferze przy tra-
dycyjnych kiełbaskach z ogniska. 

hipolit Popławski
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17 WrZeśnia – PamięTamy!

W niedzielę 20 września 2015 r. mieszkańcy Stalowej Woli oddali hołd 
polskim żołnierzom i policjantom rozstrzelanym przez Sowietów w począt-
kach II wojny światowej. Uroczystości przypominające rocznicę napaści na 
Polskę przez Związek Radziecki zorganizowało Koło Związku Sybiraków 
w Stalowej Woli (Oddział ZS w Rzeszowie).

Uroczystość rozpoczęła się przy Urzędzie Miasta w Stalowej Woli pod 
tablicą upamiętniającą por. Henryka Kucę, zamordowanego przez NKWD 
w Katyniu. Upamiętnienie to, ufundowane przez władze miejskie w 2006 r., 
jest stałym miejscem uroczystości ku czci Polaków bestialsko zgładzonych 
przez sowieckich oprawców.

W niedzielne przedpołudnie hołd pomordowanym oddali przedstawiciele 
samorządu lokalnego, m.in. przewodniczący Rady Miasta Rafał Weber i sta-
rosta Janusz Zarzeczny, mieszkańcy miasta i młodzież szkolna. Uroczystość 
uświetniły orkiestra Miejskiego Domu Kultury pod batutą Mieczysława Pa-
rucha i poczty sztandarowe stalowolskich szkół.

„Niech nam, Polakom, nie mówią ci z Moskwy, z Putinem na czele, że 
Armia Czerwona wyzwoliła Polskę spod okupacji niemieckiej, bo najpierw 
była wspólna napaść na Polskę Niemiec i Związku Radzieckiego we wrześ- 
niu 1939 r.” – mówił Zbigniew Paszkiewicz, prezes Zarządu Koła Związ-
ku Sybiraków w Stalowej Woli. „Symbolem szczególnego okrucieństwa 
Związku Radzieckiego były cztery deportacje ludności polskiej na Syberię. 
W bydlęcych wagonach wywieziono głównie kobiety i dzieci. Czym zawini-
ły dzieci, że zabrano im dzieciństwo? Jedyną naszą winą był fakt, że byliśmy 
dziećmi polskimi. Nie możemy o tych faktach zapomnieć. Człowiek żyje tak 
długo, jak długo żyje o nim pamięć” – zakończył swoje wystąpienie.

Po złożeniu przez delegacje wieńców pod tablicą, zgromadzeni przeszli 
pod znajdujący się nieopodal obelisk upamiętniający kpt. Kazimierza Pilata, 
komendanta obwodu AK, organizatora ruchu oporu w okupowanej Polsce. 
Tu również złożono wieńce i zapalono znicze.

Następnie uczestnicy zgromadzenia przy dźwiękach orkiestry przeszli do 
bazyliki pw. Matki Bożej Królowej Polski. Na czele pochodu niesiono tablicę 
„17.09.1939 pamiętamy”. Uroczysta msza święta w bazylice konkatedralnej 
została odprawiona w intencji zmarłych i żyjących zesłańców Sybiru. „Rzą-
dy polskie nie wykazują zainteresowania losem naszych rodaków na Wscho-
dzie. Ustawa o repatriacji jest fikcją. Dość wspomnieć, że na jej podstawie 
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przyjeżdża rocznie do Polski osiem rodzin, a więc około 50 osób. A żyje tam, 
w Kazachstanie, od 30 do 40 tysięcy Polaków. Jakże boleśnie brzmią słowa 
pani premier Ewy Kopacz o solidarności z uchodźcami z Azji i Afryki, o ich 
osiedlaniu w Polsce, jeśli nie pamięta się o Polakach w Kazachstanie” – mó-
wił Zbigniew Paszkiewicz w swoim wystąpieniu na początku mszy świętej. 
„Dzisiaj niby w wolnej Polsce sybiracy są traktowani jak obywatele drugiej 
kategorii” – zakończył z goryczą. 

Oprawę artystyczną mszy świętej zapewnił chór Solidarność. Po mszy 
świętej złożono kwiaty pod postumentem Hołdu Matkom Sybiraczkom. 
Upamiętnienie to postawiono w 2010 r. z inicjatywy Zbigniewa Paszkiewi-
cza. Jego poświęcenia dokonał ks. bp Krzysztof Nitkiewicz.

„Organizuję te uroczystości z myślą głównie o młodzieży. Sam chodzę 
po szkołach i zanoszę zaproszenia. Są takie szkoły, które zawsze są obecne, 
np. Zespół Szkół Społecznych »Kościuszkowcy« czy ze szkoły im. Sobie-
skiego” – powiedział „Sztafecie” po uroczystościach Zbigniew Paszkiewicz.

lilla Witkowska
przedruk z tygodnika „Sztafeta” nr 38 z 24 września 2015 r.

leKCje Z SybiraKami W nOWym SąCZU

„Sybir nie jest pojęciem tylko geograficznym, bardziej symbolem represji 
caratu, a później Stalina i radzieckiej machiny wobec Polski i jej obywateli. 
Dlatego więzienia, obozy, zsyłki na całym terytorium Rosji, a później ZSRR, 
nazywamy »Sybirem«, a ofiary – »sybirakami«. W czasach dzisiejszych nie 
ma cenzury. Można mówić i pisać o wszystkim. Ważne tylko, aby było komu 
słuchać i czytać” – to słowa Kazimierza Korczyńskiego, prezesa Zarządu 
Oddziału Związku Sybiraków w Nowym Sączu, z przedmowy do książki 
„Sybiracy na Sądecczyźnie”.

Tradycją Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Sączu są spotkania uczniów klas 
pierwszych z patronem. W okresie od 22 września do 2 października 2015 r. 
naszymi gośćmi byli: Kazimierz Korczyński, Aleksandra Potoczek, Danuta 
Rybicka oraz Stanisław Faliński. Młodzież miała okazję zapoznać się z hi-
storią zsyłek Polaków na „nieludzką ziemię”, posłuchać opowieści o kator-
dze, niewyobrażalnym cierpieniu fizycznym i psychicznym tysięcy ludzi 
oraz poznać powojenne losy sybiraków i ich działalność w wolnej Polsce.
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Jesteśmy wdzięczni, że zaproszeni sybiracy chętnie nas odwiedzają i dzie-
lą się wspomnieniami. To żywa lekcja historii, która na zawsze pozostaje 
w pamięci.

agata Gądek, zdjęcia renata Skowron

UrOCZySTOśCi rOCZniCOWe W GimnaZjUm nr 46 
im. SZaryCh SZereGóW W WarSZaWie

W Gimnazjum nr 46 przy ul. Kasprzaka 1/3 w Warszawie w dniu 28 wrześ- 
nia 2015 r. odbyła się uroczystość z okazji 10-lecia przyjęcia przez szko-
łę imienia Szarych Szeregów. W obchodach licznie wzięli udział sybiracy 
z Koła Wola-Bemowo. Obecni byli również sekretarz generalny Zarządu 
Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko oraz członkowie Zarządu 
Oddziału Warszawskiego ZS. Gimnazjum odznaczone zostało Złotą Od-
znaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków, dwie nauczycielki 
– Agnieszkę Czernik i Danutę Jończyk-Grądzką uhonorowano Srebrnymi 
Odznakami. Wyróżnienia te wręczył sekretarz generalny Kordian Borejko.

