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SPRAWY ORGANIZACYJNE

SPOTKania Z PrZedSTawicielami  
władZ nacZelnych

18 stycznia 2016 r. odbyło się spotkanie z Janem Stanisławem Cie-
chanowskim, szefem Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych, w którym uczestniczyli prezes Zarządu Głównego Kordian Borejko 
i skarbnik Eugeniusz Kuszka. Omówiono sprawy wsparcia finansowego 
przez Urząd przedsięwzięć Związku na bieżący rok. Ustalono, że odby-
wać się będą comiesięczne robocze spotkania, wyznaczone zostały osoby 
do bieżących kontaktów z przedstawicielami Związku. Poruszono również 
kwestie związane z przyznaniem sybirakom zadośćuczynienia. Jan Stani-
sław Ciechanowski obiecał poruszyć tę sprawę i podjął się przeprowadze-
nia rozmów zmierzających do nadania biegu ustawie o świadczeniu substy-
tucyjnym. Przedstawiciele Związku Sybiraków przekazali mu kalendarium 
starań o załatwienie spraw inwalidztwa wojennego dla sybiraków oraz od-
szkodowań substytucyjnych.

Podobne rozmowy prezes Kordian Borejko i skarbnik Eugeniusz 
Kuszka przeprowadzili z nowym szefem UdsKiOR Janem Józefem Ka-
sprzykiem podczas spotkania 22 lutego 2016 r. Szef Urzędu zadeklaro-
wał się włączyć do sprawy, by doprowadzić w ramach inicjatywy usta-
wodawczej do zgłoszenia w Sejmie przez grupę posłów projektu ustawy 
o zadośćuczynieniu. Zaproponował również podjęcie rozmów przez wła-
dze Związku z Kancelarią Prezydenta RP. Janowi Józefowi Kasprzykowi 
także przekazane zostało kalendarium starań o odszkodowania. 

W dniu 25 kwietnia 2016 r. prezes Kordian Borejko, członek Prezydium 
Mieczysław Pogodziński i członek Zarządu Wacław Mandryk spotkali się 
z Anną Marią Anders, sekretarz stanu i pełnomocnik prezesa Rady Mini-
strów ds. dialogu międzynarodowego. Omówiono m.in. sprawę dotychcza-
sowych starań władz związkowych o zadośćuczynienie za pobyt na Sybe-
rii. Przekazano kalendarium starań.

W dniu 6 maja 2016 r. przedstawiciele Zarządu Głównego Związku Sy-
biraków: skarbnik Eugeniusz Kuszka i członek Prezydium Mieczysław 
Pogodziński spotkali się z Wojciechem Kolarskim – szefem Gabinetu Pre-
zydenta Andrzej Dudy.

Celem wizyty było zapoznanie ministra z przebiegiem spraw związanych 
z przyznaniem sybirakom świadczenia substytucyjnego za pobyt na zesła-
niu. Poinformowano go, że z inicjatywą wypłaty sybirakom odszkodowa-
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nia wystąpił prezydent RP Lech Kaczyński i w przygotowanym projekcie 
ustawy zawarta była propozycja wypłaty po 400 zł za miesiąc pobytu na 
zesłaniu, nie więcej jednak niż 30 tys. zł. Przygotowano i zaprezentowano 
kopię dokumentów przygotowanych przez Kancelarię Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego: projekt ustawy sejmowej, uzasadnienie do projektu ustawy 
oraz pismo przewodnie do marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego 
z adnotacją, że sprawą związaną z ustawą sejmową zajmować się będzie 
w Kancelarii Prezydenta Andrzej Duda. Ponadto u ministra Kolarskiego 
zostawiono kopie kalendarium starań o załatwienie spraw inwalidztwa wo-
jennego dla sybiraków oraz odszkodowań substytucyjnych, wysłane wcześ- 
niej do premier rządu RP oraz opracowane nowe, uaktualnione uzasad-
nienie do proponowanej ustawy. Od czasu złożenia projektu ustawy przez 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego minęło sześć lat, w tym czasie liczba 
sybiraków zmniejszyła się prawie o połowę. Wyliczona kwota z budżetu 
państwa niezbędna do sfinansowania wynosiłaby około 400–420 tys. zł. 
Wojciech Kolarski przyjął nasze wyjaśnienia i dokumenty z dużym zro-
zumieniem i poinformował, że przekaże sprawę w następnym tygodniu do 
załatwiania do ministra Andrzeja Dery, który w Kancelarii Prezydenta RP 
jest odpowiedzialny za współpracę z Sejmem. Szczególne zainteresowanie 
wzbudził u ministra fakt, że prezydent Andrzej Duda osobiście tę sprawę 
wcześniej prowadził. 

24 maja 2016 r. prezes Kordian Borejko i skarbnik Eugeniusz Kuszka 
uczestniczyli w spotkaniu z lekarzem naczelnym ZUS Grażyną Hart. Omó-
wiono sprawy przyznania sybirakom uprawnień osoby represjonowanej. 
Przedstawiciele Zarządu Głównego ZS poruszyli problem niejednolitego 
traktowania takich spraw przez lekarzy orzeczników ZUS, w zależności 
od województwa, i wątpliwości, jakie towarzyszą orzekaniu, czy obecny 
zły stan zdrowia osoby występującej o uprawnienia osoby represjonowanej 
jest następstwem pobytu na zesłaniu, czy też konsekwencją wieku i wy-
nikających z niego schorzeń. Dr Grażyna Hart wykazała zrozumienie dla 
tego problemu i zapewniła o dobrej woli w procesie orzekania.

Kordian Borejko, mieczysław Pogodziński
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     warszawa, 9 czerwca 2016

p.o. SZEFA
URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW
I OSÓB REPRESJONOWANYCH
Jan Józef Kasprzyk

Wielce Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję Szanownych Państwa, że w dniu 12 maja br. została 

opublikowana ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy „o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektó-
rych innych ustaw” (Dz.U. poz. 652).

Zgodnie z zapisami ww. ustawy osoby, które ukończyły 75 lat, nabędą, 
z dniem wejścia w życie ustawy, prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki, 
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby me-
dyczne określone w wykazie leków refundowanych ogłaszanym przez ministra 
właściwego ds. zdrowia. Prawo to będzie realizowane na podstawie recepty 
wystawionej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę pod-
stawowej opieki zdrowotnej albo lekarza posiadającego prawo wykonywania 
zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie 
albo dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.

Według art. 5 ww. ustawy wykaz, o którym wyżej mowa, powinien zostać 
opublikowany do dnia 1 września br.

W mojej ocenie, zapewnienie osobom, które ukończyły 75. rok życia, bez-
płatnego dostępu do lekarstw będzie istotnym uzupełnieniem dotychczas po-
siadanego przez kombatantów uprawnienia do leczenia poza kolejnością oraz 
może wpłynąć na poprawę jakości ich życia poprzez zmniejszenie wydatków 
na niezbędne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowe-
go oraz wyroby medyczne.

Biorąc pod uwagę powyższe, zwracam się z prośbą do Szanownych Pań-
stwa o przekazanie powyższych informacji członkom kierowanych przez 
Państwa organizacji kombatanckich. 

Z wyrazami szacunku
p.o. Szefa
Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych
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     Katowice, 20 lutego 2016

Sz.P. Anna Maria Anders
Przewodnicząca Rady Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa
ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa

Szanowna Pani!
Należę do grupy osób uratowanych od niechybnej śmierci przez Pani Ojca. 

Koszmarny etap naszego dzieciństwa na Syberii skończył się w momencie, 
gdy razem z armią gen. Władysława Andersa wylądowaliśmy w Pahlevi. 
Tam po spaleniu naszych zawszonych łachmanów znaleźliśmy pomoc i opie-
kę. Dalszym etapem naszej wojennej tułaczki była Afryka Wschodnia, gdzie 
rozmieszczono nas w 22 osiedlach na terenie dawnych kolonii angielskich.

Po wojnie niewielka część powróciła do Polski. Większość rodaków 
rozproszyła się po świecie, bo nie mieli dokąd wracać – ich domy pozo-
stały po tamtej stronie i po dramatycznych przeżyciach na zesłaniu bali 
się komunistycznej ojczyzny.

Nie utraciliśmy z nimi jednak kontaktu i wspólnie dbamy o znaki 
pamięci na tułaczych szlakach. Razem z kolegami z Australii, Kanady 
odnawiamy kościoły i nekropolie. W listopadzie 2012 r. na uroczystości 
odsłonięcia odnowionego cmentarza w Koji nad Jeziorem Wiktorii za-
szczycili nas swą obecnością prof. Andrzej Kunert – sekretarz ROPWiM 
oraz dr Jan Ciechanowski – szef UdsKiOR. W osiedlu Koja spędziliśmy 
kilka szczęśliwych lat. Wielka więc jest wdzięczność uratowanych dzie-
ci, a pamięć o bohaterze II wojny światowej – gen. Władysławie Ander-
sie pozostanie na zawsze w naszych sercach.

W imieniu sybiraków – Afrykańczyków życzymy Pani sukcesów i sa-
tysfakcji z pełnionej funkcji przewodniczącej Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa.
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KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
SEKRETARZ STANU
PEŁNOMOCNIK PREZESA RADY MINISTRÓW
DO SPRAW DIALOGU MIĘDZYNARODOWEGO

Anna Maria Anders

     Warszawa, 25 lutego 2016 r.

   Pani Danuta Sedlak
   Przewodnicząca
   Komisji Współpracy z Zagranicą
   Zarządu Głównego Związku Sybiraków
   Oddział Katowice

Szanowna Pani,
bardzo dziękuję za przekazane słowa wsparcia oraz życzenia suk-

cesów po powołaniu mnie na Przewodniczącą Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa.

Doceniam Państwa zaangażowanie i troskę o miejsca pamięci na tu-
łaczych szlakach.

Proszę przyjąć wyrazy szacunku za tak wspaniały wkład w odnawia-
nie kościołów i nekropolii poza granicami ojczyzny oraz kultywowanie 
pamięci dokonań gen. Władysława Andersa.

Pragnę zapewnić, że podczas pełnienia tej zaszczytnej funkcji będę 
kontynuowała wszelkie działania związane z upamiętnianiem histo-
rycznych wydarzeń i miejsc tak ważnych w dziejach narodu polskiego 
w kraju i za granicą.

Proszę przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości 
w podejmowaniu wyzwań, jakie przynosi teraźniejszość.

Przesyłam Pani serdeczne pozdrowienia.
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dZieSiąTy luTegO  
PamięTamy w STalOwej wOli

W naszym nielicznym już Kole Związku Sybiraków w Stalowej Woli 
większość stanowią osoby wywiezione na Syberię 10 lutego 1940 r. Wy-
nika to z faktu, że przysłowiowa nędza w zaborze austriackim, tzw. Ga-
licji, zmuszała rodziny do szukania możliwości poprawienia warunków 
egzystencji. Kupowano więc ziemię z parcelacji majątków na wschodnich 
terenach przedwojennej Polski. Osoby te jako tzw. osadnicy były wywożo-
ne na Syberię ze swych najczęściej nowych, pobudowanych przez siebie 
domów już podczas pierwszej wywózki w 1940 r. „Dziesiąty luty będziem 
pamiętali, przyszli Sowieci, gdyśmy jeszcze spali”. Każdego roku w rocz-
nicę tej deportacji Koło nasze zamawia mszę świętą w intencji sybiraków 
w niedzielę najbliższą daty 10 lutego (w tym roku było to 7 lutego). Właś- 
nie w niedzielę, gdyż zależy mi, by w tej mszy uczestniczyła młodzież 
szkolna. Podczas mszy młodzież dowiaduje się w czasie kazania i wystą-
pienia prezesa Zarządu Koła o deportacjach polskich rodzin na Syberię. 
Jak wiadomo, w szkołach program nauki historii najnowszej jest bardzo 
ograniczony.

W tym roku, przed rozpoczęciem mszy świętej Hymn Sybiraków 
śpiewał chór dziewczęcy Puellarum Cantus pod dyrekcją prof. Katarzy-
ny Pisery. Wszystkie chórzystki, a było ich prawie 40, śpiewały hymn 
z pamięci. Uczyły się słów hymnu, na prośbę dyrygentki, w swoich do-
mach. Treść hymnu słyszeli więc również domownicy tych dziewcząt. 
Chórzystki śpiewały hymn naszego Związku z widocznym przejęciem 
i zrozumieniem.

W mszy świętej w intencji zmarłych na zesłaniu i po powrocie do Polski 
oraz o zdrowie dla jeszcze żyjących sybiraków uczestniczyły władze sa-
morządu miasta oraz powiatu, ze starostą Januszem Zarzecznym na czele. 
Obecni byli harcerze Związku Harcerstwa Polskiego oraz poczty sztanda-
rowe pięciu szkół miasta. 

Prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Stalowej Woli Zbigniew 
Paszkiewicz w swym wystąpieniu przed mszą świętą podkreślił, że więk-
szość wywiezionych na Syberię i do Kazachstanu stanowiły kobiety i dzie-
ci. Wywożono również niemowlęta. Czym zawiniły te dzieci, że pozba-
wiono je domów rodzinnych i szczęśliwego dzieciństwa? Ich jedyną winą 
był fakt, że były dziećmi polskimi, urodzonymi w ojczyźnie Mickiewicza, 
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Kościuszki, Traugutta, Słowackiego. Był to program eksterminacji narodu 
polskiego na przyłączonych do Związku Sowieckiego ziemiach polskich 
w ramach paktu przyjaźni Hitlera ze Stalinem.

Konieczność przekazywania młodzieży pamięci o zesłańcach Sybiru 
i modlitwy za nich podkreślił podczas homilii ks. prałat Jan Kozioł. „Naj-
większym błędem byłoby, gdybyśmy tego rozdziału historii narodu pol-
skiego nie wspominali i nie pamiętali. Musimy więc pamiętać. Historia 
zakorzeniona w młodym pokoleniu przetrwa wieki” – powiedział kapłan. 
W swym kazaniu powołał się na słowa Ojca Świętego Jana Pawła II: „Gdy-
by naród zapomniał o swojej historii, przestałby być narodem”. Musimy 
więc pamiętać, pomni słów naszego polskiego papieża.

Po mszy świętej wykonano wspólne zdjęcie chórzystek z częścią uczest-
niczących w mszy sybiraków i władz samorządowych.

Zbigniew Paszkiewicz, 
zdjęcie Piotr jackowski

Wspólne zdjęcie chóru Puellarum Cantus z sybirakami w kościele Miłosierdzia 
Bożego w Stalowej Woli
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OBchOdy 76. rOcZnicy PierwSZej dePOrTacji 
POlaKów na SyBir w legnicy

Na terenie Oddziału Związku Sybiraków w Legnicy w większości Kół 
odbyły się uroczystości związane z 76. rocznicą pierwszej deportacji Po-
laków na Sybir. Na szczególną uwagę zasługują Koła w Kotli, Legnickim 
Polu, Głogowie, Prochowicach oraz w Legnicy.

Miłą niespodziankę sprawili nam kibice klubu MKS Miedź Legnica, 
którzy 14 lutego 2016 r. zaprosili Oddział ZS na uroczystą mszę z okazji 
76. rocznicy deportacji Polaków na Sybir, rocznicy powstania Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz święta żołnierzy wyklętych. 
Wystrój kościoła był patriotyczny. Młodzież trzymała flagi biało-czerwone 
i transparent z napisem: „Bóg – Honor – Ojczyzna”.

Po nabożeństwie uczestnicy przemaszerowali ulicami pod pomnik Ze-
słańców Sybiru. Odśpiewany został hymn państwowy, po którym minutą 
ciszy uczczono pamięć poległych w walce o niepodległość ojczyzny. 

Po przemówieniach przedstawicieli poszczególnych środowisk i orga-
nizacji kwiaty pod pomnikiem złożyli i zapalili znicze przedstawiciele: 
posłanki na Sejm RP, radnych Urzędu Miasta Legnicy, Oddziału Związku 
Sybiraków, harcerstwa, Piłsudczyków, mieszkańcy miasta oraz młodzież 
i kibice klubu MKS Miedź Legnica z grupy „Stara Wiara”.

Jacek Karczmarzyk, przedstawiciel 
klubu sportowego MKS Miedź Legnica 
w czasie składania kwiatów pod po-
mnikiem Zesłańców Sybiru

Przemawia prezes Zarządu Oddziału 
ZS w Legnicy Maria Jurkiewicz. Poczet 
sztandarowy w składzie (od lewej):  
Antoni Dziemirów, Wiktor Gołębiowski, 
Wanda Ostrowska
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Sympatyk żołnierzy wyklętych i sybiraków odczytał wiersz „Sybiracy”. 
Na zakończenie odegrano i odśpiewano Hymn Sybiraków.

28 lutego 2016 r. w katedrze legnickiej uczestniczyliśmy ze sztandarem 
w mszy świętej w intencji żołnierzy wyklętych. Po mszy świętej zebrani 
przemaszerowali z orkiestrą górniczą przez Rynek pod ustawioną estradę, 
gdzie odbyła się druga część uroczystości. Złożyły się na nią: apel poleg- 
łych, przemówienia przedstawicieli różnych środowisk oraz część arty-
styczna w wykonaniu harcerzy drużyny „Wędrowniczek”.

W dniu 1 marca 2016 r. wójt gminy Legnickie Pole zorganizował uroczystości 
Dnia Żołnierzy Wyklętych. Uczestniczyli w nich: przedstawiciele władz gminy 
Legnickie Pole, członkowie Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Legnicy, 
sybiracy z Koła Legnickie Pole oraz dyrekcja i uczniowie tutejszych szkół.

