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SPRAWY ORGANIZACYJNE

Zmiany w PreZydium  
ZarZądu GłówneGO

W związku z rezygnacją ze stanowiska złożoną przez sekretarza gene-
ralnego Zarządu Głównego Zygmunta Skotnickiego zaistniała konieczność 
dokonania zmian w składzie Prezydium Zarządu Głównego. 

Na posiedzeniu Zarządu Głównego w dniu 23 czerwca 2016 r. w Prze-
myślu wybrany został następujący skład Prezydium:

Kordian Borejko – prezes Zarządu Głównego
Eugeniusz Kuszka – sekretarz generalny Zarządu Głównego
Henryk Olejnik – skarbnik Zarządu Głównego
Iwona Biedulska – wiceprezes Zarządu Głównego
Mieczysław Pogodziński – wiceprezes Zarządu Głównego
Henryk Gardiasz – członek Prezydium
Wacław Mandryk – członek Prezydium
Jan Myrcha – członek Prezydium
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Warszawa, 25 sierpnia 2016 r. 

ZG/634/16 
     

Szanowny Pan 
    Poseł na Sejm rP Vii Kadencji

 Wielce Szanowny Panie Pośle,
Zarząd Główny Związku Sybiraków serdecznie dziękuje Panu Posłowi za po-

parcie projektu ustawy nr 1657 z dnia 10.06.2013 r. o przyznaniu świadczenia pie-
niężnego i renty inwalidzkiej przysługujących sybirakom – kombatantom przeby-
wającym w latach 1939–1956 na przymusowym zesłaniu lub deportacji w byłym 
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Projekt ten, będący w głównej 
części realizacją idei zaprezentowanej w 2009 r. przez śp. Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, zawartej w opracowanym przez Kancelarię 
Prezydenta RP projekcie ustawy (druk nr 1855 z dnia 12.02.2009 r.) skierowanym 
do ówczesnego Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego, ze względów dla 
nas niezrozumiałych, mimo pełnego poparcia ustawy przez całą ówczesną opozycję, 
nie został przez koalicję PO–PSL, stanowiącą większość parlamentarną, zrealizowa-
ny. Członkowie Związku Sybiraków, jako byli zesłańcy syberyjscy, którzy doznali 
ze strony władz Związku Sowieckiego restrykcji, cierpień i upokorzeń, odczuwają to 
jako wielką niesprawiedliwość społeczną. 

Zarząd Główny Związku Sybiraków, w imieniu jeszcze żyjących zesłańców sy-
beryjskich, zwraca się do Pana Posła z serdeczną prośbą o ponowne wsparcie na-
szych starań o zadośćuczynienie sprawiedliwości społecznej i wyrażenie pozytyw-
nego stosunku do naszych starań o realizację idei wyrażonej przez śp. Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego. Obserwując wprowadzanie w życie zasad sprawiedliwości 
społecznej przez obecną większość parlamentarną w Sejmie RP, żywimy przekona-
nie, że i nasze starania znajdą pełne zrozumienie.

Będziemy wdzięczni za udzielenie nam poparcia.

Do wiadomości:
Szef Urzędu ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych

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

A. Mickiewicz

ZwiąZeK SyBiraKów
ZarZąd Główny

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

Pismo wysłane zostało do 34 posłów z grupy inicjatywnej projektu ustawy nr 1657 z dnia 
10.06.2013 r. o przyznaniu świadczenia pieniężnego i renty inwalidzkiej przysługujących sybirakom  
– kombatantom przebywającym w latach 1939–1956 na przymusowym zesłaniu lub deportacji w by-
łym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
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„Jeśli zapomnę o nich, 
Ty, Boże na niebie,  
Zapomnij o mnie”

A. Mickiewicz

ZwiąZeK SyBiraKów
ZarZąd Główny

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

Warszawa, 27 września 2016 r. 

ZG/701/16 
  

   
Szanowny Pan

  Jarosław Kaczyński
     Prezes
     Prawa i Sprawiedliwości
     ul. nowogrodzka 84/86
     02-018 warszawa 

Zarząd Główny Związku Sybiraków chciałby poinformować Pana Prezesa, że 
wystąpił do Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości z prośbą o podjęcie 
prac legislacyjnych w sprawie zadośćuczynienia osobom represjonowanym w la-
tach 1939–1956 przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Przygoto-
wany w poprzedniej kadencji sejmu projekt ustawy sejmowej w tej sprawie został 
decyzją Premiera Donalda Tuska odrzucony. Inicjatorem uregulowania sprawy pod 
względem prawnym był śp. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, 
który skierował do Marszałka Sejmu VI kadencji Bronisława Komorowskiego pro-
jekt ustawy o „świadczeniu substytucyjnym przysługującym osobom represjonowa-
nym w latach 1939–1956 przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich” 
(druk nr 1855 z dnia 12 lutego 2009 r. w załączeniu). Projekt ustawy spotkał się 
z powszechną przychylnością i pozytywnym odbiorem środowisk kombatanckich 
i posłów na Sejm RP. W uzasadnieniu podano, że polskie ofiary nazizmu uzyskały 
już pewne świadczenia ze środków przekazanych przez rząd Republiki Federalnej 
Niemiec, natomiast do tej pory nie została rozwiązana kwestia odszkodowań dla Po-
laków represjonowanych w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w la-
tach 1939–1956, w przypadkach gdy spadkobiercą ZSRR jest Federacja Rosyjska. 
Projekt ustawy przedstawiony przez śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego został od-
rzucony przez Premiera Rządu RP (pismo Premiera Rządu RP Donalda Tuska z dnia 
24 czerwca 2009 r. do Marszałka Sejmu).

Po usilnych staraniach Związku Sybiraków został przygotowany i wniesiony przez 
grupę posłów PIS w dniu 10 czerwca 2013 r. projekt ustawy „o przyznaniu świad-
czenia pieniężnego i renty inwalidzkiej przysługujących sybirakom – kombatantom 
przebywającym w latach 1939–1956 na przymusowym zesłaniu lub deportacji w by-
łym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich” (druk nr 1657 w załączeniu). 
Projekt ten w części dotyczącej świadczenia substytucyjnego zawierał rozwiąza-
nia takie same jak projekt ustawy wniesiony do Sejmu przez śp. Prezydenta RP 

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

A. Mickiewicz

ZwiąZeK SyBiraKów
ZarZąd Główny

00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 12, III p., tel./fax 22 827-93-71
      Konto bankowe: PKO BP I O/Warszawa 85 1020 1013 0000 0502 0149 8617
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Lecha Kaczyńskiego, natomiast zawierał również regulację dotyczącą przyznania 
sybirakom prawa do renty inwalidzkiej, uwzględniając opinię Katedry Psychiatrii 
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczącą wpływu zespołu 
przewlekłego stresu na stan zdrowia osób po przebytych obozach i restrykcjach 
przeżytych na zesłaniu. Na posiedzeniu Komisji Sejmowej Polityki Społecznej 
i Rodziny, mimo że wszyscy posłowie PiS i innych partii opozycji głosowali za, na 
polecenie Premiera Donalda Tuska, głosami posłów koalicji rządowej projekt usta-
wy został odrzucony. Sybiracy uznali tę decyzję polskiego rządu za wielką niespra-
wiedliwość społeczną, lecz mają nadzieję, że parlament w obecnym składzie wy-
każe dobrą wolę pozytywnego załatwienia sprawy. Od czasu przedłożenia projektu 
ustawy przez śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, a również od 2013 r. liczba 
sybiraków uległa dużemu zmniejszeniu, co znacznie obniży obciążenie budżetu 
państwa z tytułu realizacji ustawy. Według ustaleń Zarządu Głównego Związku Sy-
biraków liczba osób, którym przysługiwałoby świadczenie substytucyjne, wynosi 
około 20 tys., co przy utrzymaniu wysokości świadczeń substytucyjnych według 
zasad zaproponowanych przez śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, daje kwotę ob-
ciążającą jednorazowo budżet państwa poniżej 400 mln zł. Natomiast liczba sybira-
ków – kombatantów ubiegających się o inwalidztwo wojenne to około 2,8 tys. osób, 
a więc przy zasadach obecnie obowiązujących kwota obciążająca budżet państwa 
w skali rocznej wypadnie poniżej 32 mln zł, a w następnych latach będzie malała 
w związku z naturalnym ubytkiem sybiraków o około 2 tys. osób rocznie.

Jesteśmy przekonani, że Pan Prezes Prawa i Sprawiedliwości rozważy sprawied- 
liwie przedstawiany problem i będzie sprzyjać jego pozytywnemu załatwieniu, za 
co z góry serdecznie dziękujemy.
W załączeniu: 
1.  Pismo Prezydenta Lecha Kaczyńskiego do Marszałka Sejmu Bronisława Komo-

rowskiego
2.  Projekt ustawy z 2009 r. „o świadczeniu substytucyjnym przysługującym osobom 

represjonowanym w latach 1939–1956 przez Związek Socjalistycznych Republik 
Radzieckich”

3. Uzasadnienie do projektu ustawy z 2009 r.
4.  Pismo podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy do Szefa 

Kancelarii Sejmu RP z dnia 18 marca 2009 r.
5.  Pismo Klubu Parlamentarnego PiS z dnia 12 lipca 2013 r. do Marszałek Sejmu Ewy 

Kopacz podpisane przez posła Krzysztofa Jurgiela
6.  Projekt ustawy z 2013 r. „o przyznaniu świadczenia pieniężnego i renty inwalidzkiej 

przysługujących sybirakom – kombatantom...”
7.  Uzasadnienie do projektu ustawy z 2013 r.

         Z wyrazami szacunku
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Warszawa, 27 września 2016 r. 

ZG/702/16      Szanowny Pan
     ryszard Terlecki 
     wicemarszałek Sejmu 
     Przewodniczący Klubu 
     Prawa i Sprawiedliwości
     ul. wiejska 4/6/8
     00-902 warszawa
Zarząd Główny Związku Sybiraków zwraca się do Pana Marszałka i Przewodni-

czącego Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości z prośbą o podjęcie prac 
legislacyjnych w sprawie zadośćuczynienia osobom represjonowanym w latach 
1939–1956 przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Inicjatorem ure-
gulowania sprawy pod względem prawnym był śp. Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej Lech Kaczyński, który skierował do Marszałka Sejmu VI kadencji Bronisława 
Komorowskiego projekt ustawy o „świadczeniu substytucyjnym przysługującym 
osobom represjonowanym w latach 1939–1956 przez Związek Socjalistycznych 
Republik Radzieckich” (druk nr 1855 z dnia 12 lutego 2009 r. w załączeniu). Do 
reprezentowania stanowiska Prezydenta RP w toku prac nad projektem ustawy upo-
ważniony został ówczesny podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej 
Duda. Projekt ustawy spotkał się z powszechną przychylnością i pozytywnym od-
biorem środowisk kombatanckich i posłów na Sejm RP. W uzasadnieniu podano, że 
polskie ofiary nazizmu uzyskały już pewne świadczenia ze środków przekazanych 
przez rząd Republiki Federalnej Niemiec, natomiast do tej pory nie została rozwią-
zana kwestia odszkodowań dla Polaków represjonowanych w Związku Socjalistycz-
nych Republik Radzieckich w latach 1939–1956, w przypadkach gdy spadkobiercą 
ZSRR jest Federacja Rosyjska. Projekt ustawy przedstawiony przez śp. Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego został odrzucony przez Radę Ministrów (pismo Premiera Rzą-
du RP Donalda Tuska z dnia 24 czerwca 2009 r. do Marszałka Sejmu).

Po usilnych staraniach Związku Sybiraków został przygotowany i wniesiony 
przez grupę posłów PIS w dniu 10 czerwca 2013 r. projekt ustawy „o przyznaniu 
świadczenia pieniężnego i renty inwalidzkiej przysługujących sybirakom – kom-
batantom przebywającym w latach 1939–1956 na przymusowym zesłaniu lub de-
portacji w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich” (druk nr 1657 
w załączeniu). Projekt ten w części dotyczącej świadczenia substytucyjnego zawie-

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

A. Mickiewicz

ZwiąZeK SyBiraKów
ZarZąd Główny

00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 12, III p., tel./fax 22 827-93-71
      Konto bankowe: PKO BP I O/Warszawa 85 1020 1013 0000 0502 0149 8617
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rał rozwiązania takie same jak projekt ustawy wniesiony do Sejmu przez śp. Pre-
zydenta RP Lecha Kaczyńskiego, natomiast zawierał również regulację dotyczącą 
przyznania sybirakom prawa do renty inwalidzkiej, uwzględniając opinię Katedry 
Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczącą wpływu 
zespołu przewlekłego stresu na stan zdrowia osób po przebytych obozach i restryk-
cjach przeżytych na zesłaniu. Na posiedzeniu Komisji Sejmowej Polityki Społecz-
nej i Rodziny, mimo że wszyscy posłowie PiS i innych partii opozycji głosowali 
za, na polecenie Premiera Donalda Tuska, głosami posłów koalicji rządowej projekt 
ustawy został odrzucony. Sybiracy uznali tę decyzję polskiego rządu za wielką nie-
sprawiedliwość społeczną i mają nadzieję, że parlament w obecnym składzie wyka-
że wolę pozytywnego załatwienia sprawy. Jednocześnie pragniemy poinformować 
Pana Przewodniczącego Klubu, że od czasu przedłożenia projektu ustawy przez  
śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, a również od 2013 r. liczba sybiraków 
uległa znacznemu zmniejszeniu, co znacznie obniży obciążenie budżetu państwa 
z tytułu realizacji ustawy. Według ustaleń Zarządu Głównego Związku Sybiraków 
liczba osób, którym przysługiwałoby świadczenie substytucyjne, wynosi poniżej 
20 tys., co przy utrzymaniu wysokości świadczeń substytucyjnych według zasad 
zaproponowanych przez śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, daje kwotę obciąża-
jącą jednorazowo budżet państwa poniżej 400 mln zł. Natomiast liczba sybiraków  
– kombatantów ubiegających się o inwalidztwo wojenne to około 2,8 tys. osób, 
a więc przy zasadach obecnie obowiązujących kwota obciążająca budżet państwa 
w skali rocznej wypadnie poniżej 32 mln zł, a w następnych latach będzie malała 
w związku z naturalnym ubytkiem sybiraków o około 2 tys. osób rocznie.

Jesteśmy przekonani, że pan Przewodniczący Klubu sprawiedliwie rozważy 
przedstawiany problem i podejmie działania zmierzające do jego pozytywnego zała-
twienia, za co z góry serdecznie dziękujemy.
W załączeniu: 
1.  Pismo Prezydenta Lecha Kaczyńskiego do Marszałka Sejmu Bronisława Komo-

rowskiego
2.  Projekt ustawy z 2009 r. „o świadczeniu substytucyjnym przysługującym osobom 

represjonowanym w latach 1939–1956 przez Związek Socjalistycznych Republik 
Radzieckich”

3.  Uzasadnienie do projektu ustawy z 2009 r.
4.  Pismo podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy do Szefa 

Kancelarii Sejmu RP z dnia 18 marca 2009 r.
5.  Pismo Klubu Parlamentarnego PiS z dnia 12 lipca 2013 r. do Marszałek Sejmu Ewy 

Kopacz podpisane przez posła Krzysztofa Jurgiela
6.  Projekt ustawy z 2013 r. „o przyznaniu świadczenia pieniężnego i renty inwalidzkiej 

przysługujących sybirakom – kombatantom...”
7.  Uzasadnienie do projektu ustawy z 2013 r.                    Z poważaniem
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infOrmacJa Z Prac KOmiSJi wSPółPracy 
Z ZaGranicą

W całym kraju z okazji Dnia Polonii i Święta Flagi odbyły się liczne 
uroczystości. Z wielką satysfakcją przekazuję wiadomość, że Barbara Ku-
kulska, sekretarz Związku Sybiraków w RPA, w dniu 2 maja 2016 r. została 
uhonorowana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę wysokim odznaczeniem 
państwowym – Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Barbara Kukulska jest niestrudzonym działaczem polonijnym, z jej ini-
cjatywy założono Związek Sybiraków w RPA, którego pierwszym preze-
sem był Stefan Adamski. Za wieloletnią działalność integrującą społecz-
ność polonijną, podtrzymywanie polskich tradycji, za patriotyzm i mrówczą 
pracę Barbara Kukulska była wielokrotnie nagradzana. Cieszy się ogrom-
nym szacunkiem i uznaniem w środowisku afrykańskich sybiraków. Jako 
naczelny redaktor „Wiadomości Polonijnych” utrzymuje kontakt z całym 
światem. Informuje o życiu Polonii w Afryce, o sybirakach, pisze felietony, 
szczególnie o dzieciach z Oudtshoorn, których 500-osobowa grupa przyby-
ła w 1943 r., aby przeczekać nawałnicę wojenną. Wiele z nich osiedliło się 
w przyjaznych dla nich warunkach w Afryce.

To właśnie z nimi za pośrednictwem Barbary Kukulskiej – by konty-
nuować zadania mające na celu inwentaryzację polskich miejsc pamięci 
w Afryce Wschodniej i Południowej (które rozpoczęto w 2009 r.) – nawią-

Konferencja historyczno-szkoleniowa „Wspólnie dla repatriacji” w Sali Sejmu Śląskiego 
w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach
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zał kontakt dr Hubert Chudzio, dyrektor Centrum Dokumentacji Zsyłek, 
Wypędzeń i Przesiedleń w Krakowie.

W wyniku tego kontaktu w październiku 2015 r. odbyła się kolejna misja 
naukowa „Pamiętamy. Świadkowie historii i polskie nekropolie w Afryce 
Południowej”. Członkowie misji w składzie: dr Hubert Chudzio, dr Adrian 
Szopa, doktorant Mariusz Solarz dotarli do Zimbabwe, a także do Lusaki, 
Bwana Mkubwa i Abercorn (Mbala) w Zambii. Wykonali na trzech nekro-
poliach dokumentację filmową i fotograficzną. Odnowili cmentarz i pomnik 
upamiętniający polskie osiedla w Abercorn. Wielkie wsparcie i pomoc w tych 
działaniach mieli ze strony prezes Zjednoczenia Polskiego w Johannesburgu 
Barbary Kukulskiej i salezjanina ks. Leszka Aksamita. Nagrano relacje audio 
i wideo świadków historii – sybiraków, którzy na stałe osiedlili się w Afry-
ce Południowej. Na podstawie zgromadzonej pełnej dokumentacji powstaną 
film i wystawa. 

Działalność grupy naukowców Uniwersytetu Pedagogicznego w Krako-
wie posiada ogromną wartość historyczną i poznawczą. Dzięki prezentacji 
udokumentowanych spotkań ze świadkami historii wzbogacamy wiedzę 
o losach naszych rodaków rozproszonych po świecie.