Szkoła pod dyrekcją Iwony Lisowskiej ściśle współpracuje z Oddziałem 
Warszawskim, a szczególnie z Kołem Wola-Bemowo, choć patron gimna-
zjum – Szare Szeregi – nie był bezpośrednio związany z Sybirem. Uczniowie 
biorą udział w Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru, który odbywa się co 

Sybiraczka Aleksandra Potoczek wraz z uczniami Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Sączu
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roku we wrześniu w Białymstoku, opiekują się Symboliczną Mogiłą Sybiraka 
na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Gimnazjaliści wraz ze sztandarem 
szkoły biorą czynny udział w uroczystościach Związku. Szkoła często też gości 
sybiraków Woli i Bemowa na swoich uroczystościach. Ponadto wspiera Koło, 
udostępniając sale na obchody sybirackie, a młodzież pomaga w ich przygo-
towaniu. Wszystko to pozwala sądzić, że współpraca nadal będzie rozwijana, 
z korzyścią dla obu stron. Wzorem patriotyzmu dla uczniów jest patron szkoły, 
a spotkania i bliska współpraca z sybirakami pozwalają lepiej rozumieć historię, 
wręcz „dotknąć” jej i rozwijać patriotyczne wartości.

maria Stankiewicz

dZieSięć laT Z PaTrOnem – SybiraKami

Już po raz dziesiąty społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej w Ka-
linowie obchodziła swoje święto. 29 września to dzień, kiedy szkoła przed 
10 laty przyjęła zaszczytne imię Zesłańców Syberyjskich.

Dekoracja sztandaru gimnazjum Złotą Odznaką 
Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków

Sekretarz generalny Kordian 
Borejko podziękował serdecz-
nie dyrektor Iwonie Lisowskiej 
za owocną współpracę ze 
Związkiem Sybiraków
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Dekoracja sztandaru 
szkoły Złotą Odznaką 
Honorową za Zasługi 
dla Związku Sybiraków, 
dokonał jej sekretarz ge-
neralny Kordian Borejko

Przemarsz pod po-
mnik Sybiraków Ziemi 
Ostrowskiej

Kwiaty pod pomnikiem 
złożyła delegacja Związ-
ku Sybiraków
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Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Sybiraków oraz wpro-
wadzeniem sztandarów szkół. Znalazły się wśród nich poczty sztandarowe 
miejscowej szkoły, sąsiednich szkół – gimnazjum i szkoły podstawowej 
w Jasienicy oraz Zespołu Oświatowego im. Sybiraków w Rozbitym Kamie-
niu (powiat sokołowski).

Szkolne świętowanie zaszczycił swoją obecnością JE ks. bp Janusz Step-
nowski, ordynariusz diecezji łomżyńskiej, który w asyście dziekana dekanatu 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej ks. prałata 
Jana Okuły oraz proboszcza parafii pw. św. Rocha w Jasienicy ks. kanonika 
Piotra Kapelańskiego odprawił mszę świętą w intencji społeczności szkolnej, 
sybiraków oraz zebranych gości. W homilii ksiądz biskup podkreślił wartości, 
którym hołdowali zesłańcy syberyjscy – Bóg, honor i ojczyzna, oraz ich znacze-
nie dla wychowania młodego pokolenia Polaków w duchu patriotyzmu.

Na szkolny jubileusz oprócz kapłanów przybyło też wielu szacownych 
gości: Marian Krupiński – radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 
Teresa Pajka – wicedyrektor Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty 
w Warszawie, Zbigniew Kamiński – starosta ostrowski, Waldemar Brzostek 
– wójt gminy Ostrów Mazowiecka, Sylwester Rozumek – przewodniczący 
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka, radni gminy Marian Kacprzak i Bog-
dan Kołota, nadkomisarz Mirosław Olszewski – komendant powiatowy 
policji, mł. bryg. Leszek Falbowski – zastępca komendanta powiatowego 
państwowej straży pożarnej, Danuta Umińska – prezes zarządu powiatowe-
go Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Jerzy Sówka – prezes Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych i Rolniczych w Ostrowi Mazowieckiej. Przybyli też 
sybiracy – „żywi patroni” szkoły, na czele z sekretarzem generalnym Zarzą-
du Głównego Związku Sybiraków Kordianem Borejką, sybiracy z Oddziału 
Warszawskiego z Marią Stankiewicz – wiceprezesem Zarządu Oddziału, sy-
biracy z Oddziału ZS w Ostrołęce z Bronisławem Kurpiewskim – wicepre-
zesem Zarządu Oddziału, sybiracy z Koła Ostrowskiego na czele z prezesem 
Tadeuszem Jemielitą. Obecni byli także państwo Celina i Jan Elceserowie 
– chrzestni sztandaru szkoły, właściciele miejscowej firmy Elkopol, sołtysi 
wsi z obwodu szkoły – Stefan Matys (Kalinowo), Elżbieta Grabowska (Pod-
borze), Marek Wyszomirski (Prosienica), prezes OSP w Kalinowie Zbigniew 
Wróbel, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół – Zespołu Oświatowego im. Sy-
biraków w Rozbitym Kamieniu Ewa Wrzosek, Gimnazjum nr 46 im. Szarych 
Szeregów w Warszawie Iwona Lisowska, wszyscy dyrektorzy szkół z gminy 
Ostrów Mazowiecka, rodzice, uczniowie oraz mieszkańcy Kalinowa i okolic.
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Po mszy świętej uczniowie szkoły w Kalinowie przedstawili wzruszający 
montaż słowno-muzyczny nawiązujący tematycznie do czasów wojny oraz ze-
słań. W oczach wielu słuchających, szczególnie sybiraków, zakręciła się łza.

Następnie dyrektor szkoły Adam Jabłonka przedstawił zebranym do-
konania szkoły w okresie 10 lat pracy z patronem. Podkreślił, że poprzez 
przyjęcie imienia szkoła stała się bardziej wyrazista wychowawczo i dy-
daktycznie. Mogła realizować wiele ciekawych programów, np. „Moja 
Mała Ojczyzna” i „Katyń … ocalić od zapomnienia”. Zdobywała laury 
w konkursach, np. I miejsce w województwie mazowieckim w progra-
mie „Moja Mała Ojczyzna” i udział w finale krajowym, pierwsze miej-
sca w konkursach ogólnopolskich o patronie – sybirakach w Białymsto-
ku i Łodzi. Została wyróżniona odznaczeniami – medalem Pro Memoria 
i Odznaką Honorową Sybiraka. 

Bardzo ważną częścią szkolnej uroczystości było wręczenie odznaczeń 
sybirackich – Odznak Honorowych za Zasługi dla Związku Sybiraków, któ-
rego dokonał sekretarz generalny Kordian Borejko w asyście wiceprezes Za-
rządu Oddziału Warszawskiego Marii Stankiewicz i sekretarz Haliny Bienia-
końskiej-Żak. Złotą Odznaką przyznaną szkole udekorowany został sztandar 
szkoły w Kalinowie. Złotą Odznakę otrzymali także Zbigniew Kamiński, 
Waldemar Brzostek i Jan Elceser, a Srebrną Odznakę Marian Kacprzak, Bog-
dan Kołota, Zbigniew Wróbel oraz nauczyciele: Elżbieta Grynfelder, Ewa 
Krupa, Bogusława Wasil, Beata Dąbkowska, Bogdan Jabłonka.

W dalszej części uroczystości przybyli goście zabrali głos, dziękując za 
zaproszenie i gratulując społeczności szkolnej jubileuszu. Były serdeczne 
słowa i prezenty m.in. od Kordiana Borejki, Mariana Krupińskiego, Teresy 
Pajki, Zbigniewa Kamińskiego, Waldemara Brzostka, Mariana Kacprzaka, 
Danuty Umińskiej, Marty Kamińskiej, Jana Elcesera. 