Po złożeniu kwiatów w miejscu pamięci uczestnicy spotkania udali się 
do Domu Kultury, gdzie odbyły się apel poległych (odczytany przez Artu-
ra Torbińskiego) oraz wystąpienia gości. Pięć osób odznaczonych zostało 
Odznaką Honorową Sybiraka. Odznaczenia dokonała prezes Zarządu Od-
działu ZS w Legnicy Maria Jurkiewicz.

Następnie odbyła się część artystyczna, przygotowana przez młodzież 
harcerską i szkolną z Legnickiego Pola i Legnicy.

wanda Puchała

hiSTOria Pewnej miłOści

Taki tytuł nosiło tegoroczne przedstawienie walentynkowe przygotowa-
ne przez uczniów i nauczycieli Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczy-
ków w Oławie, wystawione 17 lutego 2016 r. Przedstawienie dotyczące 
miłości na stałe już zagościło w harmonogramie szkolnych imprez i co 
roku publiczność czeka na nie z niecierpliwością.

Tematem spektaklu były miłości trudne. Ponieważ całość reżyserują 
dwie nauczycielki – nauczycielka języka angielskiego Małgorzata Wła-
dyka i nauczycielka języka polskiego Jolanta Szewczyk – scenariusz wy-
korzystywał specyfikę obu przedmiotów. W pierwszej części pokazano 
rozstania bohaterów z anglojęzycznych lektur oraz filmów, a odgrywający 
sceny uczniowie posługiwali się pięknym językiem Szekspira. Scenariusz 
drugiej części przedstawienia napisało samo życie. Opowiadał on historię 
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miłości rodziców Danuty Konon – oławianki urodzonej 12 lutego 1941 r. 
w Archangielsku, podczas zesłania jej rodziców na Sybir.

W spektaklu wykorzystano różne formy przekazu i zaprezentowano całą 
gamę uczniowskich talentów. Sceny teatralne przeplatały się z tańcem sporto-
wym, towarzyskim, wykonywanymi na żywo utworami muzycznymi oraz pro-
jekcjami multimedialnymi. Taki rozmach możliwy był dzięki zaangażowaniu 
się w projekt również innych nauczycieli. Przygotowaniem pokazów tanecz-
nych zajęła się nauczycielka wychowania fizycznego Małgorzata Januszkie-
wicz, a za oprawę muzyczną odpowiadała nauczycielka sztuki Elżbieta Leś.

Finałem przedstawienia były słowa skierowane przez jego główną boha-
terkę, Danutę Konon, do publiczności. Wyraziła ona młodemu pokoleniu 
wdzięczność za kultywowanie pamięci o tych Polakach, których Rosjanie 
zesłali na „nieludzką ziemię”. Młodzież nagrodziła Danutę Konon gromki-
mi brawami oraz tradycyjnym „Sto lat”, gdyż bohaterka kilka dni wcześ- 
niej świętowała swoje urodziny.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie na nasz występ  
– przedstawicielom Koła Związku Sybiraków w Oławie, zastępcy dyrekto-
ra Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych Doro-
cie Miszczak, przedstawicielom rodziców oraz oławskim mediom – OTvK 
i „Gazecie Powiatowej”. Dziękujemy również dyrektor Centrum Sztuki 
w Oławie Annie Ślipko za użyczenie sceny w Ośrodku Kultury, na której 
mogliśmy wystąpić, a Elżbiecie Poliświat i Waldemarowi Trzasce za po-
moc techniczną niezbędną podczas realizacji przedsięwzięcia.

nauczyciele i uczniowie gimnazjum nr 1  
im. Polskich Olimpijczyków w Oławie

Przedruk z „Serwisu Społeczno-Samorządowego”  
nr 2 (140) z lutego 2016 r.

„gdy już ZaBraKnie łeZ, TrZeBa Się śmiać! 
a świaT jeST POmimO wSZySTKO PięKny”

Niezwykła lekcja historii odbyła się 23 lutego 2016 r. w Centrum Eduka-
cyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 209 wzięli udział w uroczystości upamiętnienia 76. rocznicy 
pierwszej deportacji Polaków do Związku Sowieckiego. Dzieci z klasy 4c 
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i 5d przygotowały muzyczną opowieść o losach sybiraków. Motywem 
przewodnim była postać Hanki Ordonówny, patronki szkoły.

Były to wspomnienia o życiu, twórczości i działalności na zesłaniu Han-
ki Ordonówny, przeplatane jej piosenkami w wykonaniu uczniów, którym 
akompaniowała na akordeonie i wspomagała ich wokalnie nauczycielka 
muzyki Teresa Budzanowska. Postać Ordonki odegrała Ewa Tamoń, na-
uczycielka edukacji wczesnoszkolnej, która także śpiewała. Widzowie 
usłyszeli znane szlagiery, takie jak: „Na pierwszy znak”, „Uliczka w Bar-
celonie” czy „Miłość ci wszystko wybaczy”. Przy dźwiękach tego ostatnie-
go występujący uczniowie zatańczyli walca. 

Scenografię przygotowali artysta malarz Jacek Barszcz (ojciec uczenni-
cy z klasy 5d) oraz nauczycielka języka polskiego i jednocześnie reżyser 
spektaklu Ewa Smereczyńska.

Dopełnieniem scenografii były slajdy ukazujące Ordonównę w kolej-
nych etapach jej życia. Oprócz działalności artystycznej, zorganizowała 
sierociniec dla dzieci rodziców wywiezionych i więzionych przez NKWD. 
Sylwetki tych dzieci i zmagania ich opiekunów z sowieckimi władzami 
ukazała Ordonka w książce, wydanej w 1948 r. w Bejrucie pod pseudoni-
mem Weronika Hort, a zatytułowanej „Tułacze dzieci”.

Przemawia inicjatorka lekcji prezes Zarządu Koła Żoliborz-Bielany Mirosława Nie-
koraniec
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Występ przedstawiający działalność Hanki Ordonówny

Przedstawienie obejrzeli specjalnie zaproszeni goście ze Związku  
Sybiraków: prof. Stanisław Kulon (autor wystawy „Droga krzyżowa 
1939–1947”, którą można było oglądać od 1 do 29 lutego br. w Centrum 
Edukacyjnym IPN), prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Mieczysław 
Pogodziński, wiceprezes Leon Zujko oraz Mirosława Niekoraniec – prezes 
Zarządu Koła Żoliborz-Bielany, która była inicjatorką tej lekcji.

ewa Smereczyńska, 
zdjęcia leon Zujko

przedruk z miesięcznika „Nasze Bielany” nr 3 (203) z marca 2016 r.

„Prawem cZłOwieKa jeST ZaPOmnieć, 
a OBOwiąZKiem PamięTać” 

Czy się kiedyś zagoi ta blizna,
Co gorzeje jak krwawe łuczywo?
Czy się wreszcie zdobędzie Ojczyzna
By uznaniem zapłacić za miłość?
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II Chełmski Marsz Pamięci Sybiraków to świadectwo szacunku, 
współczucia i ogromnego uznania dla wszystkich rodaków, co za Polskę, 
wiarę i cześć narodu oddali swoje życie. 1 marca 2016 r. spod Gimna-
zjum nr 6 im. Sybiraków ruszył pochód ku czci ofiar Sybiru i żołnierzy 
wyklętych. W bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Cheł-
mie odprawiona została uroczysta msza, podczas której młodzież naszej 
szkoły poruszającymi utworami dała wyraz pamięci o tych dramatycz-
nych wydarzeniach z przeszłości. Ujmujące kazanie ks. prałata Tadeusza 

Młodzież i sybiracy wspólnie przeszli w II Chełmskim Marszu Pamięci Sybiraków

Msza w bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie, w trzeciej ławce 
(pierwsza z prawej) prezes Zarządu Oddziału ZS Maria Sawka
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Kądziołki oraz refleksje dyrektor Doroty Cieślik są świadectwem, że nie 
pozwolimy zamknąć klamrą milczenia walki o człowieczeństwo tych 
„bojowników polskości”. 

Po mszy świętej w szpalerze pocztów sztandarowych zostały złożone kwiaty 
pod Mauzoleum Ofiar Terroru Hitlerowskiego na Górze Chełmskiej. Następnie 
w nastroju pełnym zadumy i skupienia pochód młodzieży naszej szkoły wraz 
z opiekunami oraz zaproszonymi gośćmi, wśród których byli m.in. prezes Za-
rządu Oddziału Związku Sybiraków w Chełmie Maria Sawka i wiceprezydent 
miasta Chełm Stanisław Mościcki, ruszył ul. Pocztową w stronę pomnika Sy-

W mszy liczny udział wzięły poczty sztandarowe

Żywe obrazy zesłańców pod pomnikiem Polski Walczącej
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biraków. Żywe obrazy zesłańców, w których wcielili się uczniowie grupy re-
konstrukcyjnej z naszej szkoły, podkreśliły: „Bo ten pomnik Sybiraków serc 
tysiącem bije, a pamięć o Golgocie w nim na wieki żyje”. Po złożeniu kwiatów 
kawalkada przeszła ul. Reformacką, zatrzymując się, aby złożyć wiązanki kwia-
tów pod płytą upamiętniającą krew i cierpienie niezłomnych – żołnierzy wyklę-
tych. II Chełmski Marsz Pamięci Sybiraków i Żołnierzy Wyklętych zakończył 
się w Parku Miejskim. Wszyscy uczestnicy pochylili głowy nad „niezawinio-
nym cierpieniem” przed kamiennym monumentem zwieńczonym kotwicą Pol-
ski Walczącej. Po złożeniu kwiatów i odsłuchaniu Marsza Sybiraków dyrektor 
Dorota Cieślik serdecznie podziękowała wszystkim uczestnikom, zapewniając, 
że „O tym losie tak okrutnym bez winy karaniu, o tęsknocie za Ojczyzną – wol-
ności czekaniu” nigdy nie zapomnimy, trwać będzie w sercach rodaków.

gimnazjum nr 6 im. Sybiraków w chełmie

XiV międZySZKOlny KOnKurS recyTaTOrSKi 
im. mariana jOnKajTySa

W dniu 10 marca 2016 r. 
w Zespole Szkół nr 2 im. Sybi-
raków w Nowym Sączu już po 
raz czternasty odbył się Mię-
dzyszkolny Konkurs Recytator-
ski im. Mariana Jonkajtysa. Ten 
konkurs to nasza duma i chlub-
na tradycja. Pierwszy odbył się 
w 2002 r., w którym szkoła przy-
jęła imię Sybiraków. Konkurs 
cieszy się ogromnym zaintereso-
waniem, chociaż to poezja peł-
na bólu, tęsknoty i tragicznych 
wspomnień, tak niepojętych 
dla dzieci i młodzieży. Mimo 
wszystko młodzi recytatorzy po-
trafią pięknie przekazać tak trud-
ną prawdę, emocje, ból. Nasi sy-

Wystąpienie Kazimierza Korczyńskiego, pre-
zesa Zarządu Oddziału Związku Sybiraków 
w Nowym Sączu
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biracy, zasiadający w jury i czasami na widowni, są niezmiernie wzruszeni 
i szczęśliwi, że tylu młodych ludzi bierze udział w naszym konkursie i że 
pamięć o tragicznych losach zesłańców jest żywa. 

Konkurs ten ma na celu właśnie rozpropagowanie wiedzy na temat ze-
słań na Syberię. Jest to temat szczególnie bliski naszej szkole, której patro-
nem są sybiracy. Chcemy w ten sposób uczcić pamięć tych, którzy przeżyli 
zesłania, i tych, którzy na zawsze zostali na „nieludzkiej ziemi”.

Laureaci w kategorii szkoła podstawowa

 Laureaci konkursu w kategorii gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna
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 W jury zasiadają członkowie Oddziału Związku Sybiraków w Nowym 
Sączu, Stowarzyszenia Pamięci Polskiego Sybiru i nauczyciele Zespołu 
Szkół nr 2 im. Sybiraków. Jak co roku konkurs objęli honorowym patro-
natem prezydent miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak i przewodnicząca 
Rady Miasta Nowego Sącza Bożena Jawor, co nadaje mu wyjątkową ran-
gę. W tym roku w konkursie wzięło udział 30 uczestników z 30 szkół. Każ-
dą szkołę reprezentował jeden uczestnik. Uczniowie oceniani byli w trzech 
kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. 

Poziom konkursu był bardzo wysoki, o czym świadczy ilość przyzna-
nych nagród. Sponsorami nagród byli m.in. Urząd Miasta Nowego Sącza, 
Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków i osoby prywatne. 
Laureaci w kategorii szkoła podstawowa:
I miejsce: Sandra Woźniak z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych 
w Kamionce Wielkiej 
II miejsce: Jadwiga Kondracka z Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształ-
cącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowym Sączu
III miejsce: Karolina Dorosz ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu
Wyróżnienie: Małgorzata Klimczak z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimna-
zjalnych w Kamionce Wielkiej 
Laureaci w kategorii gimnazjum:
I miejsce: Paulina Kasprzyk z Gimnazjum nr 9 w Nowym Sączu
II miejsce: Klaudia Piękoś z Gimnazjum nr 11 w Nowym Sączu
III miejsce: Sylwia Nowak z Gimnazjum im. J. Słowackiego w Starym  
Sączu
Wyróżnienie: Karolina Cempa z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjal-
nych w Mystkowie 
Laureaci w kategorii szkoła ponadgimnazjalna:
I miejsce: Magdalena Gruca z Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Sączu
II miejsce: Konrad Pałka z Zespołu Szkół Budowlanych w Nowym Sączu
III miejsce: Weronika Kasieczka z III Liceum Ogólnokształcącego  
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu
Wyróżnienie: Karolina Dziadosz z Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków 
w Nowym Sączu. 

Dziękujemy serdecznie wszystkim za udział i gratulujemy zwycięzcom. 
Zapraszamy za rok!

maria Sowa, 
zdjęcia renata Skowron
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SPOTKanie POświęcOne gOlgOcie wSchOdu 
w SiemiaTycKim OśrOdKu KulTury

W dniu 4 kwietnia 2016 r. przedstawiciele Związku Sybiraków zostali 
zaproszeni przez kandydatów na posłów XXII Sesji Sejmu Dzieci i Mło-
dzieży na spotkanie upamiętniające 76. rocznicę drugiej masowej deporta-
cji Polaków na Sybir i do Kazachstanu. Gospodarzami spotkania i autorami 
części artystycznej była młodzież z Zespołu Szkół Integracyjnych im. Jana 
Pawła II w Siemiatyczach.

Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru szkoły i odegraniu Hymnu Sy-
biraków, nastąpiło przywitanie dostojnych gości, wśród których byli przed-
stawiciele duchowieństwa, Oddziału IPN w Białymstoku, władz samorzą-
dowych na czele z burmistrzem, dyrektorzy lokalnych szkół, członkowie 
miejscowego Koła Związku Sybiraków oraz licznie przybyła młodzież 
szkolna.

Jednym z pierwszych, który zabrał głos, był gość honorowy, prezes Za-
rządu Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku Tadeusz Chwiedź. 
Bardzo szczegółowo nakreślił przyczyny i skutki układu Ribbentrop–Mo-
łotow oraz szczegóły tajnego porozumienia, które ustaliło strefę wpływów 
obu agresorów. IV rozbiór Polski stał się faktem.

Przygotowana część artystyczna jeszcze bardziej podkreśliła wymowę 
przedstawionych wydarzeń tak tragicznego okresu dla Polski, jakim były 
lata 40. i 50. ubiegłego stulecia.

Dalszy przebieg spotkania zamienił się w bardzo ożywioną dyskusję, 
w czasie której młodzi ludzie zadawali wnikliwe pytania dotyczące oma-
wianego tematu.

Został przedstawiony wywiad z ks. Józefem Grzeszczukiem, probosz-
czem parafii Siemiatycze Stacja, ilustrowany przeźroczami. Stąd w latach 
40. XX w. były odprawiane transporty zesłańców na Sybir (są jeszcze śla-
dy torów). Ten wspaniały patriota jest inicjatorem tablic epitafijnych, po-
święconych deportowanym z diecezji pińskiej. Tablice są umieszczone na 
obramowaniu cmentarza parafialnego i wyeksponowane w sposób przycią-
gający uwagę wszystkich.

Podsumowaniem tak wymownego spotkania, poświęconego Golgocie 
Wschodu, była ilustrowana slajdami prelekcja dr Anny Zapalec z Insty-
tutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 
Samotnie wybrała się do najbardziej odległych miejsc zesłań Polaków, na 
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bieguny zimna – białe krematoria – do Kołymy, Magadanu, Norylska, Re-
publiki Komi. Wykonane zdjęcia tych terenów, chociaż upłynęło tyle lat 
i właściwie nie ma tam już żadnych śladów obecności więźniów różnych 
narodowości, robią niesamowite wrażenie. Posępne doliny, brak wszelkiej 
roślinności, zapomniany kawałek drutu kolczastego, uszkodzony, znisz-
czony but wołają – by nigdy więcej!

