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SPRAWY ORGANIZACYJNE

Warszawa, 12 sierpnia 2016 r. 

ZG/602/16 
  

   Szanowny Pan
     Prof. Piotr Gałecki
     Konsultant Krajowy
     w Dziedzinie Psychiatrii
     Klinika Psychiatrii Dorosłych
     Uniwersytet Medyczny w Łodzi
     ul. Aleksandrowska 159
     91-229 Łódź
Szanowny Panie Profesorze!

Zarząd Główny Związku Sybiraków zwraca się do Pana Profesora o me-
rytoryczną pomoc w rozstrzygnięciu elementarnej, a jednocześnie prioryte-
towej sprawy, jaką jest obecny stan zdrowia członków Związku Sybiraków, 
jako pochodnej ekstremalnych i traumatycznych doświadczeń zesłańców.

Szanowny Panie Profesorze!
Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi z wysokości Pana urzędu jako 

Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Psychiatrii: czy przebywanie dziecka 
w wieku od jednego roku do siedmiu lat na zesłaniu i deportacji w ZSRR w tak 
ekstremalnych warunkach klimatycznych i higienicznych, narażonego na ciągły 
stres, przewlekły brak snu, rozdzielenie z bliskimi, zmuszonego do niewolniczej 
pracy od najmłodszych lat życia, przewlekle głodnego i widzącego umieranie 
najbliższych – może spowodować zmiany fizyczne i psychiczne w młodym orga-
nizmie, które ujawniają się w późniejszym wieku jako liczne zmiany chorobowe 
prowadzące najczęściej do trwałego inwalidztwa psychofizycznego.

       Z wyrazami szacunku

„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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Łódź, dn. 09.01.2017 r.
KKP/5/2017 
     Pan
     Kordian Borejko
     Prezes Związku Sybiraków
Szanowny Panie Prezesie,
W odpowiedzi na Pana prośbę postaram się udzielić jak najbardziej wyczerpującej 

odpowiedzi.
Każda sytuacja o znamionach stresu zmusza nas do określonego zachowania. 

Najczęściej podejmujemy różnorodne wysiłki pozwalające nam na zdobycie kontroli 
nad wydarzeniami oraz nad naszymi uczuciami. Całokształt aktywności podejmo-
wanej przez człowieka w konkretnej sytuacji stresowej nosi nazwę radzenia sobie. 
Nieadekwatne strategie radzenia sobie mogą pogłębiać stan zagrożenia i stanowić 
dodatkowe źródło stresu.

Niewątpliwie przebywanie na zesłaniu, niezależnie od czasu jego trwania, należy 
uznać za skrajnie stresogenną sytuację dla każdego człowieka, który jej doświadczył.

Okres rozwojowy wczesnego dzieciństwa jest szczególnie istotny dla kształtowa-
nia się osobowości oraz zdolności radzenia sobie w życiu dorosłym. Na kształtowa-
nie się osobowości mają wpływ zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. 
Doświadczenia fizyczne i emocjonalne z tego okresu, szczególnie doświadczane 
traumy, mogą stać się przyczyną dysfunkcji zdrowia psychicznego i fizycznego. 
Konsekwencje te mogą ujawniać się nawet wiele lat po przeżytej traumie. Co więcej, 
badania z ostatnich lat pozwalają nam wysunąć wniosek o trwałych zmianach ge-
netycznych będących konsekwencją przeżytej traumy. Zmiany te są następnie prze-
kazywane kolejnym pokoleniom pod postacią zwiększonej podatności na choroby 
i zaburzenia psychiczne. Wczesnodziecięce doświadczenia o znamionach traumy  
są powiązane ze znacznym ryzykiem pojawienia się objawów depresji w ciągu całe-
go późniejszego życia.

Zatem odpowiedź na Państwa pytanie jest jak najbardziej twierdząca.
      Z wyrazami szacunku

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Gałecki
Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii 
Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi,
ul. Aleksandrowska 159, Łódź 91-229
tel. (42) 715-57-77; fax (42) 652-80-30
email: konsultant.krajowy.psychiatria@umed.lodz.pl

KONSULTANT KRAJOWY 
W DZIEDZINIE PSYCHIATRII



Warszawa, 23 stycznia 2017 r. 

ZG/58/17 
  

   Sz.P. Jan Józef Kasprzyk
     Szef Urzędu ds. Kombatantów    
     i Osób Represjonowanych
     ul. Wspólna 2/4
     00-926 Warszawa         

Szanowny Panie Ministrze,

Zarząd Główny Związku Sybiraków zwraca się z uprzejmą prośbą do 
Pana Ministra o podjęcie inicjatywy w sprawie ustanowienia „Narodowego 
Dnia Pamięci o Ofiarach Golgoty Wschodu” w dniu 10 lutego jako święta 
państwowego bez dnia wolnego. Dzień ten upamiętniałby wszystkich tych, 
którzy zesłani zostali w głąb ZSRR w latach 1940–1956, tych, którym nie 
dane było wrócić do Ojczyzny, ale i tych, którzy przeżyli okropności zesła-
nia i przekazują młodszym pokoleniom Polaków wiedzę na temat Golgoty 
Wschodu. 

Dzień 10 lutego nie jest datą przypadkową. W tym dniu w 1940 r. so-
wieckie władze okupacyjne dokonały pierwszej operacji deportacyjnej. 
Wywożono całe rodziny, nie oszczędzając dzieci i osób w podeszłym wie-
ku. Wyrwani ze swoich domów w środku zimy, ściśnięci w zimnych wa-
gonach, wiezieni setki tysięcy kilometrów w nieznane, bez świadomości 
miejsca, celu i czasu tego przesiedlenia. W skrajnie trudnych warunkach 
bytowych, bez dostatecznej ilości pożywienia musieli pracować w ekstre-
malnych warunkach pogodowych z nadzieją, że ten koszmar kiedyś musi 
się skończyć. 

Niech 10 lutego będzie też datą symboliczną i punktem wyjścia dla po-
zostałych trzech masowych deportacji. Przymusowe przesiedlenia polskich 
obywateli na Syberię i do Kazachstanu były najbardziej masową formą re-
presji stosowaną przez sowieckiego okupanta. Przyjmuje się, że liczba osób 
wywiezionych to około 1 350 000, 1/3 zmarła na zesłaniu, nie doczekawszy 
powrotu. 

„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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Niech 10 lutego będzie chwilą zadumy nad ciężkim losem tych, którym 
odebrano prawo do godnego życia, niech będzie refleksją nad życiem ludz-
kim, jak jeden gest, jedno słowo, jedna decyzja mogą zaważyć nad ludzkim 
losem, nad tysiącami istnień ludzkich. 

Obowiązkiem każdego Polaka jest pamiętać o swojej przeszłości, znać 
historię swojego narodu i państwa, żeby móc patrzeć w przyszłość. Dlatego 
też wiedza na temat historii zesłań, ich przyczyny i konsekwencji powinna 
być rozpowszechniana.

Ustanowienie rocznicy I masowej deportacji dniem święta narodowego 
daje szansę i nadzieję, że wiedza o tych tragicznych wydarzeniach przetrwa 
w pamięci przyszłych pokoleń. 

       Z poważaniem
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Warszawa, 27 stycznia 2017 r. 

ZG/87/17 
  

   
Szanowni Dyrektorzy Gimnazjów 
noszących imię związane z Sybirakami

Zarząd Główny Związku Sybiraków ubolewa nad stratą wielu szkół noszących 
imię Sybiraków w związku z uchwaleniem ustawy o zmianach w szkolnictwie i li-
kwidacją gimnazjów. Jest to niewątpliwie ogromna strata dla naszego stowarzysze-
nia. Ta sytuacja budzi zaniepokojenie zwłaszcza w kontekście kontynuacji przeka-
zywania wiedzy na temat zsyłek obywateli polskich w głąb ZSRR i zachowania jej 
dla przyszłych pokoleń. Szkoły noszące imię Sybiraków wiedzę tę pielęgnowały 
i upowszechniały w społeczeństwie, za co serdecznie dziękujemy.

W związku z wprowadzanymi zmianami planujemy wysłać pismo-apel do orga-
nów samorządowych tych miejscowości, w których znajdują się obecnie gimnazja, 
z zapytaniem, jaki los czeka – w związku z reformą – Izby Pamięci przechowujące 
pamiątki o tematyce sybirackiej i sztandary, oraz z apelem, by pozostały nienaru-
szone w jednolitym systemie edukacyjnym, tak aby zachować pamięć u przyszłych 
pokoleń o Golgocie Wschodu, która jest częścią naszej historii.

Temat Syberii i Sybiraków zawsze był tematem zasadniczym w trakcie corocz-
nych spotkań podczas Zjazdów Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Sto-
warzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru. Mamy nadzieję, że 
ten ważny problem będzie również tematem dyskusji podczas tegorocznego Zjazdu 
w Olsztynie i spotkamy się tam w szerokim gronie.  

Jesteśmy przekonani, że dzięki determinacji nas wszystkich będziemy spotykali 
się przez kolejne lata, kultywując w społeczeństwie wiedzę o zesłaniach. 

Życzymy Państwu satysfakcji z wykonywanej pracy i wytrwałości w codzien-
nych działaniach. 

                                                             Z poważaniem

„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



8 KOMUNIKAT 1/131

Warszawa, 16 lutego 2017 r. 