Po wystąpieniach gości wszyscy zebrani przemaszerowali uroczyście na 
czele ze sztandarami pod pomnik Sybiraków Ziemi Ostrowskiej znajdujący 
się przy szkole. Tam ksiądz biskup odmówił modlitwę za zmarłych zesłań-
ców, a delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

Uroczystość zakończyła się w szkole, gdzie zaprosiła zebranych w imie-
niu rodziców przewodnicząca Rady Rodziców Renata Kędzior. Tu goście 
mieli okazję spożyć obiad przygotowany przez rodziców, zwiedzić budynek, 
obejrzeć zbiory szkolne dotyczące sybiraków oraz wpisać się do księgi pa-
miątkowej. 

adam jabłonka
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ObChOdy dnia jednOśCi KreSOWian 
W WarSZaWie

Zwieńczeniem obchodów Dnia Jedności Kresowian 2 października 
2015 r. w Warszawie, w rocznicę zawarcia unii horodelskiej, był Marsz God-
ności Rzeczypospolitej, celem którego było zamanifestowanie przywiązania 
Polaków do tradycji wielowyznaniowej i wieloetnicznej Rzeczypospolitej, 
do kultury stworzonej przez naszych przodków, wolności i tolerancji. Ko-
mitet Organizacyjny zadeklarował: „Będziemy upominać się o prawa Pola-
ków pozostałych na ziemiach anektowanych do Związku Sowieckiego, we 
współczesnych, niepodległych państwach. Będziemy upominać się o pamięć 
ofiar. Będziemy upominać się o sprawiedliwość dla tysięcy kresowych ro-
dzin w kraju i na emigracji”. 

Dwudniowy program obchodów rozpoczęła debata w gmachu Sejmu 
pt. „Kresy a polska tożsamość narodowa”, w której udział wzięli m.in. histo-
rycy i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

„Cel to przypomnienie, że Polacy jako emigracja żyją nie tylko na Zacho-
dzie, ale że dużo Polaków zostało też na Wschodzie. Chcemy przypomnieć, 
że oni tam są, że mają swoje potrzeby, że Polska ma tam swoje potrzeby” 
– powiedziała Polskiej Agencji Prasowej historyk i politolog dr Lucyna Ku-
lińska. „Jeśli ktoś się Polakiem czuje, to on nim będzie. A my mamy dbać 
o to, żeby nie spotykały tych ludzi żadne przykrości, ani na Litwie, ani na 

Ze Starego Miasta na pl. J. Piłsudskiego przeszedł Marsz Godności Rzeczypospolitej
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Ukrainie, ani na Białorusi – za to, że są Polakami. Oni muszą wiedzieć, że 
nasze państwo zawsze za nimi stanie i się o nich upomni”.

Kolejnym wydarzeniem była msza święta odprawiona w bazylice archi-
katedralnej św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście. Po mszy nastąpiło za-
wiązanie Konfederacji Obywateli Kresów, której marszałkiem została córka 
gen. Władysława Andersa Anna Maria Anders-Costa. Spod bazyliki ruszył 
Marsz Godności Rzeczypospolitej, który przeszedł do pl. J. Piłsudskiego. Tam 
przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbyły się apel poległych obrońców Kre-
sów i chóralne wykonanie Roty przez uczestników przy zapalonych świecach. 
Po apelu nastąpiło złożenie wieńców przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Po 
uroczystości na pl. J. Piłsudskiego odbyła się część artystyczna zatytułowa-
na „W każdym sercu bije Polska”. Wystąpiły Reprezentacyjny Zespół Pieśni 
i Tańca „Wileńszczyzna” z Litwy pod kierownictwem Jana Mincewicza oraz 
chór Polonez z Mińska na Białorusi i zespół Contra Mundum.

Dnia 3 października odprawiona została msza święta w intencji o błogo-
sławieństwo dla Polaków na Litwie w bazylice Najświętszego Serca Jezu-
sowego na Pradze-Północ. Po mszy odbył się w bazylice koncert polskiego 
Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” z Litwy. 

W obchodach udział wzięły delegacje m.in.: Akcji Wyborczej Polaków 
na Litwie, Związku Polaków na Białorusi, Federacji Organizacji Polskich na 
Ukrainie, Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.

Uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W pierwszym rzędzie wybrana 
marszałkiem Konfederacji Obywateli Kresów Anna Maria Anders-Costa
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„Idea Dnia Jedności Kresowian zrodziła się z potrzeby przywrócenia Polakom 
świadomości dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej jako wspólnej 
spuścizny ważnej dla bezpieczeństwa państwa, bytu narodu, jego tożsamości 
i kultury, z chęci nawiązania do dorobku prężnego, silnego i aktywnego polskie-
go narodu, który miał poczucie własnej wartości i dumy, a także z konieczności 
odbudowy zerwanych więzi pomiędzy rodzinami kresowymi” – napisał w liście 
przekazanym PAP Komitet Organizacyjny Dnia Jedności Kresowian.

Ewa Szakalicka, przewodnicząca komitetu, przekazała PAP również listę 
„13 postulatów Ruchu Kresowego”. Wśród nich znalazły się: ochrona Polaków 
– Zabużan przed niemieckimi roszczeniami na ziemiach odzyskanych, ułatwie-
nie Polakom – Zabużanom odzyskiwania ich dóbr lub uzyskania za nie odszko-
dowań, a także odzyskanie wszystkich archiwów dotyczących funkcjonowania 
I i II Rzeczypospolitej, penalizacja wszelkich przejawów ideologii szowinizmu 
ukraińskiego, białoruskiego i litewskiego. Ruch postuluje również: przeprowa-
dzenie repatriacji Polaków z terenów byłego Związku Radzieckiego (w szcze-
gólności z Kazachstanu), ustanowienie 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa 
Kresowian, uznanie zbrodni wołyńsko-małopolskiej za ludobójstwo i ściganie 
z urzędu osób, które temu zaprzeczają, utworzenie Funduszu na rzecz Cywil-
nych Ofiar Ludobójstwa Ukraińskich Nacjonalistów.

Honorowy patronat nad obchodami Dnia Jedności Kresowian objął prezy-
dent RP Andrzej Duda.

leon Zujko

WydarZenia W KOle ZS W lUbaCZOWie

76. rocznica wybuchu ii wojny światowej 
1 września 2015 r., w rocznicę 76. rocznicy wybuchu II wojny światowej 

obchodzony był także Dzień Kombatanta i Dzień Weterana. 
Chcąc upamiętnić te ważne wydarzenia i oddać hołd obrońcom ojczyzny, 

przed pomnikiem Niepodległości w Lubaczowie delegacje złożyły wiązanki 
kwiatów. Minutą ciszy uczczono pamięć kombatantów, którzy w przeciągu 
mijającego roku odeszli na „wieczną wartę”.

W tej pięknej i podniosłej uroczystości udział wzięli również przedstawi-
ciele Koła Związku Sybiraków w Lubaczowie (Oddział ZS w Jarosławiu) 
– Mieczysław Szymoniak, Lidia Argasińska i Teresa Mielnik.
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„Po to zginęli tamci, abyśmy my mogli żyć” 
Co roku 16 września, w rocznicę śmierci patrona w Zespole Szkół im. gen. 

Józefa Kustronia w Lubaczowie obchodzone jest Święto Szkoły. Uczestni-
czył w nim Mieczysław Szymoniak, prezes Zarządu Koła ZS w Lubaczowie. 

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji gen. bryg. Józefa Ku-
stronia i żołnierzy poległych w wojnie obronnej 1939 r. na terenie powiatu 
lubaczowskiego.

Kolejnym punktem programu były występy artystyczne młodzieży na-
wiązujące do dramatycznej obrony tego skrawka polskiej ziemi przed sil-
niejszym agresorem, a następnie złożono kwiaty przy tablicy pamiątkowej 
poświęconej gen. Józefowi Kustroniowi. 

Zgodnie z tradycją szkoły odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas 
pierwszych. Gestem wyciągniętej ku sztandarowi dłoni przyrzekali, że będą 
starali się wzorować w swym postępowaniu na osobie generała. 