Wracając do Białegostoku, ciągle widziałam zasłuchane twarze młodych 
ludzi, którzy z pewnością będą się zastanawiać, czy lepiej być, czy mieć, 
i z pewnością wybiorą właściwą odpowiedź.

jolanta hryniewicka

SPOTKanie Z SyBiracZKami w BiałymSTOKu 

Dnia 12 kwietnia 2016 r. z okazji 76. rocznicy drugiej masowej deporta-
cji Polaków na Sybir i do Kazachstanu w Zespole Szkół Technicznych im. 
gen. Władysława Andersa w Białymstoku odbyła się uroczystość upamięt-
niająca to historyczne i tragiczne dla Polaków wydarzenie. Honorowymi 
gośćmi były sybiraczki z Białegostoku: Heronima Dzierma (ur. 1936 r.) 
i Renata Iwanowska (ur. 1939 r.). Uroczystość zorganizowali uczniowie 
II klasy technikum o profilu gastronomicznym, pod kierunkiem nauczycie-
la historii. 

Na początku spotkania 
uczniowie przedstawili naj-
ważniejsze fakty dotyczące 
agresji sowieckiej na Polskę 
we wrześniu 1939 r. i jej na-
stępstwa dla narodu polskie-
go. Aby lepiej zobrazować 
problematykę deportacji do 
ZSRR i życiorysy zaproszo-
nych gości, młodzież przygo-
towała prezentację multime-
dialną z bogatą dokumentacją 
fotograficzną i pytania, które 
zadawała sybiraczkom. 

Sybiraczki Heronima Dzierma (z lewej) i Renata 
Iwanowska
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Pani Heronima i pani Renata opowiadały o swoich przeżyciach związa-
nych z genezą, przebiegiem i następstwem zesłania wraz z rodzinami na 
Sybir i do Kazachstanu w 1940 r. Ich rodziny zostały nazwane „wrogami 
narodu” tylko dlatego, że ich ojcowie piastowali ważne urzędy państwo-
we (sędzia i leśniczy). W 1940 r. musieli opuścić Polskę i byli traktowani 
jako przestępcy. W ciągu dwóch godzin spakowali dorobek życia i ruszyli 
w nieznane, ponieważ nikt z NKWD nie informował ich, gdzie i dlaczego 
wyjeżdżają. 

Sybiraczki przybliżyły sylwetki swych ojców, którzy wstąpili do Naro-
dowych Sił Zbrojnych (armii gen. Andersa i gen. Berlinga), tworzonych 
w ZSRR po układzie Sikorski–Majski z 1941 r. Zawsze jednak, pomimo 
przeciwności losu, pamiętały, że są Polkami i głęboko wierzyły, że powró-
cą kiedyś do wolnej Polski. Mimo ciężkiej pracy, warunków bytowych, 
ciągłego głodu, mrozu, przeżyły i wróciły do ojczyzny. Wzruszający jest 
fakt, że w tak ekstremalnych warunkach uczyły się języka polskiego, histo-
rii. Panie z ogromnym szacunkiem i czcią wspominały swoich nauczycieli 
z Syberii i Kazachstanu.

Dyrektor ZST Tadeusz Halicki serdecznie podziękował sybiraczkom za udział 
w spotkaniu
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Osobiste świadectwa sybiraczek z „nieludzkiej ziemi” wywarły duże 
wrażenie na zebranej młodzieży. Ich opowieści z dzieciństwa wzruszyły 
i skłoniły uczniów do zadumy i refleksji. Wiedza zdobyta na lekcjach histo-
rii została wzbogacona i potwierdzona osobiście przez świadków tamtych 
tragicznych wydarzeń. Młodzież ze łzą w oku i zaciekawieniem wysłu-
chała tych ciekawych i osobistych opowieści. Zorganizowana uroczystość 
stała się swoistą żywą i piękną lekcją historii, która na długo pozostanie 
w naszych sercach. 

Na zakończenie spotkania, po wspólnym odśpiewaniu Hymnu Sybira-
ków, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa Tadeusz 
Halicki podziękował pani Heronimie i pani Renacie za przybycie i podzie-
lenie się swoimi wspomnieniami. Podkreślił, że żołnierze gen. Andersa, 
patrona naszej szkoły, również byli sybirakami i dlatego jesteśmy zobowią-
zani zawsze o nich pamiętać.

Krzysztof Pogorzelski

żywa leKcja hiSTOrii w łOmianKach

Dnia 12 kwietnia 2016 r., w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Ofiar 
Katynia z inicjatywy prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków Warszawa 
Żoliborz-Bielany Mirosławy Niekoraniec odbyło się wzorem lat ubiegłych 
kolejne spotkanie sybiraków z młodzieżą Publicznego Liceum Ogólno-
kształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach na szóstej już lekcji „Żywa 
Pamięć Historii”.

Ideą tych spotkań jest utrwalanie pamięci o tragedii Polaków w czasie  
II wojny światowej z rąk agresora sowieckiego, deportowanych i zesłanych 
na katorgę na bezkresne obszary Związku Sowieckiego. Zbrodnia katyńska 
to nie tylko morderstwo polskich żołnierzy, ale także dramat rodzin wywie-
zionych do Związku Radzieckiego. Pamięć o nich wszystkich to nasz ojczyź-
niany obowiązek, to spłacenie długu wdzięczności za tych, co oddali życie za 
Polskę. Trzeba podkreślić olbrzymie zaangażowanie dyrektora szkoły Łuka-
sza Zięby oraz nauczyciela historii Stefana Makowskiego w przygotowanie 
młodzieży, która uczestniczyła w programie uroczystości.

Głównym gościem spotkania był Stanisław Kulon, artysta rzeźbiarz, 
który wraz z całą rodziną doświadczył tragedii zesłań. W okresie PRL 
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Młodzież z zainteresowaniem słuchała wspomnień Stanisława Kulona

Nauczyciel Stefan Makowski odznaczony został Złotą Odznaką Honorową za Zasługi 
dla Związku Sybiraków. Wręczyli ją wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Leon 
Zujko i prezes Zarządu Koła Żoliborz-Bielany Mirosława Niekoraniec
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nie mógł wspominać pobytu na zesłaniu. Dopiero teraz, będąc już na 
emeryturze, mógł w swojej twórczości dać świadectwo o swoich ówczes- 
nych doświadczeniach i zawarł je w swoich pracach. Potrafi też w spo-
sób przejmujący opowiadać o swoich zesłańczych losach, co spotyka się 
z dużym zainteresowaniem młodzieży. Młodzież nawet już po zakończe-
niu spotkania otoczyła profesora i słuchała jego opowieści.

W trakcie spotkania Stefan Makowski został odznaczony Złotą Odzna-
ką za Zasługi dla Związku Sybiraków za swoją postawę i pracę na rzecz 
utrwalania pamięci o tragedii sybiraków.

Po uroczystości sybiracy zaproszeni zostali na poczęstunek przygotowa-
ny przez młodzież. Przy kawie, herbacie i wspaniałych domowych ciastach 
można było prowadzić już indywidualne rozmowy. 

leon Zujko

urOcZySTOści 13 KwieTnia w BiałymSTOKu

W dniu 13 kwietnia 2016 r. obchodziliśmy 76. rocznicę drugiej depor-
tacji obywateli polskich na Sybir i rocznicę zbrodni katyńskiej. Z tej oka-
zji w Muzeum Wojska w Białymstoku odbyło się spotkanie upamiętnia-
jące te tragiczne dla narodu polskiego wydarzenia. Wzięli w nim udział 
świadkowie historii, którzy podzielili się z obecnymi swoimi wspomnie-

Prezes Tadeusz Chwiedź wręczył osobom zasłużonym dla Oddziału ZS w Białymstoku 
Odznaki Honorowe Sybiraka
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niami: prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku Ta-
deusz Chwiedź (wywieziony do miejscowości Pawłodar w Kazachstanie), 
Barbara Sokólska (wywieziona jako dziecko do Airtau w Kazachstanie) 
oraz Jadwiga Niwińska, której teść Antoni Niwiński zamordowany został 
w Ostaszkowie, a mąż deportowany do Pawłodaru w Kazachstanie, i Danu-
ta Rybakowska, która przypomniała losy syberyjskie swojej matki – Haliny 
Olszewskiej, założycielki Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku. 

Nowo przyjęci członkowie Wspólnoty Wnuków Sybiraków

Wspomnieniami o czasach zesłania podzielili się (od lewej) prezes Zarządu Oddziału 
Tadeusz Chwiedź, Danuta Rybakowska, Barbara Sokólska i Jadwiga Niwińska
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Podczas spotkania Odznaką Honorową Sybiraka zostali uhonorowani: 
Iwonna Górak, Katarzyna Górak – wiceprezes Wspólnoty Wnuków Sybi-
raków, Dawid Gromadzki, Lech Kozłowski, Andrzej Mieleszkiewicz. 

Do Wspólnoty Wnuków Sybiraków przyjęci zostali nowi członko-
wie: Dariusz Gliniecki, Przemysław Niewiarowski, Agnieszka Tom-
czuk, Dawid Tomczuk, Małgorzata Trzaska, Izabela Wolińska. Cieszy-
my się, że chętnych do kultywowania tradycji i pamięci historycznej 
jest coraz więcej.

Organizatorami spotkania byli: Oddział Związku Sybiraków w Białym-
stoku, Wspólnota Wnuków Sybiraków, Muzeum Pamięci Sybiru Oddział 
Muzeum Wojska w Białymstoku, Muzeum Wojska w Białymstoku oraz 
stowarzyszenie Rodzina Katyńska.

Barbara Bielawiec, 
zdjęcia muzeum wojska w Białymstoku

PamięTne rOcZnice KwieTniOwe 
w BiałymSTOKu w 2016 r.

Obchody rocznic kwietniowych rozpoczęły się 10 kwietnia 2016 r. mszą 
świętą w kościele pw. NMP Matki Kościoła w Białymstoku w intencji de-
portowanych w kwietniu 1940 r., pomordowanych w Katyniu oraz tych, 
którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem w 2010 r. Homilia i okolicz-
nościowe modlitwy wiernych w pełni oddały tragizm tych wydarzeń.

Główne uroczystości rocznicowe rozpoczęły się mszą świętą w kościele 
pw. św. Rocha, skąd następnie udano się przed świątynię, pod pomnik Ofiar 
Katastrofy pod Smoleńskiem. Uczczono pamięć ofiar mordu katyńskiego 
oraz 96 osób, które zginęły w katastrofie pod Smoleńskiem.

Apel pamięci i salwa honorowa żołnierzy 18. Białostockiego Pułku Roz-
poznawczego były oddaniem hołdu wszystkim bohaterom. 

Obecność licznych sztandarów, złożenie wieńców i wiązanek kwiatów, 
a na zakończenie obecność drużyny harcerzy z płonącymi zniczami były 
godnym wyrazem naszego szacunku i pamięci.

Te bolesne wydarzenia upamiętniły koncert „Zaszum nam, Polsko” 
Polskiego Studium Teatralnego z Wilna w Centrum Konferencyjno-Wy-
stawienniczym, dedykowany pamięci ofiar zbrodni katyńskiej i katastrofy 
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smoleńskiej oraz wernisaż wystawy fotograficznej pt. „Po katastrofie smo-
leńskiej”... w Supraślu.

Białostocki Oddział IPN zorganizował przegląd filmów o zbrodni katyń-
skiej w Muzeum Archidiecezjalnym w Białymstoku.

W poszczególnych kościołach zostały odprawione msze święte w intencji  
śp. Justyny Moniuszko – stewardessy, śp. Krzysztofa Putry – wicemarszałka 
Sejmu RP, śp. Ryszarda Kaczorowskiego – ostatniego prezydenta RP na uchodź-
stwie oraz w monastyrze w Supraślu – śp. abp. Mirona Chodakowskiego.

Tego dnia zostały złożone wieńce na grobach ofiar katastrofy smoleń-
skiej oraz przy tablicy pamiątkowej poświęconej Ryszardowi Kaczorow-
skiemu przez wojewodę podlaskiego, prezydenta miasta Białegostoku oraz 
dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku.

Dnia 12 kwietnia 2016 r. sybiraczki – Heronima Dzierma i Renata Iwa-
nowska gościły w Zespole Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa w Bia-
łymstoku. Na lekcji historii przedstawiły młodzieży swoje wspomnienia 
związane z wywózką na Sybir w 1940 r. Spotkanie przebiegało w miłej at-
mosferze. Dyrektor szkoły Tadeusz Halicki i nauczyciel historii Krzysztof 
Pogorzelski serdecznie nam podziękowali i wręczyli piękne albumy o Bo-
jarach – białostockiej dzielnicy, a uczniowie obdarowali nas bukietami róż.

13 kwietnia 2016 r. przy pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka i Po-
mniku Katyńskim uczciliśmy pamięć sybiraków z drugiej deportacji  
(13 kwietnia 1940 r.) i ofiar zbrodni katyńskiej. Pod przewodnictwem na-
szego kapelana ks. Józefa Wiśniewskiego odmówiliśmy „Anioł Pański”. 
Złożyliśmy wieńce i zapaliliśmy znicze. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć 
wszystkich zmarłych w tak tragicznych wydarzeniach kwietniowych.

Po południu 13 kwietnia 2016 r. Wspólnota Wnuków Sybiraków wraz 
z Anną Nowacką z Muzeum Wojska w Białymstoku zorganizowała wie-
czór wspomnień z okazji 76. rocznicy kwietniowej deportacji obywateli 
polskich na Sybir oraz 76. rocznicy zbrodni katyńskiej. Ta uroczystość, 
podobnie jak poprzednia, rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Sybiraków, 
a zakończyła pieśnią „Matka Sybiraczka”. Swoimi wspomnieniami z dru-
giej deportacji podzielili się świadkowie historii – Tadeusz Chwiedź, Bar-
bara Sokólska, Jadwiga Niwińska i Danuta Rybakowska.

14 kwietnia 2016 r. sybiraczki Heronima Dzierma, Renata Iwanowska, 
Jolanta Hryniewicka wraz z prezesem Zarządu Oddziału ZS Tadeuszem 
Chwiedziem miały zaszczyt uczestniczyć w obchodach stulecia istnienia 
szkoły w Rafałówce.
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Pierwsza część uroczystości odbyła się w Domu Kultury. Po przywitaniu 
gości przez dyrektor szkoły Edytę Szóstko-Łapińską, nauczycielka Hali-
na Lisicka zaprezentowała dzieje szkoły na przestrzeni stu lat. Motywem 
przewodnim spotkania były słowa: „Nie odbiorą Ci Ojczyzny, jeśli nosisz 
Ją w sercu”.

Potem obejrzeliśmy wspaniale przygotowany i przedstawiony przez 
młodzież montaż słowno-muzyczny. Z wielkim wzruszeniem słuchaliśmy 
wierszy Mariana Jonkajtysa, patriotycznych pieśni takich jak „Matka Sybi-
raczka”, „Jest taki kraj” czy „Niepodległa, niepokorna”. Występy uczniów 
nagrodziliśmy gromkimi brawami.

Prezes Tadeusz Chwiedź w swoim wystąpieniu okolicznościowym bar-
dzo dokładnie omówił przyczyny i przebieg deportacji na Sybir. Jedno-
cześnie serdecznie podziękował dyrekcji i całej społeczności szkolnej za 
piękny i patriotyczny program artystyczny. Podobne spostrzeżenie mieli 
wszyscy goście zabierający głos.

Druga część jubileuszu stulecia to zwiedzanie szkoły i wspomnienia 
o minionych, jakże pracowitych latach poświęconych edukacji dzieci 
z tego rejonu.

15 kwietnia 2016 r. sybiraczki Heronima Dzierma, Jolanta Hryniewicka, 
Janina Nowik i prezes Tadeusz Chwiedź uczestniczyli w Szkole Podsta-
wowej nr 34 im. J.Z. Bema w niezwykle patriotycznej akademii, której 
przewodnią myślą było hasło umieszczone na biało-czerwonym płótnie: 
„Pamięć nie dała się zgładzić”. I rzeczywiście, pamięć o strasznej zbrodni 
katyńskiej, o deportacjach Polaków ocalała. Mocno podkreślały to trafnie 
dobrane utwory recytatorów, symboliczne scenki o pożegnaniu żołnierza, 
a potem daremne oczekiwanie jego powrotu oraz scena z życia Janiny 
Nowik przedstawiająca wywózkę jej i rodziny na Sybir. Patriotyczne pie-
śni takie jak Hymn Sybiraków, „Czerwone maki” czy modlitwa obozowa  
„O, Panie, któryś jest na niebie” w wykonaniu chóru szkolnego przywołały 
bolesne wydarzenia minionych lat.

Dyrektor szkoły Jerzy Bołtuć w wystąpieniu powitalnym przypomniał 
trzy bolesne wydarzenia kwietniowe, których 76. i 6. rocznicę obchodzili-
śmy w tym roku. Ten temat również uwzględnił prezes Tadeusz Chwiedź. 
Jednocześnie przybliżył uczniom tragiczne wydarzenia lat 40. XX w.

We wszystkich obchodach trzech pamiętnych rocznic kwietniowych 
uczestniczyli sybiracy.

heronima dzierma, jolanta hryniewicka
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dZień Pamięci Ofiar ZBrOdni KaTyńSKiej 
w SłuPSKu w 2016 r.