ZG/137/17 
  

  Jednostki samorządu terytorialnego, 
    będące organem prowadzącym gimnazja
         

Zarząd Główny Związku Sybiraków jako stowarzyszenie byłych zesłań-
ców w głąb ZSRR zajmuje się m.in. kultywowaniem pamięci o represjach 
na obywatelach polskich w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu. 
Jednym z elementów tej działalności było i jest nadawanie szkołom imienia 
związanego z Sybirakami. Daje to nam ogromną satysfakcję, radość i na-
dzieję, że pamięć o Golgocie Wschodu przetrwa w pamięci przyszłych po-
koleń, a szkoły będą kontynuować idee sybirackie, kiedy nas już zabraknie. 

Co roku, już od sześciu lat, odbywają się Ogólnopolskie Zjazdy Dyrekto-
rów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upa-
miętniające Zesłańców Sybiru, które mają na celu m.in. wymianę informacji 
i doświadczeń na temat prowadzonej działalności związanej z upowszech-
nianiem wiedzy o zesłaniach oraz ustalenie zakresu działań na kolejne lata. 

W związku z likwidacją szkół gimnazjalnych odczujemy w sposób dra-
styczny spadek „naszych” szkół, ponieważ ze wszystkich placówek około 
85% stanowią właśnie gimnazja.

Szkoły te posiadają sztandary związane z patronem, izby pamięci i boga-
ty księgozbiór o tematyce sybirackiej. Grono pedagogiczne oraz uczniowie 
aktywnie uczestniczą w życiu naszego stowarzyszenia, biorą udział w uro-
czystościach sybirackich, sami też przygotowują wystąpienia, apele, przed-
stawienia, organizują konkursy wiedzy na temat zesłań. Takie społeczne 
zaangażowanie służy rozwijaniu patriotyzmu, utożsamiania się z Ojczyzną. 

W związku z przeprowadzoną reformą mamy obawy, co stanie się z do-
robkiem tych szkół, czy w innej formie przetrwają nazwy upamiętniające 
Sybiraków. Dla nas byłaby to strata nie do powetowania. Gimnazja stanowi-
ły fundament naszej działalności także w zakresie edukacyjnym. Tu odbywa 
się najwięcej lekcji „żywej” historii. 

„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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Czy jest szansa i nadzieja, że powstające w miejscach likwidowanych 
gimnazjów placówki edukacyjne przejmą rolę „nośnika pamięci o Golgocie 
Wschodu”, że wszystkie pamiątki związane z tematyką sybiracką będą na-
leżycie przechowywane i udostępniane w celu poszerzania wiedzy o zesła-
niach obywateli polskich w głąb ZSRR? 

Jesteśmy przekonani, że rozważą Państwo wszelkie aspekty dokonywa-
nych zmian, żeby były one jak najmniej bolesne dla 30-tysięcznej społecz-
ności sybirackiej zrzeszonej w naszej organizacji. 

                                                         Z poważaniem
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WAlNE ZEBRANIE ODDZIAŁU ZWIĄZKU SYBIRAKÓW  
W NOWYM SĄcZU

W dniu 14 stycznia 2017 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-
-Wyborcze Oddziału Związku Sybiraków w Nowym Sączu.

Prezes Kazimierz Korczyński poprosił Antoninę Dzikowską, honorowego 
członka Związku Sybiraków, o prowadzenie zebrania. Na protokolanta została 
wyznaczona Maria Sowa – sekretarz Stowarzyszenia Pamięci Polskiego Sybiru.

Kazimierz Korczyński przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału 
Związku Sybiraków za lata 2011–2016. Podziękował serdecznie wszystkim, 
którzy wspierają Związek Sybiraków w jego działaniach, m.in. Zespołowi 
Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, Stowarzyszeniu Pamięci Polskie-
go Sybiru, Organizacji Społeczno-Wychowawczej „Strzelec” Nowy Sącz.

Odczytano protokół Komisji Rewizyjnej i wniesiono o udzielenie  
absolutorium Zarządowi. Jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi 
Oddziału. 

Daniel Piniański zaproponował, aby Zarząd Oddziału w całości pozo-
stał na następną kadencję. Uzyskano zgodę wszystkich członków Zarządu. 
Przez aklamację przyjęto Zarząd Oddziału w składzie:

prezes – Kazimierz Korczyński
wiceprezes – Danuta Rybicka
skarbnik – Anna Wencko
członkowie Zarządu: Halina Augustyn, Teresa Bartkowska, Helena 

Murczak, Aleksandra Potoczek

Sybiracy uczestniczący w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Oddziału
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Zbigniew Lewczykowski zabrał głos w sprawie odczytywania apelu 
smoleńskiego podczas uroczystości sybirackich. Ustalono, że sybiracy 
zwrócą się do Zarządu Głównego, by ten wystosował sprzeciw w tej spra-
wie do stosownych organów. Sybiracy kategorycznie sprzeciwiają się od-
czytywaniu apelu smoleńskiego podczas swoich uroczystości. 

Na zakończenie Kazimierz Korczyński podziękował za ponowny wy-
bór na stanowisko prezesa i obiecał dalej pracować rzetelnie dla Związku 
Sybiraków. Zadeklarował, że głównym zadaniem i elementem współpracy 
ze Stowarzyszeniem Pamięci Polskiego Sybiru będzie pomoc najstarszym 
sybirakom w codziennych sprawach.

W spotkaniu wzięło udział 14 sybiraków.
Renata Skowron

ZEBRANIE SPRAWOZDAWcZO-WYBORcZE  
KOŁA ZWIĄZKU SYBIRAKÓW W TORUNIU

W dniu 14 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół nr 1, na który składają się 
VI LO oraz 6 Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru, odbyło się Zebranie Spra-
wozdawczo-Wyborcze Koła Związku Sybiraków w Toruniu. Na zebranie 
zaproszono wszystkich członków Koła, jednak ze względu na aktualny 
wiek sybiraków przybyła tylko część. 

Przywitania uczestników dokonał prezes Zarządu Koła Wiesław Chró-
ścielewski. Dalszą część zebrania poprowadził prezes Zarządu Oddziału 
ZS w Toruniu Jan Myrcha. Omówił harmonogram Zebrania Sprawozdaw-
czo-Wyborczego i udzielił głosu wiceprezesowi Zarządu Koła Stanisławo-
wi Dubielowi w celu przedstawienia przez niego sprawozdania z działalno-
ści Koła za cztery lata, z dokładnym wyszczególnieniem pracy w 2016 r., 
w którym to roku sybiracy brali udział w 42 uroczystościach. 

Odczytano sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Finansowej Koła – przy-
jęto je bez zastrzeżeń. Następnie przystąpiono do udzielenia absolutorium 
Zarządowi. W wyniku głosowania absolutorium jednogłośnie zostało udzie-
lone. Rozpoczęły się wybory nowych władz, Komisji Rewizyjnej Koła oraz 
delegatów na Walne Zgromadzenie Oddziału Związku Sybiraków w Toruniu.  

W jawnym głosowaniu prezesem Zarządu Koła Związku Sybiraków 
w Toruniu został jednogłośnie wybrany Wiesław Chróścielewski. Ponadto 
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wybrano 19 delegatów na Walne Zgromadzenie Oddziału Związku Sybira-
ków w Toruniu. 

Po wykonaniu wszystkich czynności zgodnych ze statutem zebranie za-
kończono. Uczestnicy udali się do kościoła pw. Chrystusa Króla na mszę 
świętą w intencji sybiraków, którą celebrował ks. prałat Józef Nowakowski, 
opiekun toruńskich sybiraków, wraz z proboszczem parafii ks. Andrzejem 
Nowickim. Po mszy świętej wszyscy udali się na spotkanie wigilijne wraz 
pierwszym zastępcą prezydenta miasta Torunia Zbigniewem Fiderewi-
czem, przedstawicielem Zarządu Województwa Marcinem Swaczyną oraz 
dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 Zbigniewem Matuszewiczem. Po złożeniu 
życzeń, spożyciu obiadu i słodkim ciastku zakończono uroczyste spotkanie 
Koła Związku Sybiraków w Toruniu.

Jan Myrcha

WAlNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWcZO-WYBORcZE 
STOWARZYSZENIA PAMIęcI POlSKIEGO SYBIRU 

W NOWYM SĄcZU

Dnia 10 grudnia 2016 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wy-
borcze Stowarzyszenia Pamięci Polskiego Sybiru w Nowym Sączu. Podczas 
zebrania prezes Robert Sobol przedstawił sprawozdanie z działalności Sto-

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Związku Sybiraków w Toruniu



13SPRAWY ORGANIZACYJNE

warzyszenia za okres ostatnich czterech lat. Omówiono także wykonanie 
wniosków przyjętych do realizacji na poprzednim zebraniu. Wnioski zosta-
ły zrealizowane w całości lub częściowo. Zdecydowano o kontynuowaniu 
wniosku dotyczącego dokumentowania grobów sybiraków na sądeckich 
cmentarzach (fotografia i opis). Podjęto także wniosek dotyczący organizacji 
pomocy najstarszym sybirakom, a także opieki nad grobami sybiraków.

Po części sprawozdawczej odbyły się wybory, w wyniku których wybra-
no nowe władze Stowarzyszenia:

prezes – Antonina Dzikowska
wiceprezes – Kazimierz Korczyński
sekretarz – Maria Sowa
skarbnik – Maksymilian Wilk
członek – Renata Skowron
Komisja Rewizyjna:
przewodnicząca – Halina Olszak
członkowie – Barbara Fyda, Anna Gał

Skrót sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Pamięci Polskiego 
Sybiru w Nowym Sączu za lata 2013–2016

Jako stowarzyszenie, które zostało powołane w celu kultywowania pa-
mięci o zesłańcach Sybiru, przekazywania tej wiedzy młodemu pokole-
niu, wspierania działalności Związku Sybiraków i podejmowania działań 
mających na celu zachowanie żywej pamięci o Golgocie Wschodu, reali-
zowaliśmy zadania wspólnie z Zespołem Szkół nr 2 im. Sybiraków oraz 
Oddziałem Związku Sybiraków w Nowym Sączu.