Uroczystości zakończyły się wspólnym poczęstunkiem.

Obchody dnia Sybiraka 
Każdego roku 17 września, w Dniu Sybiraka spotykają się sybiracy, ich rodzi-

ny, bliscy oraz wszyscy, którzy chcą, aby „pamięć o nich nie odeszła w mrok”. 
Przynoszą ze sobą bagaż wspomnień, których my stajemy się dziedzicami. 

Tradycyjnie – jak wszystkie święta patriotyczne w Lubaczowie – obcho-
dy 76. rocznicy napaści bolszewickiej na Polskę i Dnia Sybiraka rozpoczęła 
msza święta w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Łaskawej w Luba-
czowie, którą prowadził ks. kanonik mgr Andrzej Stopyra, proboszcz parafii 
konkatedralnej, dziekan dekanatu lubaczowskiego. Modlono się za zmarłych 
na „nieludzkiej ziemi” i ziemi ojczystej sybiraków oraz żołnierzy poległych 
na frontach II wojny światowej.

Uroczystość zgromadziła znaczne grono sybiraków, którzy mimo pode-
szłego wieku i często kłopotów ze zdrowiem uważają za swój obowiązek od-
dać hołd poległym – wszystkim tym, którzy nie wrócili z wygnania. Przybyli 
także znakomici goście: burmistrz miasta Lubaczowa Krzysztof Szpyt oraz 
wicestarosta powiatu lubaczowskiego Wiesław Huk.

Po mszy świętej nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicą 
katyńską i tablicą sybiraków. 

W tym samym dniu przedstawiciele Koła ZS w Lubaczowie Teresa Miel-
nik i Mieczysław Szymoniak wzięli udział w uroczystości religijno-patrio-
tycznej w Jarosławiu.
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Uroczyste obchody zainaugurowała msza święta w kościele pw. Bożego 
Ciała w kolegiacie jarosławskiej, odprawiona w intencji zmarłych sybiraków 
pozostałych na Syberii i zmarłych w ojczyźnie oraz żołnierzy, którzy oddali 
życie na wszystkich frontach świata. Liturgii przewodniczył archiprezbiter 
jarosławski ks. Andrzej Surowiec.

W słowie powitalnym prezes Zarządu Oddziału ZS w Jarosławiu Janina 
Onuszko powiedziała: „Chcemy pozostawić po sobie nie tylko ślad swego 
istnienia, ale również uświadomić potomnym, że należy szanować i cenić 
niepodległość, bo nie jest nam dana raz na zawsze (...). Pragniemy przede 
wszystkim przekazać młodzieży naszą historię i jej bolesne fakty oraz przy-
bliżyć wartości, którymi żyją sybiracy, tj. wiarę, patriotyzm, godność czło-
wieka i nadzieję”. 

Jednym z punktów uroczystości był koncert zespołu Koła Gospodyń 
Wiejskich „Wietlinianie”.

Następnie uczestnicy przeszli pod pomnik Bohaterów II Wojny Światowej 
na pl. ks. Piotra Skargi, gdzie po odegraniu hymnu państwowego i Hymnu 
Sybiraków odczytany został apel poległych, a kompania honorowa oddała 
salwę honorową. Po okolicznościowych przemówieniach zaproszeni goście 
złożyli kwiaty pod pomnikiem.

Obecni na uroczystości uczestniczyli w poczęstunku.

Upamiętnienie ofiar wojny z Krowicy Samej
Obchody 97. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz pią-

tej rocznicy poświęcenia pomnika upamiętniającego okolicznych miesz-
kańców tragicznie zmarłych w czasie ostatniej wojny – zamordowanych 
przez ukraińskich nacjonalistów z UPA i tych, którzy zginęli w niemieckim 
obozie w Dachau oraz siedzibie NKWD w Charkowie, odbyły się w nie-
dzielę 8 listopada 2015 r. w Krowicy Samej. W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele Zarządu Koła ZS w Lubaczowie – Mieczysław Szymoniak 
i Teresa Mielnik.

Uroczystość rozpoczęła akademia okolicznościowa, a następnie msza 
święta w intencji ojczyzny pod przewodnictwem ks. Zbigniewa Sawickiego, 
proboszcza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Krowicy Samej. Po na-
bożeństwie odbył się apel poległych oraz złożenie wieńców i kwiatów przed 
pomnikiem. Oprawę uroczystości zapewniły poczty sztandarowe, wojskowa 
orkiestra, harcerze z hufca Lubaczów i Jednostka Strzelecka 2033 „Strzelec” 
z Lubaczowa.
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Pomnik powstał z inicjatywy mieszkańców Krowicy Samej, Krowi-
cy Hołodowskiej, Krowicy Lasowej i Budomierza. To z tych wsi w latach  
1940–1947 z rąk nacjonalistów z UPA zginęły łącznie 44 osoby. Żadna z tych 
ofiar nie była przypadkowa – stracili życie tylko dlatego, że byli Polakami. 
Hołd i pamięć to według Społecznego Komitetu Budowy Pomnika obowiązek 
wobec tych, którzy nie ugięli się przed napastnikami – ukraińskim, niemiec-
kim i sowieckim. Wśród ofiar przeważała ludność cywilna, która gnębiona 
przez ukraińskich nacjonalistów, nie miała nic na obronę swojej polskości.

„Tutaj trwa pamięć o czasach, gdy każda noc budziła przerażenie, a każ-
dy ranek był kolejnym błogosławionym od Boga dniem. Pomieszanie stra-
chu z obawą o jutro, wieści z pobliskich miejscowości – Wólki Krowickiej, 
Podlesia, Baszni, Nowin Horynieckich, Rudki, trwoga o najbliższych i o sa-
mych siebie to codzienność, w jakiej trwały wasze rodziny i sąsiedzi, znajomi 
i przyjaciele. Bez gwarancji, że następnego dnia nie zastukają właśnie do ich 
drzwi i okien, bez pewności, że ich dom nie stanie nagle w pożodze” – mówił 
podczas uroczystości wójt Wiesław Kapel.

Wykonawcą pomnika był dr Marek Dryniak, który w jednym z wywiadów 
powiedział: „Pomnik ma dla mnie osobiste znaczenie, bo wśród ofiar jest tu 
wymieniony mój dziadek, który zginął z rąk UPA. Sam wygląd pomnika odnosi 
się jednak do wszystkich poległych, jest tu drut kolczasty – symbol zniewolenia 
i obozów, orły – zaświadczające o odrodzeniu, krzyż – wyraz najwyższego cier-
pienia i czapki – symbolizujące wszystkich niewinnie pomordowanych”.

Na dziewięciu tablicach na pomniku wymienieni są milicjanci, pracowni-
cy majątku Polskiej Akademii Umiejętności i miejscowi żołnierze.

barbara janczura

KróTKa hiSTOria SZTandaróW ZWiąZKU 
SybiraKóW i POCZTóW SZTandarOWyCh

29–30 czerwca 1928 r.  Powstał Związek Sybiraków na zjeździe na Politech-
nice Warszawskiej. 

5 maja 1935 r.  Poświęcenie sztandaru Związku Sybiraków we Lwo-
wie. 

2 października 1938 r.  Poświęcenie sztandaru Okręgu Warszawskiego w ka-
tedrze Wojska Polskiego przy ul. Długiej 13/15.
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1 września 1939 r.  W związku z wybuchem wojny Związek Sybiraków 
przestał istnieć.

17 grudnia 1988 r.  Reaktywowanie Związku Sybiraków, Warszawa ul. My-
sia 3, Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. 