Uroczystości upamiętniające 76. rocznicę zbrodni katyńskiej w Słupsku 
odbyły się 13 kwietnia 2016 r. Zarząd Oddziału Związku Sybiraków od 
wielu lat uczestniczy w przygotowaniach tej uroczystości. W auli Zespo-
łu Szkół Technicznych w Słupsku sybiracy wzięli udział w lekcji histo-
rii poświęconej pamięci ofiar zbrodni katyńskiej oraz pamięci zesłańców 
na Sybir. Wśród obecnych byli sybiracy – członkowie rodziny katyńskiej, 
których ojcowie są upamiętnieni przez trzy dęby pamięci posadzone na 
przyszkolnym skwerze. Uroczystość została przygotowana przez uczniów 
pod kierunkiem nauczycielki historii Lilianny Lipnickiej. W formie multi-
medialnej oraz występów artystycznych młodzież przywołała u sybiraków 
wiele wspomnień, było dużo wzruszeń. Wyrazy podziękowania za pielę-
gnowanie pamięci o tych trudnych wydarzeniach historycznych skierował 
do uczniów i dyrekcji szkoły prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków 
Jerzy Lisiecki. 

Uroczystości miejskie odbyły się przy pomniku Krzyża Katyńskiego 
na starym cmentarzu w Słupsku. Pomnik ufundowany został przez władze 
miejskie w Słupsku w 2006 r. Wmurowana jest przy nim ziemia przywie-
ziona z cmentarzy wojennych w Miednoje, Katyniu i Charkowie oraz zie-

Występ uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku
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mia z cmentarza polskich zesłańców z obwodu Archangielsk. Uroczystości 
rozpoczęły się o godz. 12. Udział wzięły władze miasta i powiatu słup-
skiego, delegacje parlamentarzystów, kombatanci z pocztami sztandarowy-
mi, przedstawiciele szkół i uczelni wyższych, partii politycznych, Wojska  

Uroczystości przy Krzyżu Katyńskim

Modlitwa ekumeniczna w intencji ojczyzny, pomordowanych i rodzin katyńskich
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Polskiego i policji. Kompanię honorową wystawiła VII Brygada Obrony 
Wybrzeża WP. Władze miejskie reprezentowały zastępca prezydenta Słup-
ska Krystyna Danilecka-Wojewódzka oraz przewodnicząca Rady Miej-
skiej Beata Chrzanowska. Po hymnie państwowym młodzież zapaliła zni-
cze pamięci przy Krzyżu Katyńskim, Krzyżu Wołyńskim oraz przy mogile 
Pomordowanych Polskich Robotników Przymusowych. W przemówieniu 
okolicznościowym prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Słup-
sku Jerzy Lisiecki powiedział m.in.: 

„Przy pomniku wmurowana jest ziemia pobrana z cmentarzy wojennych 
w Katyniu, Miednoje i Charkowie – z miejsc pochowania blisko 15 tys. 
zamordowanych oficerów Wojska Polskiego, policji, strażaków, leśników, 
urzędników państwowych, polityków i właścicieli gospodarstw rolnych 
wziętych do niewoli we wrześniu 1939 r. Byli to jeńcy specjalnych obozów 
jenieckich w Kozielsku i Ostaszkowie w Rosji oraz obozu w Starobielsku 
na Ukrainie sowieckiej. Siedem tys. więźniów zamordowano i pochowano 
w Bykowni pod Kijowem, Kuropatach koło Mińska i w innych miejscach 
na Ukrainie i Białorusi. 

W uroczystości licznie wzięły udział poczty sztandarowe organizacji kombatanckich 
i szkół
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Na dzisiejszym spotkaniu są wśród nas członkowie rodzin pomordo-
wanych. W tym czasie, w kwietniu 1940 r., gdy mordowano jeńców, ich 
rodziny pakowano do bydlęcych wagonów i wywożono na Syberię lub do 
Kazachstanu. Była to tzw. druga masowa deportacja Polaków z terenów 
okupowanych przez Sowietów. 13 kwietnia 1940 r. deportowano 320 tys. 
osób. Podczas prawie dwuletniej okupacji sowieckiej w czterech maso-
wych deportacjach sowieci wywieźli 1 mln 80 tys. obywateli polskich. 

Upadek systemu komunistycznego w Europie rozpoczął się od zwy-
cięstwa ruchu »Solidarności« w Polsce w 1989 r., a Związek Radziecki 
w 1991 r. rozpadł się na suwerenne państwa. Skończył się międzynaro-
dowy terror komunistyczny. Federacja Rosyjska dzisiaj jest jednak pań-
stwem dyktatorskim, nawiązującym do dawnych wzorów carskich i komu-
nistycznych. Władcy na Kremlu po 2000 r. prowadzą politykę podbojów 
terytorialnych, presji ekonomicznej i politycznej, kłamstwa i zastraszania 
sąsiadów. Obecna wojna na Ukrainie niesie zniszczenie i śmierć ludności 
ukraińskiej, która pragnie uwolnić się od dominacji rosyjskiej. 

Droga Młodzieży!
Nieszczęścia, które spotkały Polaków i inne narody Europy w XX w., 

wynikały z państwowych ideologii faszyzmu i komunizmu. Wyrosłe na ich 
gruncie rządy dyktatorskie doprowadziły do wojny w Europie i na świecie. 
Polska dzisiaj jest wolna i bezpieczna, jest w rodzinie demokratycznych 
krajów Europy. Dzisiaj wam, młodzi rodacy, powierzamy przyszłość na-
szej ojczyzny. Życzymy, aby w waszym życiu nie było tych doświadczeń, 
które przeżyło nasze pokolenie – świadkowie tamtych okrutnych czasów”.

Zabierając głos w imieniu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, płk 
dypl. Jan Karaś opisał przebieg kampanii wrześniowej 1939 r. oraz losy 
żołnierzy Wojska Polskiego w II wojnie światowej.

Modlitwę ekumeniczną w intencji ojczyzny, pomordowanych i rodzin 
katyńskich prowadzili kapłani wszystkich obecnych w Słupsku kościołów 
wyznaniowych.

Apel pamięci odczytał oficer VII Brygady Obrony Wybrzeża. W apelu 
wspomniane zostały również ofiary katastrofy samolotowej pod Smoleń-
skiem.

Złożenie kwiatów przed Krzyżem Katyńskim zakończyło uroczystość.
Program artystyczny uroczystości przygotowała grupa młodzieży Ze-

społu Szkół Technicznych w Słupsku.
jerzy lisiecki
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OBchOdy uPamięTniające 76. rOcZnicę drugiej 
maSOwej wywóZKi na SyBir i 76. rOcZnicę 

mOrdu KaTyńSKiegO w dęBnie

Zarząd Koła Związku Sybiraków w Dębnie wraz z Urzędem Miasta 
i Gminy oraz Dębnowskim Ośrodkiem Kultury zorganizowały w dniu 
13 kwietnia 2016 r. uroczystość upamiętniającą tragiczne wydarzenia 
z miesiąca kwietnia 1940 r.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9 rano mszą świętą w parafii pw. 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła, celebrowaną przez proboszcza ks. Jac-
ka Jaszewskiego oraz ks. wikariusza Edwarda Skibę i ks. Bolesława Woź-
nego. W tym dniu w kościele odbywały się Misje Matki Bożej Fatimskiej 
i homilię wygłosił ks. dr kanonik Piotr Skiba. W czasie mszy ustawione 
były sztandary Dębnowskiego Koła Związku Sybiraków i Gimnazjum Pu-
blicznego w Dębnie. Poczet sztandarowy stanowili uczniowie Gimnazjum. 

Na cmentarzu przy ul. Włościańskiej przy pomniku Sybiraka burmistrz 
miasta i gminy Dębna Piotr Downar złożył pierwszy wiązankę kwiatów, 
wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Pawłem Chrobakiem i zastępcą 
Adamem Kaczmarczykiem. Mowę okolicznościową wygłosili burmistrz 
Piotr Downar i radny Adam Kaczmarczyk. Wiązanki kwiatów i znicze 
złożyli: przedstawiciele Koła Związku Sybiraków w Dębnie, Przedszkola 
nr 2 – dyrektor Dorota Ulicz wraz z dziećmi, Gimnazjum dla Dorosłych, 
kombatanci i osoby represjonowane. Ks. Edward Skiba odmówił modlitwę 
za zmarłych na Syberii i po powrocie do Polski. Następnie udaliśmy się 
pod Kamienie Katyńskie, gdzie liczne delegacje z burmistrzem Piotrem 
Downarem zapaliły znicze pod pięcioma pomnikami. 

Dalsza część uroczystości odbyła się w sali Dębnowskiego Ośrodka 
Kultury. Piękną dekorację wykonało Gimnazjum Publiczne im. Arkadego 
Fiedlera w Dębnie, m.in. zapalając w przyciemnionej sali liczne lampio-
ny. Przed lampionami usytuowana była w apelowych strojach młodzież 
gimnazjalna. Pomysłodawcą była nauczycielka Gimnazjum Magdalena 
Umińska. Wprowadzone zostały sztandary. Odegrano Hymn Sybiraków. 
Wiceprezes Zarządu Koła Związku Sybiraków Teresa Wiśniewska powita-
ła przybyłych i wygłosiła krótki referat tematyczny na okoliczność uroczy-
stości. Konferansjerem był Adam Kaczmarczyk. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ludwik Sabeł przekazał spra-
wozdanie z działalności Koła Związku Sybiraków w Dębnie. 
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Odznaki Honorowe Sybiraka otrzymali ks. Jacek Jaszewski i ks. Edward 
Skiba. Wręczenia dokonała prezes Zarządu Oddziału w Gorzowie Wielko-
polskim Jadwiga Ostrowska wraz z zastępcą Wincentym Hubskim i prze-
wodniczącym Rady Miejskiej Pawłem Chrobakiem.

Młodzież gimnazjalna przedstawiła program słowno-muzyczny o tema-
tyce zesłańczej. Tu dziękujemy serdecznie Magdalenie Umińskiej za po-
mysłowość i talent. 

Na planszy zostały wyświetlone zdjęcia z uroczystości, imprez i wycie-
czek. 

Uroczystość zakończyła się w dobrej atmosferze.
Serdecznie dziękujemy przybyłym gościom – burmistrzowi miasta 

i gminy Dębno Piotrowi Downarowi, prezes Zarządu Oddziału Jadwidze 
Ostrowskiej wraz z małżonkiem i zastępcą Wincentym Hubskim, księżom 
z obu parafii, przewodniczącemu Rady Miejskiej Pawłowi Chrobakowi, 
dyrektorom gimnazjów Publicznego i dla Dorosłych, Przedszkola nr 2, 
kombatantom i osobom represjonowanym, zespołowi organizacji Strzelec, 
uczniom i dzieciom przedszkolnym, pocztom sztandarowym oraz licz-
nie zebranym sybirakom i członkom Koła Związku Sybiraków. Dziękuję 
współorganizatorom uroczystości z Urzędu Miasta i Gminy Dębno oraz 
Dębnowskiego Ośrodka Kultury. Dziękujemy Adamowi Kaczmarczykowi 
za zaangażowanie w sprawy sybirackiej społeczności. Dziękuję Stanisła-
wie Piotrowskiej z restauracji Konsum z Dębna za obfity i smaczny posiłek. 

Teresa wiśniewska

urOcZySTOść PrZeKaZania SZTandaru KOła 
ZwiąZKu SyBiraKów w mińSKu maZOwiecKim

W dniu 13 kwietnia 2016 r. opiekę nad sztandarem Koła Związku Sy-
biraków w Mińsku Mazowieckim (Oddział Warszawski) przejął Zespół 
Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim. To uczniowie tej szkoły 
bez patriotycznego patrona podjęli misję ocalenia pamięci o pokoleniach 
Polaków, którzy od 1768 r. byli wywożeni w głąb Rosji, skąd większość 
z nich nigdy nie wróciła. W ceremonii przekazania sztandaru udział wzięli 
uczestnicy i świadkowie ostatniej fali zesłań z czasów II wojny światowej 
– Ryszard Skwieciński (prezes Zarządu Koła), Teresa Szychowska oraz 
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W uroczystości udział wzięli sybiracy (od lewej): Teresa Szychowska, Ryszard Skwieciń-
ski, Roman Oszako i Zygmunt Oszako. Z prawej strony dyrektor Zespołu Szkół Ekono-
micznych w Mińsku Mazowieckim Elżbieta Zofia Wieczorek

Ryszard Skwieciński całuje sztandar. Od lewej strony stoją: starosta miński Antoni Jan 
Tarczyński, dyrektor szkoły Elżbieta Zofia Wieczorek, Elżbieta Oszako, Zygmunt Oszako, 
Teresa Szychowska, Roman Oszako i zaproszeni goście
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Elżbieta, Zygmunt i Roman z rodziny Oszako, a także zaproszeni goście, 
wśród nich starosta miński Antoni Jan Tarczyński oraz przedstawiciele in-
nych związków kombatanckich. 

Cała sala wypełniona była uczniami, dyrekcją i gronem nauczycielskim. 
Po wprowadzeniu sztandarów odegrano i odśpiewano hymn narodowy – 
przy fortepianie grała wnuczka Elżbiety i Zygmunta Oszako – Natalia, 
a następnie odegrano Hymn Sybiraków, który ze wzruszeniem został wy-
słuchany przez wszystkich obecnych. 

Młodzież z „Ekonoma” pod opieką nauczycieli wystąpiła z bardzo cie-
kawym i wzruszającym programem artystycznym. Śpiewała piękne pieśni 
i recytowała wiersze patriotyczne nawiązujące do tragicznych losów sy-
biraków oraz fragmenty ich wspomnień z pobytu na „nieludzkiej ziemi” 
– Syberii.

Szczególnym punktem programu był przekazany szkole przez Elżbietę 
Oszako film dokumentalny o sybirakach. 

Uczniowie w skupieniu wysłuchali relacji Ryszarda Skwiecińskiego, 
który jako dziecko trafił z rodziną na zesłanie i jako jednemu z nielicznych 
udało mu się wrócić do Polski.

Złożono także kwiaty przy tablicy upamiętniającej zamordowanego w Ka-
tyniu mińszczanina – mjr. Ludwika Stefana Meisnera. Goście zwiedzili po-
nadto wystawę fotograficzno-dokumentalną „Z piasku Iraku na Monte Cas-
sino. Odyseja 2. Korpusu” poświęconą historii armii gen. Andersa, w której 
otwarciu uczestniczyła senator Anna Maria Anders – córka gen. Władysława 
Andersa.

elżbieta Oszako

PamięTajcie!

Czas nieubłaganie płynie, w tym roku mija 76. rocznica tragedii ka-
tyńskiej. Pamięć jednak pozostaje w naszych sercach. Trudno nie wracać 
pamięcią do tych kwietniowych, tragicznych zdarzeń. Nie bez powodu 
kwiecień został uznany miesiącem pamięci. Już w początkach kwietnia 
1940 r. rozpoczęto tzw. rozładowanie obozów. Jeńców z Ostaszkowa prze-
wożono do Tweru i zabijano w piwnicach Zarządu NKWD, następnie grze-
bano w Miednoje. Jeńców z Kozielska mordowano w Lesie Katyńskim 
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w pobliżu Smoleńska, nad przygotowanymi uprzednio dołami. Jeńców ze 
Starobielska (mój tato pisał listy z tego obozu) przewożono do Charkowa 
i mordowano w kazamatach NKWD. Zwłoki pomordowanych chowano 
w podcharkowskiej miejscowości Piatichatki.

W 2000 r. uczestniczyłem w otwarciu i poświęceniu tego cmentarza. 
Jedno zdarzenie muszę opisać. Po wyjściu z charkowskiego dworca całą 
grupą czekaliśmy na podstawienie autokarów. Po chwili z dworca wyszła 
towarzysząca nam Kompania Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej. Stu-
kot żołnierskich butów po twardym bruku przypomniał nam, że kilkadzie-
siąt lat temu po tym bruku maszerowali nasi ojcowie na śmierć. Gdy or-
kiestra zagrała Mazurka Dąbrowskiego, wszyscy bez wyjątku płakaliśmy. 

Akcję rozładowywania – mordowania bezbronnych jeńców wojennych 
ukończono około 20 maja 1940 r.

Aby całkowicie zniszczyć polską inteligencję, równolegle, 13 kwietnia 
1940 r. rozpoczęto drugą masową wywózkę na Sybir. Objęła ona przeważ-
nie rodziny mordowanych w obozach katyńskich. W ten okrutny sposób 
chciano zniszczyć rodziny – ostatnich świadków i na zawsze ukryć ten 
mord na inteligencji polskiej. 

Tragiczną śmierć mojej babci Emilii oraz mamy Olgi, która do śmierci 
nie nauczyła się języka rosyjskiego i nie mogła przystosować się do su-
rowych warunków, jakie panowały na zesłaniu, opisałem we wspomnie-
niach, jakie ukazały się w książce pt. „Pisane miłością”. Wspomnę jedynie 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 13 Andrzej Gogola przedstawia młodzieży sybiraków przyby-
łych na spotkanie 
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krótkie zdarzenie, jakie miało miejsce w czasie naszej wywózki na Sybir. 
Gdy mama, płacząc, zapytała oficera, gdzie nas zabierają, odpowiedział: 
„Czego ty rywiosz, ryczysz, my ciebie do męża wieziemy”. Tyle kłamstwa 
i obłudy w tym krótkim zdaniu. 

Często zastanawiam się, co czuł i myślał mój tata w obliczu śmierci, 
śmierci, która jest szczególnie bolesna dla żołnierza, który jeżeli ginie – to 
w boju. „Pamiętajcie!”. Prawdopodobnie taki okrzyk wydał mój tata Bole-
sław Ryziński, gdy w piwnicach NKWD strzelano mu w tył głowy.

Boże... Czy pamiętamy? Czy będziemy pamiętać? Nie zapomnimy  
nigdy!