Każdego roku:
– odbywały się spotkania opłatkowe członków Stowarzyszenia i sybira-

ków, połączone z zebraniem sprawozdawczym, 
– z okazji rocznicy wywózki Polaków na „nieludzką ziemię” składaliśmy 

wiązanki kwiatów na grobie sybiraków i pod obeliskiem Pamięci Sybiraków. 
W 2015 r. odbyły się uroczystości z okazji 25-lecia Związku Sybiraków,

– odbywał się Międzyszkolny Konkurs Poezji Sybirackiej – członkowie 
Stowarzyszenia, wspólnie z nauczycielami i uczniami Zespołu Szkół nr 2 
im. Sybiraków, organizowali konkurs i zasiadali w jury konkursowym ra-
zem z sybirakami,

– uczestniczyliśmy w Nowosądeckim Marszu Pamięci Sybiraków, 
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– odbywał się Konkurs Wiedzy o Patronie w Zespole Szkół nr 2 im. Sybi-
raków – członkowie Stowarzyszenia zasiadali w jury konkursowym,

– braliśmy udział, wraz z przedstawicielami szkoły oraz prezesem Za-
rządu Oddziału ZS w Nowym Sączu Kazimierzem Korczyńskim, w Ogól-
nopolskich Zjazdach Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowa-
rzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru,

– zorganizowaliśmy w 2014 r. Ogólnopolski Konkurs „Miejsca zsyłek 
wczoraj i dziś”,

– wraz z młodzieżą z Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków i sybirakami 
braliśmy udział w Międzynarodowym Marszu Żywej Pamięci Polskiego 
Sybiru w Białymstoku, 

– 17 września uczestniczyliśmy w uroczystościach Dnia Sybiraka,
– w listopadzie 2015 r. braliśmy udział w uroczystościach nadania imie-

nia Zesłańców Sybiru mostowi na rzece Ropa, w Gorlicach. 
Członkowie Stowarzyszenia brali również udział w spotkaniach 

w Związku Sybiraków, planując kolejne zadania, w szczególności dotyczą-
ce współpracy z Zespołem Szkół nr 2 im. Sybiraków. 

Rozpoczęto ewidencjonowanie grobów sybiraków na cmentarzu komu-
nalnym w Nowym Sączu, sprawowana była opieka nad Grobem Sybiraków 
na cmentarzu komunalnym i obeliskiem Pamięci Sybiraków, uczestniczyli-
śmy we wszystkich uroczystościach patriotycznych.

Stowarzyszenie liczy w chwili obecnej 48 członków. 
Renata Skowron

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Pamięci Polskiego Sybi-
ru w Nowym Sączu. Prezes Stowarzyszenia Robert Sobol przedstawia sprawozdanie 
z działalności organizacji



MŁODOść SPęDZIlI W ŁAGRAch

W Dniu Sybiraka, który rokrocznie obchodzony jest 17 września w rocz-
nicę napaści ZSRR na Polskę, w 2016 r. w brodnickim „rolniku” spotkało się 
10 sybiraków oraz zaproszeni goście. Jeden z nich przywiózł ziemię z łagru 
koło Szatury z prochami pogrzebanych tam zesłańców m.in. z Jabłonowa 
i podbrodnickich wsi.

Po złożeniu pod szkolnym obeliskiem z 2008 r. wiązanek kwiatów na-
stąpiło odśpiewanie Hymnu Sybiraków i wprowadzenie pocztu ze sztanda-
rem Koła ZS w Brodnicy.

„Tego typu spotkania organizowane są od 2004 r.” – wyjaśnia Justyna 
Bartoszewska, nauczycielka historii w Technikum im. Zesłańców Sybiru 
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. „Zaproszeni sy-
biracy mają możliwość wspólnego spotkania, rozmów i wspomnień oraz 
wysłuchania przygotowanego dla nich przez uczniów programu artystycz-
nego. Odwiedzają również naszą izbę pamięci poświęconą ludziom wy-
wiezionym na Syberię. Są w niej warte poznania stare dokumenty, zdjęcia 
i liczne pamiątki”.

Oprócz gospodarzy i zaproszonych gości honorowe miejsca na trybu-
nach zajęło m.in. 10 brodnickich sybiraków. Najstarszym z nich jest 77-let-
ni Ludwik Kluszczyński, który 10 lutego 1940 r. został wywieziony do 
Ałtaju, skąd wrócił po sześciu latach. Prezes Zarządu Koła Związku Sybi-
raków w Brodnicy Jarosław Michałowski z Wileńszczyzny został wywie-
ziony do Krasnojarska, gdzie jako dziewięciolatek wraz z rodzicami prze-
bywał w latach 1951–1956. Z kolei Jadwiga Wędrowska z Chlebowa koło 
Świedziebni urodziła się w Kirowsku na Baranowszczyźnie. Z rodzicami 
wróciła do Polski w 1946 r., ale już nie do rodzinnej Tulonki pod Mińskiem 
na Białorusi, lecz do opuszczonego przez Niemców gospodarstwa w Chle-
bowie.

„Chociaż z traktatu Sikorski–Majski zawartego w 1941 r. wynikało, że 
z Polski deportowano na Wschód około 390 tys. Polaków, historycy obec-
nie twierdzą, że mogło ich być cztery razy więcej” – informował zebranych 
w swoim wystąpieniu burmistrz Jarosław Radacz, któremu podziękowano 
za pomoc w wydaniu książki o losach zesłańców „Skazani bez wyroku”.

Gościem honorowym spotkania był Cezary Marciniak z Golubia, pro-
wadzący firmę wydobycia torfu w Szaturze, 186 km od Moskwy, który 
dowiedział się o pracujących i pochowanych tam zesłańcach z Jabłonowa 

UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA
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Pomorskiego i podbrodnickich wsi oraz z Grudziądza, Torunia i Chełmży. 
Łagier pod Szaturą o nazwie Siewiernaja Griba ze względu na duże koszty 
nie został dotąd nawet oficjalnie zinwentaryzowany w rejestrach Rosji. To 
z tego miejsca pan Marciniak przywiózł ziemię z prochami byłych więź-
niów.

„Warto zauważyć, że okoliczna ludność, pracownicy leśni i weterani 
wojenni z własnej inicjatywy postanowili zadbać o stare mogiły polskich 
więźniów, którzy niewolniczo musieli pracować, wożąc torf do tamtej-
szej elektrowni” – poinformował przedsiębiorca. „Pochowano tam rów-
nież moich sąsiadów. Z lasu wydzielono kwadrat o wielkości 20 na 20 m, 
który ogrodzono, stawiając wewnątrz dwa krzyże – katolicki i prawo-
sławny. W 2012 r. ponad 100 osób wzięło udział w otwarciu tego miejsca 
i w mszy polowej w obrządku prawosławnym. Miejscowi dbają o cmen-
tarzyk na miarę swoich możliwości. Jest nawet osoba, która stale do-
gląda tego miejsca. Władze nie przeszkadzają. Z kolei międzynarodowy 
charakter nekropolii skłonił już do odbycia wizyt delegacje z Niemiec 
i z Węgier”.

Urna z prochami spoczęła w szkolnej izbie pamięci. Prezes Jarosław 
Michałowski wręczył legitymacje honorowego członka Koła Związku Sy-
biraków w Brodnicy Andrzejowi Rogalskiemu i Cezaremu Marciniakowi. 
Hanna Jarzynka otrzymała Odznakę Honorową Sybiraka.

RS
przedruk z „Czasu Brodnicy” z 19 września 2016 r.

Z DZIAŁAlNOścI KOŁA ZWIĄZKU SYBIRAKÓW NR 8 
POZNAń-WINOGRADY

W Dniu Sybiraka 17 września 2016 r. na osiedlu Wichrowe Wzgórze, 
przy pomniku Golgota Wschodu odbyła się uroczystość złożenia kwiatów 
w hołdzie tym, którzy zmarli na „nieludzkiej ziemi”, wywożeni całymi ro-
dzinami od 1940 r., oraz tym, którzy zginęli podczas wojny, a także zostali 
zamordowani w obozach w Katyniu, Kozielsku, Ostaszkowie.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Koła Związku Sybira-
ków Winogrady z prezes Janiną Janowicz, młodzież i poczty sztandaro-
we Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych nr 37 z dyrektorem Lechosła-
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wem Rybką oraz opiekunem Andrzejem Kucharskim, mieszkańcy osiedla, 
przedstawiciele Rady Nadzorczej i Rady Osiedla Wichrowe Wzgórze.

Jako pierwsza głos zabrała prezes Zarządu Koła Janina Janowicz, któ-
ra przybliżyła słuchaczom losy rodzin sybirackich, ich wieloletnią tułacz-
kę i gehennę w surowych warunkach, na „nieludzkiej ziemi”. Następnie  
ks. Michał rozpoczął wspólną modlitwę w intencji żyjących oraz zmarłych 
już sybiraków. W dalszej części młodzież, mieszkańcy osiedla oraz dele-
gacje Związku Sybiraków oraz Rady Osiedla Wichrowe Wzgórze złożyli 
wiązanki kwiatów i zapalili znicze pod pomnikiem Golgota Wschodu.

Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem hymnu państwo-
wego oraz odprowadzeniem pocztów sztandarowych. Jej podniosły i uro-
czysty charakter na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników.

Na koniec prowadząca uroczystość w imieniu Zarządu i członków Koła 
Związku Sybiraków podziękowała wszystkim osobom z naszego osiedla, 
które dbają o ten pomnik, pomagają w opiece nad tym jakże ważnym dla 
nas wszystkich miejscem pamięci, przyczyniając się do uświetniania uro-
czystości odbywających się przy pomniku Golgota Wschodu. 

Krystyna Żuk-Bąkowska

Złożenie kwiatów pod pomnikiem Golgota Wschodu
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JUBIlEUSZ STUlEcIA SZKOŁY  
W ROZBITYM KAMIENIU

W dniu 24 września 2016 r. w Zespole Oświatowym im. Sybiraków 
w Rozbitym Kamieniu odbył się uroczysty jubileusz stulecia.

Zgodnie z tradycją szkoły świętowanie rozpoczęła msza święta celebro-
wana przez pasterza diecezji drohiczyńskiej ks. bp. Tadeusza Pikusa i towa-
rzyszących mu kapłanów, którzy są związani z parafią i szkołą, ponieważ 
tu pracowali bądź, jak ks. Grzegorz Wierzbicki, są absolwentami szkoły. 
Potem nastąpił procesjonalny przemarsz gości i uczniów do szkoły, gdzie 
przebiegały uroczystości oficjalne i odbył się występ młodzieży szkolnej.

Na obchody stulecia przybyli goście w osobach: ks. bp. Tadeusza Pi-
kusa, ks. prałata Andrzeja Krupy – dziekana dekanatu sokołowskiego, ks. 
Andrzeja Ułasiuka – proboszcza parafii w Rozbitym Kamieniu, Czesława 
Żukowskiego – członka Zarządu Głównego Związku Sybiraków, Piotra 
Kolanowskiego reprezentującego szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, wicedyrektora MKO Delegatura Siedlce Sylwestra 
Różyckiego, prezydenta miasta Siedlce Wojciecha Kudelskiego, przewod-
niczącego Rady Powiatu Sokołowskiego Jarosława Puściona, wójta gminy 
Bielany Zbigniewa Wożniaka, radnych gminy Bielany, dyrektorów placó-
wek, z którymi szkoła współpracuje (Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie, Zespołu Oświatowego im. św. Kró-
lowej Jadwigi w Bielanach-Jarosławach wraz z pocztami sztandarowymi), 
przedstawicieli sanepidu, PUP, rodzin sybirackich, nauczycieli-emerytów 
oraz nauczycieli, którzy na drodze zawodowej na chwilę zatrzymali się 
w szkole w Rozbitym Kamieniu. Przybyły również delegacje OSP w Roz-
bitym Kamieniu i Trebniu wraz z pocztem sztandarowym.

Część oficjalną rozpoczęło wystąpienie dyrektor szkoły Ewy Wrzosek, 
która powitała przybyłych gości oraz krótko przypomniała wydarzenia 
z historii szkoły, a także jej działalność i osiągnięcia na przestrzeni lat. 

Medalem Pro Patria, przyznanym decyzją szefa Urzędu ds. Komba-
tantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka, udekorowano 
sztandar szkoły oraz odznaczono dyrektor Ewę Wrzosek, nauczyciela hi-
storii Agnieszkę Kowalczyk i prezesa Zarządu Oddziału Związku Sybira-
ków w Sokołowie Podlaskim Kazimierza Dobrenkę. Społeczność szkolna 
uhonorowała Grażynę Zawarczyńską, wieloletnią dyrektor placówki, pa-
miątką w postaci dzwonka – symbolu szkoły.
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Następnie prowadzący uroczystość oddali głos gościom, którzy w swo-
ich wystąpieniach mówili o odpowiedzialnej roli, jaką w społeczeństwie 
pełni szkoła, i gratulowali godnego trwania placówki w przekazywaniu 
wiedzy i wychowywaniu w duchu najwyższych wartości. Obecni na uro-
czystości mogli wysłuchać wspomnień absolwentów i osób związanych ze 
szkołą. Nie sposób przejść obojętnie obok słów Róży Golubskiej, zwią-
zanej ze szkołą pamięcią o pracy Marii i Ottona Golubskich (dyrektorów 
szkoły). Wszyscy mogli usłyszeć, jak w szkole żyło nauczycielstwo i jak 
wspólnie wychowywano własne dzieci. Wspominała też o nieprzemijają-
cym błysku w oku swoich koleżanek i kolegów, o pokoleniu wychowanym 
patriotycznie, przygotowanym do służenia społeczeństwu.

Interesujące były także wspomnienia absolwentów: przewodniczącego 
Rady Powiatu Jarosława Puściona, który przedstawił szkołę i niektórych na-
uczycieli z perspektywy małego chłopca. O swojej szkole ciepło i serdecznie 
mówił prezydent miasta Siedlce Wojciech Kudelski. Podkreślił, że wszystko, 
co dotychczas osiągnął, miało korzenie w szkole w Rozbitym Kamieniu. Wójt 
gminy Bielany Zbigniew Woźniak mówił o trwającym od lat dobrym pozio-
mie edukacji w „jubilatce” i panującej w niej niepowtarzalnej atmosferze.

Na zakończenie części oficjal-
nej odczytane zostały listy gratu-
lacyjne od zaproszonych gości, 
którym wcześniej zaplanowane 
obowiązki nie pozwoliły przybyć. 
Serdeczne słowa skierowali z tej 
okazji Agata Kornhauser-Duda, 
małżonka prezydenta RP, minister 
edukacji narodowej Anna Zalew-
ska i senator RP Waldemar Kra-
ska. Przedstawiciele ZNP i ZHP 
odczytali listy od prezes Oddziału 
ZNP Danuty Zadrożnej i komen-
dantki Hufca ZHP w Sokołowie 
Podlaskim Bożenny Hardej.

Dekoracja sztandaru Zespołu Oświa-
towego im. Sybiraków medalem Pro 
Patria
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W drugiej części uroczystości wystąpili uczniowie szkoły. Rozpoczęli 
uczniowie klasy II, którzy przygotowani przez Mariolę Puścion zatańczyli 
poloneza. Następnie montaż słowno-muzyczny, nawiązujący do tradycji, 
historii szkoły i narodu, zaprezentowali uczniowie szkoły podstawowej, 
gimnazjum oraz absolwenci. Młodzi artyści swoim występem wywarli 
ogromne wrażenie na gościach, czego wyrazem są wpisy w księdze pa-
miątkowej. Szczególne słowa uznania skierowano do Elżbiety Rabek 
(scenariusz) i Dominika Grzyba (oprawa muzyczna), którzy przygotowali 
młodzież. Uroczystość uświetnił swoim występem Zespół Pieśni i Tańca 
„Sokołowianie”.

Na koniec uroczystego spotkania głos zabrał absolwent szkoły Wiesław 
Gdula, który z perspektywy już dorosłego człowieka podkreślił, jak ważną 
rolę w kształtowaniu każdego z nas odgrywają szkoła, kościół, dom i śro-
dowisko.

Towarzysząca uroczystości wystawa, zgromadzone pamiątki, zapisy 
w kronikach szkoły i zasoby Izby Pamięci (tworzonej przez Hannę Kudel-
ską) oraz wspomnienia byłych uczniów pozwalają wyrobić sobie pogląd, 
że szkoła w Rozbitym Kamieniu miała szczęście do ludzi. Do oddanych 
pracy, światłych pedagogów, którzy mieli poczucie misji, starali się oddzia-

Polonez w wykonaniu uczniów klasy II
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ływać na środowisko, w którym pracowali i siłowali się z przeciwnościami 
wynikającymi z uwarunkowań społecznych i historycznych.

Należy podkreślić, że w takim sprawozdaniu nie da się powiedzieć wszyst-
kiego, co istotne o funkcjonowaniu szkoły. Do tego potrzebne jest wydanie 
monografii, opracowania, w którym będzie możliwe opisanie wszystkich 
znaczących osiągnięć tej placówki. Jest taka potrzeba, a jednocześnie do-
bra wola dyrekcji szkoły, by wszystkim, którzy budowali bogactwo – przede 
wszystkim duchowe, ale też bazę placówki – dać możliwość rzetelnego 
i prawdziwego opisania pracy, tym samym ocalenia kolorytu przeżytych tu 
lat i uzyskania potwierdzenia autorstwa konkretnych dokonań.

Zespół Oświatowy im. Sybiraków w Rozbitym Kamieniu 

UcZNIOWIE GDYńSKIch SZKÓŁ  
NA SZlAKU MIEJSc PAMIęcI NARODOWEJ

Uroczystość pt. „Uczniowie gdyńskich szkół na szlaku miejsc pamięci 
narodowej” zaplanowano na dzień 9 listopada 2016 r., tuż przed naszym 
Świętem Niepodległości. Do udziału w uroczystości zaproszono delegacje 
gdyńskich organizacji patriotycznych. Ponieważ sybiracy czynnie uczest-
niczą w każdej uroczystości, również otrzymaliśmy zaproszenie do udziału 
w odwiedzeniu gdyńskich miejsc pamięci.

Pomysł i inicjatywa zorganizowania takiej uroczystości wypłynęły od 
dyrektorów gdyńskich szkół – Andrzeja Gogoli i Krzysztofa Jankowskie-
go. Celem wspólnego wyjazdu było rozwinięcie świadomości patriotycz-
nej młodzieży poprzez odwiedzenie gdyńskich miejsc pamięci narodowej 
wraz z weteranami i kombatantami działającymi na terenie Gdyni. 