  I zebranie organizacyjne w Warszawie, na plebanii 
kościoła św. Karola Boromeusza (parafia św. An-
drzeja Apostoła) przy ul. Chłodnej 21. Dzięki wiel-
kiej życzliwości proboszcza ks. Tadeusza Uszyńskie-
go, kapelana kombatantów i wielkiego przyjaciela 
sybiraków, tu urzędowali sybiracy – Zarząd Główny. 

13 stycznia 1989 r.  Powołano Zarząd Główny, który powołał Oddziały 
i Koła, ul. Chłodna 21.

13 maja 1990 r.  I pielgrzymka sybiraków na Jasną Górę, odsłonię-
cie pomnika Katyńskiego i płaskorzeźby o. Rafała  
– Józefa Kalinowskiego, powstańca 1863 r., sybira-
ka, patrona sybiraków.

12 maja 1991 r.  II pielgrzymka sybiraków na Jasną Górę, poświę-
cenie sztandaru Oddziału Warszawskiego. Poczet: 
Edward Bobel, Maria Markiewicz i Franciszka Mie-
dziak z Koła Ochota, rodzice chrzestni: Irena Gło-
wacka i Janusz Przewłocki.

17 czerwca 1991 r.  Małżeństwo Maria i Stefan Markiewiczowie prze-
kazali do Koła Ochota historyczny sztandar Okręgu 
Warszawskiego z 1935 r. 

1 maja 1994 r.  V pielgrzymka sybiraków do Grodźca i na Jasną 
Górę. Koronacja obrazu Matki Bożej Sybiraków 
z Biłki Szlacheckiej koło Lwowa. Poświęcono dużo 
sztandarów, w tym sztandar Zarządu Głównego. 
Ryszard Reiff i Irena Głowacka przekazali go uro-
czyście pocztowi sztandarowemu w składzie cho-
rąży Edward Bobel oraz Maria Markiewicz i Maria 
Pownuk. Odtąd Edward Bobel i Maria Markiewicz 
bardzo często brali udział jako członkowie pocztu 
w różnych uroczystościach państwowych, kościel-
nych, pogrzebowych i innych. Natomiast trzecia 
osoba z pocztu to m.in.: Franciszka Miedziak, Ma-
ria Pownuk, Ewa Musiałkiewicz, Stefan Markiewicz  
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– mąż Marii, Jan Iwaszkiewicz, Stefan Zwolikowski, 
Barbara Czartoszewska.

11 lutego 2002 r.  Uroczyste przekazanie historycznego sztandaru 
Okręgu Warszawskiego z Koła Ochota do Muzeum 
Wojska Polskiego w Warszawie przez Edwarda Bo-
bla i Marię Markiewicz.

  Poczet Zarządu Głównego uczestniczył w pogrze-
bach ludzi wielce zasłużonych: 

13 kwietnia 2004 r.  Mariana Jonkajtysa, sybiraka, autora słów do Hymnu 
Sybiraków, dyrektora teatru Rampa 

1 sierpnia 2005 r.  ks. Romualda Kołakowskiego, budowniczego ko-
ścioła Opatrzności Bożej na Ochocie

15 sierpnia 2007 r.  ks. Zdzisława Jastrzębca Peszkowskiego, kapelana 
Rodzin Katyńskich, więźnia Kozielska. 

22 listopada 2007 r.  ks. Jerzego Siedleckiego, kapelana Koła Ochota 
i Oddziału Warszawskiego, proboszcza kościoła 
Opatrzności Bożej.

13 grudnia 2007 r.  płk. Ryszarda Reiffa, prezesa Zarządu Głównego przez 
13 lat, od 13 stycznia 1989 do 23 marca 2002 r. 

Od prawej: Felicja Melon, Elżbieta Wielgopolan, Ludmiła Terlecka, Anna Stańczykow-
ska, w drugim rzędzie: Stanisław Pastwa, Mirosław Kęszycki, Czesław Czarkowski, pre-
zes Tadeusz Chwiedź, Leon Zujko, Henryk Boryna, wieloletnia członkini pocztu Maria 
Markiewicz oraz prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Mieczysław Pogodziński.
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  Wieloletni chorąży i wielki społecznik Edward Bo-
bel udziałem w tych uroczystościach zakończył dzia-
łalność w poczcie Zarządu Głównego.

12–13 maja 2010 r.  XXI pielgrzymka sybiraków na Jasną Górę, jako 
chorąży pocztu sztandarowego Zarządu Głównego 
wystąpił Czesław Czarkowski.

18–20 maja 2010 r.  Udział pocztu sztandarowego w VI Krajowym Zjeź-
dzie Delegatów w Szymbarku, w składzie chorąży 
Czesław Czarkowski, Maria Markiewicz i Wiesława 
Żywiecka.

W związku z przybywaniem zamówień na udział pocztu sztandarowe-
go Zarządu Głównego Związku Sybiraków w różnych uroczystościach 
– państwowych, a także organizowanych przez Urząd ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych, powstał poczet 10-osobowy, złożony z pięciu 
mężczyzn, w tym dwóch chorążych, oraz pięciu kobiet. Prezes Zarządu 
Głównego Tadeusz Chwiedź kilkakrotnie spotkał się z całym pocztem 
sztandarowym. Były to bardzo miłe spotkania przy kawie i herbacie. Pre-
zes podkreślał, że to wielki zaszczyt i obowiązek reprezentować publicznie 
Związek Sybiraków.
20 listopada 2012 r.  Na posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego ofi-

cjalnie powołano na chorążych pocztu sztandarowe-
go Czesława Czarkowskiego i Leona Zujkę.

23 sierpnia 2013 r.  Odbiór nowego sztandaru z pracowni siostry zakon-
nej Wandy, ul. Krucza. Drzewce przekazała w da-
rowiźnie Maria Markiewicz. Ponieważ stary sztan-
dar był ciężki, ważył powyżej 8 kg, prezes Zarządu 
Głównego Tadeusz Chwiedź polecił wykonanie lżej-
szej repliki sztandaru. Nowy waży 5 kg. 

6 września 2013 r.  Podczas XIII Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sy-
biru w Białymstoku, po mszy świętej, przy pomniku 
Grobie Nieznanego Sybiraka nastąpiło poświęcenie 
nowego sztandaru i przekazanie go przez prezesa 
Tadeusza Chwiedzia pocztowi sztandarowemu Za-
rządu Głównego, w którym byli Czesław Czarkow-
ski, Felicja Melon i Maria Markiewicz. Oryginalny 
sztandar został przekazany na ręce dyrektora Roberta 
Sadowskiego do Muzeum Wojska w Białymstoku. 
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14 lutego 2014 r.  Po długiej chorobie zmarł Edward Bobel, pochowa-
ny 21 lutego 2014 r. w grobie rodzinnym na Cmenta-
rzu Wawrzyszewskim przy ul. Wólczyńskiej w War-
szawie.

Nowy 10-osobowy poczet co roku występuje publicznie wiele razy. 
W 2013 r. wziął udział w 29 uroczystościach, w 2014 r. w 34, w 2015 r. do 
dnia 30 czerwca – w 14.
Poczet sztandarowy ze względu na wiek i choroby jego członków liczy coraz 
mnie osób.
Aktualny skład 10-osobowego pocztu sztandarowego: chorążowie Leon 
Zujko i Czesław Czarkowski, Felicja Melon, Anna Stańczykowska, Ludmiła 
Terlecka, Elżbieta Wielgopolan, Maria Zujko, Henryk Boryna, Mirosław Kę-
szycki i Stanisław Pastwa, okazyjnie Maria Markiewicz i Maria Czarkowska.