Mamę zawsze postrzegałem jako dobrą, ciepłą osobę, do której można 
się przytulić, której można pożalić się i wypłakać. Taką pamiętam i taka 
była do końca jej męczeńskiej śmierci na zesłaniu. Tatę natomiast pamię-
tam z mojego poziomu dziecka jako dużego mężczyznę, który w każdej 
sytuacji da sobie radę, nikt go nie pokona. Jako dziecko takich rodziców 
pamiętam, zostali w różny sposób zamordowani przez nienawistny system 
sowiecki.

O tragedii katyńskiej już na Syberii dochodziły do nas skąpe wiadomo-
ści, jednak wierzyliśmy, że nasz ojciec żyje. Mama do śmierci wierzyła, że 
jej mąż zdołał się w jakiś cudowny sposób uratować. 

Spotkanie gdyńskich sybiraków pod pomnikiem „W Hołdzie Zesłańcom Sybiru” po-
święconym drugiej masowej wywózce na Sybir
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Po sześciu latach pobytu na Syberii wróciłem do Polski już tylko z młod-
szym bratem Józiem, który mimo mojej opieki zmarł w Polsce. Na Syberii 
pozostała moja mama Olga i babcia Emilia Ryzińska. Zostałem sam bez 
opieki, pomocy czy też zwykłej rady, jak mam żyć.

Po uzyskaniu pełnej niepodległości, wspólnie z Gdyńską Rodziną Ka-
tyńską staramy się zachować pamięć o naszych bliskich pozostałych na 
„nieludzkiej ziemi” i zamordowanych w Katyniu. Obietnice spełniamy 
w różny sposób.

Piszemy wspomnienia i artykuły do różnych wydawnictw z nadzieją, że 
może ktoś kiedyś je przeczyta i będzie o nas pamiętał.

Koło nasze nawiązało współpracę z kilkoma szkołami, z którymi ściś- 
le współpracujemy. W 2005 r. przekazaliśmy nasz pomnik „W Hołdzie 
Zesłańcom Sybiru” specjalnym aktem erekcyjnym pod opiekę młodzieży 
IX Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdy-
ni. Młodzież pod kierownictwem wychowawców ze swoich obietnic rze-
telnie się wywiązuje. W kilku gdyńskich szkołach uroczyście posadziliśmy 
dęby pamięci. Szczególnie w kwietniu spotykamy się w tych szkołach na 
lekcjach, na których opowiadamy w sposób zrozumiały dla młodych ludzi 
o naszych odczuciach w czasie tragicznego okresu zesłania. W czasie ostat-
niego pobytu w jednej ze szkół w Gdyni spotkała mnie zabawna historia, 

Delegacje młodzieży gdyńskich szkół składają kwiaty pod tablicą poświęconą po-
mordowanym w Katyniu oficerom marynarki wojennej na budynku sztabu mary-
narki wojennej
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wychodzący uczeń (około 13 lat) dotknął mojej ręki i powiedział: „Długo 
będę pamiętał, że trzymałem za rękę sybiraka”. Takie żywe, naturalne spo-
tkania z młodzieżą pod pomnikami, dębami czy na lekcji historii pozostaną 
na długo w ich pamięci.

13 kwietnia 2016 r., jak co roku, o godz. 11.00 spotkaliśmy się pod na-
szym pomnikiem „W Hołdzie Zesłańcom Sybiru”, gdzie po krótkiej modli-
twie wspominaliśmy kwietniową wywózkę 1940 r. Każdy z nas tam kogoś 
stracił, łzy same płynęły nam z oczu.

W tym samym dniu o godz. 14.00 na Cmentarzu Wojskowym w Gdy-
ni-Redłowie odbyła się główna uroczystość pamięci mordu katyńskiego. 
Szczególnie ucieszyła nas licznie uczestnicząca młodzież gdyńskich szkół. 
Władze miasta reprezentował przewodniczący Rady Miasta, przybyły licz-
ne delegacje kombatanckie oraz Kompania i Orkiestra Reprezentacyjna 
Marynarki Wojennej, która dodaje blasku uroczystości. 

Sił i zdrowia mamy coraz mniej. Ale staramy się pozostawić swoim po-
tomnym, a szczególnie młodemu pokoleniu wiadomości o tych tragicznych 
czasach. W ten sposób spłacamy dług wdzięczności za uratowanie nam życia.

aleksander ryziński

Xi nOwOSądecKi marSZ Pamięci SyBiraKów

14 kwietnia 2016 r. po raz jedenasty ulicami Nowego Sącza przeszedł 
Nowosądecki Marsz Pamięci Sybiraków, organizowany przez Zespół Szkół 
nr 2 im. Sybiraków, Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru i Związek 
Sybiraków.

Marsz tradycyjnie poprzedziła msza święta w kościele Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu. Następnie poczty sztandarowe szkół, 
służb mundurowych, instytucji i organizacji kombatanckich, uczniowie są-
deckich szkół i mieszkańcy Sądecczyzny przemaszerowali na cmentarz ko-
munalny. W strugach deszczu przy Grobie Sybiraka odbył się apel poleg- 
łych, Kompania Reprezentacyjna Karpackiego Oddziału Wsparcia Straży 
Granicznej oraz członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” oddali sal-
wę honorową.

Dyrektor Antonina Dzikowska serdecznie podziękowała wszystkim 
uczestnikom za tak liczne przybycie, pomimo bardzo niesprzyjającej aury, 



42 KOMUNIKAT 2/128

ale jak dodała: „na Syberii taka pogoda to 
byłaby igraszka”.

Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybi-
raków Kazimierz Korczyński przypomniał 
o tym, że w ciągu 25 lat istnienia nowosą-
deckiego Oddziału Związku Sybiraków 
z grona ludzi, którzy przeszli gehennę so-
wieckich łagrów, odeszło do wieczności  
105 osób, a dziś w tej organizacji działa jesz-
cze tylko nieco ponad 60 sybiraków z całego 
powiatu sądeckiego, gorlickiego, muszyń-
skiego, krynickiego. To my jesteśmy zobo-
wiązani trwać na straży pamięci o nich i ich 
tragicznej historii.

Przemawiając do zebranych, wicepre-
zydent Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż po-
wiedział: „Poprzez tę uroczystość chce-
my złożyć hołd i wyrazić pamięć o tych 
wszystkich, którzy przeszli przez piekło 
Sybiru. Oni wszyscy pamiętali, że jeszcze 
Polska nie zginęła, że trzeba kiedyś wrócić Przemarsz ulicami Nowego Sącza

Przemawia prezes Zarządu Oddziału ZS w Nowym Sączu Kazimierz Korczyński
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na polskie ziemie, aby przekazać tę historię i to, co tam się działo. Naszym 
obowiązkiem jest to, abyśmy pamiętali o tym, co było. Musimy budować 
nowy lepszy świat. Myślę, że w Polsce jesteśmy na dobrej ku temu drodze”.

Następnie składano wiązanki kwiatów pod symbolicznym Grobem Sy-
biraka. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół nr 2 
im. Sybiraków Monika Faron, dziękując za udział w XI Nowosądeckim 
Marszu Pamięci Sybiraków, podkreśliła: „to nasz moralny, patriotyczny 
i czystko ludzki obowiązek trwać na straży pamięci o sybirakach i ich tra-
gicznej historii”.

renata Skowron

Złożenie kwiatów przez uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków

Symboliczny Grób Sybiraka na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu
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SPeKTaKl „lOSy ZeSłańców SyBiru”

W dniu 19 kwietnia 2016 r. o godz. 10 w Przystanku Historia Cen-
trum Edukacyjnego IPN im. Jana Kurtyki w Warszawie, w ramach cy-
klu „Uczniowie obchodzą ważne rocznice historyczne” odbył się spek-
takl o sybirakach pt. „Losy zesłańców Sybiru”, połączony z prezentacją 
filmu o tym samym tytule. Spektakl przygotowany był pod kierunkiem  
prof. Anny Rudzkiej i zaprezentowany przez uczniów XLVI LO im. Stefa-
na Czarnieckiego w Warszawie. Była to niezwykła lekcja historii upamięt-
niająca 76. rocznicę deportacji Polaków do Związku Sowieckiego. 

Spektakl rozpoczął się odśpiewaniem Hymnu Sybiraków, a w jego pro-
gramie znalazły się wiersze Anny Rudawcowej odnoszące się do losu ze-
słańców na Syberię i do Kazachstanu, uzupełnione podniosłymi pieśniami. 
Trzeba podkreślić wspaniałą i wzruszającą atmosferę panującą przez cały 
czas trwania spektaklu. Młodzież z XLVI LO im. Stefana Czarnieckiego 
zaprezentowała wysoki poziom artystyczny i duże zaangażowanie przez 
cały czas trwania spektaklu. Po spektaklu uczniowie aktorzy zostali ob-
darowani przez naczelnik Przystanku Historia Wiesławę Młynarczyk oraz 
zastępcę naczelnika Tomasza Morawskiego upominkami. Zasłużone gratu-
lacje za przygotowanie spektaklu składano prof. Annie Rudzkiej. Również 
wszyscy sybiracy obecni na sali dostali upominki okolicznościowe. 

Występ młodzieży XLVI LO im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie pt. „Losy zesłańców 
Sybiru”
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Widowisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Oprócz zaproszo-
nych sybiraków udział wzięła młodzież XLVI LO im. S. Czarnieckiego, 
Technikum Architektoniczno-Budowlanego oraz dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej nr 209. Sala była pełna, trzeba było dostawiać krzesła, by pomieścić 
wszystkich chętnych. 

Przedstawienie obejrzeli też specjalnie zaproszeni goście ze Związku 
Sybiraków: wiceprezesi Zarządu Oddziału Warszawskiego Maria Stan-
kiewicz i Leon Zujko, sekretarz Halina Bieniakońska-Żak oraz Mirosława 
Niekoraniec – prezes Zarządu Koła Żoliborz-Bielany, która była inicjatorką 
tej lekcji. Szczególne słowa podziękowania należą się pracownikom Cen-
trum Edukacyjnego IPN za podjęty trud oraz dużą pomoc przy organizacji 
kolejnego spotkania młodzieży z historią.

leon Zujko

OBchOdy rOcZnicy STulecia SyBiracZKi  
na OchOcie

W dniu 22 kwietnia 2016 r. Halina Jaśkowiak, zamieszkała w Warsza-
wie w dzielnicy Ochota, obchodziła setną rocznicę urodzin. Z tej okazji 
do mieszkania jubilatki przybyli z życzeniami burmistrz dzielnicy Ochota  

Burmistrz dzielnicy Warszawa-Ochota Katarzyna Łęgiewicz przekazuje życzenia 
jubilatce
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Katarzyna Łęgiewicz oraz przedstawiciele Związku Sybiraków – prezes 
Zarządu Koła Zofia Pogodzińska i prezes Zarządu Oddziału Warszawskie-
go Mieczysław Pogodziński. Pani burmistrz przekazała jubilatce przesłanie 
od władz dzielnicy oraz tort i okolicznościowy upominek. Zarząd Głów-
ny Związku Sybiraków uhonorował jubilatkę Złotą Odznaką za Zasługi 
dla Związku Sybiraków, a od Zarządu Oddziału i Koła otrzymała kwiaty 
oraz dyplomy uznania i podziękowania. Przy zapalonych świecach, wśród 
członków rodziny i przyjaciół, w podniosłej atmosferze złożono jubilatce 
serdeczne życzenia dalszych długich lat życia w dobrym zdrowiu.

Halina Jaśkowiak doświadczyła losu syberyjskiego zesłańca przez 
osiem lat. Aresztowana przez NKWD w 1944 r. za udział w szeregach Ar-
mii Krajowej, przeżywała katorgę w kilku miejscowościach na terenach 
północnych Związku Radzieckiego, a w końcowym okresie w północnym 
Kazachstanie. Po powrocie do kraju pracowała w służbie zdrowia w War-
szawie. W Kole Związku Sybiraków Warszawa-Ochota cieszy się dużym 
uznaniem, angażowała się aktywnie w jego działalność, biorąc udział 
w utrwalaniu pamięci o losach zesłańców syberyjskich.

Zofia Pogodzińska

Prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków Zofia Pogodzińska przekazuje życzenia Hali-
nie Jaśkowiak
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urOcZySTOści 3 maja  
na Terenie OddZiału ZS w legnicy

Bardzo uroczyście na terenie Legnicy i innych miast byłego wojewódz-
twa legnickiego obchodzono Święto 3 Maja. Wszędzie odbywały się msze 
święte za ojczyznę oraz spotkania i występy młodzieży. 

Na szczególną uwagę zasługuje uroczystość zorganizowana przez szko-
łę, z którą nasz Oddział współpracuje nie tylko w czasie patriotycznych 

świąt, ale i na co dzień. Jest 
to Zespół Szkół Elektryczno-
-Mechanicznych w Legnicy. 

Słowa uznania należą się 
dyrekcji szkoły, ale duszą wy-
chowania patriotycznego tej 
placówki jest nauczyciel hi-
storii Ryszard Grajek. W jego 
pracowni ma swoją siedzibę 
jedyne w Polsce Europejskie 
Muzeum Pieniędzy, utwo-
rzone w 2001 r., gromadzące 
w swoich zbiorach monety 
z różnych państw, również 
tych już nieistniejących, oraz 
około 17 tys. banknotów. Pra-
cownia historyczna jest jedną 
z najlepiej urządzonych klas 
w kraju. Ryszard Grajek przy-
gotowuje z młodzieżą wszyst-
kie uroczystości patriotyczne.

Uroczystość zorganizowa-
na 27 kwietnia 2016 r. miała 
szczególnie doniosły charak-
ter. Uczeń Dominik Zdance-
wicz powitał gości, nauczycie-
li i uczniów uczestniczących 
w spotkaniu. Następnie na 
jego komendę przy hymnie Występ zespołu tanecznego

Młodzież wykonała trzeciomajowe pieśni patrio-
tyczne i wojskowe
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państwowym wprowadzono sztandary. Również dyrektor Bronisława Jo-
lanta Lewandowska powitała wszystkich przybyłych. Młodzież wykonała 
utwory patriotyczne związane ze Świętem 3 Maja oraz pieśni wojskowe. 
Wystąpił również zespół taneczny. Dzięki wspaniałej młodzieży przeżyli-
śmy ten dzień w nastroju patriotycznym.

wanda Puchała

Vii edycja KOnKurSu  
„Ocalić Od ZaPOmnienia”

27 kwietnia 2016 r. Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Ze-
słanych na Sybir w Bolesławcu stało się miejscem szczególnie ważnego 
wydarzenia – cyklicznego konkursu „Ocalić od zapomnienia” – „Sybiracy” 
i „Kresowiacy”. Serdeczna współpraca z sybirakami i Kresowiakami spra-
wia, że możemy korzystać z żywego przekazu historycznego w czasie lek-
cji, uroczystości szkolnych, licznych spotkań z tymi niezwykłymi ludźmi. 
Jednym z owoców tej współpracy jest wspomniany konkurs historyczny, 
objęty honorowym patronatem przez Muzeum Pamięci Sybiru, prezydenta 
miasta Bolesławiec, Związek Sybiraków, Towarzystwo Miłośników Lwo-
wa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz księgarnię Papirus.

Prezentacja prac konkursu „Ocalić od zapomnienia – Sybiracy” 
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W tegorocznej edycji wzięło udział pięć drużyn ze szkół podstawowych 
oraz pięć z bolesławieckich gimnazjów. Uczestnicy konkursu przygotowa-
li plakaty przedstawiające bohaterów z cyklu „Znani Sybiracy” i „Znani 
Kresowiacy”. Występ każdej z drużyn, prezentujących wybraną postać, do-
starczył widzom niezapomnianych wrażeń. Wśród niezwykłych pomysłów 
młodych historyków znalazły się scenki teatralne, autorskie piosenki, wier-
sze, wspaniałe wykonania popularnych utworów, np. Czesława Niemena, 
multimedialne prezentacje, fragmenty filmów. 

W oczekiwaniu na wyniki konkursu uczestnicy obejrzeli wystawę „Dar 
pamięci”, która przybyła do nas aż z Białegostoku z Muzeum Wojska. Wy-
stawa wywołała zainteresowanie nie tylko uczniów, ale również nauczycie-
li opiekunów i jurorów. 

Jury składające się z przedstawicieli sybiraków i Kresowiaków, ucznio-
wie i ich opiekunowie głosowali na zwycięskie drużyny, wrzucając do ko-
lorowych torebek… cukierki. Ten wcześniej sprawdzony, słodki sposób 
przyznawania punktów i tym razem wywołał wiele emocji. I tak wyłoniono 
laureatów konkursu.

W kategorii szkół podstawowych wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej Oxpress
II miejsce – zespół ze Szkoły Podstawowej nr 1 
III miejsce – drużyna reprezentująca Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Trzebieniu.