O godz. 10.00 w auli Zespołu Szkół nr 13 rozpoczęto uroczystość. Ze-
brani kombatanci i uczniowie wysłuchali występu w wykonaniu aktorów 
Agencji Artystycznej z Gdańska. Łzy się w oku kręciły, gdy usłyszeliśmy 
rzewną piosenkę „Rozkwitały pąki białych róż, wróć, Jasieńku, z tej wo-
jenki, już…” albo gdy solista zaśpiewał Hymn Sybiraków. Występ był tak 
dobrany tematycznie, że każda organizacja usłyszała piosenkę lub wiersz 
mówiący o jej tragicznych losach.

Około godz. 11 dwoma autokarami zapełnionymi młodzieżą i komba-
tantami udaliśmy się w naszą podróż „w przeszłość”.
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Projekt przewidywał odwiedzenie sześciu znanych miejsc – pomni-
ków, w następującej kolejności: Pomnik Katyński na Cmentarzu Wojsko-
wym w Gdyni-Redłowie, pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, pomnik 
„W Hołdzie Zesłańcom Sybiru” w parku Rady Europy, pomnik Żołnie-
rzom Armii Krajowej na skwerze Kościuszki, pomnik Gdynian Wysiedlo-
nych na pl. Gdynian Wysiedlonych, pomnik Ofiar Grudnia 1970 w Gdy-
ni-Stoczni.

Uroczystości pod pomnikami rozpoczynały się krótkim wprowadzeniem 
jednego z dyrektorów, towarzysząca nam młodzież deklamowała wiersze 
i śpiewała piosenki o tematyce patriotycznej. Następnie przedstawiciele or-
ganizacji przedstawiali zebranym tragedię, jaką przeżyli w czasie okupacji 
niemieckiej i sowieckiej. Młodzież oraz uczestnicy uroczystości pod każ-
dym pomnikiem składali wiązanki kwiatów i zapalali znicze.

Wyznaczona trasa wiodła pod Pomnik Katyński, pod którym głos zabra-
ła prezes Gdyńskiej Rodziny Katyńskiej Barbara Pytko. Zwracając się do 
młodzieży, opowiedziała, jak Sowieci mordowali w obozach jeńców wojen-
nych, jak przez długie lata zakłamywano prawdę. Pani Barbara wspomniała,  
że na Cmentarzu Wojskowym w Redłowie są mogiły żołnierzy, którzy  

Pod Pomnikiem Katyńskim przemawia Krzysztof Jankowski, dyrektor Zespołu 
Szkół nr 14
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polegli w obronie Gdyni w 1939 r. oraz mogiły komandorów pomordowa-
nych przez UB w latach 1945–1956.

Pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego głos zabrał prezes 
Związku Piłsudczyków RP płk Julian Michaś, który przybliżył młodzieży 
sylwetkę wielkiego Polaka marszałka Józefa Piłsudskiego i jego olbrzymi 
wkład w odzyskanie niepodległości. 

Na pl. Rady Europy stoi nasz pomnik „W Hołdzie Zesłańcom Sybiru”. 
W sposób przystępny starałem się opowiedzieć młodym ludziom o tra-
gedii, jaka spotkała Polaków wywiezionych na Sybir i jak to wyglądało 
z pozycji dziecka (miałem wówczas 12 lat). Na Sybir wywieziono około 
1,3 mln Polaków, z tego 1/5 nigdy nie wróciła do Polski. 

Na skwerze Kościuszki znajduje się pomnik Żołnierzom Armii Krajo-
wej. Prezes Koła Światowego Związku Żołnierzy AK w Gdyni Eugeniusz 
Wrochna opowiedział młodzieży o walkach akowców w czasie okupacji 
niemieckiej. Szczególnie bolesne było, gdy po zakończeniu wojny żołnie-
rze AK ginęli z rąk reżimu komunistycznego.

Piękny pomnik Gdynian Wysiedlonych znajduje się u zbiegu ul. Sta-
rowiejskiej. Zebranych przywitał Benedykt Wietrzykowski, prezes Sto-
warzyszenia Gdynian Wysiedlonych. Okupant niemiecki zaraz po zajęciu 
Gdyni rozpoczął pacyfikację ludności polskiej. Tysiące gdynian musiało 

Tablica poświęcona żołnierzom Armii Krajowej. Od lewej: Andrzej Gogola i Eugeniusz 
Wrochna, prezes Koła Światowego Związku Żołnierzy AK w Gdyni
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natychmiast opuścić swoje mieszkania i w wagonach bydlęcych byli wy-
wożeni w głąb Polski, do Generalnej Guberni. Podobnie jak sybiracy wielu 
z nich nigdy nie wróciło do Gdyni.

Pomnik Ofiar Grudnia 1970 znajduje się w pobliżu stacji Gdynia-Stocz-
nia, tam, gdzie rozpoczęła się tragedia robotników. Pod pomnikiem przywitał 
nas Jerzy Miotke, uczestnik tych zdarzeń, ranny podczas strzałów żołnierzy 
do robotników na wiadukcie. W krótkich słowach opowiedział historię ro-
botników, którzy w drodze do pracy zostali ostrzelani przez wojsko.

Odbyliśmy wspaniałą lekcję historii, lekcję którą młodzi ludzie będą 
długo pamiętać, lekcję na „żywym organizmie”. 

Od kilku lat realizujemy plan przekazania młodemu pokoleniu wie-
dzy o tragicznych losach Polaków w czasie II wojny światowej. Szukamy 
wspólnie różnych dróg dotarcia do młodych serc i umysłów. Nie jest to ła-
twe, od zakończenia wojny minęło ponad 70 lat. Świadkowie tych tragicz-
nych zdarzeń powoli odchodzą, młodzi ludzie żyją na szczęście w innym 
świecie. Na nas spoczywa obowiązek przekazania młodzieży tego kawałka 
tragicznej historii Polski.

Aleksander Ryziński

WIEcZORNIcA PATRIOTYcZNA  
Z OKAZJI NARODOWEGO śWIęTA NIEPODlEGŁOścI

Niezwykle interesującą formę miały obchody Święta Niepodległo-
ści 11 Listopada w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Białym-
stoku w dniu 9 listopada 2016 r. W olbrzymim holu szkoły zgromadzili 
się uczniowie wraz z rodzicami, grono pedagogiczne, szkolny chór oraz 
zaproszeni sybiracy. Przy biało-czerwonej fladze umieszczono maksymę 
marszałka Józefa Piłsudskiego, której był wierny całe życie: „Być zwycię-
żonym i nie ulec – to zwycięstwo”.

Program rozpoczęto odśpiewaniem „Roty”, następnie uczniowie w bar-
dzo przystępny sposób przedstawili historię Polski od zrywów niepodleg- 
łościowych po odzyskanie niepodległości w 1918 r. i czasy II wojny świa-
towej.

Recytowane wiersze były przeplatane odpowiednio skomponowaną 
muzyką, a po każdym utworze odtwórcy przechodzili do symbolicznego 
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ogniska (na środku sali) i stawiali zapaloną lampkę. Nastrój się bardzo 
ożywił, kiedy prowadzący zaczęli omawiać czasy powstania Legionów  
Piłsudskiego – po każdym przekazanym wydarzeniu wszyscy zebrani wraz 
z chórem śpiewali pieśni legionowe: „Wojenko, wojenko”, „Przybyli ułani 
pod okienko”, „Piechota”, „O mój rozmarynie” i inne. Pieśń „My, Pierwsza 
Brygada” – Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego – zebrani odśpiewali 
na stojąco.

Konferansjerzy wstępnie omówili początki wybuchu II wojny świato-
wej.

Poproszona o zabranie głosu, pokrótce nakreśliłam sylwetkę Józefa Pił-
sudskiego – od zesłańca – legionisty po marszałka Polski, sybiraka z legi-
tymacją nr 1. 

Wybuch II wojny światowej, a szczególnie dzień 17 września 1939 r. był 
początkiem tragicznej gehenny Golgoty Wschodu. Wspomnienia z tego 
okresu – byłam deportowana 22 czerwca 1941 r. wraz z matką i czwórką 
rodzeństwa do Ałtajskiego Kraju, skąd powróciłam w marcu 1946 r. – prze-
kazałam słuchaczom w czasie tego spotkania.

Dzieci były bardzo zainteresowane relacją z aresztowania, podróży 
w tak nieludzkich, prymitywnych warunkach, życiem na zesłaniu, przyro-
dą, nauką – starałam się przekazywać to bardzo obrazowo. Pytaniom nie 
było końca, niektóre niekiedy były bardzo dociekliwe.

Na zakończenie wraz ze szkolnym chórem „Figielki” odśpiewaliśmy 
Hymn Sybiraków. 

Zorganizowane spotkanie z okazji tak wielkiego wydarzenia, jakim jest 
11 Listopada, bogate w treść i formę przystępną dla młodych ludzi, z pew-
nością zostanie na długo w ich pamięci.

Jolanta hryniewicka

POWSTANIE KOlEJNEGO ZNAKU PAMIęcI 
ODDZIAŁU ZWIĄZKU SYBIRAKÓW WE WROcŁAWIU

W dniu 9 listopada 2016 r. Zarząd Oddziału Związku Sybiraków we 
Wrocławiu zorganizował uroczystość otwarcia i poświęcenia nowego zna-
ku pamięci, upamiętniającego Golgotę Wschodu Polaków – sybiraków. 
Sybiraków, którzy zamęczeni zostali na „nieludzkiej ziemi” i spoczywają 
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tam, często w nieoznakowanych mogiłach, jak i tych zmarłych po powro-
cie do kraju. Znak pamięci w formie kaplicy w kamiennej baszcie utworzo-
no na terenie Ośrodka dla bezdomnych „Albertówka” w mieście Jugowice, 
którego dyrektorem jest ks. prof. dr hab. Franciszek Głód, kapelan naszego 
Oddziału.