Czesław Czarkowski

WSPólnOTa WnUKóW SybiraKóW 
W białymSTOKU

Wartością ludzkiego życia jest to, co po nim zostaje.
Idąc przez życie, oglądaj się często za siebie i patrz, jaki zostawiasz ślad. 
Dbaj o to, by tymi śladami mogli kroczyć inni.
Tadeusz Zawistowski, uczestnik bitwy pod Monte Cassino

10 sierpnia 1998 r. na posiedzeniu Zarządu Oddziału Związku Sybiraków 
w Białymstoku Janina Rutkowska, ówczesna sekretarz Zarządu, zgłosiła 
propozycję, by utworzyć u nas Wspólnotę Wnuków Sybiraków. Chodziło 
o to, aby sprawy sybirackie były znane jak najszerszym kręgom młodzieży, 
by czas nie zatarł pamięci o tych smutnych rozdziałach historii Polski. A któż 
może więcej zrobić niż młodzież? Dziadkowie powoli odchodzą, rodzice 
w pogoni za sprawami dnia codziennego mają niewiele czasu na myślenie 
o przeszłości, pozostają więc dzieci i młodzież, ta część społeczeństwa naj-
bardziej otwarta na wiedzę. Oni potrafią nie tylko bawić się, ale i myśleć, 
wyciągać wnioski. Są ciekawi przeszłości swojej ojczyzny, swojego narodu, 
trzeba ich tylko umiejętnie do tego wciągać. Po sybirakach, autentycznych 
świadkach polskiej Golgoty Wschodu, pozostaną ich wnukowie. To oni mogą 
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przyczynić się do tego, aby pamięć o Polakach zesłańcach Sybiru przetrwała 
najprawdziwiej i najtrwalej. 

Zarząd Oddziału podjął jednomyślnie stosowną uchwałę, upoważniając 
Janinę Rutkowską do prowadzenia powyższej sprawy. Zostały opracowane 
deklaracja i kwestionariusz, a także legitymacja Wnuka Sybiraka i inne do-
kumenty. 

Pierwsze spotkanie Wspólnoty Wnuków Sybiraków odbyło się w dniu 
17 sierpnia 1998 r. Zaproszenia wystosowano do wnuczek i wnuków, którzy 
złożyli już stosowne deklaracje, a także do ich babć sybiraczek i dziadków 
sybiraków. Spotkanie przebiegało w bardzo sympatycznej atmosferze. Uro-
czystość zaszczycili swoją obecnością ks. kanonik Stanisław Andrukiewicz, 
ówczesny kapelan białostockich sybiraków, Halina Olszewska, założycielka 
Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku w 1989 r., a także Tadeusz 
Chwiedź, prezes Zarządu Oddziału. 

Program był niezwykle bogaty, obejmował opowiadania wnuków o losach 
swoich babć i dziadków, przysięgę, złożenie hołdu zmarłym sybirakom przy 

Spotkanie pierwszej grupy Wspólnoty Wnuków Sybiraków w Białymstoku, przy po-
mniku Grobie Nieznanego Sybiraka 17 sierpnia 1998 r.
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pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka, zwiedzenie powstającego Muzeum 
Sybiraków, krótką modlitwę w kaplicy, wspólny śpiew pieśni patriotycznych.

A oto „Powinności Wnuka/Wnuczki Sybiraka”: 
1. Zna dobrze losy syberyjskie swojej Babci, swojego Dziadka.
2.  Otacza zawsze szacunkiem swoją Babcię, swojego Dziadka, pomaga im 

w miarę swoich możliwości, aby wynagrodzić im trudy i cierpienia zsyłki 
i wygnania z ojczyzny.

3. Poznaje prawdę o losach sybiraków.
4.  Opiekuje się miejscami, które upamiętniają gehennę łagrów i wywózek 

na Sybir.
5.  Potrafi na mapie pokazać miejsce pobytu na zesłaniu czy też w łagrze 

swojej Babci / swojego Dziadka.
6.  Przekazuje swoje wiadomości o tragicznych losach sybiraków rówieśni-

kom.
7. Kocha wszystko, co polskie.

Na zakończenie uroczystości jedna z wnuczek sybirackich Ewa Grygo po-
dziękowała za zorganizowanie Wspólnoty Wnuków Sybiraków, poczytując 

I Opłatkowe Spotkanie Wnuków Sybiraków odbyło się 10 stycznia 2015 r.
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to za wyróżnienie, a jednocześnie zobowiązanie do współpracy ze środo-
wiskiem sybiraków i do pielęgnowania pamięci o tych, których prochami 
usłana jest ziemia syberyjska, i o tych, którzy mimo głodu i chłodu dzięki 
opiece Bożej przeżyli tę polską Golgotę. „Pamięć nie zginie, dopóki prze-
kazywać będziemy ją następnym pokoleniom, bo jako wnukowie sybiraków 
jesteśmy cząstką ich historii. Na pewno będzie w przyszłości wiele okazji do 
kolejnych spotkań”. 

W końcu 1999 r. Wspólnota Wnuków Sybiraków liczyła 35 osób.
W kolejnych latach – już na mocy nowego Statutu Związku Sybiraków 

– Wnukowie Sybiraków zostawali członkami Klubów Wnuków Sybiraków, 
tworzonych przy Kołach ZS. Opiekował się nimi Henryk Aleksiejczuk. Do 
końca 2014 r. zarejestrowano w Oddziale ZS w Białymstoku 251 Wnuków Sy-
biraków. 

Dało się zauważyć potrzebę ożywienia działalności wśród Wnuków Sy-
biraków. Opiekę nad Wspólnotą powierzono ponownie Janinie Rutkowskiej. 
Opracowany został program działania, przyjęto zadania do realizacji w naj-
bliższym okresie; podjęto czynności zmierzające do odnowienia i ponowne-

Przyjęcie nowych członków do Wspólnoty Wnuków Sybiraków podczas pikniku 
w Świętej Wodzie
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go nawiązania kontaktów z zarejestrowanymi członkami Wspólnoty Wnu-
ków Sybiraków.

10 stycznia 2015 r. w Sali św. Marty w dolnej części kościoła pw. Ducha 
Świętego w Białymstoku odbyło się I Opłatkowe Spotkanie Wnuków Sybi-
raków wraz z ich Babciami Sybiraczkami i Dziadkami Sybirakami. Przybyło 
niespodziewanie dużo gości. Niektórzy sybiracy w towarzystwie trzech–czte-
rech wnucząt. Zaszczycili uroczystość swoją obecnością wiceprezes Zarządu 
Oddziału ZS Heronima Dzierma i prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Pamię-
ci Zesłańców Sybiru Jerzy Bołtuć. Przesympatyczne to było spotkanie. Wszy-
scy wspólnie śpiewaliśmy kolędę sybiracką „Do szopy, sybiracy...”, a potem 
z nieskrywanym wzruszeniem podzieliliśmy się opłatkiem z naszymi babcia-
mi i dziadkami, składając im serdeczne życzenia. 

Była też krótka adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Świę-
tych Męczenników Polskich, zwanej także kaplicą Sybiraków, i modlitwa 
za zmarłych sybiraków przy Grobie Nieznanego Sybiraka oraz Ścianie 
Pamięci.

W trzecią niedzielę każdego miesiąca (oprócz maja) o godz. 10.30 
w kościele pw. Ducha Świętego w Białymstoku przy ul. Sybiraków 2 od 
wielu lat odprawiana jest msza święta w intencji sybiraków z poszcze-
gólnych Kół ZS. W nabożeństwie 19 kwietnia 2015 r. oprócz sybiraków 
z Koła ZS nr 5 uczestniczyli Wnukowie Sybiraków, członkowie Wspól-
noty Wnuków Sybiraków oraz prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Pa-
mięci Zesłańców Sybiru Jerzy Bołtuć. Po mszy świętej udaliśmy się do 
Grobu Nieznanego Sybiraka, aby odmówić krótką modlitwę w intencji 
zmarłych sybiraków, zapaliliśmy znicze także przy Ścianie Pamięci, zro-
biliśmy pamiątkowe zdjęcie; powspominaliśmy naszych bliskich, którzy 
odeszli już do wieczności.