Laureaci konkursu w kategorii szkół podstawowych
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Wśród gimnazjów:
I miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum Samorządowego nr 1 
II miejsce przypadło zespołowi z Gimnazjum Oxpress 
III miejsce otrzymali przedstawiciele Gimnazjum Samorządowego nr 2 

im. Polaków Zesłanych na Sybir.
W dalszej części spotkania o godz. 12 rozpoczął się uroczysty apel. Po 

wzruszającej recytacji wiersza poświęconego sybirakom w wykonaniu Kai 
Szylar pod opieką Ewy Ołenicz-Bernackiej, głos zabrali znamienici goście 
oraz dyrektor naszej szkoły Maria Subik, która operując metaforą, podkreśliła 
wagę historii w życiu współczesnych Polaków. Człowiek rodzi się w okreś- 
lonym momencie dziejów, dorasta i dojrzewa, przypomina widza, który tra-
fia do kina w trakcie seansu. By móc zrozumieć przesłanie i puentę filmu, 
musi również znać jego początek. Ta myśl obrazowo oddaje potrzebę sięga-
nia do ważnych wydarzeń w dziejach narodu, które jednocześnie wiążą się 
z tragicznymi losami Polaków. Dyrektor podkreśliła, iż wielkim szczęściem 
i przywilejem, z którego możemy korzystać, są spotkania z ludźmi, którzy 
ową historię narodu tworzyli – sybirakami, Kresowiakami, działaczami „So-
lidarności”, którzy walczyli o naszą wolność w latach 80. minionego wieku.

Stanisław Wyganowski – przedstawiciel prezydenta miasta Bolesławiec 
oraz Jan Filipek – działacz „Solidarności”, Honorowy Obywatel Miasta 
– w swoich przemówieniach podziękowali dyrekcji, nauczycielom oraz 
uczniom naszego gimnazjum za pamięć o ludziach, faktach, za dbałość 
w krzewieniu umiłowania ojczyzny i jej historii. Jan Filipek, jak co roku, 

Zwycięscy gimnazjaliści
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złożył również róże pod dębami pamięci, które w tym dniu były przewią-
zane biało-czerwonymi szarfami.

Uroczystość zakończyło mistrzowskie wykonanie pieśni pt. „Kronika” 
przez zespół wokalny w składzie: Magdalena Cichorzewska, Eliza Sondaj, 
Marika Zdunek, Sandra Mierzwa, Julita Szymańska i Marcel Sas pod kie-
rownictwem Justyny Rapy. 

Tegoroczną edycję konkursu przygotowały Joanna Kupisz i Małgorzata 
Janowska.

małgorzata janowska

BiałO-cZerwOne Serca ucZniów gimnaZjum 
nr 1 im. ZeSłańców SyBiru w Bielawie

Rok temu, 14 kwietnia 2015 r., bielawskie 
Gimnazjum nr 1 otrzymało imię Zesłańców Sy-
biru. Społeczność uczniowska postanowiła uczcić 
pierwszą rocznicę tego wydarzenia i przypomnieć, 
że patriotyzm w tej szkole jest bardzo ważny. 

W dniu 28 kwietnia 2016 r. na deskach Te-
atru Robotniczego MOKiS w Bielawie odbył 
się musical pt. „Mam biało-czerwone serce”. 
Uczniowie zaprezentowali historię chłopca, 
który dzięki najbliższym poznał dzieje swojej 
rodziny i narodu. Kolejne sceny przeplatane 
były najpiękniejszymi pieśniami patriotyczny-
mi oraz współczesnymi utworami. 

Przedstawienie dostarczyło niesamowitych 
przeżyć i wzruszyło widzów, którzy wypełnili 
po brzegi salę teatru. Po spektaklu swoimi re-
fleksjami podzielił się z publicznością burmistrz 
Bielawy Piotr Łyżwa.

Jedno jest pewne, uczniowie Gimnazjum nr 1 
w Bielawie im. Zesłańców Sybiru mają biało-
-czerwone serca i nie wstydzą się tego okazywać.

małgorzata jagielska, renata norberciak
Przemawia burmistrz Biela-
wy Piotr Łyżwa
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Musical „Mam biało-czerwone serce” w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 1 im. Ze-
słańców Sybiru w Bielawie
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dZień POlOnii i POlaKów Za granicą

W dniu 2 maja 2016 r. na osobiste zaproszenie prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej Andrzeja Dudy uczestniczyli w uroczystym spotkaniu z okazji 
Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Pol-
skiej nasi przedstawiciele: prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków 
Kordian Borejko oraz członek Zarządu Głównego Grzegorz Lipowski.

Spotkanie odbyło się w Belwederze według ceremoniału wojskowego. 
Uczestnikami byli przedstawiciele Polonii z całego świata, którzy zostali 
odznaczeni przez prezydenta wysokimi odznaczeniami państwowymi. Or-
ganizacjom Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami (liczy 700 tys. 
członków) oraz instytucjom wręczone zostały flagi narodowe.

Prezydent przypomniał dzieje flagi. Już na Wielkiej Chorągwi Krakow-
skiej był biały orzeł w koronie na czerwonym tle, a podczas walki z Krzy-
żakami wojska polsko-litewskie odbiły przejętą przez nich chorągiew 
i rozbiły ich armię. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 1831 r. uchwalił, że 
polskimi barwami narodowymi jest kolor biało-czerwony, do dnia dzisiej-
szego przez wszystkich uznawany i szanowany.

Reprezentująca Związek Sybiraków w RPA Barbara Kukulska (w pierwszym rzędzie 
pośrodku) została odznaczona przez prezydenta Krzyżem Komandorskim Orderu Od-
rodzenia Polski
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Prezydent poinformował też, że podpisał w tym dniu inicjatywę ustawo-
dawczą o uchwaleniu polskiej legitymacji szkolnej dla dzieci polonijnych, 
która daje takie same uprawnienia podczas przebywania w Polsce, jakie 
mają dzieci zamieszkujące w Polsce. 

Po części oficjalnej odbyło się spotkanie w ogrodach Belwederu, podczas 
którego mogliśmy nawiązać bliższy kontakt m.in. z Barbarą Kukulską z Repu-
bliki Południowej Afryki, inicjatorką założenia tam Związku Sybiraków i re-
daktorką tamtejszych „Wiadomości Polonijnych”, odznaczoną przez prezy-
denta Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Podczas rozmowy 
pani Kukulska wspomniała, że poprzedniego dnia była na spotkaniu w Od-
dziale Związku Sybiraków w Łodzi, z którego ma bardzo miłe wspomnienia. 
Nawiązany też został kontakt z księdzem pełniącym misję w Australii Przemy-
sławem Karasiukiem.

grzegorz lipowski 

XXVii OgólnOPOlSKa PielgrZymKa SyBiraKów 
na jaSną górę

Tradycyjnie w drugi majowy weekend (7–8 maja 2016 r.) odbyła się 
ogólnokrajowa, dwudziesta siódma już, Pielgrzymka Sybiraków na Jasną 
Górę. Rozpoczęły ją w sobotę 7 maja nabożeństwo majowe, koncert i msza 
święta w intencji sybiraków odprawiona w Sanktuarium Matki Bożej Sy-
biraków w Grodźcu.

 W godzinach popołudniowych pielgrzymi udali się na Jasną Górę, gdzie 
uczestniczyli w mszy świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej. Następnie w kaplicy św. Józefa wszystkich przybyłych 
powitał w imieniu Zarządu Głównego Związku Sybiraków sekretarz gene-
ralny Zygmunt Skotnicki. 

Za przygotowanie programu religijno-patriotycznego w tym roku odpo-
wiadał Oddział ZS w Tarnowie. Grupa Artystyczna „SAFO” z Dębicy za-
prezentowała spektakl „Za Ural hen precz wygnani” w reżyserii Dominiki 
Migoń. Wspaniała gra młodych aktorów wzruszyła słuchaczy, przywołując 
wspomnienia tragicznych lat na zesłaniu. Po Apelu Jasnogórskim Wałami 
Jasnogórskimi pielgrzymi przeszli w nabożeństwie drogi krzyżowej. Mod- 
litwy przygotowali młodzież i harcerze z Tarnowa i Dębicy. 
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Niedzielne uroczystości rozpoczął oficjalny przemarsz pocztów sztanda-
rowych i uczestników na pl. ks. Kordeckiego do Mauzoleum Sybiraków 
(Mauzoleum Ofiar Sybiru i Zbrodni Katyńskiej). Tam odczytany został apel 
pamięci. Kapelan krajowy Związku Sybiraków ks. Zdzisław Banaś odmówił 
modlitwy za wszystkich, którzy zmarli lub zostali zamordowani na Wscho-
dzie. Następnie delegacje Zarządu Głównego, poszczególnych Oddziałów 
i Kół Związku złożyły wieńce i wiązanki kwiatów.

Pielgrzymkę zakończyła msza pontyfikalna w Bazylice Jasnogórskiej 
w intencji zmarłych i żyjących sybiraków, koncelebrowana przez biskupa 
tarnowskiego ks. Leszka Leszkiewicza.

Jak co roku pielgrzymka była dla uczestników okazją do podziękowania 
za ocalenie z katorgi zesłania, modlitwy za tych, którym nie udało się wró-
cić do ojczyzny, podzielenia się wspomnieniami z młodzieżą, która chętnie 
bierze udział w takich uroczystościach. Przyniosła wiele wzruszeń i do-
znań duchowych.

Beata żyłkowska

wySTąPienie SeKreTarZa generalnegO 
ZygmunTa SKOTnicKiegO POdcZaS 

XXVii OgólnOPOlSKiej PielgrZymKi 
SyBiraKów na jaSną górę

Księże Kapelanie! 
Ojcowie Sanktuarium Jasnogórskiego!
Członkowie Zarządu Głównego Związku Sybiraków!
Prezesi Zarządów Oddziałów Związku Sybiraków!
Rodziny żołnierzy spod Monte Cassino!
Sybiracy!
Szanowna Młodzieży! 

Od 13 maja 1990 r. tradycyjnie na wezwanie kapelanów Związku Sybi-
raków – dziś ks. Zdzisława Banasia – już po raz dwudziesty siódmy groma-
dzimy się przed obliczem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, by 
spłacić wieczny dług wobec Opatrzności za cudowne ocalenie i powrót do 
ojczyzny z sybirackiego szlaku śmierci. 
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Dług wdzięczności spłacamy społeczną działalnością, głosząc prawdę o Sy-
birze, Katyniu, Monte Cassino, Lenino i o tych, „co do Niepodległej szli, szli 
z uporem (...), mogiłami znacząc polski trakt”. Zawieranie ich pamięci w trwa-
łych znakach oraz w patriotycznych uroczystościach, intencyjnych mszach 
świętych, w spotkaniach z młodzieżą – to także spłacanie długu wdzięczności. 

Jesteśmy dzisiaj w naszym narodowym sanktuarium, aby przypomnieć, że 
Bóg, ojczyzna i naród są takimi wartościami, dla których można znieść najcięż-
sze doświadczenia. Wszyscy mamy świadomość, że bez wiary w tamtych cza-
sach na „nieludzkiej ziemi” byłoby jeszcze trudniej. Może wielu ludzi w ogóle 
by nie przeżyło, może by się targnęli nawet na swoje życie? Gustaw Ehrenberg, 
poeta i działacz tajnego Stowarzyszenia Ludu Polskiego, zesłaniec na Sybir, pi-
sał: „Bóg odzyskany na syberyjskim zesłaniu był Bogiem osobowym i bliskim 
człowiekowi”. 

Przybywamy na Jasną Górę jako wspólnota ludzi niedoli, wspólnota pamię-
ci, wspólnota świadectwa Polaków – ofiar prześladowań i okrutnego traktowa-
nia na nieludzkiej ziemi sowieckiej. 

Przybywamy jako wspólnota tych, których uznano za szczególnie groźnych 
wrogów dla stalinowskiego reżimu w podboju Polski. Mieliśmy być rozbici 
przez presję życia na granicy śmierci i już nie jako świadoma część społeczeń-
stwa, tylko jako zdezorientowana i umęczona jednostka wrócić do kraju, który 
już nie miał być Polską. Tak postępowano z Polakami wywiezionymi 80 lat 
temu z Podola w 1936 r. Tak postępowano z Polakami z Kresów Wschodnich 
II RP wywiezionymi w czterech wielkich deportacjach w latach 1940–1941. 
Tak postępowano z Polakami wywiezionymi z ziem zajętych przez Sowietów 
w latach 1944–1956, okrutnie postąpiono z internowaną elitą narodu polskiego 
i z żołnierzami AK. 

Różnie się ułożyły losy sybiraków tam na zesłaniu i po powrocie do kraju. 
Tam wszyscy byli równi. Tutaj drogi się zróżnicowały. Ale karta wspólnego 
losu pozostała. I ona stała się legitymacją Związku Sybiraków. Związku, który 
został powołany do udzielania i zapewniania pomocy swoim członkom i który 
w tej działalności ma znaczące osiągnięcia.

Starania Zarządu Głównego doprowadziły do uznania Związku Sybiraków 
za organizację kombatancką. 

Aktem sprawiedliwości wobec ludzi dotkniętych represjami stalinow-
skimi było otrzymanie przez sybiraków świadczeń uprawnień kombatanc-
kich oraz przez zdecydowaną większość członków Związku świadczeń 
inwalidy wojennego. Takich uprawnień na dzień dzisiejszy nie posiada jesz-
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cze około 3 tys. sybiraków. Zarząd Główny dla poprawy ich sytuacji pro-
wadzi intensywne działania w kierunku uchwalenia ustawy przez Sejm RP. 
Równolegle prowadzi batalię o poprawę orzekania o inwalidztwie wojennym 
tych osób w oparciu o obowiązujące dzisiaj przepisy. Są pierwsze oznaki po-
prawy. 

Pozytywnym efektem dziesięcioletniego starania Związku jest ustawa  
Sejmu RP z 17 października 2003 r. o ustanowieniu odznaczenia państwowego 
– Krzyża Zesłańców Sybiru, który – jak we wstępie do książki „Krzyż Zesłań-
ców Sybiru” napisał Ryszard Reiff – „stał się niejako arką przymierza między 
pokoleniem tych, którzy to przeżyli, a pokoleniem współczesnej Polski, jej mło-
dzieży i jej przywódców, którzy tego nie przeżyli, a tylko o tym słyszeli”.

Ciągle niezałatwiona jest sprawa uzyskania rekompensaty za krzywdy ze-
słania. W kalendarium przesłanym do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
w styczniu 2016 r. i do Kancelarii Prezydenta RP w kwietniu 2016 r. przedstawi-
liśmy, począwszy od 1989 r., starania Zarządu Głównego Związku Sybiraków 
o uzyskanie odszkodowania lub świadczenia substytucyjnego dla osób repre-
sjonowanych w latach 1939–1956 przez Związek Socjalistycznych Republik 
Radzieckich. 

Opracowane kalendarium stanowi podstawę dla obecnego składu Zarządu 
Głównego do rozmów z parlamentarzystami, ministrami prezydenta i premie-
ra rządu RP. Takie rozmowy zespół z prezesem Zarządu Głównego już odbył 

z szefem Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, pełnomocnikiem prezesa 
Rady Ministrów ds. współpracy międzynarodo-
wej Anną Marią Anders oraz z osobistego pole-
cenia prezydenta Andrzeja Dudy z Wojciechem 
Kolarskim, szefem Gabinetu Prezydenta RP. 

W imieniu prezesa Zarządu Głównego 
Związku Sybiraków i swoim własnym dzię-
kuję wszystkim, którzy przybyli do jasnogór-
skiego sanktuarium, by wziąć udział w tym 
misterium modlitewnym. Dziękuję za obec-
ność sybirakom i rodzinom żołnierzy spod 
Monte Cassino, których świadectwo jest dla 
nas wspaniałym darem. Dziękuję w imieniu 
sybiraków krajowemu kapelanowi Związku 
Sybiraków ks. Zdzisławowi Banasiowi i Od-

Spotkanie w kaplicy św. Józefa. 
W imieniu Zarządu Głównego 
przemawiał sekretarz gene-
ralny Zygmunt Skotnicki
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Grupa Artystyczna „SAFO” z Dębicy w spektaklu „Za Ural hen precz wygnani”

Złożenie kwiatów w Sanktu-
arium Matki Bożej Sybiraków 
w Grodźcu. Na zdjęciu od 
lewej: Teresa Sajan i prezes 
Walenty Oliwa z Oddziału ZS 
w Opolu, Maria Kozłowska 
i prezes Stanisław Jurkin 
z Oddziału ZS w Łodzi oraz 
kapelan krajowy Związku 
Sybiraków ks. Zdzisław Banaś

Droga krzyżowa na Wałach Jasnogórskich przygotowana przez młodzież z Tarnowa
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Poczty sztandarowe uczestniczące w pielgrzymce

Modlitwy na Wałach Jasnogórskich 
poprowadził kapelan krajowy Związ-
ku Sybiraków ks. Zdzisław Banaś

Złożenie kwiatów pod Mauzoleum Ofiar Sybiru 
i Zbrodni Katyńskiej przez przedstawicieli Zarzą-
du Głównego i Zarządu Oddziału ZS w Olsztynie. 
Widoczni: Zygmunt Skotnicki (pośrodku), Cze-
sław Żukowski i Maria Obolewicz
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działowi Związku Sybiraków w Tarnowie za wzięcie na swoje barki trudu 
zorganizowania tej pielgrzymki. 

Niech nasza wspólna modlitwa w tych wyjątkowych dniach będzie na-
tchnieniem i źródłem konkretnych działań i czynów oraz okaże się pomocna 
w wychodzeniu z zamkniętych kręgów naszych codziennych spraw i trosk. 
Niech dopisuje wam zdrowie. Niech wokół was będzie wiele pomocnych 
dłoni.

Dziękuję!
  Zdjęcia jerzy godzisz, Teresa Patrzyczna

marSZ SZlaKiem POmniKów Pamięci 
ZeSłańców SyBeryjSKich i marTyrOlOgii

Aby zatrzymać proces zanikania aktywności członków Związku po 
okresie uzyskania świadczeń kombatanckich i uprawnień z tytułu inwalidz-
twa wojennego, konieczny jest nowy impuls aktywnej działalności i poszu-
kiwanie alternatywnych form integracyjnych. 