Na konferencji historyczno-szkoleniowej u wojewody śląskiego Jarosła-
wa Wieczorka w dniu 19 kwietnia 2016 r. zaprezentowano społeczeństwu 

Młodzież I LO im. M. Kopernika słucha objaśnień Anny Hejczyk na temat eksponatów 
sybirackich
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śląskiemu bardzo ciekawe nagrania filmowe i plansze ze spotkań z sybira-
kami z Australii, USA i Wielkiej Brytanii. Tematem spotkania była pomoc 
rodakom pozostałym na Wschodzie w powrocie do ojczyzny.

Celem spotkania było udzielenie merytorycznego wsparcia gminom ślą-
skim zainteresowanym zaproszeniem repatriantów do osiedlenia się na na-
szym terenie. Stanowi to ważne historyczne i społeczne zobowiązanie admini-
stracji rządowej i samorządów województwa śląskiego. Podczas konferencji 
omówiono historyczne aspekty więzi z Polakami. Dr Hubert Chudzio wygłosił 
prelekcję pt. „Dzieje zesłań i wywózek ludności polskiej na Sybir”, a pracow-
nicy Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń zaprezentowali 
film dokumentalny pt. „Wyszli z ziemi niewoli”. Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się zaprezentowana przez nich wystawa, na której znalazły się ekspo-
naty sybiraków Oddziału Związku Sybiraków w Katowicach.

Na zakończenie konferencji przedstawiciele gmin wspierający repatria-
cję – z Żor, Gliwic i Bytomia – przekazali swoje doświadczenia i problemy. 
Wzruszające były wypowiedzi osiedlonych na Śląsku przybyłych z Kazach-
stanu potomków zesłańców. Młodzi ludzie zwierzali się ze swoich trudnych 
pierwszych kontaktów. Mówili o kłopotach z opanowaniem języka, znalezie-
niem pracy, a także o wsparciu ze strony nowych przyjaciół. Ich wypowiedzi 
nie były przesycone goryczą czy rozczarowaniem. Swoim śpiewnym akcen-
tem zapewniali, że są szczęśliwi, że wreszcie znajdują się w ojczyźnie. Oby 
nowa ustawa zapewniała naszym rodakom łatwiejszy powrót!

danuta Sedlak

Repatriantka z Kazachstanu opowiada o powrocie do ojczyzny
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Prezydent
rzeczypospolitej Polskiej

     Warszawa, 9 września 2016 r.
Organizatorzy i Uczestnicy
XVI Międzynarodowego Marszu
Żywej Pamięci Polskiego Sybiru
„Nauczyciele polscy – zesłańcy Sybiru”

Szanowni Państwo!
Drodzy Sybiracy!

Pragnę serdecznie pozdrowić uczestników Marszu Żywej Pamięci Pol-
skiego Sybiru. Jestem Państwu wdzięczny za wierną pamięć, jaką otaczacie 
naszych obywateli, którzy w brutalny sposób zostali oderwani od Ojczyzny 
tylko dlatego, że byli Polakami i kochali swój kraj. Wyrazy najwyższego 
szacunku składam Sybirakom, którzy przeżyli gehennę zesłania. Mimo bo-
lesnych wspomnień dają Państwo świadectwo o tych dramatycznych zdarze-
niach i ofiarach represji, by ta tragedia i heroizm ludzi, będące nierozerwalną 
częścią naszych dziejów, nie zostały okryte zasłoną milczenia i zapomnienia.

Każdy zryw niepodległościowy Polaków, każdy przejaw polskości Ro-
sja carska, a później sowiecka karała zesłaniem na „nieludzką ziemię”. Rok 
1940 przyniósł kolejne deportacje naszych obywateli. Stłoczeni w bydlęcych 
wagonach, w warunkach urągających ludzkiej godności, przez wiele dni byli 
wiezieni w głąb ZSRR. Tam siarczysty mróz, surowe warunki życia i mor-
dercza praca stały się ich codziennością, która wyniszczała i często prowa-
dziła do śmierci. Nie pozwolili jednak, by uśmiercono ich ducha i miłość do 
Polski. Nadzieja tliła się w sercach tych, którzy mimo wyczerpania i szykan 
przekazywali dzieciom dziedzictwo ojczystej ziemi. W tym roku szczegól-
ną wdzięcznością otaczamy właśnie nauczycieli, którzy do końca wypeł-
niali swoje powołanie, także w ciężkich warunkach sowieckich łagrów. Nie 
porzucili swojej misji kształcenia i wychowywania. Nie dali się zastraszyć. 
Podejmowali ogromny trud, aby młodzi Polacy poznawali język ojczysty, 
historię i kulturę Ojczyzny.
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Szanowni Państwo!
Droga Młodzieży!

Polscy zesłańcy złożyli świadectwo heroizmu i hartu ducha oraz głębokie-
go patriotyzmu. Niech historie życia Sybiraków, także tych, którzy spoczęli 
tam w bezimiennych grobach, za każdym razem poruszają nasze serca. Niech 
będą głośnym wezwaniem do pamięci, ale jednocześnie zobowiązaniem do 
troski o język ojczysty, kulturę, tradycję i wiarę. Bo ich utrata jest często do-
tkliwsza niż cierpienie fizyczne – wykorzenia i odziera z tożsamości. Ufam, 
że kolejne pokolenia młodych Polaków przyjmą ten testament, jaki pozosta-
wili nam Sybiracy, i będą go wypełniać, wierni Ojczyźnie, historii i naszym 
korzeniom. Wierzę też, że podejmą Państwo piękne przesłanie, jakie dziś to-
warzyszy Sybirakom: „Pamięć zmarłym – żyjącym pojednanie”.

Z dumą obserwuję, jak w różnych miejscach w naszym kraju pojawiają 
się znaki czci składanej Sybirakom. Niech nasza pamięć o polskich obywa-
telach zesłanych w głąb Związku Radzieckiego będzie zawsze żywa. Niech 
przyczynia się do umocnienia tożsamości i dumy naszego narodu. Narodu, 
którego nie złamały i nie unicestwiły ani wojny, okupacja i terror, ani wyrwa-
nie z ojczystej ziemi. Cześć pamięci Zesłańców Sybiru!



18 KOMUNIKAT 3/129

PreZeS rady miniSTrów 
Białystok, 9 września 2016 r.

Szanowni Państwo,
po raz szesnasty ulicami Białegostoku przejdzie Międzynarodowy Marsz 

Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. Zbieramy się w nim po to, by oddać hołd 
ofiarom sowieckich wywózek na „nieludzką ziemię” i pamięć o tamtych wy-
darzeniach przekazać kolejnym pokoleniom. Wszystkim uczestnikom Mar-
szu zebranym przy pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka przekazuję wyrazy 
serdecznej pamięci i głębokiego szacunku.

Wspominamy dziś wielki dramat Polaków naznaczony represjami, ka-
torgą i cierpieniem. Sybir zapisał się w naszej świadomości jako świadec-
two niszczenia polskiego narodu i tłumienia niepodległościowych dążeń  
– najpierw przez carat rosyjski, potem przez totalitaryzm sowiecki. Sybir ma 
wymiar cierpienia setek tysięcy Polaków – ofiar systemu komunistycznego, 
który nie szanował ludzkiej godności i deptał prawo naszego narodu do sa-
mostanowienia i suwerenności. Bolesną prawdę o sowieckich wywózkach 
z lat 1940–1956 skrywano niemal przez pół wieku. Tym bardziej mamy obo-
wiązek dbać o to, by nie odeszły one w niepamięć.

Dzisiejsze wydarzenie to jeden ze znaków tej pamięci, to okazja do spo-
tkania świadków historii z młodymi ludźmi. Ma to tym większe znaczenie, 
że tegoroczny Marsz poświęcacie Państwo pamięci nauczycieli polskich  
– zesłańców Sybiru. To ich wysiłek i determinacja przyczyniły się do zacho-
wania polskości naszych rodaków poddanych rusyfikacji. Przetrwanie języka 
polskiego i kultury polskiej na „nieludzkiej ziemi” zawdzięczamy ich pracy 
i poświęceniu.

Niech dzisiejsze obchody podtrzymają pamięć o ich losie i staną się ostrze-
żeniem dla potomnych przed skutkami niszczącej siły totalitaryzmu. Dziękuję 
inicjatorom Marszu – Związkowi Sybiraków, władzom samorządowym oraz 
wszystkim zaangażowanym w jego organizację.

Z wyrazami szacunku
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miniSTerSTwO
KuLTury i dZiedZicTwa narOdOweGO
Sekretarz Stanu
Jarosław Sellin

Szanowni Państwo,

dziś już po raz szesnasty odbył się Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci 
Polskiego Sybiru. Patrząc, także i w tym roku, na tysiące osób, które przybyły 
tu, do Białegostoku, w imię pamięci zesłanych na wschód Polaków, utwier-
dzamy się w przekonaniu, że wydarzenie to jest jednym z najważniejszych 
w kalendarzu polskich rocznic narodowych.

Przygotowując ten list, szukając właściwych słów, by wyrazić moje my-
śli, uświadomiłem sobie, z jak niezwykle trudnymi doświadczeniami naszych 
przodków przychodzi nam mierzyć się w tym miejscu. Wypowiedzenie tego, 
z czym spotykamy się, poznając los zesłanych do Kazachstanu czy na Sybir, 
wydaje się aż niewłaściwe, a jedynie godne zdają się być zaduma i chwila 
ciszy. W chwili refleksji, gdy odpychamy stwierdzenie, że takie nieszczęście 
mogłoby stać się naszym udziałem, zastanówmy się: jak byśmy się zachowali, 
gdyby nas to spotkało? Czy w perspektywie konieczności – bezlitośnie ży-
ciowej konieczności – zapewnienia sobie, własnej rodzinie i dzieciom poży-
wienia i ciepła w zimowy chłód, podjęlibyśmy staranie, by zachować ludzką 
godność lub chociaż jej skrawek?

Z tego miejsca pragnę podziękować wszystkim Wam, biorącym udział 
w tym Marszu Żywej Pamięci, ponieważ za sprawą tego właśnie wydarzenia 
możemy być pewni, że pamięć o naszych rodakach zsyłanych w ciągu dwóch 
minionych wieków do syberyjskich guberni będzie przekazywana przyszłym 
pokoleniom, a ich doświadczenie nie zginie w oczach potomnych.

Do uczestników
XVI Międzynarodowego Marszu
Żywej Pamięci Polskiego Sybiru

      Warszawa, 9 września 2016 r. 
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POwiTanie PreZeSa ZarZądu  
OddZiału ZwiąZKu SyBiraKów w BiałymSTOKu 

TadeuSZa chwiedZia

Dostojni i czcigodni goście!
Szanowni zebrani!
Droga młodzieży!
W imieniu Komitetu Organizacyjnego XVI Międzynarodowego Marszu Ży-

wej Pamięci Polskiego Sybiru witam państwa wszystkich bardzo serdecznie.
Witam sybiraków z Polski i z zagranicy, głównych bohaterów dzisiejszej 

uroczystości, na czele z prezesem Zarządu Głównego panem Kordianem 
Borejko.

Z satysfakcją i szacunkiem witam przedstawicieli władz naczelnych:
–  z Kancelarii Prezydenta RP sekretarza stanu pana Andrzeja Derę,
–  przedstawiciela pani premier ministra Jarosława Zielińskiego, sekretarza 

stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, posła ziemi 
podlaskiej,

–  panią Annę Marię Anders, sekretarza stanu, pełnomocnika rządu ds. dia-
logu międzynarodowego,

–  pana Adama Pietruchę, przedstawiciela wicepremiera i ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego,
Ze szczególnym szacunkiem witam parlamentarzystów ziemi podla-

skiej, posłów i senatorów.
Witam prezesa IPN-u dr. Jarosława Szarka z towarzyszącymi pracow-

nikami.
Witam szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych pana 

ministra Jana Józefa Kasprzyka z towarzyszącymi pracownikami Urzędu.
Z wielkim szacunkiem i uznaniem witam tak drogich nam gości – przed-

stawicieli Kościoła: 
–  JE ks. abp. prof. Edwarda Ozorowskiego, metropolitę białostockiego 

z towarzyszącym mu ks. prałatem Józefem Wiśniewskim, kapelanem 
białostockich sybiraków i proboszcza parafii, na terenie której się znaj-
dujemy, ks. Andrzeja Kołpaka,

–  JE ks. abp. Jakuba, ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej wraz 
z towarzyszącym ks. Andrzejem Sacharczukiem,

–  JM ks. prof. Andrzeja Proniewskiego, rektora Archidiecezjalnego Wyż-
szego Seminarium Duchownego,
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–  kapelanów Wojska Polskiego ppłk. ks. Tomasza Paronia, ppłk. ks. An-
drzeja Jakimiuka, mjr. ks. Tomasza Wigłasza.
Witam przedstawicieli korpusu konsularnego.
Witam prezesa Zarządu Głównego Związku Inwalidów Wojennych RP 

pana płk. dr. inż. Mariana Kazubskiego.
Z wielkim szacunkiem i wyrazami wdzięczności i podzięki witam 

współorganizatorów Marszu:
–  prezydenta Białegostoku, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego 

Marszu pana prof. Tadeusza Truskolaskiego z towarzyszącymi mu pra-
cownikami Urzędu Miejskiego,

–  wojewodę podlaskiego pana Bohdana Paszkowskiego z towarzyszącymi 
osobami,

–  wicemarszałka województwa podlaskiego pana Macieja Żywno wraz 
z pełnomocnikiem marszałka ds. kombatantów i osób represjonowanych 
dyrektorem Zbigniewem Kamińskim.
Witam przedstawicieli władz samorządowych, przewodniczącego Sej-

miku Województwa Podlaskiego, przewodniczących rad, radnych, staro-
stów, burmistrzów i wójtów.

Witam żołnierzy Garnizonu Białystok i 18. Białostockiego Pułku Roz-
poznawczego na czele z dowódcą płk. dypl. Marcinem Frączkiem.

Witam szefa Sztabu Wojskowego pana płk. dypl. Jana Górniaka wraz 
z zastępcą płk. Jerzym Abramowiczem.

Witam szefów służb mundurowych:
–  komendanta wojewódzkiego Policji nadinsp. Daniela Kołnierowicza,
–  komendanta miejskiego Policji insp. Wojciecha Macutkiewicza,
–  komendanta Straży Granicznej ppłk. Grzegorza Biziuka,
–  komendanta 25. Oddziału Gospodarczego ppłk. Roberta Dmuchow-

skiego.
Witam komendantów Straży Pożarnej: komendanta wojewódzkiego 

st. bryg. Jarosława Wendta i komendanta miejskiego st. bryg. Roberta 
Wierzbowskiego.

Witam dyrektorów służb penitencjarnych na czele z dyrektorem płk. Mi-
rosławem Dudarem.

Witam przedstawicieli służb leśnych na czele z p.o. dyrektora Regional-
nej Dyrekcji Lasów Państwowych panem dr. inż. Piotrem Czyżykiem.

Witam komendanta Straży Miejskiej pana Krzysztofa Kolendę.
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Witam dyrektora Muzeum Wojska pana Roberta Sadowskiego, główne-
go współorganizatora Marszu, budowniczego i organizatora Muzeum Pa-
mięci Sybiru, wraz z towarzyszącymi osobami.

Witam przewodniczącego Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłań-
ców Sybiru pana dyrektora Jerzego Bołtucia.

Witam członków Rodziny Katyńskiej.
Witam delegacje organizacji kombatantów i osób represjonowanych.
Witam wnuków sybiraków.
Witam tak licznie przybyłą młodzież szkolną z jej wychowawcami, na 

czele z panią kurator oświaty Jadwigą Szczypiń z pracownikami Kurato-
rium.

Witam dyrektora Izby Celnej mł. insp. Tomasza Węgla.
Witam prezesa Rubieży płk. Józefa Kulikowskiego.
Witam instruktorów, druhny i druhów ZHP na czele z komendant  

hm. Hanną Horodeńską i hm. Andrzejem Bajkowskim.
Z wielkim szacunkiem chylę głowę przed pocztami sztandarowymi.
W imieniu nas wszystkich tu zgromadzonych bardzo serdecznie witam 

i pozdrawiam delegacje zagraniczne z Litwy, Łotwy, Białorusi, Estonii, 
Ukrainy i z dalekich stron gości z USA, Kanady, Australii, Londynu.

Witam przedstawicieli radia, telewizji i prasy.
Witam wszystkich, którzy przybyli, by uczestniczyć po raz kolejny 

w XVI Międzynarodowym Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru, by 
dać dowody pamięci i szacunku męczennikom Sybiru i Kazachstanu, pie-
kła Golgoty Wschodu.

Po omówieniu tematu stanowiącego motto dzisiejszego Marszu przez 
pana dyrektora Roberta Sadowskiego, w skupieniu, powadze i modlitwie 
przejdziemy po raz szesnasty trasą Marszu, by złożyć hołd i uznanie bo-
haterom, co za ojczyznę cierpieli i ginęli na „nieludzkiej ziemi”, znacząc 
drogę krzyżową polskich zesłańców.
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PrZemówienie PreZeSa ZarZądu GłówneGO 
ZwiąZKu SyBiraKów KOrdiana BOreJKi

Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy Białegostoku,
Pani Minister, Panie Ministrze, Panie Wojewodo,
Panie Marszałku, Dostojni Goście, 
Kochani Sybiracy, 
Droga Młodzieży,
spotykamy się w Białymstoku już po raz szesnasty, by uczcić pamięć 

wszystkich zesłanych w głąb Związku Sowieckiego Polek i Polaków, któ-
rym dane było wrócić do kraju, tak jak tu obecnym, i tych, którzy na „nie-
ludzkiej ziemi” zostali na zawsze. 

Spotykamy się, żeby uczcić i zachować w pamięci. Wspominać wyda-
rzenia sprzed wielu lat, utrwalać je w świadomości społecznej, bo są czę-
ścią naszej historii, a historia jest częścią naszej tożsamości narodowej. 

Tegoroczny Marsz poświęcony jest zesłańcom – nauczycielom. To oni 
właśnie przyczynili się w sposób szczególny do zachowania polskości, 
godności i wiary w ocalenie i lepsze jutro. To oni uczyli małych zesłańców 
języka ojczystego, modlitw i historii Polski, żeby przetrwać ten trudny czas 
w poczuciu godności i dumy z bycia Polakiem. Wpajali patriotyzm i umi-
łowanie do ojczyzny, która choć była geograficznie tak daleko, ale równo-
cześnie bliska sercu każdego zesłańca. Uczyli jak przetrwać.

Cieszy mnie – jako byłego zesłańca – tak duża liczba przybyłej młodzie-
ży z różnych zakątków Polski, której udział daje nadzieję na przetrwanie 
pamięci o tamtych tragicznych wydarzeniach sprzed kilkudziesięciu lat. 