30 maja 2015 r. zorganizowaliśmy I Sybiracki Piknik Rodzinny w Sank-
tuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie koło Wasilkowa. Sztan-
dar Oddziału ZS towarzyszył temu niezwykłemu spotkaniu sybiraków i ich 
rodzin. Część oficjalną uroczystości poprzedziła msza święta w kościele 
pw. Matki Bożej Bolesnej celebrowana przez ks. kanonika Alfreda Butwi-
łowskiego, kustosza Sanktuarium. 

Po nabożeństwie odwiedziliśmy Grotę Matki Bożej Bolesnej, a stamtąd 
przeszliśmy na Górę Krzyży do naszego Krzyża Pamięci i Wdzięczności 
Sybiraków. Tu pomodliliśmy się za zmarłych sybiraków, zapaliliśmy zni-
cze, złożyliśmy wiązanki kwiatów i podziękowaliśmy Bogu za powrót do 
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ojczyzny. Do Wspólnoty Wnuków Sybiraków przyjęliśmy nowych sześciu 
członków w wieku od 10 do 57 lat. Oni, jako pierwsi w tym dniu, z godno-
ścią zapalili znicze pamięci przy naszym krzyżu. Cieszymy się, że istnieje 
zapotrzebowanie na powiększanie się tej niezwykłej wspólnoty sybirackiej 
w Białymstoku.

Ognisko integracyjne zakończyło piknik całych rodzin sybirackich: pra-
wnuków i wnuków, mamuś i tatusiów, babć i dziadków sybiraków. Wspo-
mnieniom o tych, których już wśród nas nie ma, a którym winniśmy pamięć 
i cześć, nie było końca.

Rodzinny piknik Wnuków Sybiraków zaszczycili swoją obecnością: 
prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Tadeusz Chwiedź (a zara-
zem prezes Zarządu Oddziału), który do Wnuków Sybiraków, organizato-
rów piknikowego spotkania, wygłosił serdeczne przemówienie, oraz prezes 
i wiceprezes Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru Jerzy 
Bołtuć i Elżbieta Rogowska, a także przedstawicielka Szkoły Podstawowej 
nr 4 im. Sybiraków Walentyna Zagrzejewska. Pogoda dopisała, humory 
i apetyt także.

Przed nami jeszcze wiele jest do zrobienia. To nasze babcie i prababcie, 
to nasi dziadkowie i pradziadkowie byli autentycznymi świadkami Polskiej 
Golgoty Wschodu. Dołóżmy starań, aby pamięć o naszych dzielnych i wspa-
niałych przodkach trwała, trwała i trwała... Przekazujmy kolejnym pokole-
niom, także naszym dzieciom, prawdę o tragicznych, często dramatycznych 
losach syberyjskich Polaków. 

Niech ich miłość do ojczyzny, ich wia-
ra w Boga, ich tęsknota za Polską, ich 
umiejętność przetrwania w nieludzkich 
warunkach za wszelką cenę, pielęgnowa-
nie przez nich nadziei i miłości będą wzo-
rem dla nas. 

Postarajmy się uczestniczyć w nabo-
żeństwach w intencji sybiraków, w uro-
czystościach upamiętniających Polską 
Golgotę Wschodu; opiekujmy się zna-
kami pamięci białostockich sybiraków; 
pielęgnujmy patriotyczne tradycje przod-
ków; ożywiajmy pamięć o Polakach sybi-
rakach.

Projekt logo Wspólnoty Wnuków 
Sybiraków



Nie wolno nam myśleć o odwecie i zemście. To nie przystoi chrześci-
janom. Święty Jan Paweł II pouczał: „Każdemu człowiekowi dobrej woli, 
pragnącemu budować niestrudzenie nową cywilizację miłości powtarzam: 
przebacz, a zaznasz pokoju!” (Watykan, 8 grudnia 1996 r.).

W chwili obecnej funkcję prezesa Wspólnoty Wnuków Sybiraków pełni 
Paweł Tupalski, wiceprezesa – Katarzyna Górak, a opiekunem jest Janina 
Rutkowska.

Od początku istnienia Wspólnota Wnuków Sybiraków w Białymstoku 
rozważała konieczność posiadania znaku identyfikacji wizualnej. Interesu-
jący i bardzo wymowny projekt graficzny zaproponowała wnuczka sybira-
ków Barbara Bielawiec: zapętlone elementy, stylizowane na skrzydła orła, 
symbolizują wspólnotę, jeden z nich – odwrócony w lewo symbolizuje prze-
szłość i historię, drugi, odwrócony w prawo – przyszłość i młode pokolenie, 
dzięki któremu historia pozostanie żywa. 

Przedstawiamy Wam, Kochani Wnukowie Sybiraków, ten projekt do oce-
ny i zaopiniowania. Miło nam będzie, jeśli Wspólnota Wnuków Sybiraków 
rozrastać się będzie poza granice naszego województwa i kraju pod wspól-
nym znakiem.

janina rutkowska
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WYDAWNICTWA

„almanaCh SybiraKóW POdbeSKidZia”

14 września 2015 r. w Książnicy Beskidzkiej 
w Bielsku-Białej miała miejsce promocja książ-
ki pt. „Almanach Sybiraków Podbeskidzia”.

„Almanach” składa się z 33 relacji – po-
ruszających wspomnień z zesłania sybiraków 
skupionych w bielsko-bialskim Oddziale 
Związku Sybiraków, którzy nie tylko oca-
leli z syberyjskiego piekła, ale są dowodem 
na to, że człowieka można zniszczyć, ale nie 
pokonać. „Almanach” jest opowieścią o cier-
pieniu, poniżeniu, nędzy, głodzie i ogromnej 
tęsknocie za ojczyzną. To obowiązkowa lek-
tura dla młodego pokolenia.

Pomysłodawcą i redaktorem wydania książki jest dr Józef Pysz, również 
zesłaniec. Wydanie „Almanachu” stało się możliwe dzięki zaangażowaniu 
Eugeniusza Osiki, prezesa Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Biel-
sku-Białej.

Licząca ponad 500 stron publikacja otrzymała doskonałe recenzje 
prof. dr. hab. Antoniego Kuczyńskiego oraz dr. hab. Jacka Barcika. 

Informacje o możliwości nabycia książki u prezesa Eugeniusza Osiki pod 
numerem telefonu: 602 395 626.

jagoda Podolak, zdjęcia jakub Kalarus



OPOWieśCi SPOd KrZyŻa – SybiraCy Ziemi 
OłaWSKiej

„Byliśmy trzy miesiące po ślubie, marzyłam, aby pojechać za granicę na 
wczasy albo chociaż do Zakopanego, ale stało się inaczej… Nadszedł taki 
dzień, 10 lutego 1940 r.” – pisała pani Weronika o początku swojej „podróży 
poślubnej”. 

Ona i jej bliscy, wyciągnięci nad ranem z domu, trafili do bydlęcych wa-
gonów. Czekała ich kilkutygodniowa jazda, obok umierających kolejno cho-
rych dzieci, o głodzie i chłodzie, a dalej 180-kilometrowa podróż saniami po 
zamarzniętej rzece Dwinie. Zimą pracowali w lesie 10 godzin dziennie przy 
temperaturze 50–55 stopni poniżej zera, latem przy sianokosach. Wspomnie-
nia Weroniki Kuchcickiej zawarto w publikacji opracowanej przez Zarząd 
Koła Związku Sybiraków w Oławie (Oddział ZS we Wrocławiu). Odczy-
tał je prezes Zarządu Koła Aleksander Maciejewicz podczas uroczystości 
17 września 2015 r. na oławskim cmentarzu przy ul. Zwierzynieckiej. 