Kulminacją XXVII Pielgrzymki Sybiraków na Jasną Górę była niedzielna msza pontyfi-
kalna w Bazylice Jasnogórskiej
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Zarząd Oddziału w Olsztynie, zdając sobie sprawę z zachodzących 
zmian, zainicjował refundowanie przedsięwzięć o znaczeniu patriotyczno-
-poznawczym. 

W dniach 7–9 maja 2016 r. za środki finansowe Zarządu Oddziału oraz 
dotacje z samorządu województwa warmińsko-mazurskiego i prezyden-
ta miasta Olsztyna został zorganizowany tysiąckilometrowy Marsz szla-
kiem pomników pamięci zesłańców syberyjskich i martyrologii na trasie:  
Olsztyn–Warszawa–Częstochowa–Licheń. 

35 sybiraków z Kół w Bartoszycach, Dobrym Mieście, Giżycku, Iławie, 
Lidzbarku Warmińskim, Olsztynku, Ostródzie i z dwóch Kół z Olsztyna 
wspólnie z 15 członkami Klubów Wnuka Sybiraka z III Liceum Ogólno-
kształcącego i Gimnazjum nr 12 im. Sybiraków w Olsztynie zapoznało się 
z historią znaków pamięci Polskiej Golgoty znajdujących się na trasie Mar-
szu, oddało hołd poległym, zamęczonym i zmarłym zesłańcom oraz wzięło 
udział w XXVII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Sybiraków na Jasną Górę. 

Marsz rozpoczął się na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Prze-
wodnictwo po tym symbolu trwałej pamięci narodowej sprawował Cze-
sław Czarkowski, wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków 
w Warszawie – serdecznie dziękujemy. Na końcu łańcucha odwiedzanych 
kwater powstańców i pomników bohaterów Polski była Symboliczna Mo-
giła Sybiraków z pomnikiem w kształcie trzech białych granitowych krzy-
ży symbolizujących Polską Golgotę Wschodu. Po zapoznaniu się z historią 
powstania pomnika, która sięga 1939 r., członkowie KWS III LO recyto-

Klub Wnuka Sybiraka 
z III LO w Olsztynie przy 
Symbolicznej Mogile 
Sybiraków na Powązkach 
Wojskowych w Warsza-
wie (od prawej): Monika 
Radziszewska, Karolina 
Wiśniewska, Mateusz Wi-
kiera, Katarzyna Libert, 
Dominika Adamczyk, 
Paulina Mickiewicz, Ada 
Rybicka, Ola Szmigiel, 
Klaudia Gwiazda
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wali wiersze Mariana Jonkajtysa, a delegacja sybiraków złożyła kwiaty.  
Następnie pod monumentem upamiętniającym katastrofę lotniczą pod Smo-
leńskiem oddaliśmy hołd wszystkim tym, którzy wraz z prezydentem RP 
i jego małżonką zginęli w tej katastrofie.

W Muzeum Katyńskim uczestnicy Marszu zapoznali się z podstawo-
wym zakresem informacji dotyczących zbrodni katyńskiej dokonanej na 
22 tys. polskich obywateli oraz o ludziach, którzy przez całe dziesięciole-
cia walczyli o ujawnienie prawdy o Katyniu. Zwiedzając ekspozycję do-
wodów zbrodni, odczuwaliśmy, iż oddajemy hołd jej ofiarom.

Wzięcie udziału w uroczystościach XXVII Ogólnopolskiej Pielgrzymki 
Sybiraków na Jasną Górę było hołdem i dziękczynieniem dla Jasnogórskiej 
Pani Królowej Korony Polskiej za ocalenie, a także złożeniem indywidual-
nych próśb, z jakimi każdy z nas przybywał. 

7 maja uczestniczyliśmy w mszy świętej przed Cudownym Obrazem Matki 
Bożej Częstochowskiej oraz w wieczornym misterium drogi krzyżowej wzdłuż 
Wałów Jasnogórskich. Głęboko zapadły w serca i umysły słowa modlitwy przed 
każdą stacją męki Pańskiej czytanej przez uczniów i sybiraków. Przedtem pod-
czas akademii patriotycznej wspólnie z sybirakami z całej Polski wysłuchaliś- 
my montażu słownego o głębokich treściach i dużej sile przekazu „Za Ural hen 
precz...” w wykonaniu młodzieżowej Grupy Artystycznej „SAFO” z Dębicy. 

Następnego dnia uroczysty apel na placu przed Mauzoleum Sybiraków po-
święcony pamięci poległych, pomordowanych, zamęczonych i zmarłych sy-
biraków miał wymiar patriotyczny. Wielość sztandarów i słowa wzywające 
do apelu uzmysławiały, że pośród wielu wartości cenionych w życiu każdego 

człowieka najwyższą 
wartość ma wolność. 
Tym wszystkim, dzię-
ki którym tę wolność 
uzyskaliśmy, oddali-
śmy cześć złożeniem 

Uczestnicy Marszu wraz 
z pocztami sztandaro-
wymi przed Mauzoleum 
Sybiraków na Jasnej 
Górze



63UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA

wiązanki kwiatów u stóp pomnika Mauzoleum Sybiraków, przedstawiającego 
trzy pochylone postacie stojące na postumencie z napisem „U Pana jest ich za-
płata”. Jedna z tych postaci ze śladem kuli w tył głowy – to więzień Katynia, 
środkowa postać z wyrwanym sercem – to więzień łagrów, trzeciej postaci zwi-
sają kajdany – to zesłaniec carski. 

Umocnieni jasnogórskim duchem wiary i patriotyzmu wyruszyliśmy na 
trzeci, ostatni etap Marszu do Lichenia, który rozpoczęliśmy wieczornym 
spotkaniem pokoleń przy ognisku.

Nazajutrz, 9 maja, w godzinach rannych udaliśmy się do Bazyliki Matki 
Bożej Bolesnej Królowej Polski na mszę świętą w osobistych intencjach.

Po nabożeństwie przeszliśmy na czele ze sztandarami Oddziału i Koła 
nr 1 pod pomnik Syberyjski Znak Pamięci, przypominający ołtarz zwień-
czony krzyżem z figurą Jezusa Frasobliwego w centralnej części, ufun-
dowany i zbudowany przez sybiraków z Dolnego Śląska i Opolszczyzny 
w podzięce za ocalenie i powrót z „nieludzkiej ziemi”.

Ceremonię upamiętnienia ofiar stalinizmu z lat 1939–1956 rozpoczął 
przy pomniku prezes Zarządu Od-
działu Zygmunt Skotnicki. 

Wiersz o matce autorstwa Mariana 
Jonkajtysa recytowała Karolina Wi-
śniewska. Apel pamięci czytała Ka-
tarzyna Libert. Apel zaczynał się od 
słów: „My, sybiracy Oddziału Związ-
ku Sybiraków i członkowie Klubów 
Wnuka Sybiraka Gimnazjum nr 12 
im. Sybiraków i III Liceum Ogólno-
kształcącego w Olsztynie, uczestnicy 
Marszu szlakiem pomników pamięci 
zesłańców syberyjskich i martyro-
logii, dziś 9 maja 2016 r. stanęliśmy 
przed trzecim kolejnym pomnikiem 
– Syberyjskim Znakiem Pamięci 
w Licheniu, aby oddać cześć znanym 
z imienia i bezimiennym sybirakom 
poległym w bitwach II wojny świa-
towej oraz zamęczonym i zmarłym 
na Sybirze”. I kończył się słowami: 

Wspólne zdjęcie pamiątkowe pod Sybe-
ryjskim Znakiem Pamięci w Licheniu
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„Chwilą ciszy oraz złożeniem wiązanki kwiatów oddajmy cześć i należny 
hołd tym, których kości rozsiane są po bezkresnych obszarach Syberii i Ka-
zachstanu, i tym sybirakom, którzy w mundurach żołnierskich życie swe 
oddali w walkach za ojczyznę i spoczywają na wojskowych cmentarzach 
wschodnich i zachodnich frontów II wojny światowej”. 

Wspólnym zdjęciem pod pomnikiem – Syberyjskim Znakiem Pamię-
ci zakończyliśmy Marsz szlakiem pomników pamięci zesłańców syberyj-
skich i martyrologii i udaliśmy się w drogę powrotną do Olsztyna.

Opuszczając Licheń, zaśpiewaliśmy pieśń maryjną: 
O, Maryjo, żegnamy Cię,
O, Maryjo, kochamy Cię,
O, Maryjo, prosimy Cię,
Wysłuchaj dzieci swe.
Marsz w ocenie jego uczestników był tym przedsięwzięciem, które 

umiejętnie połączyło wartości patriotyczne, religijne i poznawcze oraz 
ugruntowało poczucie wspólnoty. Był wspomnieniem dla starszych, a lek-
cją historii dla młodych.

Zygmunt Skotnicki

SuPereKSliBriS dla „my, SyBiracy”

W dniu 11 maja 2016 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród Złoty 
Ekslibris oraz Superekslibris przyznawanych przez Wojewódzką Bibliote-
kę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi za dorobek na-
ukowy, popularnonaukowy, popularyzatorski lub wydawniczy w zakresie 
publikacji o Łodzi i Ziemi Łódzkiej, służących promowaniu autorów, wy-
dawnictw, instytucji i stowarzyszeń podejmujących tę problematykę

Nagroda Złoty Ekslibris ustanowiona została w 1992 r. z okazji 75-lecia 
działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Od 2010 r. przyznawany jest także Super-
ekslibris. W 7. edycji za całokształt dotychczasowych osiągnięć w zakre-
sie publikacji o Łodzi i Ziemi Łódzkiej jury przyznało go m.in. zespołowi 
redakcyjnemu rocznika „My, Sybiracy”. Doceniło w ten sposób 25-letnią 
pracę społeczną redakcji czasopisma wydawanego od 1990 r. przez Od-
dział Związku Sybiraków w Łodzi. Wśród działań sybiraków opisywa-
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nych w wydawnictwie, prócz infor-
macji z działalności bieżącej Oddziału 
i Związku, upowszechniania wiedzy 
o losach sybiraków i utrwalania o nich 
pamięci poprzez publikację wspomnień, 
artykułów popularnonaukowych i na-
ukowych, jury podkreśliło zwłaszcza 
współpracę ze szkołami i pozytywną 
odpowiedź uczniów na inicjatywy po-
dejmowane przez stowarzyszenie, m.in. 
poprzez udział w konkursach wiedzy 
o sybirakach, spotkaniach z zesłańcami 
czy uroczystościach upamiętniających 
ważne dla historii zesłań rocznice.

Jak napisano w poświęconym laureatom Biuletynie Informacji Biblio-
tecznych i Kulturalnych WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi, nr 2  
z 11 maja 2016 r.: „…na łamach rocznika »My, Sybiracy« w latach 1990–2015 
ukazało się 26 numerów liczących blisko 6 tys. stron. Oczywiście najwięcej 
miejsca zajmują pamiętniki i relacje sybiraków, noty biograficzne i wspo-
mnienia o zmarłych. Rocznik zawiera relacje z wydarzeń Oddziału Łódzkie-
go Związku Sybiraków, ale także informacje ogólnozwiązkowe i o działalno-
ści innych Oddziałów, w tym Sieradzkiego, Skierniewickiego i pozostałych 
Oddziałów w kraju. Zamieszczane sprawozdania dotyczą także prowadzonej 
działalności charytatywnej Związku Sybiraków na rzecz ludności polskiej, 
której nie dane było powrócić do kraju. Ukazują się informacje o książkach 
o sybirackiej tematyce. Istotne miejsce zajmują artykuły historyczne przedsta-
wiające wyniki badań oraz popularyzujące zagadnienia deportacji, przesied- 
leń i repatriacji obywateli polskich. Ważnym przedsięwzięciem jest zamiesz-
czanie w roczniku (dotychczas w 15 częściach) »Kartoteki relacji sybirackich 
w zbiorach Komisji Historycznej Oddziału Łódzkiego« oraz »Księgi pamiąt-
kowej zmarłych w ZSRR w latach 1940–1956 polskich zesłańców, więźniów 
i łagierników« (dotychczas 20 wykazów). Na szczególne podkreślenie zasłu-
gują informacje o współpracy Związku Sybiraków ze szkołami, konkursach 
dla młodzieży i udziale uczniów z spotkaniach i ważnych wydarzeniach orga-
nizowanych przez sybiraków. Obraz bogatej działalności prowadzonej przez 
sybiraków dopełnia w rocznikach dokumentacja fotograficzna archiwalna 
i bieżąca (blisko 600 stron fotografii w oddzielnych wkładach). Lektura do-

Nagroda Superekslibris dla redakcji 
rocznika „My, Sybiracy” 
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tychczasowych 26 roczników obrazuje tragiczne, ale też wypełnione nadzieją 
losy Polaków w latach 1939–1956 oraz żmudną, ale jakże potrzebną pracę do-
kumentującą ich przeżycia. Na szczególne podkreślenie zasługuje niezwykle 
budujący przykład patriotycznych postaw przekazywanych przez sybiraków 
młodemu pokoleniu. Całą swą działalność na przestrzeni ponad 26 lat ze-
spół redakcyjny wraz z osobami współpracującymi i wspierającymi realizuje 
społecznie, z pełnym zaangażowaniem, pokonując z uśmiechem napotykane 
trudności”.

Okolicznościowe dyplomy i statuetki wręczyła dyrektor Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej w Łodzi Barbara Czajka. W imieniu zespołu redak-
cyjnego „My, Sybiracy” nagrodę Superekslibris odebrał wieloletni redak-
tor tego rocznika Jerzy Rossowski – laureat prestiżowej nagrody Kustosz 
Pamięci Narodowej (2009 r.). Dyplomy za wieloletnią pracę w roczniku 
„My, Sybiracy” otrzymali: prof. dr hab. Albin Głowacki, Ryszard Michal-
czyk, Jerzy Rossowski i Mieczysław Wutke.

Po zakończeniu części oficjalnej, organizatorzy uroczystości zaprosili 
uczestników (nagrodzonych, wyróżnionych i osoby towarzyszące) na po-
częstunek. 

Teresa Patrzyczna, Beata żyłkowska, 
zdjęcia michał makatun 

Wyróżnieni dyplomem członkowie redakcji „My, Sybiracy” (od lewej): Jerzy Rossowski, 
Mieczysław Wutke, Ryszard Michalczyk, prof. dr hab. Albin Głowacki
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TaBlica KOła POlaKów Z indii

W dniu 15 maja 2016 r. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie 
odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowej Indyjskiej 
Tablicy. Inicjatorami powstania tego znaku pamięci były Koło Polaków 
z Indii w Anglii i Koło Polaków z Indii w Polsce z lat 1942–1948.

Uroczystość poprzedziła msza święta odprawiona przez probosz-
cza Świątyni Opatrzności Bożej ks. Tadeusza Aleksandrowicza. Tablicę, 
umieszczoną w Panteonie Wielkich Polaków, odsłonili prezes Zarządu 
Koła Polaków z Indii w Anglii Wanda Kuraś i prezes Zarządu Koła Pola-
ków z Indii w Polsce z lat 1942–1948 Andrzej Jan Chendyński. Poświęce-
nia dokonał ks. Tadeusz Aleksandrowicz.

Wanda Kuraś w przemówieniu przypomniała historię zesłania w 1940 r. 
w głąb Związku Sowieckiego i drogę do Indii, które udzieliły pomocy sybi-
rakom, głównie matkom z dziećmi. W sumie w osiedlu Valivade-Kolhapur 
schronienie znalazło 5 tys. osób, stając się dla nich „Małą Polską”, z polską 
administracją, szkołami i polskim kościołem. Pamiątkowa tablica stanowi 
wotum Opatrzności Bożej za ocalenie i doczekanie niepodległej Polski.

Na tablicy znalazły się słowa: „Opatrzności Bożej z podziękowaniem 
za ocalenie z sowieckiej niewoli i bezpieczną przystań na indyjskiej ziemi 
w osiedlu Valivade-Kolhapur dla pięciu tysięcy polskich wygnańców. Koło 
Polaków z Indii 1942–1948”.

Uroczystość odsłonięcia Indyjskiej Tablicy. Przemawia Andrzej Jan Chendyński. Obok 
z lewej Wanda Kuraś i ks. Tadeusz Aleksandrowicz



68 KOMUNIKAT 2/128

W wydarzeniu wzięli udział 
przedstawiciele władz państwo-
wych, Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych, Urzędu ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych, dyplo-
macji, duchowieństwa, wojska, or-
ganizacji kombatanckich, młodzież 
szkolna, sybiracy i mieszkańcy sto-
licy. 

Beata żyłkowska, 
zdjęcia ze zbiorów andrzeja 

jana chendyńskiego

POmniK maTKi SyBiracZKi KOła ZS w luBaniu

W pomniku Sybiraków,
w tym zimnym Kamieniu
jest wpisana smutna prawda
o ludzkim cierpieniu.
O Polaków poniewierce
na sowieckim wschodzie,
ciężkiej pracy niewolniczej
I o strasznym głodzie. […]
Bronisława Urgacz „Kamień Sybiraka” 

Z inicjatywy prezesa Zarządu Koła Związku Sybiraków w Lubaniu 
Romualda Karczewskiego w czerwcu 2015 r. Zarząd Koła podjął decyzję 
o wzniesieniu nowego znaku pamięci Polskiej Golgoty Wschodu poświę-
conego matkom sybiraczkom. Zarząd wówczas ustalił, że będzie to płasko-
rzeźba matki sybiraczki z dwojgiem dzieci, połączona z tablicą, której treść 
będzie wyrażać hołd żyjących dzieci – sybiraków za opiekę i wychowanie 
na zesłaniu oraz szczęśliwy powrót do ojczyzny. 