W tym miejscu w imieniu naszego środowiska chciałbym podziękować 
wszystkim nauczycielom, tym ze szkół związanych z imieniem Sybiraków, 
jak i z wszystkich innych szkół, którzy swoją wiedzę o Golgocie Wschodu 
przekazują kolejnym pokoleniom. 

Żywię nadzieję, że historia o zsyłkach w głąb Związku Sowieckiego ni-
gdy nie zniknie z pamięci i serc naszych rodaków. Taka jest nasza patrio-
tyczna powinność.
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XVi międZynarOdOwy marSZ ŻyweJ Pamięci 
POLSKieGO SyBiru w BiałymSTOKu 

W dniach 8–9 września 2016 r. już po raz szesnasty w Białymstoku od-
był się Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru.

Obchody zapoczątkowało otwarcie w dniu 8 września wystawy „Pola-
cy w Kazachstanie (1936–1956)”, zorganizowanej przez Muzeum Pamięci 
Sybiru (Oddział Muzeum Wojska w Białymstoku) w nowo otwartym Cen-
trum Edukacyjno-Wystawienniczym. Na ekspozycję złożyły się pamiątki, 
fotografie oraz wspomnienia osób zesłanych do Kazachstanu ze zbiorów 
Muzeum Pamięci Sybiru. 

Uroczystościom towarzyszyła także wystawa plenerowa „Ich przeży-
cia – nasza pamięć” przygotowana przez Wspólnotę Wnuków Sybiraków 
w Białymstoku. Czternaścioro wnuków i wnuczek sybiraków przedstawiło 
losy swoich dziadków zesłanych w różne rejony Związku Radzieckiego, 
a także ich wpływ na kształtowanie postaw i charakterów kolejnych po-
koleń w swoich rodzinach. Prezentacja jest wyrazem pamięci najbliższych 
o ich tragicznych przeżyciach na Sybirze i wdzięczności za przekazane im 
wartości.

W otwarciu obu wystaw uczestniczyli m.in. córka gen. Władysława  
Andersa senator Anna Maria Anders i dyrektor Muzeum Wojska w Białym-
stoku Robert Sadowski.

Na zakończenie pierwszego dnia sybiracy mieli okazję wysłuchania re-
citalu brytyjskiej artystki o polskich korzeniach Katy Carr, która swoimi 
utworami poświęconymi polskim bohaterom z okresu II wojny światowej 
stara się upamiętniać i upowszechniać historię naszego kraju.

9 września chętni uczestniczyli w liturgii w Katedralnej Cerkwi pw.  
św. Mikołaja Cudotwórcy, celebrowanej przez ordynariusza diecezji biało-
stocko-gdańskiej abp. Jakuba.

Główne uroczystości XVI Międzynarodowego Marszu Żywej Pamięci 
Polskiego Sybiru rozpoczęły się przy Pomniku Katyńskim. Wartę ho-
norową pełnili żołnierze 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, 
harcerze Związku Harcerstwa Polskiego oraz uczniowie Technikum 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. marsz. J. Piłsudskiego 
w Łodzi. Przybyli licznie jak zawsze sybiracy, młodzież szkolna, har-
cerze, mieszkańcy Białegostoku oraz Polacy z Litwy, Łotwy, Estonii, 
Białorusi, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i Wielkiej 
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Brytanii. Wśród zaproszonych gości byli m.in. sekretarz stanu w Kan-
celarii Prezydenta RP Andrzej Dera, przedstawiciel prezesa Rady Mini-
strów, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji Jarosław Zieliński, senator, sekretarz stanu i pełnomocnik prezesa 
Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego Anna Maria Anders, 
przedstawiciel ministra kultury i dziedzictwa narodowego Adam Pietru-
cha, parlamentarzyści, p.o. szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych Jan Józef Kasprzyk, prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
Jarosław Szarek, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, wojewo-
da białostocki Bohdan Paszkowski, wicemarszałek województwa pod-
laskiego Maciej Żywno, prezes Związku Inwalidów Wojennych RP Ma-
rian Kazubski, przedstawiciele duchowieństwa – metropolita białostocki  
abp Edward Ozorowski, ks. prałat Józef Wiśniewski, prawosławny ordy-
nariusz diecezji białostocko-gdańskiej abp Jakub, kapelani Wojska Pol-
skiego, reprezentanci wojska oraz konsulatów.

Po wysłuchaniu hymnu państwowego przybyłych uroczyście powi-
tał przewodniczący Podlaskiej Rady Wojewódzkiej Związku Sybiraków 
i prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku Tadeusz 
Chwiedź. We wprowadzeniu do tematu tegorocznego marszu „Nauczy-
ciele polscy – zesłańcy Sybiru” dyrektor Muzeum Wojska w Białymsto-
ku Robert Sadowski przedstawił losy nauczycieli walczących w szeregach 
polskiego wojska oraz zesłanych na Syberię, a także wartość i znaczenie 
edukacji młodzieży na zesłaniu. Prezydent Białegostoku, a zarazem prze-
wodniczący Komitetu Organizacyjnego XVI Marszu Tadeusz Truskolaski, 
prezes Tadeusz Chwiedź i prezes stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Bia-
łymstoku Agnieszka Markiewicz-Cybulska złożyli pod pomnikiem wspól-
ny wieniec. Duchowni obrządków katolickiego, prawosławnego i ewange-
licko-augsburskiego udzielili błogosławieństwa uczestnikom uroczystości.

Następnie Marsz, w którym udział wzięło około 13,5 tys. osób, w tym 
300 osób z zagranicy i 278 pocztów sztandarowych, prowadzony przez 
Miejską Orkiestrę Dętą pod batutą Franciszka Mocarskiego przeszedł spod 
Pomnika Katyńskiego ulicami Świętojańską, Branickiego i Piastowską do 
kościoła pw. Ducha Świętego przy ul. Sybiraków. Tam mszę świętą od-
prawił abp Edward Ozorowski, a homilię wygłosił ks. Tadeusz Krahel. Na 
zakończenie został odczytany list kapelana krajowego Związku Sybiraków 
ks. Zdzisława Banasia. Oprawę muzyczną zapewnił chór Czerwone Maki 
z Mińska na Białorusi pod kierownictwem Reginy Parchejczuk.
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Przy pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka, pod który zgromadzeni 
udali się po mszy świętej, wysłuchane zostały hymn państwowy i Hymn 
Sybiraków. Przemówienia okolicznościowe rozpoczął prezydent Białego-
stoku Tadeusz Truskolaski. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
Andrzej Dera odczytał list prezydenta RP Andrzeja Dudy, sekretarz stanu 
w MSWiA Jarosław Zieliński list premier Beaty Szydło, a Adam Pietrucha 
list wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Sellina. Głos 
zabrali także: prezes IPN Jarosław Szarek, p.o. szefa Urzędu ds. Komba-
tantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, senator Anna Maria 
Anders, wojewoda Bohdan Paszkowski, prezes Zarządu Głównego Związ-
ku Sybiraków Kordian Borejko i wicemarszałek Maciej Żywno.

Za nauczycieli – zesłańców zostały odmówione modlitwy w trzech ob-
rządkach – katolickim, prawosławnym i ewangelicko-augsburskim. Od-
czytano apel pamięci, a następnie żołnierze 18. Białostockiego Pułku Roz-
poznawczego oddali salwę honorową.

Uroczystości zakończyło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed Gro-
bem Nieznanego Sybiraka. W imieniu Zarządu Głównego Związku Sybira-
ków wieniec złożyli: prezes ZG Kordian Borejko, wiceprezes Mieczysław 
Pogodziński, członkowie Zarządu Wacław Mandryk i Tadeusz Chwiedź.

Beata Żyłkowska
Zdjęcia: Jerzy hungendorfer/muzeum wojska w Białymstoku, 

Szczepan Skibicki, dawid Gromadzki/urząd miejski w Białymstoku
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W otwarciu wystawy „Polacy w Kazachstanie 1936–1956” uczestniczyli (od prawej): 
sekretarz miasta Białegostoku Krzysztof Marek Karpieszuk, dyrektor Muzeum Wojska 
w Białymstoku Robert Sadowski, senator Anna Maria Anders, prezes Zarządu Oddziału 
ZS w Białymstoku Tadeusz Chwiedź, prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Ze-
słańców Sybiru Jerzy Bołtuć i autorka wystawy Monika Kościukiewicz

Sybiracy z ogromnym zainteresowaniem obejrzeli wystawę Muzeum Pamięci Sybiru 
poświęconą zesłaniom do Kazachstanu
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Na wystawę „Ich przeżycia – nasza pamięć” złożyły się wspomnienia wnuków sybira-
ków o ich dziadkach – zesłańcach Sybiru i ich trudnych tułaczych losach

Otwarcie wystawy przygotowanej przez Wspólnotę Wnuków Sybiraków. Od prawej dy-
rektor Robert Sadowski i senator Anna Maria Anders 
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Uroczystość przy Pomniku Katyńskim zgromadziła przedstawicieli władz miejskich, 
samorządowych, wojewódzkich i państwowych, duchowieństwa oraz organizacji kom-
batanckich

Uczestników Marszu powitał prezes Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku Tadeusz 
Chwiedź
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Na czele kolumny marszowej szły poczty sztandarowe Zarządu Głównego Związku  
Sybiraków i Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku

Wspólny wieniec złożyli pod Pomnikiem Katyńskim 
(od lewej) prezydent Białegostoku Tadeusz Trusko-
laski, prezes stowarzyszenia Rodzina Katyńska 
w Białymstoku Agnieszka Markiewicz-Cybulska 
i prezes Tadeusz Chwiedź

Błogosławieństwa zebranym 
udzielił abp Edward Ozorowski
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Ulicami miasta wraz z sybirakami przeszli zaproszeni goście

Jak co roku bardzo licznie w Marszu uczestniczyła młodzież szkolna
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Słowo do zebranych skierował m.in. p.o. 
szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych Jan Józef Kasprzyk

Tradycyjnie udział w Marszu wzięli harcerze Związku Harcerstwa Polskiego

Sekretarz stanu Andrzej Dera odczytał list 
prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany 
do organizatorów i uczestników Marszu
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Duchowni trzech obrządków odmówili modlitwy za nauczycieli – zesłańców 

W imieniu Zarządu Głównego ZS wieniec przy Grobie Nieznanego Sybiraka złożyli (od 
lewej): Kordian Borejko, Tadeusz Chwiedź, Mieczysław Pogodziński i Wacław Mandryk



10-Lecie nadania imienia GimnaZJum 
im. SyBiraKów w ZamOściu

6 kwietnia 2016 r. minęło 10 lat od nadania Gimnazjum nr 5 w Zamościu 
zaszczytnego imienia Sybiraków. Każdego roku w szkole organizowane są 
uroczyste obchody Dnia Patrona, będące formą oddania hołdu tym, któ-
rych męka i bohaterstwo wytyczyły drogę do wolnej Rzeczpospolitej. Jest 
to także idea łącząca kolejne pokolenia, sybiraków i uczniów gimnazjum, 
osadzonych w jakże różnych momentach historii. 

Tegoroczną uroczystość uświetniło przybycie sybiraków – gości hono-
rowych. Wraz z prezes Zarządu Zamojskiego Oddziału Związku Sybira-
ków Barbarą Szleszyńską-Malec przybyli: Kazimiera Mierzejewska, płk 
Zbigniew Kruk, Józef Mołodecki, Wiesław Sitkowski, Zenon Szajewski, 
Andrzej Padziński, który reprezentował rodziców. Swoją obecnością uro-
czystość uświetnili: JE ks. bp Mariusz Leszczyński, poseł na Sejm RP 
Sławomir Zawiślak. Lokalne władze reprezentowali zastępca prezydenta 
miasta Zamość Andrzej Zastąpiło, przewodniczący Rady Miasta Jan Woj-
ciech Matwiejczuk wraz z radnymi miasta Zamość oraz dyrektor Wydziału 
Oświaty Agnieszka Kowal, wicedyrektor Wydziału Oświaty Jerzy Michal-
ski, kierownik Kuratorium Oświaty w Lublinie – Delegatura w Zamościu 
Jan Lelonek, p.o. zastępcy komendanta miejskiego policji podinsp. Andrzej 
Mioduna, kierownik Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli Oddział w Zamościu Bogdan Leszczuk. W uroczystościach 

uroczysToŚcI I sPoTkanIa

Uroczystość 10-lecia nadania Gimnazjum nr 5 imienia Sybiraków
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uczestniczyli również: ks. Jarosław Feresz – proboszcz Parafii pw. Świę-
tej Bożej Opatrzności na Karolówce, ks. Marian Wyrwa z Parafii pw. św. 
Mikołaja w Hrubieszowie (przyjaciel szkoły, były pracownik, twórca 
pierwszego spektaklu o Sybirze pt. „Sybir – nie wiadomo, co będzie”), 
ks. dr hab. Czesław Galek, przewodnicząca Rady Rodziców Gimnazjum 
nr 5 Anita Marczuk, przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej 
nr 8 Agnieszka Pasieczna, prezes Powiatowego Oddziału ZNP Małgorzata 
Nowosad-Pałczyńska, Alicja Nizioł reprezentująca Książnicę Zamojską, 

Podziękowanie prezes Barbary Szleszyńskiej-Malec dyrektor szkoły Marii Trześniow-
skiej za 10-letnią współpracę z gimnazjum

Sybiracy oraz odznaczeni Odznaką Honorową Sybiraka nauczyciele i pracownicy szkoły
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dyrektorzy i wicedyrektorzy zamojskich szkół i placówek oświatowych. 
W uroczystości wzięli udział rodzice naszych uczniów, na których zawsze 
możemy liczyć, oraz przyjaciele naszej szkoły: Grażyna Pysiewicz, Jolanta 
Jędrusina, Jacek Dziura. 

Obchody rozpoczęły się w kościele Świętej Bożej Opatrzności mszą świę-
tą celebrowaną przez JE ks. bp. Mariusza Leszczyńskiego. Nabożeństwo 
sprawowane było w intencji sybiraków oraz za całą społeczność szkoły. 

Występ artystyczny młodzieży poświęcony sybirakom „Przerwana młodość”
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Dalszy ciąg uroczystości miał miejsce w budynku szkoły. Jej pierwszą 
część stanowiły wystąpienia oficjalne: dyrektor szkoły Marii Trześniow-
skiej oraz prezes Zarządu Zamojskiego Oddziału Związku Sybiraków 
Barbary Szleszyńskiej-Malec, która za współpracę i edukację patriotyczną 
dokonała dekoracji Odznaką Honorową Sybiraka: Antoniego Szostka – dy-
rektora III Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu, Zbigniewa Kordyacz-
nego – nauczyciela historii III Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu, 
Wiesława Padzińskiego, Andrzeja Padzińskiego oraz nauczycieli Gimna-
zjum nr 5 Joanny Borowiec-Szklarz, Agnieszki Bratkowskiej, Małgorza-
ty Hołys, Anety Rudawskiej, Łukasza Trojanowskiego, jak również Beaty 
Złomaniec – sekretarz szkoły i Artura Plewy – wicedyrektora szkoły.

Następnie w programie poetycko-muzycznym „Przerwana młodość” 
zaprezentowała się młodzież, która każdego roku dla coraz to nowych po-
koleń przygotowuje ciekawą i niecodzienną lekcję historii o dramatycz-
nych wydarzeniach z udziałem naszych bohaterów, o ich trudnych drogach 
życiowych, o olbrzymich ofiarach całego narodu. W czterech odsłonach 
młodzi artyści pokazali etap przerwanej przez wojnę młodości, moment 
aresztowania i wywózkę w głąb Związku Radzieckiego, pobyt na „nieludz-
kiej ziemi” oraz, wieńczący całość, upragniony powrót do ukochanej oj-

Sybiracy uczestniczący w Święcie Patrona szkoły z dyrektor Marią Trześniowską
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czyzny. Tę część obchodów przygotowali nauczyciele: Anita Kuzdra, Ewa 
Zygmunt oraz Łukasz Trojanowski.

Na zakończenie obchodów dyrektor Gimnazjum nr 5 Maria Trześniow-
ska podziękowała wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Święta 
Patrona, gościom za przybycie i uświetnienie swoją obecnością tak ważne-
go dla społeczności szkoły wydarzenia. Przypomniała, że wzorem patrio-
tyzmu dla uczniów jest patron szkoły, a bliska współpraca z sybirakami po-
zwala lepiej zrozumieć historię i rozwijać patriotyczne wartości. Następnie 
zaproszeni goście wygłosili okolicznościowe przemówienia.

Akcentem kończącym spotkanie było zwiedzanie wystawy historycznej 
„Golgota Wschodu” oraz wpis do kroniki szkolnej. 

Ta niezwykła, podniosła atmosfera szkolnego wydarzenia pozostanie na 
długo w pamięci uczniów, nauczycieli i gości, a przedstawione w trakcie 
uroczystości dzieje sybiraków staną się źródłem patriotyzmu, z którego 
czerpać będzie nasza młodzież. 

małgorzata Sawic  

Od lewej: wicedyrektor Bożena Wieczorek, sybiracy Kazimiera Mierzejewska 
i płk Zbigniew Kruk, dyrektor Maria Trześniowska, prezes Zarządu Oddziału ZS 
w Zamościu Barbara Szleszyńska-Malec, wicedyrektor Artur Plewa
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SPOTKanie PrZedSTawicieLi KOła ZS 
w GOrZOwie wieLKOPOLSKim Z dyreKTOrami 

PLacóweK OświaTOwych

W dniu 25 maja 2016 r. w auli Zespołu Szkół Mechanicznych im. Zesłań-
ców Sybiru odbyło się spotkanie przedstawicieli szkół – dyrektorów i członków 
Rady Pedagogicznej oraz przedstawicieli instytucji oświatowych. Spotkanie 
zostało zorganizowane z inicjatywy prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków 
w Gorzowie Wielkopolskim Marii Dratwińskiej oraz lubuskiej kurator oświaty 
Ewy Rawy, uczestniczyły w nim 23 osoby. 

Przybyłych gości przywitał wicedyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych 
Piotr Kruk. Następnie głos zabrała kurator Ewa Rawa, która jednocześnie pełni 
funkcję zastępcy prezesa w Kole Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopol-
skim. W swoim wystąpieniu pani kurator podkreśliła osobisty wątek związany 
z Sybirem – jej mama jest zesłańcem Sybiru – oraz przybliżyła istotę współpra-
cy różnych placówek ze Związkiem Sybiraków. Następnie podkreśliła znacze-
nie pomocy, jaką otrzymuje Koło ZS od instytucji: Wojewódzkiego Ośrodka 
Metodycznego, którego dyrektor Jerzy Kaliszan był obecny na spotkaniu, oraz 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – obecny był dyrektor Edward 
Jaworski.