Ksiądz kapelan przygotował pomieszczenie, a następnie przy pomocy 
sybiraków – Zofii Daniszewskiej, Bogusławy Chojenty, Edmunda Studziń-
skiego i wielu innych – nadał mu właściwy wystrój. Wykonano kamienną 
tablicę o treści: „Miejsce Pamięci Polaków Zesłanych Na Sybir. Związek 
Sybiraków Oddział Wrocław. Jugowice 09.11.2016 r.”, którą umieszczono 
na ścianie czołowej baszty. Na wewnętrznej, owalnej ścianie znajdują się: 
krzyż, urny z ziemią z miejsc męczeństwa Polaków oraz tabliczki nagrob-
ne sybiraków zamęczonych na „nieludzkiej ziemi”, jak i zmarłych już po 
powrocie do kraju, m.in. tablice pamiątkowe zmarłych pierwszej prezes 
Zarządu naszego Oddziału Zofii Helwing i długoletniego, bardzo zasłużo-
nego prezesa Jana Fenca. W środkowej części pomieszczenia znajduje się 
okrągła gablota z pamiątkami związanymi z pobytem na zesłaniu.

W dniu uroczystego poświęcenia (otwarcia) delegacja sybiraków z na-
szego Oddziału udała się autokarem do Jugowic. Na czele delegacji stali 
prezes Zarządu Oddziału Eugeniusz Kuszka i jego dwaj zastępcy Roman 

Tablica pamiątkowa na ścianie baszty z kaplicą w Jugowicach
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Janik i Włodzimierz Kowalczyk. Pocztem sztandarowym Oddziału do-
wodził Jerzy Frydel. W Jugowicach delegacja została serdecznie powita-
na przez księdza kapelana i zaproszona na śniadanie. W trakcie śniadania  
ks. Głód opowiedział nam historię powstania ośrodka dla bezdomnych 
i o formach jego działania. 

Postawa naszego kapelana, który w całej swojej długiej posłudze ka-
płańskiej na czołowym miejscu stawiał pomoc potrzebującym, jest na-
prawdę godna podziwu. Ośrodek w Jugowicach stanowi ukoronowanie tej 
działalności.

Uroczystość poświęcenia rozpoczęła msza święta w intencji sybiraków. 
W wygłoszonej homilii ksiądz kapelan we wzruszających słowach przypo-
mniał tragedię Polaków wywiezionych z Kresów Wschodnich na „nieludz-
ką ziemię”, ich umiłowanie ojczyzny i przywiązanie do Kościoła. Modlił 
się również za nas, to znaczy tych, którym dane było powrócić do kraju.

Następnie, procesją, udaliśmy się do „Miejsca Pamięci”, gdzie ksiądz 
kapelan w asyście prezesa Eugeniusz Kuszki dokonał poświęcenia, ude-
korowanej flagami państwowymi, tablicy pamiątkowej umieszczonej przy 
wejściu. Po krótkiej modlitwie, już we wnętrzu kaplicy, poświęcił znaj-
dujące się tam krzyże i tablice pamiątkowe po zmarłych sybirakach. Całą 
ceremonię uświetniał poczet sztandarowy Oddziału. 

Poświęcenie znaku pamięci przez kapelana ks. Franciszka Głoda
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Kolejny znak pamięci Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu 
został oddany społeczeństwu, na wieczną pamiątkę i ku przestrodze na-
stępnym pokoleniom, z przesłaniem: „nie można dopuścić do zapomnie-
nia bolszewickiej zbrodni i jej powtórzenia”. Ośrodek w Jugowicach jest 
miejscem rekolekcji dla wiernych z województwa dolnośląskiego oraz sta-
je się coraz bardziej znanym ośrodkiem turystycznym, w rejonie bogatym 
w atrakcje turystyczne i korzystne warunki klimatyczne. To wszystko po-
woduje, że pamięć o Golgocie Wschodu, zawarta w naszym znaku, będzie 
utrwalana wśród wielu ludzi przebywających w ośrodku.

Uroczystość zakończył uroczysty obiad, podczas którego prezes Kuszka 
serdecznie podziękował księdzu kapelanowi za zaangażowanie i serce, jakie 
wkłada w działalność na rzecz sybiraków. Podziękował za serdeczne przyję-
cie naszej delegacji i poświęcenie znaku pamięci. Po oficjalnym wystąpieniu 
prezesa uczestnicy uroczystości dzielili się wspomnieniami o swoich najbliż-
szych i o swoich losach na zesłaniu. Pełni wrażeń i przekonani o ważności 
przedsięwzięcia, w którym uczestniczyliśmy, wróciliśmy do Wrocławia.

Magdalena Szymerawska, Edmund Studziński, Ryszard Janosz

DZIEń PATRONA SZKOŁY  
W GORZOWIE WIElKOPOlSKIM

Dnia 10 listopada 2016 r. o godz. 9 w Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 16 w Gorzowie Wielkopolskim rozpoczęła się uroczystość zwią-
zana z Dniem Patrona Szkoły Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uczniowie, 
nauczyciele i rodzice spotkali się w sali sportowej, by tam obejrzeć montaż 
słowno-muzyczny związany ze Świętem Niepodległości. Po wprowadzeniu 
sztandaru szkoły przez dyrektora Marka Piechowiaka w asyście uczennic, 
nastąpiło przywitanie gości. Szczególnie miło było nam witać prezes Zarzą-
du Koła Związku Sybiraków Marię Dratwińską wraz z innymi sybirakami 
– mieszkańcami osiedla Staszica. Na uroczystości gościli też wiceprzewod-
niczący Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jan Kaczanowski i dyrektor 
Wydziału Edukacji Eugeniusz Kurzawski oraz radna Rady Miasta Izabela 
Piotrowicz. Związki zawodowe były reprezentowane przez prezes Zarządu 
Gorzowskiego Oddziału ZNP Barbarę Zajbert i jej zastępcę Ewę Dominiak. 
Z zaprzyjaźnionego Przedszkola nr 21 gościliśmy dyrektor Ewę Zalas.
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Spotkanie rozpoczęło się przemówieniem 
dyrektora szkoły, który zwrócił szczegól-
ną uwagę na ważną rolę nauczania historii, 
obecność tradycji oraz wychowanie w duchu 
patriotyzmu. W tej konwencji utrzymany był 
również montaż słowno-muzyczny, przygo-
towany pod hasłem „Myśląc o przyszłości 
narodu, trzeba się oprzeć o jego groby”. Na 
koniec głos zabrali goście, którzy nie kryli 
wzruszenia, jakie przyniósł im występ mło-
dzieży szkolnej. Połączenie muzyki, tańca 
i utworów poetyckich przygotowane zostało 
w konwencji lat dwudziestolecia międzywo-
jennego. Również w tym stylu ubrani byli 
uczniowie i nauczyciele, a dyrektor szko-
ły miał na sobie mundur oficera 69. Pułku 
Piechoty z Gniezna. To nadało uroczystości 
szczególnego charakteru i wzbudziło zain-
teresowanie gości. Na zakończenie wszyscy 
zostali zaproszeni na poczęstunek z gro-
chówką w roli głównej.

Marek Piechowiak

Grupa sybiraków z prezes Zarządu Koła Marią Dratwińską

Przemawia dyrektor Marek Pie-
chowiak
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SYBIRAcY NA JASNEJ GÓRZE 

Dnia 18 listopada 2016 r. delegacja warszawskich sybiraków razem 
z grupą weteranów wzięła udział w pielgrzymce do Częstochowy z okazji 
1050. rocznicy chrztu Polski oraz 95. rocznicy przybycia marszałka Józefa 
Piłsudskiego na Jasną Górę. 

Pielgrzymka zorganizowana była przez Urząd ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych. Po przyjeździe do Częstochowy mieliśmy możliwość 
zwiedzania z przewodnikiem zespołu klasztornego Zakonu Paulinów. 
Wspaniały przewodnik przekazał nam mnóstwo ciekawych informacji na 
temat historii Jasnej Góry. O godz. 13.30 wzięliśmy udział w odbywają-
cej się tylko dwa razy dziennie ceremonii odsłonięcia Cudownego Obrazu 
Matki Bożej. Towarzyszył nam p.o. szefa UdsKiOR Jan Józef Kasprzyk. 

Następnie w Kaplicy Różańcowej została odprawiona msza święta cele-
browana przez o. prof. Eustachego Rakoczego. W homilii kapelan środo-
wisk niepodległościowych przypomniał o ścisłych związkach przedwojen-
nych pułków Wojska Polskiego z Najświętszą Maryją Panną.

„Ta pielgrzymka wszystkich przedstawicieli organizacji kombatanckich jest 
odpowiedzią na Państwa prośby i sugestie, aby w 1050. rocznicę chrztu Polski 
być na Jasnej Górze. Aby podziękować za te lata polskiej państwowości i mod- 
lić się o następne. O pomyślność dla kombatantów, dla ich rodzin, dla tych 
wszystkich, którzy są wzorem i przykładem dla następnych pokoleń” – powie-
dział do kombatantów p.o. szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjono-
wanych Jan Józef Kasprzyk. Podziękował także o. Eustachemu Rakoczemu za 
jego wieloletnią służbę kapłańską wśród żołnierzy niepodległości.