Wybór lokalizacji był oczywisty, ponieważ na terenie gminy wiejskiej 
Lubań, we wsi Pisarzowice znajduje się kościół pw. Macierzyństwa Naj-

Tablica Koła Polaków z Indii 1942–1948 
w Świątyni Opatrzności Bożej
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świętszej Marii Panny. Po uzyskaniu zgody proboszcza parafii ks. Kazi-
mierza Gębarowskiego Zarząd przystąpił do działania. Początkowo znak 
pamięci miał być umieszczony w kościele, ze względów obiektywnych 
zmieniono plany na wykonanie pomnika i wzniesienie go na terenie przy-
kościelnym. 

Poświęcenie pomnika przez ks. dziekana Andrzeja Filę

Sybiracy, zaproszeni goście i poczty sztandarowe
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Po uzyskaniu zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków wyszu-
kanie odpowiedniego kamienia w strzegomskich kamieniołomach powie-
rzono rzeźbiarzowi Jerzemu Zyskowi, któremu zlecono wykonanie i zain-
stalowanie pomnika. Wspólnie z proboszczem ustalono datę odsłonięcia 
i poświęcenia na dzień 22 maja 2016 r., biorąc pod uwagę zbliżający się 
Dzień Matki.

Pomnik powstał w granitowym kamieniu o wysokości 200 cm i sze-
rokości 113 cm i został posadowiony na 30-centymetrowym cokole, na 
którym złotymi literami wygrawerowano treść: „»Jeśli zapomnę o nich, to 
Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie« Adam Mickiewicz”. Na kamieniu 
umieszczono napis: „W hołdzie Matkom Polkom Sybiraczkom za opiekę 
i wychowanie w miłości do Boga i ojczyzny w latach zesłania 1940–1956 
na Sybir i do Kazachstanu i powrót do ojczyzny wdzięczne ocalałe dzieci 
z Koła Związku Sybiraków Lubań 2016 rok”.

Koszt pomnika został pokryty z darowizn sybiraków i dotacji Oddziału 
Związku Sybiraków w Jeleniej Górze oraz datków parafian w Pisarzowi-
cach. Natomiast urządzeniem terenu pod pomnik i wokół pomnika zajęli 
się Rada Parafialna i rodzice dzieci komunijnych. 

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia została przygotowana przez Za-
rząd Koła przy wsparciu finansowym i rzeczowym wójta gminy wiejskiej 
Lubań oraz wydatnej pomocy proboszcza ks. Kazimierza Gębarowskiego 
i dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Aleksandra Fredry w Pisarzowi-
cach Ryszarda Leszczyńskiego. Wartę honorową przy pomniku pełnili stra-
żacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowicach.

Na uroczystość przybyli: starosta powiatu lubańskiego Walery Czar-
necki, wójt gminy Lubań Zbigniew Hercuń, posłanka na Sejm RP Zofia 
Czernow oraz Ewa Wołczyk w imieniu posłanki na Sejm RP Marzeny 
Machałek, przewodnicząca Rady Powiatu Lubańskiego Teresa Dudkie-
wicz-Kozań, przewodnicząca Rady Gminy Lubań Teresa Trefler, dyrektor 
Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Lubaniu Wiktor Zdunek z delegacją 
uczniów, nauczycielka Zespołu Szkół Zawodowych im. Kombatantów 
Ziemi Lubańskiej w Lubaniu Monika Łyp, wiceprezesi Zarządu Oddzia-
łu Związku Sybiraków w Jeleniej Górze Irena Pop, Jarosław Trościanko 
i Mieczysław Martusewicz, prezes Zarządu Koła ZS w Zgorzelcu Mieczy-
sław Starykow. Licznie przybyli sybiracy i mieszkańcy Pisarzowic. 

W uroczystości wzięło udział siedem pocztów sztandarowych: Oddziału 
Związku Sybiraków w Jeleniej Górze, Kół Związku Sybiraków w Luba-



71UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA

niu i Zgorzelcu, Polskiego Stronnictwa Ludowego w Lubaniu, Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Pisarzowicach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, Gimnazjum Publicznego 
w Pisarzowicach. 

Uroczystość rozpoczęto odegraniem Hymnu Sybiraków. Po przywitaniu 
gości odsłonięcia pomnika dokonał prezes Zarządu Koła Romuald Kar-
czewski w asyście Walerego Czarneckiego, Zbigniewa Hercunia i Jarosła-
wa Trościanki. 

Poświęcenia dokonał ks. dziekan Andrzej Fila z udziałem proboszcza  
ks. Kazimierza Gębarowskiego i ks. Artura Węgla. Wiersz „Dla Matki Sy-
biraczki” odczytał sybirak Wacław Lesiak. Przybyłe delegacje złożyły przy 
pomniku wiązanki kwiatów. 

Następnie wszyscy udali się do kościoła, gdzie przed rozpoczęciem 
mszy świętej młodzież z Gimnazjum Publicznego im. Aleksandra Fredry 
w Pisarzowicach przedstawiła pierwszą część poezji sybirackiej, tema-
tycznie związaną z odsłoniętym pomnikiem Matki Sybiraczki. Scenariusz 
opracowała Beata Halczuk przy udziale honorowej sybiraczki Reginy Kar-
czewskiej. 

Mszę świętą celebrowało trzech księży. Wzruszającą homilię wygłosił 
ks. Artur Węgiel, który w oparciu o liczne wspomnienia sybiraków przy-
pomniał o tragicznych wydarzeniach, jakie dotknęły naród polski z rąk ko-

Złożenie kwiatów pod pomnikiem
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munistów w latach 1940–1956. Podkreślił szczególnie wieloletni trud pol-
skich matek sybiraczek – największych bohaterek niedoli. Sybiracy wzięli 
udział w czytaniu Pisma Świętego oraz zawołań wiernych. Przed udzie-
leniem błogosławieństwa ks. Kazimierz Gębarowski wyraził wdzięczność 
sybirakom za pomnik Matki Sybiraczki i zaapelował do władz samorzą-
dowych, aby od przyszłego roku corocznie w parafii odbywały się gminne 
obchody Dnia Matki.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Jarosław Trościanko, Zofia 
Czernow, Zbigniew Hercuń, Ewa Wołczyk. Wszyscy oddali hołd polskim 
bezimiennym matkom sybiraczkom, podkreślali ich determinację, głęboki 
patriotyzm, wiarę w Boga, walkę o przetrwanie swoich dzieci. Podzięko-
wanie za mszę i udział w uroczystościach złożył Romuald Karczewski. 
Wszyscy mówcy poparli inicjatywę proboszcza obchodzenia w parafii 
gminnych uroczystości z okazji Dnia Matki i przyłączyli się do życzeń skła-
danych przez Radę Parafialną proboszczowi ks. Kazimierzowi w związku 
z 33. rocznicą święceń kapłańskich. Msza zakończyła się pieśnią „Boże, 
coś Polskę”. 

Zaproszeni goście udali się na poczęstunek do świetlicy wiejskiej w Pi-
sarzowicach. Po obiedzie młodzież z gimnazjum przedstawiła drugą część 
poezji sybirackiej, a sybirak Aleksander Hreczecha zaśpiewał pieśni dla 
matek sybiraczek.

Uroczystość zakończyła się rozmowami sybiraków przy kawie i cieście. 
romuald Karczewski

OBchOdy dnia maTKi SyBiracZKi w warSZawie

W dniu 25 maja 2016 r., w przeddzień Dnia Matki, o godz. 12.00 sybi-
racy warszawscy spotkali się przy pomniku – tablicy poświęconej matkom 
sybiraczkom, mieszczącej się na skwerze Matki Sybiraczki w Warszawie. 
Na spotkanie, oprócz sybiraków, przybyli przedstawiciele młodzieży szkol-
nej z Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów, jak również przedstawiciele 
innych organizacji kombatanckich. 

Spotkanie rozpoczęto ustawieniem pocztów sztandarowych i odegraniem 
Hymnu Sybiraków, a następnie złożono kwiaty. Prezes Zarządu Oddziału 
Warszawskiego Związku Sybiraków przypomniał tragiczną historię Polaków 
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W uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe (od lewej) Oddziału Warszawskie-
go i Koła Wola-Bemowo (poczet stanowili uczniowie Gimnazjum nr 46 im. Szarych 
Szeregów)

Od sześciu lat warszawscy sybiracy spotykają się przy tablicy upamiętniającej matki 
sybiraczki
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wywożonych masowo, w latach 
wojny i w latach powojennych, 
na Sybir i podkreślił szczegól-
ną role matek, na których barki 
spadł obowiązek wychowania,  
a zwłaszcza wyżywienia dzieci. 
Mężowie bowiem byli na fron-
cie lub w wielu przypadkach 
zostali zamordowani w Katyniu 
lub innych miejscach zbrodni 
popełnionych przez NKWD na 
Polakach. Warunki klimatyczne, 
ciężka, mordercza praca, brak 
opieki lekarskiej oraz systema-
tyczny głód dziesiątkowały ze-
słańców. Wiele matek przypła-
ciło swoje poświęcenie życiem 
i kości ich spoczywają w bez- 
imiennych mogiłach na rozleg- 
łych terenach Związku Sowiec-
kiego. Dbamy o to, aby pamięć 
o nich trwała.

mieczysław Pogodziński, 
zdjęcia Kalina jaskólska

Z życia KOła ZS w gOrlicach

W listopadzie 2014 r. minęło ćwierć wieku od zwołania zebrania zało-
życielskiego Koła i zgłoszenia go w grudniu tego samego roku do Zarządu 
Głównego Związku Sybiraków. Rejestracja nastąpiła na początku 1990 r., 
jeszcze przed powstaniem Oddziału ZS w Nowym Sączu. Przez Koło 
przewinęło się 36 osób, jednorazowo Koło liczyło najwięcej 25 osób. Pię-
ciokrotnie zmienialiśmy siedzibę, z wielkim trudem przewożąc cały swój 
dobytek. Dzięki przychylności władz miasta od kilku lat mamy przytulne 
małe biuro, sądzimy, że na zawsze...

Kwiaty od Zarządu Oddziału Warszawskiego 
złożyli (od lewej) wiceprezes Maria Stankie-
wicz, prezes Mieczysław Pogodziński i sekre-
tarz Halina Bieniakońska-Żak
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Coraz mniej nas uczestniczy w Marszach Żywej Pamięci Polskiego 
Sybiru, tak w Białymstoku, jak i w lokalnym, wiosennym nowosądec-
kim, z niemal wszystkimi atrybutami białostockimi – zawsze z delegacją 
uczniów i pedagogów Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu 
i tutejszym Stowarzyszeniem Pamięci Polskiego Sybiru. W Gorlicach zaś 
bardzo aktywnie uczestniczyliśmy (teraz mniej z racji wieku) w spotka-
niach w szkołach. Współorganizowaliśmy pogadanki, wystawy, odczyty, 
pomagaliśmy uczniom startującym w regionalnych i centralnych konkur-
sach na tematy sybirackie. Wszystko dokumentujemy w albumach – kro-
nikach.

O trwałe upamiętnienie hekatomby Sybiru występowaliśmy do władz 
parokrotnie od kilkunastu lat, ale dopiero w 2014 r. udało się sfinalizować 
ten zamiar. Wymagało to, naturalnie, nie lada zachodu, uporu i zaangażo-
wania w sprawę ze strony decydentów, urzędników, projektantów i wyko-
nawców pomnika. Nie udało się co prawda zrealizować przedsięwzięcia 
w Dniu Sybiraka, ale 28 listopada 2014 r. odbyła się wspaniała uroczystość 
nadania imienia Zesłańców Sybiru mostowi na rzece Ropie. Ponaddwu-
metrowy pomnik z tablicą ze stosownym napisem stał już w przeddzień 
naszego jubileuszu 25-lecia Koła.

Na placu zgromadzili się mieszkańcy miasta, przedstawiciele władz 
miasta i powiatu, radni, poczty sztandarowe szkół, policji, straży miejskiej, 
NSZZ „Solidarność” przy Fabryce Maszyn Wiertniczych i Górniczych 
„Glinik”, ZHP i innych organizacji, 19-osobowa delegacja z Nowego Są-
cza z pocztami sztandarowymi Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków i Od-
działu Związku Sybiraków w Nowym Sączu, przedstawicielami Zarządu 
Oddziału ZS, nauczycielami, prezesem Stowarzyszenia Pamięci Polskiego 
Sybiru i nowosądeckimi sybirakami, a także zaproszeni członkowie rodzin, 
przyjaciele i znajomi gorlickich sybiraków. 

Po powitaniu obecnych odegrano Hymn Sybiraków. Krótko przemó-
wił burmistrz Gorlic Witold Kochan, a następnie prezes Zarządu Koła ZS 
w Gorlicach Zbigniew Lewczykowski. Z bardzo ciepłym, emocjonalnym 
przemówieniem wystąpiła dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków 
w Nowym Sączu Antonina Dzikowska.

Osłonięcia pomnika – Kamienia Pamięci dokonali: burmistrz Witold 
Kochan, prezes Zarządu Koła Zbigniew Lewczykowski i była prezes Ja-
nina Brzozowska. Ks. Jerzy Gondek, proboszcz parafii pw. św. Jadwigi 
Królowej, poświęcił pomnik, „ochrzcił” most imieniem Zesłańców Sy-
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biru i odmówił z zebra-
nymi modlitwę. Złożono 
wieńce i wiązanki kwia-
tów. W imieniu gorlickich 
sybiraków wieniec złożyli 
Janina Bąk, wiceprezes 
Barbara Staniszewska i Ta- 
deusz Rząca, który jako 
11-latek przebywał aż za 
kołem polarnym, w No-
rylsku. Oprawę muzycz- 
ną zapewniła orkiestra 
pod dyrekcją Szczepana 
Dudy. Lokalna telewizja 
kablowa rejestrowała całą 
uroczystość. 

Sybiracy spotkali się na-
stępnie w restauracji z przedstawicielami władz samorządowych i zamiej-
scowymi gośćmi. Okolicznościowe dyplomy z okazji 25-lecia Koła kilku 
najaktywniejszym działaczom Koła wręczyła wiceprezes Zarządu Oddzia-
łu ZS w Nowym Sączu Danuta Rybicka.

Na okoliczność tego niezwykłego wydarzenia wydaliśmy pocztówkę 
okolicznościową z kompilacją głazu z tablicą pamiątkową – Kamienia Pa-
mięci i artystycznej wizji mostu z tajgą w tle.

Na tablicy znalazło się godło Związku Sybiraków i napis: „Most  
im. Zesłańców Sybiru. Pamięci setek tysięcy Polaków, ofiar Nieludzkiej 
Ziemi, w hołdzie Sybirakom spoczywającym na okolicznych cmentarzach. 
Gorliccy Sybiracy, Miasto Gorlice. 17 września 2014”.

Zbigniew lewczykowski

Sprostowanie
W „Komunikacie” 1/127 na s. 53 błędnie zostało podane nazwisko 

członkini pocztu sztandarowego Zarządu Głównego. Powinno być: Anna 
Stańczykowska. Za pomyłkę przepraszamy.

Redakcja

Kamień Pamięci przy moście im. Zesłańców Sybiru 
w Gorlicach
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Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że w dniu 29 kwietnia 2016 r. 
zmarł prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Wałbrzychu

śp. Stanisław Sznajder

Długoletni działacz Koła Związku Sybiraków w Świebodzicach, 
a od 10 lat Oddziału Związku Sybiraków w Wałbrzychu, także 

członek Zarządu Głównego, ostatnio wiceprezes. Pomysłodawca 
i współautor obelisku na skwerze Sybiraków w Wałbrzychu, 

odsłoniętego z okazji 70. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na 
Polskę. Niewyczerpany w pomysłach, niezmordowany w działaniach 

na rzecz Związku i jego członków.
Za działalność na rzecz kształtowania moralności i patriotycznej 

postawy wśród społeczności sybirackiej, a szczególnie młodzieży, 
która miała w ten sposób możliwość zapoznania się z Golgotą 

Wschodu, został odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, 
Krzyżem Zesłańców Sybiru, medalami Pro Memoria i Pro Patria oraz 

Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków.
Rodzinie, członkom Koła i Oddziału składamy wyrazy głębokiego 
współczucia i prosimy wszystkich, którzy Go znali o życzliwą 

pamięć Jego obecności wśród nas.

Cześć Jego Pamięci!

Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Wałbrzychu



Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 14 maja 2016 r. w wieku 
72 lat zmarła

śp. janina Onuszko

prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Jarosławiu, 
wcześniej wieloletnia skarbnik Zarządu Oddziału, a także 

członek pocztu sztandarowego. Odznaczona przez prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Zesłańców Sybiru oraz przez 

prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków Odznaką Honorową 
Sybiraka i Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku 

Sybiraków.
Zapamiętamy Ją jako osobę kochającą życie, ludzi i rodzinę. 

Będzie nam Jej bardzo brakowało.
Łącząc się w bólu i modlitwie z mężem i rodziną, składamy 

wyrazy najgłębszego współczucia. 

Cześć Jej pamięci!

Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Jarosławiu 
wraz z całą Rodziną Sybiracką
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