Uczniowie z Zespołu Szkół Mechanicznych przedstawili krótki patriotyczny 
montaż słowno-muzyczny „Syberia – podróż w nieznane”, poświęcony wyda-
rzeniom i przeżyciom zesłanych na Sybir polskich rodzin. Występ uczniów był 
wzruszający i spotkał się z dużym zainteresowaniem obecnych, został nagro-
dzony oklaskami. Kurator podziękowała uczniom oraz nauczycielkom – Edycie 
Łuszczewskiej, Katarzynie Łubniewskiej i Ewie Pasierbowicz, które odpowie-
dzialne były za przygotowanie montażu. Nie kryjąc swojego wzruszenia, wyra-
ziła uznanie dla nich i uczniów, zwłaszcza dla chóru młodzieży męskiej.

Prezes Zarządu Koła ZS w Gorzowie Wielkopolskim Maria Dratwińska po-
dziękowała za zorganizowanie spotkania i rozpoczęła część roboczą. W trakcie 
wystąpienia przedstawiła działania, które już są realizowane przez poszczegól-
ne szkoły i instytucje, oraz swoje oczekiwania wobec placówek. 

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielko-
polskim Jerzy Kaliszan podkreślił znaczenie tego spotkania i zapewnił pomoc 
swojej placówki przy organizowaniu lekcji tematycznie związanych z historią 
Sybiru poprzez udział swoich pracowników przy pracach związanych z wy-
dawnictwem publikacji, które mogą być nieocenionym przekazem historycz-
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nym na temat wydarzeń z tamtych lat. Swoje wystąpienie zakończył cytatem 
Stanisława Jerzego Leca z książki „Myśli nieuczesane” – „Czas robi swoje, a ty, 
człowieku?”.

Następnie głos zabrał dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Gorzowie Wielkopolskim Edward Jaworski. Podziękował za 
zaproszenie na spotkanie, przedstawił krótką historię przeżyć swojej babci, 
która była zesłana na Sybir i osobiście doświadczyła nieludzkich warun-
ków życia na Syberii. Zgodził się ze słowami dyrektora Jerzego Kaliszana, 
że wszystkie notatki, zapiski i zdjęcia świadczące o tym, jaką tragedią było 
zesłanie na Sybir, należy archiwizować i udostępniać je następnym poko-
leniom. Podkreślił, że wszystkie organizowane spotkania i uroczystości 
powinny być rejestrowane w formie nagrań i przekazywane do biblioteki, 
która będzie prowadziła archiwum materiałów i udostępniała je w ramach 
zbiorów WiMBP w Gorzowie Wielkopolskim.

Następnie wicedyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych Piotr Kruk 
przekazał prezes Marii Dratwińskiej zeskanowane i wydrukowane za-
piski z zesłania na Sybir napisane przez Reginę Mulkowską – nieżyjącą 
już babcię jednego z uczniów szkoły. Dziękując dyrektorowi za prze-
kazany zeskanowany rękopis, prezes Maria Dratwińska zwróciła się do 
dyrektora WOM Jerzego Kaliszana z prośbą o pomoc w wydaniu tych 
wspomnień. Podkreśliła, że w posiadaniu rodziny są jeszcze dwa zeszyty 
wspomnień Reginy Mulkowskiej.

Na prośbę dyrektor Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Gorzo-
wie Wielkopolskim Ewy Korban prezes Maria Dratwińska poinformowała 
o zadaniach przydzielonych poszczególnym szkołom i placówkom:

– Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – oprawa uroczystości 
pierwszej masowej deportacji na Sybir 10 lutego oraz uroczystość wigilijna or-
ganizowana przez Kompanię Kadetów im. Zesłańców Sybiru wspólnie z dele-
gacją sybiraków z Koła ZS w Gorzowie Wielkopolskim,

– Zespół Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego – oprawa uroczystości 13 kwiet-
nia, spotkanie delegacji sybiraków z młodzieżą w auli szkolnej,

– Zespół Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru – opieka nad Kaplicą 
Sybiraków w kościele przy ul. Żeromskiego,

– Gimnazjum im. Szarych Szeregów – organizacja uroczystości z okazji trze-
ciej i czwartej deportacji 20–21 czerwca,

– Szkoła Katolicka – spotkania delegacji Koła Związku Sybiraków z mło-
dzieżą w szkole z okazji Dnia Sybiraka 17 września,
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– Zespół Szkół nr 16 im. Józefa Piłsudskiego – udział pocztu sztandarowego 
w mszach za ojczyznę, udział Koła ZS w uroczystościach związanych z patro-
nem szkoły,

– Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych im. Mikołaja Kopernika 
– opieka nad pomnikiem Ofiar Stalinizmu na cmentarzu komunalnym, prace 
porządkowe,

– Zespół Szkół Odzieżowych im. S. Kieślowskiego – opieka nad tablicami 
na ścianie katedry i Urzędu Miejskiego.

W dalszej części spotkania przedstawiciel Oddziału IPN w Szczecinie 
Jarosław Palicki przedstawił zebranym ofertę edukacyjną IPN w zakresie 
organizowania zajęć dla młodzieży szkolnej mających na celu przybliżenie 
tragicznych wydarzeń z lat 1939–1946 i późniejszych. Poprosił dyrekto-
rów szkół o wcześniejsze zgłoszenia zapotrzebowania na tego typu zajęcia. 
Poinformował zebranych również o możliwości wypożyczenia tematycz-
nej wystawy „Polacy na Syberii”. Na koniec przekazał obecnym na spo-
tkaniu dyrektorom opracowaną przez Oddział IPN w Szczecinie pozycję 
pt. „Oferta edukacyjna na 2015/2016 r.”.

Kurator Ewa Rawa złożyła podziękowanie organizatorom za przygo-
towanie spotkania, a przedstawicielom szkół za udział w nim. Ustalono, 
że tego typu spotkanie należy organizować cyklicznie, termin następnego 
ustalono na wrzesień. 

halina Zalewska

urOcZySTOści OTwarcia iZBy Pamięci  
OraZ dnia maTKi w ZieLOneJ GórZe

Obowiązkiem i powinnością nas, sybiraków, jest zachowanie pamięci 
i prawdy historycznej o życiu zesłańców na „nieludzkiej ziemi”. W tym 
celu tworzymy znaki pamięci. W Zielonej Górze jest ich kilka.

Z inicjatywy prezesa Zarządu Koła nr 8 Mariana Szymczaka powstał 
nowy znak – Izba Pamięci przy Kole Związku Sybiraków nr 8 w Zielonej 
Górze, przy ul. Lisowskiego 3.

Wszystko zaczęło się od uroczystego odsłonięcia w 2010 r. pomnika 
Matki Sybiraczki i zorganizowania przy tej okazji dwóch wystaw pamią-
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tek z zesłania dostarczonych przez sybiraków. Wystawy prezentowane były 
w Urzędzie Marszałkowskim i w zaprzyjaźnionym z sybirakami Gimna-
zjum nr 1, którego dyrektorem jest Roman Łuczkiewicz.

Po demontażu wystaw zebrane eksponaty umieszczone zostały w Mu-
zeum Wojskowym w Drzonowie. Dyrekcja muzeum wyeksponowała pro-
fesjonalnie nasze zbiory, powstał stały kącik sybiracki, który jest dostępny 
do zwiedzania. Pozostała część pamiątek i dokumentów będących w posia-
daniu Muzeum Wojskowego w Drzonowie oraz Muzeum Ziemi Lubuskiej 
zainspirowała Zarząd Koła do utworzenia Izby Pamięci.

Staraniem prezesa Zarządu Koła nr 8 Mariana Szymczaka dostaliśmy 
dodatkowe pomieszczenie obok biura Koła, które wyremontowaliśmy 
i wyposażyliśmy w niezbędne meble. Gotową Izbę Pamięci zaczęliśmy za-
gospodarowywać pamiątkami pozostałymi z muzeum oraz dostarczanymi 
na bieżąco. Działania związane z utworzeniem Izby Pamięci wsparła mło-
dzież z zaprzyjaźnionego Gimnazjum nr 1. Uczniowie zorganizowali kier-
masz samodzielnie przygotowanych wypieków i uzyskane środki (około 
800 zł) przekazali na rzecz tworzonego minimuzeum.

Uroczystość otwarcia Izby Pamięci przy Kole Związku Sybiraków nr 8 
w Zielonej Górze miała miejsce 25 maja 2016 r. o godzinie 10.00. Otwar-
cia izby w towarzystwie prezesa Mariana Szymczaka dokonali uczniowie 

Gimnazjum nr 1 – Oriana Pluta, 
Dominika Wiatrowska i Artur Wołk 
oraz nauczycielka historii Agniesz-
ka Sawicka, która opowiedziała 
zebranym o warunkach deportacji 
i codziennym życiu na „nieludzkiej 
ziemi”.

Zbiory i pamiątki zostały po-
układane w gablotach i planszach 
według następującego podziału: 
Kresy, Deportacja, Życie na ze-
słaniu, Powrót z zesłania i życie 
w PRL-u. Wśród prezentowanych 
eksponatów uwagę zwracają sztan-
dar Związku z 1946 r., autentyczna 
kufajka Konrada Stawiarskiego, 
krzyż modlitewny oraz książeczka 

Otwarcia Izby Pamięci dokonał m.in. 
prezes Zarządu Koła ZS nr 8 Marian 
Szymczak
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do nabożeństwa wraz z różańcem, który towarzyszył jednej z rodzin na 
zesłaniu. Nie zabrakło kolorowo podświetlanej mapy pokazującej miejsca 
zesłań, której koszty wykonania pokryło Stowarzyszenie na rzecz Pomocy 
Zesłańcom Sybiru.

Uroczystość zakończyła się zwiedzaniem ekspozycji pod przewodnic-
twem prezesa Zarządu Koła Mariana Szymczaka i dyrektora Gimnazjum 
nr 1 Romana Łuczkiewicza, a także wpisem młodzieży do Księgi Pamięci. 
Ostatnim akcentem spotkania był słodki poczęstunek.

Druga część uroczystości w asyście pocztów sztandarowych i warty ho-
norowej harcerzy odbyła się pod pomnikiem Matki Sybiraczki. Uczestni-
ków powitał prezes Marian Szymczak. W swoim wystąpieniu podkreślił rolę 
matek w czasie pobytu na zesłaniu i ich ogromne poświęcenie dla nas, ich 
wieloletnią poniewierkę, upokorzenie i katorgę. Następnie prezes Zarządu 
Oddziału ZS w Zielonej Górze Wacław Mandryk odczytał apel pamięci.

W części artystycznej młodzież Gimnazjum nr 1 zaprezentowała mon-
taż słowno-muzyczny, nawiązujący do deportacji tysiąca polskich rodzin. 
Występ był tak przejmujący, że wielu zgromadzonych sybiraków nie kryło 
swojego wzruszenia.

Na zakończenie uczestnicy złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze. 
danuta chyb, maria Grońska, Zdzisława Kędzierska

Wystawa w Izbie Pamięci 
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ii SyBiracKi PiKniK rOdZinny

28 maja 2016 r. w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Świętej Wo-
dzie koło Wasilkowa odbył się II Sybiracki Piknik Rodzinny. W uroczy-
stości wzięli udział m.in. prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków 
w Białymstoku Tadeusz Chwiedź, prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Pa-
mięci Sybiru Jerzy Bołtuć, prezes Wspólnoty Wnuków Sybiraków Paweł 
Tupalski, przedstawiciele Związku Sybiraków i wnukowie sybiraków wraz 
z rodzinami i przyjaciółmi. 

Przed godz. 10 wszyscy zgromadzili się w kościele, gdzie z wielkim 
wzruszeniem wysłuchali wystąpienia prezesa Tadeusza Chwiedzia o he-
roicznych losach matek sybiraczek. Następnie odprawiona została msza 
święta w intencji matek sybiraczek, którym zawdzięczamy to, że przeży-
liśmy gehennę syberyjską. Wnukowie i sybiracy aktywnie uczestniczyli 

II Sybiracki Piknik Rodzinny w Świętej Wodzie. Pośrodku od lewej sekretarz Zarządu 
Oddziału ZS w Białymstoku Jolanta Hryniewicka i prezes Zarządu Oddziału Tadeusz 
Chwiedź
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w nabożeństwie: czytanie odczytała 
Ola Tupalska, psalm – Hania Tupal-
ska, modlitwy wiernych – sybiracy 
i wnukowie sybiraków, na tacę zbie-
rał Paweł Tupalski, prezes Zarządu 
WWS. Po mszy świętej procesyjnie, 
na czele ze sztandarem Oddziału 
Związku Sybiraków w Białymstoku 
i transparentem Wspólnoty Wnu-
ków Sybiraków skierowaliśmy się 
do Groty Matki Boskiej Bolesnej, 
aby pomodlić się wezwaniami Lita-
nii Loretańskiej. 

Następnie udaliśmy się do Krzyża 
Pamięci i Wdzięczności Sybiraków 
na Górze Krzyży. Tu odbyła się ofi-

Od lewej: Jolanta Hryniewicka, Heronima Dzierma, Barbara Sokólska i Janina Rutkow-
ska recytują wiersz poświęcony matkom sybiraczkom

Nowo przyjęci członkowie Wspólnoty 
Wnuków Sybiraków: Aleksandra Tupal-
ska i Hanna Tupalska
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cjalna część II Sybirackiego Pikniku Rodzinnego. Na wstępie wspólnie od-
śpiewaliśmy Hymn Sybiraków. Do grona Wspólnoty Wnuków Sybiraków 
przyjęliśmy nowych członków – wnuków i prawnuczki sybiraków: Aleksan-
drę Tupalską i HannęTupalską – prawnuczki Haliny i Czesława Kuczyńskich 
oraz Haliny Olszewskiej, założycielki Oddziału ZS w Białymstoku, Cezare-
go Michała Niedziółkę – wnuka Zdzisława Adamowicza z Drohiczyna oraz 
Janusza Skarzyńskiego – wnuka Konstantego Skarzyńskiego.

W hołdzie matkom sybiraczkom Jolanta Hryniewicka, Heronima Dzier-
ma, Janina Rutkowska i Barbara Sokólska wzruszająco deklamowały 
wiersz Mariana Jonkajtysa „To o Was, Bezimienne...”; swój wiersz poświę-
cony matce odczytał sybirak Józef Panasiuk. Na koniec odśpiewano pieśń 
„Matka Sybiraczka” (słowa: Aleksandra Girycz, sybiraczka z Ząbkowic 
Śląskich), złożono kwiaty przy Krzyżu Pamięci i Wdzięczności Sybiraków 
i zapalono znicze. 

Po części oficjalnej odbyło się ognisko integracyjne z kiełbaskami. 
Uczestnikom dopisały pogoda i humory. Bardzo uradowały uczestników 
pikniku podarowane im kubki pamiątkowe z logo Wspólnoty Wnuków Sy-
biraków oraz Związku Sybiraków.

Mamy nadzieję, że za rok znowu spotkamy się w tak miłym gronie. 
Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy wzięli udział w pikniku, a nade 
wszystko naszym sponsorom.

Janina rutkowska

cZwarTa rOcZnica OdSłOnięcia  
KrZyŻa – POmniKa w rudce

29 maja 2016 r. był dniem obchodów czwartej rocznicy odsłonięcia od-
nowionego Krzyża – pomnika Sybiraków w Rudce (poprzedni, zbudowany 
w 1995 r., został uszkodzony w czasie huraganu).

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Trójcy Przenaj-
świętszej w Rudce. Wójt gminy Rudka Andrzej Anusiewicz bardzo ser-
decznie przywitał przybyłych. Uroczystość uświetniły liczne poczty sztan-
darowe, szczególnie szkolne z terenu całej gminy.

Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku Tadeusz 
Chwiedź w ramach homilii przedstawił w szerokim aspekcie tragedię ze-
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słań w latach 40. i 50. XX w. Czytana modlitwa wiernych pogłębiła bolesne 
odczucie tamtych wydarzeń.

Uczniowie z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudce rozpoczęli pro-
gram artystyczny „Marszem Sybiraków”, a recytowane wiersze i pieśni na-
wiązywały również do wydarzeń z tamtego okresu. Młodzi artyści bardzo 
wzruszyli wszystkich obecnych wspaniałym doborem tekstów i wykona-
niem, niekiedy bardzo trudnym w odbiorze ze względu na powracające 
wspomnienia z tamtych lat. 

Podziękowaniem za ofiarną pracę na rzecz Związku, jak również za zor-
ganizowanie tej uroczystości była dekoracja przez prezesa Zarządu Od-
działu ZS w Białymstoku Tadeusza Chwiedzia, w asyście prezesa Podla-
skiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru Jerzego Bołtucia, Złotą 
Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków prezesa lokalnego 
Zarządu Koła Związku Tadeusza Bobla oraz wójta gminy Rudka Andrzeja 
Anusiewicza.

Prezes Zarządu Koła ZS Tadeusz Bobel w formie podziękowania oso-
bom, z którymi ściśle współpracuje z terenu gminy, wręczył dyplomy oraz 
albumy „Znaki Pamięci Polskiej Golgoty Wschodu województwa podla-
skiego”.

Pełni wzruszenia i zadumy, z towarzyszeniem orkiestry Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Rudki, udaliśmy się pod Krzyż, gdzie nastąpiło złożenie 
wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy. W cichej modlitwie złożyliśmy hołd 
tym, którym nie było dane wrócić do ojczyzny.

Jolanta hryniewicka 

urOcZySTe SPOTKanie Z OKaZJi dnia maTKi 
i OJca SyBiraKa

Jak każdego roku, członkowie Związku Sybiraków z Oddziału w Bia-
łymstoku zostali zaproszeni w dniu 7 czerwca 2016 r. na uroczyste spotka-
nie do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku.

Zostaliśmy powitani bardzo serdecznie przez dyrektora szkoły Zbi-
gniewa Klimowicza oraz grupę dzieci, które poprzez deklamację wierszy 
i przygotowanych tematycznie piosenek przeniosły nas, sybiraków, w utra-
cony czas dzieciństwa. 
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Słuchając wierszy przeważnie autorstwa Mariana Jonkajtysa, doznali-
śmy wielu wzruszeń – były to bowiem nieraz wiersze bardzo bolesne, ale 
również i współczesne, które wywoływały niekiedy salwy śmiechu.

Młodzi artyści bardzo się starali, aby nam, niestety już podstarzałym 
sybirakom, zapewnić miłe spędzenie czasu z tak uroczystej okazji. 

Obecny na spotkaniu prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków Ta-
deusz Chwiedź podziękował młodym wykonawcom, jak również paniom, 
które przygotowały ich do występów, wręczając albumy „Znaki Pamięci 
Polskiej Golgoty Wschodu województwa podlaskiego”, a bardzo przejęci 
aktorzy otrzymali pięknie opakowane upominki ze słodyczami.