Wieczorem uczestniczyliśmy wszyscy w Apelu Jasnogórskim. Podczas 
modlitwy Jan Józef Kasprzyk wygłosił dziękczynienie oraz przekazał wo-
tum wdzięczności w postaci wiernej kopii obrazu Matki Bożej Kozielskiej, 
która została wykonana specjalnie na życzenie weteranów. Na zakończenie 
odśpiewana została pieśń „Boże, coś Polskę...”. 

Po apelu odbyło się w zakrystii spotkanie z innymi uczestnikami i wy-
konano wspólne zdjęcie. 

Wyjazd był męczący, ale dał nam wiele przeżyć. Trzeba podziękować za 
intencję i wspaniałą organizację tej wyjątkowej pielgrzymki wszystkim od-
delegowanym pracownikom z p.o. szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych Janem Józefem Kasprzykiem na czele.

leon Zujko
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I FESTIWAl PIOSENKI I PIEśNI PATRIOTYcZNEJ

Dnia 19 listopada 2017 r. w Zespole 
Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Go-
rzowie Wielkopolskim odbył się I Festi-
wal Piosenki i Pieśni Patriotycznej. Brało 
w nim udział około 70 uczestników w róż-
nym wieku z Gorzowa Wielkopolskie-
go i powiatu gorzowskiego. Uczestnicy 
startowali w czterech kategoriach wieko-
wych. Wśród szkół podstawowych klasy 
0–III – I miejsce zdobyła Zofia Terlecka ze 
Szkoły Podstawowej w Baczynie, w kate-
gorii szkół podstawowych klasy IV–VI  
– I miejsce zdobyła Natalia Pałka ze 
Szkoły Podstawowej nr 10 w Gorzowie, 
w kategorii gimnazjów I miejsce zdoby-
ła Oliwia Królikowska z Zespołu Szkół 
w Bogdańcu, a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – Wiktoria Antczak 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim.

Festiwal odbywał się pod patronatem prezydenta Gorzowa Jacka Wój-
cickiego, którego reprezentował wiceprezydent miasta Radosław Sujak. 
Swoim patronatem festiwal objęła również lubuski kurator oświaty Ewa 
Rawa, która zaszczyciła nas swoją obecnością. Świętowali z nami także 
radni Gorzowa Piotr Paluch, Piotr Zwierzchlewski, Patryk Broszko, Grze-
gorz Musiałowicz oraz przedstawiciele Koła Związku Sybiraków i senio-
rzy ze Stowarzyszenia Przystań za Wartą.

Małgorzata Karolkowska

PATRIOTYcZNE SPOTKANIE W GIMNAZJUM  
IM. SZARYch SZEREGÓW  

W GORZOWIE WIElKOPOlSKIM 

Jak co roku, w okolicach Święta Niepodległości spotykamy się w naszej 
szkole – Gimnazjum nr 9 im. Szarych Szeregów w Gorzowie Wielkopol-

Zdobywczyni I miejsca wśród 
uczniów najmłodszych klas szkół 
podstawowych Zofia Terlecka ze 
Szkoły Podstawowej w Baczynie
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skim. Młodzież przygotowuje program artystyczny. Zapraszamy miłych 
gości, którymi już od lat są gorzowscy sybiracy. Zawsze jest to ogromne 
przeżycie artystyczne, logistyczne, emocjonalne... Nie jest łatwo uczyć mło-
dzież patriotyzmu albo – jak to się mówi – „przekazywać go”. Najpierw trze-
ba sobie samemu odpowiedzieć na pytanie, czym dla mnie jest patriotyzm? 
A odpowiedź musi być szczera, ponieważ jest to sprawa bardzo osobista, jed-
nocześnie przeżywana wśród innych. Ale szczerość jest najważniejsza. Cza-
sami zgadzamy się z innymi, a czasami nie. l łatwo jest urazić czyjeś uczucia 
czy zawieść oczekiwania. Jednakże takie spotkania są potrzebne, z wielu 
względów. Sybiracy przynoszą ze sobą ogromne doświadczenie życiowe, 
znajomość historii, pogodę ducha, umiejętność odnalezienia się w każdej 
sytuacji, życzliwość, serdeczność, delikatność. Nigdy nas nie zawiedli i za-
wsze serdecznie oklaskiwali. Jest to niezwykle ważne dla młodzieży, która 
wkłada ogrom pracy, zaangażowania, własnego czasu. Młodzież potrzebu-
je być oglądana, oklaskiwana, aby mądrze dorastać, nie może być pozosta-
wiona sama sobie. Potrzebuje wzorów. Bo „czym skórka za młodu...”. Nasi 
uczniowie przez spotkania uczą się, korzystając z wymiany pokoleń. Poznają 
historię od jej naocznych świadków. W 2016 r., w dniu 24 listopada  przygo-
towaliśmy koncert pieśni patriotycznych. Scenariusz zawierał znane polskie 
pieśni wojskowe i patriotyczne oraz piosenki współczesne, związane tema-
tycznie z powstaniem warszawskim i czasami powojennymi. Dodatkowo 
wybraliśmy kilka wierszy. Tematem przewodnim była nasza historia, bardzo 

Wspólna fotografia pamiątkowa młodzieży i sybiraków
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piękna, z której nietrudno wybrać myśli i wydarzenia wzbudzające podnios- 
ły nastrój, jednoczące ludzi. Nie mamy z tym kłopotu, przeciwnie, czasem 
trudno jest z czegoś zrezygnować. Uczniowie mogli zaprezentować swoje 
talenty muzyczne i recytatorskie. Później, jak zawsze, był czas na wspólne 
spotkanie przy kawie i cieście, czas na rozmowę i wytchnienie. 

Agnieszka Wroniak  

SYBIRAcY W SZKOlE PODSTAWOWEJ  
IM. GÓRNIKÓW POlSKIch W WARSZAWIE

Dnia 24 listopada 2016 r. mieliśmy zaszczyt gościć na uroczystej Bar-
bórce, która odbyła się w Szkole Podstawowej nr 173 w Wesołej. Mimo  
że szkoła nosi imię Górników Polskich, jest zaprzyjaźniona i ściśle współ-
pracuje z sybirakami z Koła Praga-Południe oraz z Oddziałem Warszaw-
skim Związku Sybiraków.

Z inicjatywy tej szkoły i przy jej pełnym zaangażowaniu organizowany 
jest konkurs „Ocalić od zapomnienia – Sybiracy są wśród nas”. W bieżą-
cym roku rozpoczyna się już IV edycja tego konkursu. Konkurs jest obję-
ty honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Oddziału 
Warszawskiego Związku Sybiraków. W ramach konkursu dzieci i młodzież 
przeprowadzają wywiady z sybirakami, które po opracowaniu podlegają 
ocenie komisji konkursowej. Ostatnio do konkursu zgłosiło się 36 szkół. 
W tym roku staraniem szkoły udało się wydać w formie książkowej wy-
bór nagrodzonych wywiadów z poprzednich konkursów. Oprócz sybira-
ków udział w uroczystości wzięli przedstawiciele władz dzielnicy Wesoła, 
przedstawiciele górników z orkiestrą i wiele osób, które wspierają szkołę. 

W części oficjalnej głos zabrał wiceprezes Zarządu Głównego Mie-
czysław Pogodziński, który przedstawił zasługi szkoły we współpracy ze 
Związkiem Sybiraków i propagowaniu historii zesłań Polaków na Sybir 
w okresie II wojny światowej. Dyrektor szkoły Lidia Chmielewska oraz 
nauczycielka historii Alicja Napiórkowska zostały odznaczone medalem 
Pro Patria. Dekoracji dokonał płk Mirosław Demediuk, przedstawiciel 
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Odznaczona została 
też nauczycielka tej szkoły Patrycja Kraczek-Zimnicka – Srebrną Odznaką 
Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków.
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Na zakończenie uroczystości szkolny zespół teatralny zaprezentował 
wspaniały spektakl, który spotkał się ze spontanicznym przyjęciem wszyst-
kich zebranych. Po części oficjalnej wystąpiła również orkiestra górnicza, 
która dała pokaz wspaniałej zabawy przy muzyce. Po uroczystości goście 
zaproszeni zostali na miły poczęstunek.

leon Zujko

ODZNAcZENI W RZESZOWIE

W dniu 25 listopada 2016 r. odbyło się zebranie członków Zarządu Od-
działu Związku Sybiraków w Rzeszowie, podczas którego sześciu osobom 
wręczono Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków, przyzna-
ne przez Konwent Odznaki przy Zarządzie Głównym ZS. Złote Odznaki 
otrzymali: Jadwiga Romańczyk, Stanisława Ukarma, Maria Mirkiewicz, 
płk Józef Mroczka, Józef Mordec i Tadeusz Karaś.

W pierwszym rzędzie druga z lewej: Maria Mirkiewicz, obok Jadwiga Romańczyk, Sta-
nisława Ukarma oraz prezes Danuta Zbyszyńska, w drugim rzędzie od prawej: Tadeusz 
Karaś, Józef Mordec, płk Józef Mroczka, członek Zarządu Głównego Marian Boczar
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Spotkanie odbyło się w Sali Klubowej Urzędu Wojewódzkiego w Rze-
szowie. Odznaki wręczył członek Zarządu Głównego Marian Boczar. Gra-
tulacje i podziękowania odznaczonym za dotychczasową pracę dla Związ-
ku złożyli Marian Boczar i prezes Zarządu Oddziału ZS w Rzeszowie 
Danuta Zbyszyńska.