Na tej nekropolii co roku we wrześniu pod pomnikiem Sybiraka groma-
dzą się ludzie, którym zorganizowano podobne niechciane wyprawy… Tym 
razem istniał dodatkowy powód spotkania: poświęcenie nowego krzyża i ta-
blicy – znaków pamięci postawionych „W hołdzie Polakom pomordowa-
nym, zaginionym i zmarłym »na nieludzkiej ziemi« w latach 1939–1959”. 
Pierwszy krzyż poświęcony sybirakom stanął na cmentarzu w Oławie już 
w 1995 r. Ze względu na zniszczenie trzeba było zastąpić go nowym. „To 
bardzo ważne dla nas miejsce” – podkreśla Aleksander Maciejewicz, który 
sam urodził się podczas wywózki, w wagonie. Pamięta ogromne zwały sy-
beryjskiego śniegu i wycie wilków, które nocami podchodziły pod ludzkie 
siedziby. Pamięta jak mama, pracująca w kołchozie, musiała zostawiać go 
samego. Chłopiec przebywał w jednym pomieszczeniu z małym cielacz-
kiem. „On pobekiwał w jednym kącie, ja popłakiwałem w drugim” – mówi. 
Do dziś nosi na głowie ślady ataku kołchozowego byka. 

Wiesław Horbowy podczas wywózki do Krasnojarskiego Kraju miał 
siedem lat. Kiedy ojciec w 1943 r. został powołany do Wojska Polskiego, 
chłopiec pozostał z trzema braćmi i mamą, która zmarła z głodu w 1945 r. 
Już podczas podróży powrotnej, w Poznaniu, o mało co on i jego bracia nie 
wpadli w ręce człowieka, który zwabił ich cukierkami. „Prawdopodobnie 
handlowano tam dziećmi” – wspomina. „Na szczęście uratowała nas pewna 
starsza pani”. 

PISALI O NAS
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Helena Balza, z domu Maziarz, przywołuje syberyjskie wspomnienia 
swojego taty. „Rodzina chorowała na tyfus, leżała w »niby szpitalu«. Mój 
tato z wujkiem, obaj wtedy kilkunastoletni, przeszli już tę chorobę. Gdy oka-
zało się, że babcia zmarła, chcieli odebrać jej ciało, by je godnie pochować” 
– mówi pani Helena. „Nie wydano im zwłok, jako osobom niepełnoletnim. 
Mogli jednak je zobaczyć. Tato przywoływał wciąż ten widok: babcia leżąca 
pod stosem trupów, z twarzą w błocie…”. 

Dramatycznie brzmi – zawarta również we wspomnianej publikacji – histo-
ria Stefanii Maziarz, która w 1946 r. zamieszkała w Oławie. Wywieziona z bli-
skimi z miejscowości w województwie tarnopolskim, przeżyła ponadmiesięcz-
ną podróż koleją do Kotłasa (pasażerowie otrzymywali dwa wiaderka zupy na 
tydzień na około 70 osób w wagonie) i saniami na wyspę Permogorskaja Zapast 
w obwodzie archangielskim. Po dwóch latach trafiła do Kazachstanu. 

Już pierwszej zimy praca przy wykuwaniu drewna z lodu, składaniu i wią-
zaniu tratw doprowadziła do odmrożenia nóg. Po raz drugi Stefania odmrozi-
ła je w 1942 r., gdy – chora na tyfus – wieziona była zimą do szpitala w koł-
chozie. Placówka ta nie ułatwiała kuracji – ze stertą stepowych chwastów 
zamiast posłania, pełna robactwa, z miseczkami, z których jadło się posiłki, 
a potem… używało się ich zamiast basenów… Przewóz do innego szpitala 
zaowocował połamaniem nóg i ich amputacją. Pozostały tylko kikuty. 

Stefanii ostatecznie pozbyto się ze szpitala, wynosząc ją na pierwszą lepszą 
furmankę, nie zważając na sprzeciw jej właściciela. „Rzucono mnie na drodze 
w pobliżu wioski stepowej. Tam przeleżałam trzy dni i trzy noce” – wspomina. 
„W spiekocie nie miałam co pić. Nie było też ani krzaczka z cieniem. Pożułam 
trochę trawy, która rosła w pobliżu, aby zaspokoić głód i pragnienie…”.

Dopiero trzeciego dnia jakiś kołchoźnik dał jej trzy placki. Cudem prze-
żyła. W końcu brat, powiadomiony przez pewnego Polaka, przywiózł swoją 
siostrę do ziemianki, w której mieszkała reszta rodziny. Na widok okaleczo-
nej córki ojciec zapłakał. 

Wśród sybiraków, po wojnie zamieszkałych w Oławie i okolicach, mrożą-
cych krew w żyłach historii usłyszeć można mnóstwo. Ich oławskie Koło ist-
nieje od 1989 r.; liczy obecnie ponad 100 osób. Ci, którym siły na to pozwa-
lają, spotykają się przy okazji świąt czy sybirackich obchodów, wspierają się 
w codziennych potrzebach. Niektórzy uczestniczą w spotkaniach z młodzieżą. 
Wciąż cieszą się, że po latach mogą otwarcie mówić o swoich losach. 

agata Combik 
przedruk z „Gościa Wrocławskiego” nr 40 z 4 października 2015 r.



Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 7 maja 2015 r. zmarła 

śp. Zofia motyka

długoletnia, aktywna działaczka Oddziału Związku Sybiraków 
w Legnicy, w którym od początku prowadziła księgowość.  

Cześć Jej pamięci!

Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Legnicy

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 5 lipca 2015 r. zmarła 

śp. leokadia małoszewska

długoletnia działaczka Koła Związku Sybiraków w Kotli. 
Organizatorka wszystkich uroczystości patriotyczno-religijnych. 

Na zesłaniu prowadziła tajne nauczanie na kompletach, po powrocie 
do Polski wiele czasu poświęcała przekazywaniu młodzieży wiedzy 

o Golgocie Wschodu.
Rodzinie i członkom Koła składamy wyrazy współczucia.

Cześć Jej pamięci!

Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Legnicy

ODESZLI OD NAS
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Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 3 września 2015 r. 
zmarła 

śp. Zofia Sarna

długoletnia działaczka Oddziału Związku Sybiraków w Legnicy, 
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału, zasłużona działaczka 

na rzecz środowiska sybirackiego, oddana idei sybirackiej.
Rodzinie składamy wyrazy współczucia.

Cześć Jej pamięci!

Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Legnicy

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 9 października 2015 r. zmarł 

śp. roman bar

W czasie wojny żołnierz Armii Krajowej. Aresztowany w listopadzie 
1944 r., został wywieziony do kompleksu obozów Borowicze, 
do obozu Jegolsk. Na zesłaniu przebywał do początku 1946 r. 

Był jednym ze współinicjatorów powołania Środowiska 
Borowiczan, stowarzyszenia zrzeszającego byłych więźniów 

zespołu obozów jenieckich Borowicze. Przez wiele lat piastował 
stanowisko prezesa, angażując się w działalność środowiska na rzecz 
upamiętniania wywózek żołnierzy AK. Doprowadził do zacieśnienia 

relacji między Środowiskiem Borowiczan a miastem Nowgorod, 
którego został honorowym obywatelem. Z jego inicjatywy na miejscu 

zesłania powstały obeliski upamiętniające to wydarzenie. Co roku 
odbywały się Zjazdy Borowiczan. W Lublinie – mieście aresztowania 

wielu akowców powstał pomnik i skwer Borowiczan. 
Roman Bar był dobrym organizatorem, zaangażowanym 

społecznikiem, piewcą idei patriotycznych. 
Cześć Jego pamięci!

Zarząd Główny Związku Sybiraków
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