Na zakończenie tak sympatycznego spotkania przy kawie i herbacie 
otrzymaliśmy wzruszające laurki – kwiaty (wykonane przez uczniów) 
z miłymi życzeniami.

Jolanta hryniewicka

udZiał ucZniów GimnaZJum nr 1 w BieLawie 
w PrOGramie eduKacyJnym  

„OPOwiem ci O wOLneJ POLSce” 

Spotykamy się, rozmawiamy, nagrywamy, montujemy film i piszemy 
transkrypcję. Takie zadania wykonały uczennice Gimnazjum nr 1 im. Ze-
słańców Sybiru w Bielawie biorące udział w ogólnopolskim programie 
edukacyjnym „Opowiem ci o wolnej Polsce”, organizowanym przez In-
stytut Pamięci Narodowej, Muzeum Powstania Warszawskiego i Centrum 
Edukacji Obywatelskiej. Program ma na celu przybliżenie wydarzeń zwią-
zanych z najnowszą historią Polski. Nikola Bielak, Nikola Pichniarczyk, 
Wiktoria Wiśniewska, Katarzyna Brylińska i Michelle Łuczak realizowały 
przedsięwzięcie po raz drugi, a Agnieszka Pułkownik debiutowała. 

W tym roku uczennice rozmawiały z dwoma świadkami historii: sybira-
kiem – Janem Kozakowskim i działaczem „Solidarności” – Januszem Woź-
niakiem. Obaj panowie przedstawili niesamowite historie swojego życia. 
Na podstawie opowieści powstały filmy prezentujące ich sylwetki.

6 i 7 czerwca 2016 r. uczennice Gimnazjum nr 1 w Bielawie wzięły 
udział w konferencji podsumowującej program, która zorganizowana była 
w Warszawie. Pierwszego dnia uczestniczyły w warsztatach z myślicielstwa, 
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oglądały projekcje wszystkich filmów (również swoich) połączone z dysku-
sją. Drugiego dnia tradycyjnie odbyły się targi projektów, podczas których 
stoiska uczennic odwiedzili eksperci – reżyserka filmowa współpracująca 
z BBC Małgorzata Brama oraz dyrektor TVP Historia Piotr Gursztyn.

W konferencji wzięły udział 22 grupy projektowe z całego kraju, w tym 
dwie z Gimnazjum nr 1 w Bielawie i jedna składająca się z absolwentów 
tego gimnazjum. Warto pamiętać, że od czterech lat uczniowie tej szkoły 
biorą udział w programie edukacyjnym „Opowiem ci o wolnej Polsce”. 
Opiekunem grup była Renata Norberciak.

Gimnazjum nr 1 w Bielawie 

Uczestniczki programu edukacyjnego „Opowiem ci o wolnej Polsce” z Gimnazjum nr 1 
w Bielawie wraz z opiekunką

Prezentacja projektu przygotowanego przez uczennice Gimnazjum nr 1 w Bielawie
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marSZ Pamięci SyBiraKów w SZcZecinie

W dniach od 6 do 10 czerwca 2016 r. obchodzono Tydzień Patrona w Gim-
nazjum nr 7 im. Sybiraków w Szczecinie, podczas którego odbyło się szereg 
działań związanych z patronem, tj. wystawy prac plastycznych, turniej pięk-
nego czytania wierszy i prozy sybirackiej, konkurs na list do sybiraka itp.

Poczty sztandarowe 

Marsz Pamięci Sybiraków w Szczecinie
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Finalnym wydarzeniem Tygodnia Patrona był Marsz Pamięci Sybira-
ków. W dniu 10 czerwca młodzież szkolna wraz z wychowawcami i sy-
birakami po raz kolejny przeszła ulicami Osiedla Majowego w Szczecinie 
w Marszu, który jest dla uczestników i widzów niezwykłą formą upamięt-
nienia. Nawiązuje nie tylko do tułaczej wędrówki po „nieludzkiej ziemi” 
tak przejmująco opisanej przez Mariana Jonkajtysa w Hymnie Sybiraków, 
ale także do pięknej polskiej tradycji pielgrzymowania.

Przedsięwzięcia Gimnazjum 
im. Sybiraków w Szczecinie 
na rzecz krzewienia pamię-
ci o zesłaniach, sybirakach, 
o trudnych „latach milczenia” 
po powrocie do kraju są zna-
czące. Nauczyciele i młodzież 
aktywnie uczestniczą w uro-
czystościach sybiraków, a sybi-
racy w miarę swoich sił nadal 
opowiadają na lekcjach historii 
o deportacjach, łagrach i dzie-
ciństwie, jakiego przyszło im 
zaznać.

iwona Biedulska

Uczestnicy Marszu na wspólnej fotografii

Wręczenie nagród laureatom
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OdSłOnięcie POmniKa uPamięTniaJąceGO 
ZeSłania POLaKów na SyBir w TOruniu

10 czerwca 2016 r. na terenie VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłań-
ców Sybiru i Gimnazjum nr 6 im. Zesłańców Sybiru w Toruniu miała miejsce 
niezwykle doniosła uroczystość odsłonięcia pomnika upamiętniającego ze-
słania Polaków na Sybir. Inicjatywa powstania pomnika zrodziła się wśród 
sybiraków. Dzięki ich cierpliwości i determinacji, ale także dzięki wsparciu ze 
strony Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego i prezydenta mia-
sta Torunia, udało się ten projekt doprowadzić do szczęśliwego zakończenia. 

Uroczystości poprzedziła msza święta w kościele pw. Chrystusa Króla, spra-
wowana w intencji zesłańców zmarłych na „nieludzkiej ziemi”, a także tych, 
którzy przeżyli, oraz o przebaczenie za trudy i gorycz czasu deportacji i nie-
woli, szczególnie w Roku Miłosierdzia. Mszę celebrował ks. bp Józef Sza-
mocki wraz z proboszczem ks. prałatem Andrzejem Nowickim, ks. prałatem 
Józefem Nowakowskim – kapelanem Oddziału Związku Sybiraków i ks. prała-
tem Stanisławem Majewskim – proboszczem parafii pw. Miłosierdzia Bożego  
i św. s. Faustyny Kowalskiej. Po mszy wszyscy zgromadzeni przeszli na teren 
Zespołu Szkół nr 1, gdzie odbyła się główna część uroczystości.

Przecinanie wstęgi (od lewej): wicekurator oświaty Maria Mazurkiewicz, pełnomocnik 
Zarządu Województwa ds. kombatantów i osób represjonowanych Marcin Swaczyna, 
prezes toruńskiego Zarządu Oddziału ZS Jan Myrcha, prezydent Torunia Michał Zaleski, 
prezes Zarządu Głównego ZS Kordian Borejko, ks. bp Józef Szamocki, radna Dagmara 
Tuszyńska, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Zbigniew Matuszewicz
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Na placu przed pomnikiem gości powitał dyrektor VI Liceum Ogólno-
kształcącego im. Zesłańców Sybiru i Gimnazjum nr 6 im. Zesłańców Sybiru 
Zbigniew Matuszewicz. Na początku zwrócił się do licznie przybyłych sybi-
raków jako pomysłodawców i inicjatorów pomnika i przywołał słowa kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego: „Gdy gaśnie pamięć ludzka, mówią kamienie”. 
W uroczystości uczestniczyli prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków 
Kordian Borejko i prezes toruńskiego Zarządu Oddziału Związku Sybira-
ków Jan Myrcha. Dyrektor Matuszewicz podziękował także za uświetnienie 
uroczystości: ks. bp. Józefowi Szamockiemu, prezydentowi Torunia Mi-
chałowi Zaleskiemu, radnej Dagmarze Tuszyńskiej i reprezentantom władz 
miasta, wicekurator oświaty Marii Mazurkiewicz, pełnomocnikowi Zarządu 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. kombatantów i osób represjono-
wanych Marcinowi Swaczynie, Annie Rojewskiej z Archiwum i Muzeum 
Pomorskiego AK, ks. mitratowi Mikołajowi Hajduczeni – proboszczowi 
parafii prawosławnej, przedstawicielom straży miejskiej, policji, związków 
kombatanckich, dyrektorom zaprzyjaźnionych szkół i oczywiście uczniom 
i nauczycielom. Podniosłą oprawę uroczystości zapewnił udział Orkiestry 
Wojskowej i kompanii honorowej, od której raport odebrał w imieniu ko-
mendanta CSAiU w Toruniu i komendanta Garnizonu Toruń ppłk Roman 

Prezydent Torunia Michał Zaleski i dyrektor Zbigniew Matuszewicz podczas odsłonięcia 
pomnika
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Poświęcenie pomnika. Od lewej: proboszcz parafii Chrystusa Króla ks. Andrzej Nowicki 
oraz sybiracy Anna Jóźwik, Wiesław Chróścielewski i Zofia Tulińska

Prezes Zarządu Głównego Kordian Borejko (z prawej) i prezes Jan Myrcha składają wie-
niec pod pomnikiem
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Piotrowski. Żołnierze wraz z uczniami klas mundurowych Zespołu Szkół 
nr 1 pełnili wartę przy pomniku podczas całej uroczystości. 

Następnie wybrzmiał hymn państwowy i przystąpiono do głównej czę-
ści – odsłonięcia i poświęcenia pomnika. Tego uroczystego aktu dokonali: 
wicekurator oświaty Maria Mazurkiewicz, pełnomocnik Zarządu Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego ds. kombatantów i osób represjonowa-
nych Marcin Swaczyna, prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków 
w Toruniu Jan Myrcha, prezydent Torunia Michał Zaleski, prezes Zarządu 
Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko, ks. bp Józef Szamocki, 
radna Torunia Dagmara Tuszyńska i dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Toruniu 
Zbigniew Matuszewicz. Następnie ks. bp Szamocki i ks. mitrat Mikołaj 
Hajduczenia wraz z przedstawicielami sybiraków poświęcili pomnik. 

W kolejnej części głos zabrał prezes Jan Myrcha. Zauważył szczególny 
wymiar tej uroczystości – odsłonięciu pomnika towarzyszy wydanie książki 
„Wspomnienia Sybiru” – wspomnień toruńskich zesłańców. Jeszcze raz po-
dziękował wszystkim za przybycie i uświetnienie tej uroczystości. Zwrócił 
uwagę, że dla sybiraków wartością dnia codziennego jest przesłanie umiło-
wania pokoju, przebaczenia i zgody. „Sybiracy, mimo upływu lat, pamiętają 
najlepiej, co może się stać, jeśli tych wartości nie będziemy strzec. Starają się 
z całego serca uświadamiać młodemu pokoleniu, jak do tego doszło, kto za 
to zapłacił i jaką cenę”. Jak zauważył prezes, jednym ze sposobów realizacji 
przesłania „Zmarłym – pamięć”, jest tworzenie miejsc pamięci. W trakcie 
wielu dyskusji na ten temat pomysł pomnika zgłosił sybirak, architekt, mgr 
inż. Adam Kołodziej. To on właśnie wziął na siebie ciężar pracy nad projek-
tem pomnika i jak sam powiedział: „od sybiraków – nic, robimy to dla nas, 
sybiraków”. Jan Myrcha wyraził głęboką wdzięczność za to wielkie dzieło, 
a w podziękowaniu odznaczono Adama Kołodzieja – autora pomnika – Od-
znaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków. 

Następnie prezes wyjaśnił gościom symbolikę odsłoniętego pomnika. 
Został wykonany z granitu strzegomskiego. Przedstawia bryłę w kształ-
cie prostopadłościanu o wymiarach: długość 120 cm, szerokość 30 cm, 
wysokość 240 cm. Górna część, polerowana, symbolizuje Rzeczpospolitą 
– ojczyznę. Pięć otworów to symbol pustki powstałej po społeczeństwie 
polskim po dokonaniu pięciu deportacji Polaków w czasie II wojny świato-
wej. Nawiązywać one też mogą do pustych otworów po drzwiach i oknach, 
które oprawcy niejednokrotnie wyrywali z domów wywożonych rodzin. 
Prosta linia, oddzielająca obie płaszczyzny, to horyzont, za którym daleko 
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znajduje się dom rodzinny. Dolna część, pozostająca bez obróbki, surowa 
– to ZSRR, kraj zesłania, miejsce obce, nieprzyjazne zesłańcom. Jak w od-
biciu lustrzanym, względem otworów z górnej części pomnika, znajdują się 
tu prostokątne kamienne płytki z datami deportacji. To jakby wtłoczonych 
w trudne, surowe warunki pięć grup Polaków – zesłańców, oderwanych od 
kraju, oddzielonych od siebie, pozostawionych samym sobie. U podnóża 
pomnika znajduje się mała tabliczka z napisem „Zesłańcy Sybiru”. 

Prezes Myrcha podkreślił zasługi wielu osób, które przyczyniły się do 
powstania pomnika, m.in. Zofii Kalisz – honorowej prezes toruńskiego 
Zarządu Oddziału ZS, sybiraków z komitetu organizacyjnego – Weroniki 
Janowicz, Krystyny Buniak, Wiesława Chróścielewskiego, Anny Jóźwik, 
Stanisława Dubiela, władz miasta Torunia i Urzędu Marszałkowskiego. 
Z serdecznymi słowami zwrócił się także do dyrektora VI Liceum Ogól-
nokształcącego im. Zesłańców Sybiru i Gimnazjum nr 6 im. Zesłańców 
Sybiru Zbigniewa Matuszewicza, Rady Pedagogicznej i uczniów: „Od dziś 
każda przerwa i czas spędzony na terenie szkoły będą przypominać lek-
cje z sybirakami”. Podczas przemówienia sybiracy wraz z uczniami klas 
mundurowych obdarowywali tych, którym dziękował prezes, czerwoną 

Laureaci VIII edycji międzyszkolnego konkursu „Golgota Wschodu. Losy Sybiraków  
na Wschodzie w latach 1795–1956”
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różą i nowo wydaną książką „Wspomnienia Sybiru”. To był niezwykle 
miły akcent i u wielu wywołał wzruszenie. Na zakończenie Jan Myrcha 
zaapelował: „Niech ten pomnik będzie przypomnieniem tych, którzy wiele 
wycierpieli, aby Polska była Polską. Przychodźmy tu także, aby tragiczne 
rocznice sprzed 76 lat były przestrogą, a zarazem apelem o pamięć, o spra-
wiedliwość, o pokój, o zdrowe sumienie poszczególnych osób i całych spo-
łeczności. Dziękuję wam, sybiracy, za kolejny zryw w poczuciu pozosta-
wienia miejsca wiecznej pamięci – pomnika”.

W dalszej części głos zabierali zaproszeni goście. Prezydent Torunia Mi-
chał Zaleski podziękował za tę inicjatywę. Zauważył, że pomnik pięknie 
wpisuje się w edukację i wychowanie młodego pokolenia w duchu posza-
nowania wartości i pamięci o dramatycznych doświadczeniach zesłańców. 
To trwałe przypominanie o katordze i losach ludzi, których udziałem stało 
się niewyobrażalne cierpienie. Dlatego to dobrze, że pomnik stanął w miej-
scu pełnym życia i energii młodości. W ten sposób stanie się łącznikiem 
między teraźniejszością a przeszłością. W imieniu marszałka wojewódz-
twa wystąpił pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
ds. kombatantów i osób represjonowanych Marcin Swaczyna. Na początku 
podziękował prezesowi Myrsze za zaangażowanie i działania na rzecz po-
wstania pomnika. Stwierdził, że jest dumny z tego, że choć w małym stop-
niu, mógł przyczynić się do sfinalizowania tego pomysłu. Na zakończenie 
tej części zebrani wspólnie odśpiewali Hymn Sybiraków i złożyli kwiaty 
i znicze pod pomnikiem. Delegacjom towarzyszyli uczniowie klas mundu-
rowych VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru. 

W drugiej części wszyscy zgromadzili się w sali gimnastycznej. Spotka-
nie rozpoczął dr hab. prof. UMK Wojciech Olszewski, który wygłosił nie-
zwykle interesujący wykład: „Kresowiacy – sybiracy – repatrianci”. Na-
stępnie zostały ogłoszone wyniki VIII edycji międzyszkolnego konkursu 
„Golgota Wschodu. Losy Sybiraków na Wschodzie w latach 1795–1956”. 
W kategorii szkół gimnazjalnych: I miejsca nie przyznano, II miejsce  
– Maciej Hubert z Gimnazjum nr 6 im. Zesłańców Sybiru w Toruniu,  
III miejsce – Klaudia Kuszyńska z Gimnazjum nr 24 im. Szarych Szeregów 
w Toruniu i Marta Majszak z tej samej szkoły. W kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych zwyciężyli: I miejsce – Jakub Chrabąszczewski z Zespołu 
Szkół Elektrycznych w Toruniu, II miejsce – Karolina Polniaszek z VIII Li-
ceum Ogólnokształcącego w Toruniu, III miejsce – Magdalena Gronczew-
ska z VI Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Wyróżnione prace zo-



58 KOMUNIKAT 3/129

stały zaprezentowane gościom i wzbudziły szczere zainteresowanie. Tym 
akcentem zakończono uroczystość odsłonięcia pomnika upamiętniającego 
zesłania Polaków na Sybir.

Odsłonięcie pomnika upamiętniającego zesłania Polaków na Sybir 
miało niezwykle uroczysty i podniosły charakter. Pomnik, który stanął 
na szkolnym boisku, każdego dnia będzie przypominał młodzieży, ale też 
mieszkańcom pobliskiego osiedla, o katordze i losach ludzi doświadczo-
nych dramatem zesłania.

izabela świtała, zdjęcia Jolanta Kwiatkowska

urOcZySTOści rOcZnicOwe w SiemiaTycZach

Matko Miłosierdzia, opiece Twej zawierzamy wszystkich zesłańców ży-
jących i zmarłych.

Tekst umieszczony na tablicy epitafijnej poświęconej zesłańcom Sybiru

12 czerwca 2016 r. zgromadziliśmy się w kościele pw. Świętych Aposto-
łów Piotra i Pawła w Siemiatyczach Stacji, aby oddać hołd ofiarom Sybiru 
zesłanym na „nieludzką ziemię” w 75. rocznicę deportacji.

Uroczystą mszę świętą rozpoczął przywitaniem proboszcz parafii ks. Józef 
Grzeszczuk. Wśród dostojnych gości byli: marszałek województwa podlaskie-
go Jerzy Leszczyński, władze samorządowe miasta Siemiatycze, przedstawi-
ciele sybiraków z Oddziału w Białymstoku i lokalnego Koła wraz z prezesem 
Leszkiem Różańskim oraz mieszkańcy miasta. Uroczystość uświetniły poczty 
sztandarowe sybirackie, kombatanckie, szkolne i licznych stowarzyszeń.

Swoistą homilią było odczytanie tekstu przez prezesa Podlaskiego Sto-
warzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru Jerzego Bołtucia, przygotowanego 
przez prezesa Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku Tadeusza Chwiedzia. 
W szerokim aspekcie omówione zostały wydarzenia, które doprowadziły 
do tak tragicznych wydarzeń z lat 40. i 50. XX w. jak masowe deportacje, 
mord katyński i jeszcze późniejsze represje wobec osób, które nie popiera-
ły istniejącego ustroju.

Hymn Sybiraków w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Siemiatyczach i wiersze Mariana Jon-
kajtysa, sybiraka, wprowadziły nas w tamte, odległe, wręcz tragiczne czasy.
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Po części artystycznej przy tablicy epitafijnej, znajdującej się w koście-
le, zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.

W bardzo nostalgicznym nastroju udaliśmy się na cmentarz parafialny, 
gdzie pomodliliśmy się przy symbolicznych mogiłach sybirackich oraz 
obejrzeliśmy realizowane z olbrzymim rozmachem, monumentalne tablice 
umieszczone na obramowaniu ogrodzenia cmentarza, zawierające wykazy 
osób deportowanych z diecezji pińskiej.

Późniejsze spotkanie z uczestnikami uroczystości odbyło się w bardzo 
miłej i serdecznej atmosferze – sybiracy dzielili się swoimi wspomnienia-
mi, ale już bez tego dojmującego bólu, który im towarzyszył we wcześniej-
szym okresie po powrocie do kraju.

Jolanta hryniewicka

młOdZieŻ BieLSKa-BiałeJ O SyBiraKach

Spotkania ze świadkami historii angażują bardziej niż dobry film histo-
ryczny, intrygują jak wyprawa w nieznane i pasjonują autentycznością. 
Oddział Związku Sybiraków w Bielsku-Białej zaproponował młodzieży 
szkół średnich w marcu 2016 r. udział w I Edycji Regionalnego Konkur-
su Literacko-Plastycznego pt. „Losy Sybiraków – zesłańców polskich z lat  
II wojny; Los kobiet i dzieci w relacjach Sybiraków”. Konkurs objął swoim 
patronatem prezydent miasta Bielska-Białej Jacek Krywult.

Przewodnikiem dla młodych w odkrywaniu prawdy historycznej o tra-
gicznym losie Polaków deportowanych w głąb Związku Radzieckiego 
w latach 1940–1956 była m.in. książka „Almanach Sybiraków Podbe-
skidzia”. Jest to praca pod redakcją Józefa Pysza zawierająca 33 relacje 
sybiraków – powojennych mieszkańców naszego regionu. Najcenniejsze 
były jednak prace oparte na osobistym spotkaniu autorów ze świadkami 
historii.

Ogłoszenie wyników nastąpiło 14 czerwca 2016 r. Komisja konkursowa 
w składzie: Joanna Osika – emerytowana nauczycielka, polonistka; Józef 
Pysz – sybirak, redaktor „Almanachu Sybiraków Podbeskidzia”; Wanda 
Bizoń – sybiraczka oraz Rafał Butor – historyk, przyznała I miejsce Ange-
lice Wiciejowskiej z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej za 
pracę literacką „Jak możemy nie pamiętać?”. 
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Angelika Wiciejowska rozpoczyna swoją pracę – opartą na wierszach 
z zesłania swojego wujka – od prowokacyjnego pytania: „Czy my mło-
dzi mamy prawo do zapomnienia?”. Zaraz po nim pada imperatywna od-
powiedź autorki: „Sybiracy (…) byli członkami naszych rodzin, filarami 
wartości, o których coraz rzadziej się wspomina (…). Wojna nie dotknęła 
wybranych, dotyczy nas wszystkich i nawet z upływem lat nie uda się tego 
dramatu oddzielić od nas [młodych] grubą kreską”.

Rozważania o tragicznym losie zesłańców Angelika zamyka wierszem 
„Pamiętajcie” własnego autorstwa:

Nikt nie płacze po wygnańcach?
Nieżyjących już powstańcach?
A ich ciała pod skałami, za zatartymi wspomnieniami.
Spoczywają wielcy, mali, których łatwo zakopali.
A wy młodzi pamiętajcie i morału posłuchajcie.
Gdzie Cię matka urodziła, Tam jest twa Ojczyzna miła.
O niej pamięć, dla niej chwała.
Ukochana Polska cała!

Kadr z pracy Agnieszki Kliś (wyróżnienie w kategorii komiks historyczny)
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Pod tekstem nastoletnia autorka umieściła wymowną adnotację: „napi-
sane pod wpływem lektury książki »Almanach Sybiraków Podbeskidzia«”.

I miejsce w kategorii plastycznej (komiks historyczny) otrzymał Benia-
min Majdak z Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Bia-
łej. Narrację w komiksie budują kadry z rysunkami, w które wkompono-
wany jest zwięzły tekst. Nie łatwo o precyzyjne wykadrowanie kontekstu 
historycznego i o zbudowanie dynamicznego obrazu z krótką informacją. 
Beniamin Majdak wykonał to zadanie po mistrzowsku!

14 września 2016 r. odbędzie się gala laureatów konkursu z udzia-
łem prezydenta Bielska-Białej Jacka Krywulta. Prezes Zarządu Oddziału 
Związku Sybiraków w naszym mieście Eugeniusz Osika zadbał o ciekawe 
nagrody dla młodzieży. Będą to – oprócz egzemplarzy „Almanachu Sybira-
ków Podbeskidzia” z redakcyjną dedykacją – tablety, telefony komórkowe 
i aparaty cyfrowe. 

Wysoka jakość prac nadesłanych na konkurs przekonuje, że dla młodego 
pokolenia pamięć historyczna ma duże znaczenie.

Jagoda Podolak

Zwycięska praca Beniamina Majdaka w kategorii komiks historyczny
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PieLGrZymKa SyBiraKów dO Lichenia

W dniach 15–16 czerwca 2016 r. odbyła się Pielgrzymka Sybiraków do 
Lichenia. Jak co roku, w dniu 15 czerwca spotkaliśmy się na mszy świętej 
o godz. 19.00 w intencji chorych. Po zakończeniu mszy była możliwość 
uzyskania specjalnego błogosławieństwa dla ludzi chorych. 

W dniu 16 czerwca 2016 r. o godz. 11.00 spotkaliśmy się przy pomniku Sybi-
raka. Tam prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Opolu Walenty Oli-
wa powitał wszystkich obecnych z upoważnienia Zarządu Głównego Związku 
Sybiraków. W sposób szczególny przywitał przybyłe poczty sztandarowe oraz 
osoby duchowne z krajowym kapelanem ks. Zdzisławem Banasiem na czele.

Następnie zebrani w skupieniu wysłuchali hymnu państwowego oraz ape-
lu poległych. Po zabraniu głosu przez kapelana ks. Zdzisława Banasia dele-
gacje Oddziałów i Kół złożyły pod pomnikiem kwiaty i zapaliły znicze.

W procesji udaliśmy się do Bazyliki na uroczystą mszę w intencji sy-
biraków. W czasie mszy kazanie wygłosił kapelan ks. Zdzisław Banaś. 

Poczty sztandarowe uczestniczące w Pielgrzymce Sybiraków do Lichenia
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Modlitwę wiernych przygotowaną przez Oddział ZS w Opolu odczytali 
przedstawiciele Oddziałów i Kół obecnych na uroczystości.

Pielgrzymka odbyła się przy pięknej pogodzie, szkoda, że było nas, sy-
biraków, tak mało. Wiek sybiraków daje znać, że jest nas coraz mniej.

walenty Oliwa

XViii OGóLnOPOLSKi ZJaZd  
KLuBu PawłOdarcZyKa

XVIII Ogólnopolski Zjazd Klubu Pawłodarczyka im. dr. Teofila Mikul-
skiego odbył się w dniach 17–24 czerwca 2016 r. w Rewalu. 

17 czerwca do późnych godzin wieczornych recepcja pensjonatu Jantar 
przyjmowała gości Zjazdu. 18 czerwca o godz. 10.00 uroczystego otwarcia 
Zjazdu dokonał prezes Klubu Wincenty Dowojna. Wysłuchaliśmy Hymnu 
Sybiraków w wykonaniu młodzieży z Obornik Wielkopolskich. Minutą ci-
szy uczciliśmy naszych zmarłych. Następnie prezes Dowojna powitał go-

Delegacje Oddziałów i Kół Związku Sybiraków złożyły kwiaty pod pomnikiem Sybiraka. 
W pierwszym rzędzie prezes Zarządu Oddziału w Opolu Walenty Oliwa
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Wspólne zdjęcie uczestników XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Klubu Pawłodarczyka wraz 
z pocztem sztandarowym (od lewej: Dobrochna Konrad, Tadeusz Tomaszewski, Anto-
nina Witczak)

Złożenie kwiatów pod pomnikiem Sybiraków w Rewalu przez Jana Srokę z Urzędu 
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (pośrodku) z towarzyszeniem Pawłodar-
czyków Krystyny Mateuszuk, Wincentego Dowojny (z prawej) i Tadeusza Szumow-
skiego (niewidoczny)
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ści i uczestników Zjazdu. Nasi goście to: Jan Sroka – dyrektor Wydziału 
Zagranicznego Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, dy-
rektorzy szkół z Poznania Barbara Płotkowiak i Karol Seifert, nauczyciele 
Krzysztof Wytyk z Poznania i Marian Żurowski z Obornik Wielkopolskich.

Jan Sroka przekazał wszystkim uczestnikom Zjazdu serdeczne pozdro-
wienia od szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana 
Józefa Kasprzyka i z jego upoważnienia odznaczył medalem Pro Patria 
Barbarę Płotkowiak i Karola Seiferta. Nieobecni na Zjeździe Karol Leh-
mann i Wiesław Banaś medale Pro Patria otrzymają w innym terminie. 

Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko prze-
słał na ręce prezesa Wincentego Dowojny list z podziękowaniem za zapro-
szenie na Zjazd i życzeniami wszelkiej pomyślności dla jego uczestników. 
Treść listu odczytała rzecznik Klubu Krystyna Mateuszuk. Mieczysław 
Wójcik, prezes Stowarzyszenia Rodzin Osadników Wojskowych i Cy-
wilnych Kresów Wschodnich, odznaczył medalem „Dziedzictwo Kresów 
Wschodnich” Małgorzatę Muszyńską i Władysława Hadaja. Medale za Za-
sługi dla Obronności Kraju otrzymali: Wincenty Dowojna, Krystyna Mate-
uszuk i Tadeusz Szumowski.

Dyrektor Karol Seifert zrelacjonował przebieg X Marszu Pamięci mło-
dzieży polskiej i rosyjskiej – Stacja Gniezdowo–Las Katyński, który od-
był się w kwietniu 2016 r. Uczestniczyła w nim młodzież szkół Poznania, 
Murowanej Gośliny, Obornik Wielkopolskich i Nowego Tomyśla, w sumie 
150 osób, z nauczycielami. 

Głos zabrała Dobrochna Konrad: „W 75. rocznicę zbrodni katyńskiej, 
w kwietniu 2015 r., w »Gazecie Wyborczej« ukazał się artykuł o moim 
ojcu, Stanisławie Pełce, zamordowanym w Charkowie, i o sybirackich lo-
sach mojej rodziny. Dzięki temu artykułowi w styczniu 2016 r. odezwał 
się z Danii wnuk siostry naszego ojca, Jan. Nasz duński krewny chce po-
pularyzować w swoim kraju wiedzę o zbrodni katyńskiej i losach rodzin 
pomordowanych oficerów Wojska Polskiego. Najwięcej emocji u nasze-
go krewnego wywołuje fakt z życia naszej mamy, mówi więc: »Dla mnie 
Zofia była bohaterką, zdobywając się na odmowę przyjęcia obywatelstwa 
radzieckiego, za cenę dwóch lat łagru w Karagandzie i za cenę rozłąki 
z dziećmi«”.

Następnie właścicielka pensjonatu Jantar Małgorzata Ruta serdecznie 
powitała uczestników Zjazdu; powiedziała m.in., że na czas naszego tutaj 
pobytu to my jesteśmy właścicielami Jantaru.
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Uczestnicy Zjazdu przeszli z pocztem 
sztandarowym na pl. Sybiraków pod po-
mnik Sybiraków w Rewalu, gdzie ponow-
nie wysłuchaliśmy Hymnu Sybiraków 
w wykonaniu młodzieży z Obornik Wiel-
kopolskich. Wieniec przy pomniku złożył 
dyrektor Jan Sroka wraz z delegacją Pawło-
darczyków: Wincentym Dowojną, Krysty-
ną Mateuszuk i Tadeuszem Szumowskim. 

W godzinach popołudniowych młodzież 
wystąpiła z koncertem wokalnym. 

19 lipca, w niedzielę, pojechaliśmy na 
mszę świętą polową do Pustkowa. To sołec-
two jest odległe od Rewala o 6 km. Mamy 
tu swój obelisk z tablicą pamiątkową, usy-
tuowany w centralnym punkcie bulwaru 
spacerowego. Odsłoniliśmy go w 2011 r. 
Mamy także swoją wystawę plenerową, do-
tyczącą naszej działalności, przygotowaną 
przez Tadeusza Szumowskiego.

Msza święta w intencji Pawłodarczy-
ków rozpoczęła się o godz. 12.00, celebrował ją ks. Krzysztof Przybyło, 
proboszcz kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela w Rewalu. Przybyło 
na nią jak zwykle kilkaset osób przebywających w okolicy na urlopach. 
Uroczyste wprowadzenie sztandaru przed ołtarz miało wyjątkową oprawę 
dzięki wspaniałemu otoczeniu. W procesji darów ołtarza szli: Józef Świr-
ko, Krystyna Kurowska, Leopold i Czesława Granis, Zbigniew Oskwarek. 
Podniosłym akcentem mszy było wykonanie przez Edwarda Daszkiewicza, 
posła na Sejm RP III kadencji, pieśni „Ave Maria” oraz utworu „Modlitwa” 
autorstwa Bułata Okudżawy. Następnie Edward Daszkiewicz wyrecytował 
wiersz Kazimierza Węgrzyna „A ja Cię kocham, Polsko”:

A ja Cię kocham, Polsko! Wbrew kłamcom i tchórzom
wbrew szydercom i zdrajcom, łajdakom i wrogom
Tyś dla mnie Polsko Matką, dumą i ostoją
nadzieją oraz wiarą... przyszłością i drogą...
A ja Cię kocham, Polsko! Tobie każde słowo 
każda myśl, gdy w pacierzu zwracam się do Boga

Msza święta polowa w Pustkowie 
– podziękowanie Pawłodarczyków 
dla ks. Krzysztofa Przybyły
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Tyś Matko wśród kapliczek, katedr oraz krzyży 
Ucieczką i marzeniem, gdy rani nas trwoga.
A ja Cię kocham, Polsko! Dziękuję Panu
za każde doświadczenie rano i wieczorem 
z Tymi, co ze mną idą razem do Ojczyzny
niosąc Twojego Krzyża czułą metaforę
A ja Cię kocham, Polsko! Za Twój los niełatwy
za to, że na mnie czekasz wierna i cierpliwa 
bądź Matko pozdrowiona o każdej godzinie 
oby nad Tobą Gwiazda Wolności świeciła 
A ja Cię kocham, Polsko! W imię Sióstr i Braci!
i naszych Przodków, co tworzyli niepodległe dzieje
Tyś dla mnie, Polsko, pierwsza w modlitwie i czynie
Niech Cię Bóg błogosławi i daje nadzieję!
A ja Cię kocham, Polsko! Przyjmij moje słowa 
w imię Ojca i Syna i Świętego Ducha
Bóg, Honor i Ojczyzna niechaj będą zawsze 
drogowskazem, którego każdy Polak Sybirak słucha!

Uczestnicy Zjazdu: Pawłodarczycy – członkowie Szczecińskiej Komandorii Królewskie-
go Orderu Świętego Stanisława Biskupa Męczennika oraz młodzież z Obornik Wielko-
polskich z nauczycielem
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Edward Daszkiewicz słowem prowadził dary ołtarza. Wokalne sekwen-
cje mszy świętej wykonały Barbara Maciesza i Sabina Michalska, która 
również czytała słowo Boże. Modlitwę wiernych czytał Karol Seifert. Po-
dziękowanie księdzu proboszczowi za liturgię mszy świętej złożyli Krysty-
na Mateuszuk i Tadeusz Szumowski.

20 lipca, w poniedziałek, wyruszyliśmy autokarem na wycieczkę do Świ-
noujścia. Zwiedziliśmy Fort Gerharda i Fort Anioła. Zostały one wybudowa-
ne w połowie XIX w. i są najlepiej zachowane do obecnych czasów spośród 
pruskich nadbrzeżnych fortów artyleryjskich w Europie. Zwiedzających opro-
wadzają po nich studenci, ubrani w historyczne pruskie mundury. Od 2001 r. 
w Forcie Gerharda ma swoją siedzibę Muzeum Obrony Wybrzeża Świnoujście.

W kolejnym dniu Zjazdu tradycyjnie mieliśmy ognisko z biesiadą, mu-
zyką, tańcami. 

Nasz gość, Krzysztof Wytyk, który prowadzi stronę internetową Paw-
łodarczyków, poświęcił nam jedno popołudnie, aby przybliżyć możliwość 
współpracy.

Czas szybko mija i oto kolejny Zjazd zmierza ku końcowi. Żegnając się, 
życzymy sobie wzajemnie, by spotkać się na XVI Międzynarodowym Mar-
szu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru 8 i 9 września w Białymstoku lub na 
XIX Ogólnopolskim Zjeździe Klubu Pawłodarczyka w 2017 r. w Rewalu. 

Krystyna świrniak-mateuszuk,  
zdjęcia Tomasz rojna, michał makatun

Wycieczka do XIX-wiecznych fortów w Świnoujściu
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ZaPrOSiLi naS

Dnia 14 kwietnia 2016 r. już tradycyjnie w Zespole Szkół Samorządo-
wych w Nowogrodzie z inicjatywy nauczycielki historii Magdaleny Wasik 
(członka wspierającego Związku Sybiraków) w hali sportowej odbył się 
uroczysty apel. Udział wzięli sybiracy z rodzinami, władze lokalne, du-
chowieństwo, nauczyciele i młodzież. Dekoracja i wystawa przypomniały 
pobyt na „nieludzkiej ziemi”. Szkolny chór pod dyrekcją Anny Czarnec-
kiej uświetnił uroczystość piosenkami i wierszami o tematyce sybirackiej. 
Uczniowie zadawali pytania sybirakom: po ile lat mieli, jak zostali wywie-
zieni, kiedy wrócili, co pamiętają z tamtych czasów. Najbardziej wymowna 
była wypowiedź prezes Zarządu Oddziału ZS w Łomży Danuty Pieńkow-
skiej-Wolfart o tym, jak na stepie nazbierała w fartuszek fasolek i szczęśli-
wa, że będzie co jeść, przyniosła do domu. Mama oniemiała z wrażenia, 
okazało się, że są to kleszcze. Uczniowie wręczyli każdemu sybirakowi 
różę, sybiracy zrewanżowali się słodyczami. Uroczystość zakończyła się 
wspólną herbatką. Poczęstunek jak co roku przygotowali rodzice. Takie 
spotkania są potrzebne zarówno sybirakom, jak i młodzieży.

W dniu 20 maja byliśmy zaproszeni do Szkoły Podstawowej nr 5 w Łom-
ży na finałowy VI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Poezja i Pamięć”. 
Młodzież recytowała wiersze sybiraka Mariana Jonkajtysa. Wystąpiło 18 re-
cytatorów. Kilkakrotnie był deklamowany wiersz pt. „Konwój”. Gościem 
specjalnym była stryjeczna siostra Mariana Jonkajtysa, sybiraczka Jadwiga 
Burczak. Nagrodę Sybiraków otrzymała uczennica tejże szkoły za wiersz 

Sybiracy zaproszeni do Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie
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o matce sybiraczce. Prezes Danuta Pieńkowska-Wolfart wręczyła książkę 
„Syberyjski trans”. Natomiast Jadwiga Burczak przekazała do biblioteki 
szkolnej książkę napisaną przez rodzoną siostrę Mariana Jonkajtysa. 

Na zakończenie wicedyrektor szkoły Celina Witkowska powiedziała: 
„Jesteśmy zaszczyceni, że wśród nas znajduje się garstka tych, którzy prze-
żyli zesłanie i wrócili do swej ojczyzny, to są nasi honorowi goście. Sybi-
racy są naszym autorytetem, wzorem do naśladowania, symbolem zwycię-
stwa Polski nad złem”. 

Oddział Związku Piłsudczyków RP w Szczuczynie, burmistrz Szczu-
czyna, proboszcz parafii pw. Imienia Najświętszej Marii Panny zaprosili 
sybiraków na uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru Związkowi 
Piłsudczyków. Uroczystość odbyła się 22 maja. Udział wzięli członkowie 
Zarządu Oddziału: Nina Żyłko, Jerzy Szymanowski, Augustyn Konopka, 
Marianna Milewska, Irena Jakubowska i Jan Truszkowski. Wspaniała uro-
czystość na zawsze zostanie w sercach uczestników. 

Natomiast w dniu 23 maja delegacja członków Zarządu odwiedziła 92-let-
nią sybiraczkę Sabinę Klus. Pani Sabina nie wygląda na swój wiek. Szczu-
plutka, srebrne włosy, ładnie uczesane. Niedawno straciła męża, też sybira-
ka, ale jest otoczona wspaniałymi dziećmi i wnukami. Nina Żyłko wręczyła 
pani Sabinie dyplom, Jerzy Szymanowski – Medal Matki Sybiraczki, Adam 
Frąckiewicz – piękny bukiet kwiatów. Włodzimierz Kostro, który w jednym 

Uroczysty apel przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Samorządowych, wśród któ-
rych były również prawnuki sybiraków
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wagonie z panią Sabiną jechał na 
Sybir, napisał piękny wiersz na tę 
okoliczność. Przy wspólnej herbat-
ce snuto wspomnienia i z nostalgią 
przypominano tamte trudne lata na 
Syberii.

W dniu 19 czerwca odbyła się 
uroczystość w związku z 70. rocz-
nicą bitwy w Czerwonym Borze. 
Udział wzięli: wiceprezes Zarzą-
du Oddziału w Łomży Jerzy Szy-
manowski i członek Zarządu Irena 
Boryszewska. 

Jesteśmy zaproszeni na Piknik Diabetyków, który odbędzie się w miej-
scowości Ptaki nad rzeką Pisą w dniu 9 lipca. Natomiast 17 lipca poje-
dziemy do Krasowo-Częstek na kolejną rocznicę upamiętniającą mord na 
mieszkańcach Krasowo-Częstek. Niemcy hitlerowscy, w odwet za zabi-
tych żandarmów, wszystkich mieszkańców zapędzili do stodoły i podpalili, 
a mienie rozgrabili.

nina Żyłko

Prezes Zarządu Oddziału Danuta Pieńkow-
ska-Wolfart wręcza podziękowania uczest-
nikom konkursu recytatorskiego

Z wizytą u sybiraczki Sabiny Klus
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XVi rOcZnica OdSłOnięcia POmniKa 
uPamięTniaJąceGO dePOrTacJę mieSZKańców 

wSi ZaciSZe na SyBir w 1940 r.

Już od ponad 16 lat pozostali mieszkańcy wsi Zacisze koło Białegostoku 
obchodzą bolesną rocznicę upamiętniającą deportację wszystkich miesz-
kańców w lutym 1940 r. Dzięki staraniom burmistrza Zabłudowa, Miej-
skiego Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie oraz Związku Sybiraków 
– Oddziału w Białymstoku uroczystość w dniu 19 czerwca 2016 r. miała 
godną oprawę i zgromadziła wielu uczestników.

W czasie uroczystej mszy świętej w kościele pw. Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła w Zabłudowie przedstawiona przez prezesa Zarządu Od-
działu Związku Sybiraków Tadeusza Chwiedzia historia zesłań Polaków na 
„nieludzką ziemię” była swoistą homilią i poruszyła wszystkich zebranych.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w kolonii Zacisze przy pomni-
ku – obelisku poświęconym pamięci deportowanych z tej miejscowości. 
Burmistrz Zabłudowa Adam Tomanek powitał wszystkich przybyłych we-
dług rangi i godności, obecne liczne poczty sztandarowe kombatanckie, 
szkolne oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wykonanie Hymnu Sybiraków przez Chór Leśników Białowieskich, 
modlitwa za zmarłych sybiraków, a następnie „Pieśń obozowa” wprowa-
dziły obecnych w nastrój zadumy i refleksji.

Kolejnym punktem uroczystości był ceremoniał odznaczeń – uhono-
rowano Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków Helenę 
Łapińską, Adama Tomanka oraz Edytę Szóstko-Łapińską, dyrektor Szko-
ły Podstawowej im. Sybiraków w Rafałówce. Dekoracji dokonał prezes 
Tadeusz Chwiedź w asyście prezesa Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci 
Zesłańców Sybiru Jerzego Bołtucia.

Program artystyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Sybiraków w Rafałówce został bardzo gorąco nagrodzony brawami 
przez obecnych. Tematyka utworów i wykonanie przez tak młodych ludzi 
niezwykle się wszystkim podobały.

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy wtórze śpiewu Chóru Leśników 
Białowieskich zakończyło oficjalną część uroczystości. Następnie prowadząca 
spotkanie podziękowała wszystkim uczestnikom, zaś gospodarz terenu – bur-
mistrz – zaprosił na grochówkę, która wszystkim bardzo smakowała.

Jolanta hryniewicka
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w hOłdZie ZeSłańcOm SyBiru  
i OfiarOm KaTynia

W dniu 22 czerwca 2016 r. w Przemyślu został odsłonięty i poświęcony 
długo oczekiwany przez sybiraków pomnik Zesłańcom Sybiru i Ofiarom 
Katynia.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w Archikatedrze Przemy-
skiej koncelebrowanej w intencji sybiraków i ofiar Katynia, której prze-
wodniczył i słowo Boże wygłosił ks. abp Adam Szal. W homilii metropolita 
przemyski powiedział: „(…) Chrystus wypowiedział słowa o sobie »Ja je-
stem, nie bójcie się«. Tak woła do nas Chrystus i dzisiaj we współczesnym 
świecie. Woła do całego Kościoła, do całego świata, do każdego człowieka. 
Woła także w obliczu tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce w Katy-
niu i w tak wielu miejscach kryjących się pod słowem Sybir. Czym jest ta 
dzisiejsza przemyska uroczystość? To zapewne religijno-patriotyczne zgro-
madzenie, którego motywem jest pamięć o niewinnych ofiarach zbrodni 
katyńskiej i tych miejsc, i tysięcy, tysięcy zesłańców i deportacji na Sybir. 
Gdy zbieramy się dziś na modlitwę w przemyskiej Archikatedrze, ciśnie 
nam się na usta dramatyczne pytanie: Co Pan Bóg w swojej opatrzności 
chce nam powiedzieć, nam wspominającym Sybir, Katyń i inne miejsca? 

Msza święta koncelebrowana w Archikatedrze Przemyskiej
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Takie uroczystości jak dzisiejsza, związana z odsłonięciem pomnika, są 
bardzo potrzebne. Na pytanie o sens obchodzenia takich rocznic, wyda-
rzeń, wspomnień odpowiada Jan Paweł II, wspominając Katyń: »Klękam 
przy nieznanych mogiłach z tą świadomością, że zapłacili oni szczególną 
cenę naszej wolności...«. Katyń, Sybir i inne miejsca to są dowody na to, do 
czego może dojść człowiek, jeżeli jest pozbawiony miłości. Skutki Katynia 
i zesłań to efekt działań ludzi bez Dekalogu i ewangelii sumienia (…)”.

Przed zakończeniem mszy świętej wręczone zostały Odznaki Honorowe 
Sybiraka: zastępcy prezydenta miasta Przemyśla Grzegorzowi Hayderowi, 
zastępcy naczelnika Wydziału Promocji, Sportu, Turystyki i Kultury Urzę-
du Miasta Barbarze Łapce, wójtowi gminy Przemyśl Andrzejowi Huko-
wi, wójtowi gminy Orły Bogusławowi Słabickiemu, dyrektorowi Centrum 
Kulturalnego w Przemyślu Januszowi Czarskiemu, kapelanowi Garnizonu 
Przemyśl ks. kpt. Grzegorzowi Bechcie, kapelanowi ZHP i Stowarzysze-
nia Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu ks. prałatowi Sta-
nisławowi Czenczkowi, członkini Oddziału Związku Sybiraków w Prze-
myślu Anecie Bodziak, członkowi Zarządu Oddziału Związku Sybiraków 
w Przemyślu Andrzejowi Stawarzowi. 

Zasłużeni przedstawiciele miejscowych władz uhonorowani zostali Odznaką Honorową 
Sybiraka, którą odznaczył ich prezes Zarządu Głównego ZS Kordian Borejko
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W mszy świętej udział wzięły liczne poczty sztandarowe, członkowie Komi-
tetu Honorowego, p.o. szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych, przedstawiciele władz województwa, powiatu i miasta, sybiracy, komba-
tanci, Rodziny Katyńskie, harcerze Hufca Ziemi Przemyskiej, drużyna Związku 
Strzeleckiego „Strzelec” II LO w Przemyślu oraz liczni mieszkańcy miasta. 

Po zakończeniu mszy świętej uczestnicy uroczystości na czele z Repre-
zentacyjną Orkiestrą Wojska Polskiego z Rzeszowa, Kompanią Honorową 
WP, pocztami sztandarowymi przemyskich służb mundurowych, organiza-
cji, szkół, goszczącymi w Przemyślu członkami Zarządu Głównego Związku 
Sybiraków oraz prezesami Zarządów Oddziałów Związku Sybiraków z ca-
łej Polski przemaszerowali ulicami miasta pod pomnik Zesłańcom Sybiru 
i Ofiarom Katynia, znajdujący się przy ul. Wybrzeże Józefa Piłsudskiego.

Inicjatorami powstania pomnika upamiętniającego zesłańców Sybiru 
i ofiary Katynia są przedstawiciele Oddziału Związku Sybiraków w Prze-
myślu, Oddział Związku Sybiraków III RP w Przemyślu oraz Koło Sto-
warzyszenia Rodzin Ofiar Katynia w Przemyślu. Autorem projektu mo-
numentu i jego wykonawcą jest artysta rzeźbiarz, absolwent Krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych Marian Szajda. 

Przemarsz ulicami Przemyśla. Na czele poczet sztandarowy Oddziału ZS w Przemyślu 
(od lewej): Stanisław Sapa, Bronisław Klepacki, Edward Kroczek
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Pomnik w swej symbolice nawiązuje do wagonu kolejowego, bo właśnie 
w bydlęcych wagonach odbywała się cała podróż zesłańców na „nieludzką zie-
mię” – Syberię. Lewa ściana jest poświęcona ofiarom pomordowanym w Ka-
tyniu, Charkowie, Miednoje i Bykowni, prawa strona przypomina o ofiarach 
ludności Polski okresu represji carskich i sowieckich deportacji. Centralną 
część stanowi wycięty w ścianie krzyż i prześwit prowadzący „w nieznane”  
– do pustki i braku nadziei. Surowość bryły pomnika – beton i żeliwo – wynika 
z surowości warunków życia, jakich doświadczyli sybiracy i ofiary Katynia. 

Pomnik ma przypominać przyszłym pokoleniom o tragicznych wyda-
rzeniach w historii Polski, o masowych deportacjach Polaków i mordach. 
Data odsłonięcia pomnika nie jest przypadkowa, ponieważ 22 czerwca to 
rocznica trzeciej masowej deportacji na Sybir, jaka miała miejsce w 1940 r. 

Uroczystość przed pomnikiem rozpoczęła się od złożenia meldunku do-
wódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, wciągnięcia flagi państwo-
wej na maszt i odegrania hymnu państwowego oraz Hymnu Sybiraków.

Przybyłych powitała przedstawicielka sybiraków Stanisława Żak: „Szanow-
ni Państwo, w obecności narodowych symboli i pocztów sztandarowych witam 
serdecznie wszystkich Państwa przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Dzisiaj 
spełnia się nasze marzenie, marzenie upamiętnienia losu wielu mieszkańców 
naszego miasta i okolicznych miejscowości. W Przemyślu powstał pomnik, któ-
ry ma pełnić wiele funkcji i który w naszym zamierzeniu powinien zachować 
pamięć o zesłaniach Polaków na Syberię i cierpieniach oficerów, policjantów 
i urzędników zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni i spoczynku. 
Powinien być lekcją historii dla młodego pokolenia, powinien budzić patrio-
tyczne uczucia wśród odwiedzających. Naszym celem było upamiętnienie”. 

Oprawą poetycką podczas uroczystości był wiersz pt. „Katyń ostrzega” 
czytany przez autorkę – Teresę Parynę, a aktorzy Teatru Fredreum Tade-
usz Szczerbaty i syn sybiraka Marcin Orłoś przeczytali fragment wiersza 
Mariana Jonkajtysa „Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie”. 

Ceremonii odsłonięcia pomnika Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia 
dokonali najstarsi sybiracy z obydwu Związków i przedstawiciel Rodzin 
Katyńskich: Ludwika Turowska, Stanisław Lula i Wojciech Zbożek oraz 
prezydent miasta Przemyśla Robert Choma.

Odsłonięty pomnik poświęcili: metropolita przemyski abp Adam Szal, 
kapelan Garnizonu Przemyśl ks. kpt. Grzegorz Bechta, duszpasterz sybira-
ków ks. prałat Jan Mazurek, kapelan ZHP i Stowarzyszenia Pamięci Pol-
skich Termopil i Kresów w Przemyślu ks. prałat Stanisław Czenczek. 
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Nie zabrakło przemówień przedstawicieli Grupy Inicjatywnej budowy 
pomnika.

Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu Joanna 
Preiss powiedziała: „»Powróciliśmy i wciąż powracamy, błogosławiąc tę 
ziemię, Matkę ukochaną« – tak mówił poeta. W powojennej zawierusze 
zesłańcy sybiracy powrócili z »nieludzkiej ziemi« do ojczyzny. Ojczyzny 
innej od tej, którą znali przed zesłaniem. Ojczyzny, w której przez 50 lat 
trwała cisza o zesłaniach. Po 1988 r., po reaktywacji Związku Sybiraków, 
sybiracy z determinacją dążyli do upamiętniania ofiar okresu totalitaryzmu 
stalinowskiego (…). Dzisiejszy dzień jest dla nas dniem uroczystym, ra-
dosnym, ale równocześnie pełnym zadumy. Dniem pamięci o tych, którzy 
nie doczekali tego radosnego dnia i dziś tu nie przyszli, pozostając w bez-
imiennych mogiłach na rozległym terytorium syberyjskiej tajgi, w łagrach 
Workuty i Kołymy, w stepach Kazachstanu i na dalekiej Kamczatce czy 
w Katyniu, Charkowie, Miednoje i w wielu innych miejscach kaźni (…)”.

Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków III RP w Przemyślu Krysty-
na Zwierkowska podkreśliła: „Prawdy o tych tragicznych wydarzeniach ni-
gdy za wiele. Historii i faktów nie można zmieniać. Wszyscy sybiracy prze-

Od prawej: prezes Zarząd Oddziału ZS w Przemyślu Joanna Preiss, wojewoda pod-
karpacki Ewa Leniart, p.o. szefa UdsKiOR Jan Józef Kasprzyk, prezes ZG ZS Kordian 
Borejko
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Pomnik odsłonili (od lewej): prezydent Robert Choma, Ludwika Turowska, Stanisław 
Lula, Wojciech Zbożek

Pomnik poświęcili (od lewej): ks. kpt. Grzegorz Bechta, abp Adam Szal, ks. prałat Stani-
sław Czenczek i ks. prałat Jan Mazurek
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żyli tę samą gehennę, ten koszmar okrutnych wydarzeń, ten sam głód, strach 
o przeżycie, poniewierkę, pracę ponad siły w straszliwym mrozie i głodzie. 
Tych przeżyć i wydarzeń nawet czas nie potrafi wymazać z naszej pamięci. 
Pragniemy, aby zachowała się pamięć w młodych pokoleniach o tragicznych 
i nieludzkich wydarzeniach z życia sybiraków (…). Pomnik ten jest potrzeb-
ny żyjącym, gdyż ma być symbolem dla potomnych i przypominać, a zara-
zem przestrzegać, aby nigdy w dziejach ludzkości i narodów nie doszło do 
tak okrutnej tragedii zgotowanej człowiekowi przez człowieka”. 

Przybyły na uroczystość p.o. szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych Jan Józef Kasprzyk powiedział: „To chwila niezwykła. 
Gromadzimy się w miejscu, które upamiętni po wieczne czasy Golgotę 
Wschodu. Golgotę trwającą ponad 200 lat (…). Jesteśmy narodem dum-
nym, miłującym wolność i jest to rzecz, która na przestrzeni 200 lat była 
nie do przyjęcia przez rządzących na Kremlu. To, żeśmy dzisiaj tak licznie 
tu przybyli, to, że stanął ten pomnik w Przemyślu nad Sanem, to najlepszy 
dowód na to, że pamięć nie dała się zgładzić, nie uległa przemocy. Stało 
się też tak dlatego, że przywołując słowa sybiraka marszałka Józefa Piłsud-

Prezes Kordian Borejko odznaczył Oddział ZS w Przemyślu Złotą Odznaką Honorową za 
Zasługi dla Związku Sybiraków
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skiego, »...być zwyciężonym i nie ulec – to zwycięstwo«. Ci, którzy prze-
szli przez »nieludzką ziemię«, to obecni, to zgromadzeni, których stara-
niem też ten pomnik powstał, to ci, którzy nie ulegli i dlatego zwyciężyli”.

Słowo do zebranych skierował prezes Zarządu Głównego Związku Sy-
biraków Kordian Borejko: „Wzruszający jest fakt, że tak monumentalne 
dzieło powstało właśnie tu, na krańcu naszego kraju, w Przemyślu. W mie-
ście, z którego kilkadziesiąt lat temu ze stacji Bakończyce wywożono oby-
wateli polskich w głąb Związku Sowieckiego (…). Nie tylko miejsce, ale 
i data odsłonięcia pomnika jest szczególna. W czerwcu miały miejsce trze-
cia i czwarta wywózka Polaków. Niech ten pomnik będzie świadectwem 
tamtych tragicznych wydarzeń, miejscem pamięci o Golgocie Wschodu, 
przestrogą dla obecnych i następnych pokoleń, żeby szanować siebie na-
wzajem, dbać o zapewnienie pokoju i tolerancji (…)”. 

Prezydent miasta Przemyśla Robert Choma podziękował zgromadzo-
nym słowami: „Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za wspieranie tej 
idei, inicjatorom, którzy doczekali się tego upamiętnienia i wszystkim Pań-
stwu z serca dziękuję za każde zaangażowanie, za każdy dar serca, za mod- 
litwę w tej intencji (…). Mamy prawo, bo jaki inny naród na świecie tyle 
wycierpiał na przestrzeni setek lat, przeżywając deportacje, zsyłki, który 

Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu Joanna Preiss
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naród na świecie był tak eksterminowany przez obu okupantów: Niemców 
i Sowietów. Szanowni Państwo, by nie powtórzyła się historia, byśmy byli 
świadomi tego wszystkiego, czym żyjemy, o to, by historia miała swoje na-
leżyte miejsce w szkołach, o to, by dbać tak, jak u nas w Przemyślu dba się 
o rocznice i dba o takie symbole, które nie są tylko zwykłym pomnikiem, 
ale są miejscem, w którym będzie kultywowana tradycja i historia. Dzięku-
ję wszystkim za obecność”. 

Z wystąpieniami do zebranych zwrócili się również: wojewoda podkar-
packi Ewa Leniart, w imieniu marszałka województwa podkarpackiego 
członek Zarządu Stanisław Kruczek, prezes Zarządu Głównego Związku 
Sybiraków III RP Stanisław Błoński. Odczytane zostały listy: marszałka 
Sejmu RP Marka Kuchcińskiego oraz posłów na Sejm RP Andrzeja Matu-
siewicza, Anny Szmidt-Radziewicz i Marka Rząsy. 

Podczas uroczystości postanowieniem prezesa Zarządu Głównego 
Związku Sybiraków, Oddział Związku Sybiraków w Przemyślu otrzymał 
Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków. Wyróżnie-
nia w postaci Złotej Odznaki otrzymali także: prezydent miasta Przemyśla 
Robert Choma, duszpasterz Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu 

Wieniec od Zarządu Głównego. Od lewej: skarbnik Eugeniusz Kuszka, prezes Kordian 
Borejko i sekretarz generalny Zygmunt Skotnicki
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ks. prałat Jan Mazurek, prezes Zarządu Oddziału ZS w Przemyślu Joanna 
Preiss, wiceprezes Zarządu Oddziału Mieczysław Tłuczek, skarbnik Stani-
sław Cichocki, członkowie Zarządu Oddziału Bronisław Klepacki, Ludwi-
ka Turowska i Stanisława Żak.

Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków wyróż-
niono: sekretarza gminy Orły Jana Janusza, członka Zarządu Oddziału ZS 
Władysława Witeskę, prezesa Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstruk-
cji Historycznych „X D.O.K.” Mirosława Majkowskiego.

Autor projektu pomnika i jego wykonawca artysta rzeźbiarz Marian 
Szajda został uhonorowany Odznaką Honorową Sybiraka.

Tadeusz Szczerbaty, aktor Teatru Fredreum, odczytał apel pamięci, a na-
stępnie przybyłe delegacje złożyły przed pomnikiem wieńce i wiązanki. 

Po złożeniu przez delegacje kwiatów, sprzed pomnika wystartował ro-
werowy Rajd Pamięci Sybiraków, Ofiar Katynia oraz Golgoty Lacka i Do-
bromila, zorganizowany przez Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil 
i Kresów. 

Jednym ze współorganizatorów uroczystości odsłonięcia pomnika Ze-
słańcom Sybiru i Ofiarom Katynia był Urząd ds. Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych.

marian Boczar

Pomnik Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia w Przemyślu
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urOcZySTOść w POGOrZałKach  
KOłO BiałeGOSTOKu

Wracamy do Ciebie Polsko ze stepów Sybiru, w łachmanach,
szczęśliwi na własnej ziemi, choć krew nie zastygła na ranach

Dzień 26 czerwca 2016 r. poświęcony był obchodom 75. rocznicy depor-
tacji na Sybir mieszkańców wsi Pogorzałki oraz całej gminy Dobrzyniewo 
Duże.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Miłosierdzia 
Bożego we wsi Pogorzałki. Proboszcz ks. Jerzy Rachwało bardzo serdecz-
nie przywitał wszystkich obecnych, wśród których byli: wójt gminy Bog-
dan Zdanowicz wraz z radnymi, sołtysi okolicznych wsi, przedstawiciele 
Związku Sybiraków na czele z prezesem Zarządu Oddziału Tadeuszem 
Chwiedziem, prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sy-
biru Jerzy Bołtuć wraz z członkami Zarządu Stowarzyszenia, kombatanci, 
poczty sztandarowe kombatanckie, przedsiębiorstw i szkolne. 

Swoistą homilią było wystąpienie prezesa Tadeusza Chwiedzia, który 
przedstawił szczegółowe kalendarium wydarzeń, które doprowadziły do 
tak tragicznych wydarzeń – masowych deportacji w latach 1940–1941, 
jak i późniejszych, aż do 1956 r. Deportowano osoby, które nie zgadzały się 
z panującym ustrojem w ówczesnej Polsce. Zaprezentowane według różnych 
źródeł udokumentowane fakty i liczby dotyczące deportowanych w latach 
1939–1956 – 1 350 tys. osób, z których co trzeci nie wrócił z „nieludzkiej 
ziemi”, koszmarne warunki transportu i życia – wegetacji na zesłaniu, wzbu-
dziły w słuchaczach refleksję i zadumę nad naszym zesłańczym losem.

Po zakończonej mszy świętej przeszliśmy do pomnika – obelisku upa-
miętniającego tragedię wywózek Polaków na Sybir i do Kazachstanu.

Ksiądz proboszcz odmówił modlitwę w intencji sybiraków – zmarłych 
i żyjących, następnie Chór im. S. Moniuszki pod dyrekcją prof. Jerzego 
Śródkowskiego wykonał Hymn Sybiraków. 

Po tak uroczystym wstępie nastąpiła dekoracja zasłużonych osób: Złotą 
Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków otrzymał dyrygent 
chóru Jerzy Śródkowski, natomiast Odznakę Honorową Sybiraka przewod-
niczący Rady Gminy Mirosław Kłosek. Dekoracji dokonał prezes Tadeusz 
Chwiedź w asyście prezesa Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłań-
ców Sybiru Jerzego Bołtucia.
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Przy pieśniach patriotycznych w wykonaniu chóru zostały złożone kwia-
ty i zapalone znicze.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w Domu Kultury w Pogorzał-
kach. Wysłuchaliśmy wspaniałego koncertu w wykonaniu wspomniane-
go już Chóru im. S. Moniuszki oraz zespołu „Narwianie” pod kierunkiem 
Marcina Sakowskiego. Były to pieśni patriotyczne, jak również ludowe 
z lokalnego folkloru.

Organizatorem ze strony sybiraków był Hipolit Popławski z Koła ZS 
nr 13 w Białymstoku, który bardzo serdecznie podziękował zarządowi 
gminy, jak również dyrektor Domu Kultury Joannie Sobieskiej za pokrycie 
kosztów organizacji uroczystości.

hipolit Popławski, Jolanta hryniewicka

JuBiLeuSZ 70-Lecia dOmu dLa dZieci  
im. SyBiraKów w SZymOnOwie

2 lipca 2016 r. w Szymonowie odbyła się uroczystość obchodów 70-le-
cia powstania Domu dla Dzieci.

Dokładnie 70 lat wcześniej z dalekiego Semipałatyńska w Kazachsta-
nie przybyło do Szymonowa 92 osieroconych polskich dzieci. W 1943 r. 
dzięki staraniom wspaniałej kobiety – Wincentyny Szawczukiewicz 
w Semipałatyńsku powstał Dom Polskiego Dziecka. Z wielkim odda-
niem i poświęceniem opiekowała się ona na „nieludzkiej ziemi” polskimi 
dziećmi, które następnie pod koniec czerwca 1946 r. przywiozła do kraju 
– do Szymonowa. 

Jubileusz rozpoczął się uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym 
w Szymonowie, koncelebrowaną przez proboszcza ks. Dariusza Piórow-
skiego i ks. kanonika Ryszarda Półtoraka. 

Po mszy świętej uczestnicy złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową 
umieszczoną przed wejściem do budynku Domu dla Dzieci. Następnie 
w świetlicy rozpoczęły się obchody jubileuszu. 

Dyrektor Domu dla Dzieci Zofia Bagińska przywitała serdecznie 
wszystkich przybyłych gości. Szczególnie ciepłe słowa skierowane były 
do wychowanków – sybiraków, którzy 70 lat temu wraz z innymi przy-
jechali do Szymonowa. W Domu dla Dzieci w Szymonowie przez 70 lat 



85UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA

wychowywało się łącznie 1164 dzieci – cztery pokolenia, których przed-
stawiciele w osobach najstarszej na spotkaniu sybiraczki Heleny Du-
dek i najmłodszego 7-letniego wychowanka przebywającego aktualnie 
w placówce – Ksawerego otrzymali okolicznościowe upominki. Różni-
ca wieku między najstarszą wychowanką a najmłodszym podopiecznym 
domu wynosi 80 lat.

Następnie prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Bo-
rejko wraz z prezesem Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Olsz-
tynie Zygmuntem Skotnickim wręczyli Zofii Bagińskiej Złotą Odznakę 
Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków. 

Pracownicy Domu dla Dzieci również wyrazili swoje podziękowanie 
pani dyrektor za pracę i zaangażowanie, wręczając kwiaty i pamiątkę.

Na ręce pani dyrektor gratulacje i życzenia jubileuszowe złożyli: se-
kretarz stanu i pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. dialogu między-
narodowego – senator Anna Maria Anders, wojewoda warmińsko-ma-

Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową Domu dla Dzieci im. Sybiraków. Od lewej: 
prezes ZG ZS Kordian Borejko, prezes Zarządu Oddziału ZS w Olsztynie Zygmunt Skot-
nicki i dyrektor Zofia Bagińska
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zurski Artur Chojecki, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego 
Gustaw Marek Brzezin, sekretarz miasta Olsztyna Stanisław Gorczyca, 
rzecznik praw dziecka Marek Michalak, starosta ostródzki Andrzej Wicz-
kowski, wójt gminy Małdyty Marcin Krajewski, dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie Tomasz Podsiadło, senator RP 
Bogusława Orzechowska, poseł na Sejm RP Zbigniew Babalski, guber-
nator Dystryktu 2231 Rotary Club Olsztyn, Zarząd Iławskiego Przed-
siębiorstwa Budowlanego oraz grono pedagogiczne Gimnazjum nr 6  
im. Sybiraków w Grudziądzu.

Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna w wykona-
niu młodzieży Domu dla Dzieci związana tematycznie z jubileuszem, 
którą pomagali przygotować Żaneta i Adam Polańscy z Olsztyna. Były 
wzruszające wiersze i specjalnie skomponowana na tę okazję piosenka 
o Domu dla Dzieci, której refren śpiewali wszyscy uczestnicy. Na zakoń-
czenie aktor sceny warszawskiej Andrzej Chudy zaśpiewał m.in. „Włó-
częgę” i „Modlitwę” Okudżawy. Jego występ bardzo wzruszył starsze 
pokolenie, które dołączyło do występu artysty. 

Prezes Kordian Borejko w asyście prezesa Zarządu Oddziału ZS w Olsztynie Zygmunta 
Skotnickiego odznaczył dyrektor Domu dla Dzieci Zofię Bagińską Złotą Odznaką Hono-
rową za Zasługi dla Związku Sybiraków
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W części historyczno-wspomnieniowej zaprezentowano fragmenty fil-
mów z pierwszego w Polsce Zjazdu Sybiraków, który odbył się w Domu 
Dziecka w Szymonowie 2 lipca 1985 r., oraz z II Zjazdu wychowanków 
połączonego z nadaniem imienia Sierot Sybirackich w 1993 r. Całość 
zakończyła prezentacja obrazująca codzienne życie domu i aktualne wy-
darzenia.

Goście mieli możliwość obejrzenia wystawy ilustrującej 70 lat istnie-
nia Domu dla Dzieci, kronik z całego okresu i pamiątek z Semipałatyń-
ska, a przy specjalnie przygotowanym na tę okazję torcie mogli wspomi-
nać minione lata.

Po uroczystym obiedzie rozpoczął się Festyn Rodzinny w ramach 
Wojewódzkich Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina – tu wszystko się za-
czyna”. Nieocenieni w prowadzeniu festynu byli zaprzyjaźnieni muzycy 
z Olsztyna – Agnieszka Skrycka i Andrzej Perdian.

Dzieci i dorośli mogli korzystać z wielu atrakcji przygotowanych 
przez organizatorów festynu, m.in. zjeżdżalni, dmuchanych kul, mini-
golfa, występów klownów, cegiełki z niespodzianką i z zasobów licznych 
punktów gastronomicznych. Mieli również okazję obejrzeć występ mło-
dych artystów z zespołu Disco Kwiatki z Olsztyna. Głównym punktem 
festynu była aukcja obrazów namalowanych przez wychowanków Domu 
dla Dzieci.

Na zakończenie festynu goście i domownicy mieli okazję spróbować 
pysznej nowości – „tortu chlebowego” przekazanego przez sponsorów 
z Morąga.

Zofia Bagińska
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Z żalem zawiadamiamy, że 5 czerwca 2016 r. zmarł

śp. Grzegorz Poleszczuk

Urodzony 19 grudnia 1927 r. w Żeleźnicy (woj. poleskie). 10 lutego 
1940 r. deportowany na Sybir wraz z całą rodziną. Przebywał i ciężko 
pracował najpierw w tajdze, Uczastok numer 2, niedaleko Workuty, 

następnie przez Samarkandę i Taszkient z rodziną dostał się do 
południowego Kazachstanu, do kołchozu Enbek. Później uczył się 

i pracował w Ałma-Acie. Do Polski wrócił z rodziną w 1946 r.  
Niemal od początku powstania Koła Związku Sybiraków w Turku był 
jego aktywnym działaczem, m.in. jako członek pocztu sztandarowego 

Koła. Odznaczony Odznaką Honorową Sybiraka oraz Krzyżem 
Zesłańców Sybiru. 

Cześć Jego pamięci!

Wyrazy głębokiego współczucia Małżonce Helenie składają
Zarząd Koła Związku Sybiraków w Turku oraz Zarząd Oddziału 

Związku Sybiraków w Koninie

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 16 lipca 2016 r. w wieku 80 lat 
odszedł na wieczną służbę do Pana nasz serdeczny Przyjaciel

śp. Jerzy Ziółkowski

sybirak, jeden z założycieli reaktywowanego Związku Sybiraków 
w Poznaniu, wieloletni sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, 

autor cennej biografii pt. „Syn Granatowego”, członek Rodziny Policyjnej 
1939, wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi, sybirackimi 

i stowarzyszeń naukowo-technicznych.
Rodzinie Zmarłego wyrazy współczucia składają  

Sybiracy Wielkopolski.

Cześć Jego pamięci!
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W dniu 23 lipca 2016 r. zmarł

śp. Jerzy durecki

Zasłużony działacz Oddziału Związku Sybiraków w Bydgoszczy. Był 
synem policjanta z Łucka zamordowanego w Bykowni. W 1940 r. 
wraz z matką zesłany do Kazachstanu, gdzie pracował w kołchozie 

hodowlanym, a następnie w hucie na Uralu.
Członek 20-osobowej grupy inicjatywnej reaktywującej struktury 
Związku Sybiraków w woj. bydgoskim. Inicjator powstania Koła 
zrzeszającego sybiraków z dzielnic Osiedle Leśne i Bartodzieje, 

a następnie jego prezes. W 1990 r. przyczynił się do ufundowania 
sztandaru Oddziału ZS w Bydgoszczy. Od 1989 r. działał w Komisji 

Rewizyjnej Oddziału jako członek, a od 1993 r. jako jej przewodniczący. 
Odznaczał się dużym profesjonalizmem i bezstronnością. Z jego 

inicjatywy w 2007 r. Koło Bartodzieje ufundowało tablicę epitafijną 
w Bazylice Mniejszej w Bydgoszczy i tam w  rocznicę drugiej 

masowej wywózki organizowało mszę świętą oraz spotkanie sybiraków 
z przedstawicielami władz wojewódzkich i miejskich. Jerzy Durecki 

był zapraszany na spotkania z młodzieżą szkolną, dzielił się z nią 
wspomnieniami z zesłania. W 2009 r. wydał wspomnienia  

„Dzięki Maryji przetrwałem zesłanie”.
Za działalność odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką 

Honorową Sybiraka, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową za Zasługi 
dla Związku Sybiraków  

oraz Krzyżem Zesłańców Sybiru.

Cześć Jego Pamięci!

Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Bydgoszczy
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W dniu 5 września 2016 r. zmarła zasłużona sybiraczka 

śp. Zofia helwing z domu Sawicka 

Pierwszy prezes Zarządu Oddziału odrodzonego Związku Sybiraków 
we Wrocławiu. Autorka wielu książek i publikacji o losach zesłańców 

na Sybir (pseudonim literacki: Zofia Tarkocińska). Aktywnie 
uczestniczyła w działaniach Związku, ze szczególnym ukierunkowaniem 
na pracę z młodzieżą. Współtwórczyni Sanktuarium Golgoty Wschodu. 

Wyróżniona godnością honorowego prezesa Zarządu Oddziału  
Związku Sybiraków we Wrocławiu. 

Żegnamy Ją z bólem, zachowując w pamięci życzliwość, uczynność 
i dobroć, jakimi nas obdarowywała przez całe życie. 

Cześć Jej pamięci!

Zarząd Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu
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