Danuta Zbyszyńska

lEKcJE Z SYBIRAKAMI

Tradycją Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu są spotka-
nia uczniów klas pierwszych z patronem, czyli sybirakami. Ludźmi, którzy 
doświadczyli koszmaru zesłania na „nieludzką ziemię”. 

W tym roku szkolnym sybiracy Danuta Rybicka, Aleksandra Potoczek 
i Kazimierz Korczyński spotkali się z uczniami aż siedmiu oddziałów li-
ceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczą szkoła zawodową.

Podziękowanie dla Aleksandry Potoczek
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Zaproszeni goście opowiadali o swoich przeżyciach związanych z depor-
tacją na Sybir, a także o wspomnieniach, które przekazali im rodzice. To 
ciekawe i smutne historie tułaczki poza granicami państwa w czasie II wojny 
światowej. Sybiracy starają się, aby uczniowie zrozumieli, jak było to trudne, 
okrutne, smutne, jak bardzo zesłańcy byli bezsilni, a mimo to wierzyli w po-
wrót do Polski. Przekazują swoje historie, jednocześnie ucząc patriotyzmu 
i poszanowania tradycji. I nieraz na wspomnienie tych wydarzeń w oczach 
opowiadających, ale i słuchaczy, pojawiają się łzy wzruszenia. Bo spotkania 
wywierają na uczniach duże wrażenie i skłaniają do refleksji.

Dziś niełatwo jest wyobrazić sobie trud życia na zesłaniu. Wykorzystaj-
my więc czas, dopóki jeszcze żyjący sybiracy mogą nam opowiedzieć swo-
je historie. To naprawdę bezcenna wiedza.

W tym roku odszedł Stanisław Faliński – sybirak, żołnierz gen. Andersa, 
który zawsze chętnie spotykał się z uczniami. Jego wspomnienia pozostały 
nie tylko w naszej pamięci, ale także w fotografiach i wspaniałej książce 
„Przez Sybir na Monte Cassino”. Dziękujemy.

Renata Skowron

WIEcZÓR WSPOMNIEń WNUKÓW SYBIRAKÓW 
W BIAŁYMSTOKU

W dniu 9 grudnia 2016 r. o godz. 17 w Szkole Podstawowej nr 34 w Bia-
łymstoku odbył się kolejny Wieczór Wspomnień Wnuków Sybiraków  
„...by czas nie zaćmił i niepamięć...”. Wydarzenie zostało zorganizowane 
przez Podlaskie Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru oraz Wspólno-
tę Wnuków Sybiraków. Wśród zaproszonych sybiraków oraz ich wnuków 
mieliśmy zaszczyt gościć prezesa Oddziału Związku Sybiraków w Białym-
stoku Tadeusza Chwiedzia, dr. Tadeusza Besztę-Borowskiego oraz człon-
ków Zarządu Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru. 
Bohaterami wieczoru byli: Jerzy Bołtuć – wnuk sybiraków Klary i Jana 
Bołtuciów oraz Krzysztof Łaźny – syn i wnuk sybiraków. 

Wieczór Wspomnień Wnuków Sybiraków rozpoczął się powitaniem 
wszystkich zebranych gości przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 34 Je-
rzego Bołtucia. Pięknie zabrzmiał Hymn Sybiraków w wykonaniu uczest-
ników spotkania.
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Następnie głos oddano prezesowi Tadeuszowi Chwiedziowi, którego 
wystąpienie posłużyło jako wprowadzenie do tematyki spotkania. Zauwa-
żył on, że pamięć jest najważniejszym elementem, który buduje przyszłość 
i tożsamość każdego narodu. Dla potwierdzenia znaczenia i sensu organi-
zowania podobnych wydarzeń zacytował słowa polskiego poety Cypriana 
Kamila Norwida: „...aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć, skąd się 
wyszło...”

Krzysztof Łaźny wspominał historię losów swojej matki Ireny Łaźnej, 
wywiezionej wraz z rodziną na Syberię oraz okoliczności powstania książ-
ki jej autorstwa pt. „Przetrwanie”. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, 
że głównie dojrzałość i świadomość powodują, że nie chcemy wyprzeć 
się wspomnień, historii własnych tragicznych losów, które mogą posłużyć 
jako ślad historii dla kształtowania pamięci wśród przyszłych pokoleń. 
Dlatego jego matka postanowiła poświęcić się tej misji.

Nad wspomnieniem historii sybiraków: dziadka Jana i babci Klary po-
chylił się wnuk Jerzy Bołtuć. Dyrektor szkoły wspominał swojego dziadka 
jako człowieka, który kochał ojczyznę i był wychowany w duchu kultury  

Wieczór Wspomnień Wnuków Sybiraków. Od prawej: prezes Tadeusz Chwiedź, Krzysz-
tof Łaźny, Jerzy Bołtuć
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chrześcijańskiej. Był deportowany na Syberię, służył w armii gen. Władysła-
wa Andersa i przeszedł cały szlak bojowy II Korpusu Polskiego. Po zakoń-
czeniu wojny pozostał na emigracji. Z żoną Klarą połączył się dopiero po 
20 latach od aresztowania przez NKWD, gdy w 1959 r. mogła ona wyjechać 
do Stanów Zjednoczonych. Latem 1969 r. oboje przypłynęli statkiem Batory 
do wymarzonej Polski. Jednak dziadek Jerzego Bołtucia, nie mogąc znieść 
panującej sytuacji politycznej, już w czerwcu 1970 r. powrócił do USA, 
gdzie uległ wypadkowi i zmarł. 

Wnuk zapamiętał swojego dziadka jako osobę mądrą i szlachetną. Dzia-
dek Jan do końca życia tęsknił za ojczyzną, nie potrafił jednak zapomnieć 
krzywd wyrządzonych Polakom przez Sowietów.

Na zakończenie uroczystego wieczoru przedstawiciele Zarządu Wspól-
noty Wnuków Sybiraków podziękowali wnukom sybiraków Jerzemu 
Bołtuciowi i Krzysztofowi Łaźnemu za podzielenie się wspomnieniami 
o syberyjskich losach swoich bliskich; dyrektorowi za przygotowanie wy-
stawnego przyjęcia. 

Niezwykły to był wieczór wspomnień, mający na celu przede wszystkim 
krzewienie pamięci o tamtych tragicznych wydarzeniach w historii Polski. To 
spotkanie było hołdem oddanym sybirakom, którzy nie mogli powrócić do oj-
czyzny i spoczywają na „nieludzkiej ziemi” w nieznanych mogiłach, ale także 
tym, którzy po powrocie do ukochanej ojczyzny odeszli już do wieczności…

cezary Rutkowski

WIEcZÓR WIGIlIJNY W SZKOlE PODSTAWOWEJ 
NR 4 IM. SYBIRAKÓW W BIAŁYMSTOKU

W 2016 r., podobnie jak w latach ubiegłych, 14 grudnia uczestniczyli-
śmy w niezwykle wzruszającej uroczystości w Szkole Podstawowej nr 4 
w Białymstoku. Był to niezapomniany wieczór wigilijny.

W odświętnie udekorowanej sali świetlicowej zgromadzili się nauczy-
ciele i sybiracy na czele z prezesem Zarządu Oddziału Związku Sybiraków 
Tadeuszem Chwiedziem. Przybyłych gości gorąco powitali dyrektor szko-
ły Zbigniew Klimowicz i wicedyrektor Jolanta Kuźmicka.

Doniosłym punktem uroczystości były dekoracja Odznaką Honorową 
Sybiraka zasłużonych dla Związku pracowników tejże szkoły przez prezesa 
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Tadeusza Chwiedzia oraz wręczenie podziękowań osobom, które brały 
czynny udział przy obsłudze grup zagranicznych w czasie XVI Międzyna-
rodowego Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku.

Ks. Tomasz Kozłowski (katecheta tej szkoły) odczytał Ewangelię we-
dług św. Łukasza o narodzeniu Jezusa, a potem wspólnie odmówiliśmy 
krótką modlitwę i podzieliliśmy się opłatkiem. 

Prezes Tadeusz Chwiedź przypomniał wigilie Bożego Narodzenia na ze-
słaniu, ale jakże one były inne niż obecne. Bardzo skromne i smutne.

Potem z przyjemnością obejrzeliśmy jasełka pt. „Wieczór wigilijny” 
w wykonaniu uczniów klasy I b, a przygotowane przez nauczycielki: Mał-
gorzatę Maciejewską, Barbarę Karabowicz oraz wicedyrektor Jolantę Kuź-
micką. Podziwialiśmy pomysłowe stroje i wspaniałą grę małych aktorów. 
Pięknie wyglądający aniołowie, pastuszkowie i trzej królowie z darami oraz 
Dzieciątko Boże w żłóbku, a obok niego wzruszający Maryja i św. Józef. 

Wystrój sali, płonące świece, lśniące ozdoby choinkowe i kolędy śpiewa-
ne przez maluchów wprowadziły nas w świąteczny nastrój. Występy arty-
stów nagrodziliśmy gromkimi brawami, a prezes Zarządu Koła nr 9 Związku 
Sybiraków Michał Siewruk obdarował uczniów paczkami ze słodyczami.

Dalszą część wieczoru spędziliśmy przy wigilijnym stole, przy ciastecz-
kach i herbatce.

Było to bardzo miłe spotkanie sybiraków ze społecznością szkolną. 
heronima Dzierma

SPOTKANIE OPŁATKOWE  
POŁĄcZONYch KÓŁ SYBIRAcKIch W POZNANIU

Od wielu lat grudzień jest miesiącem spotkań opłatkowych. W tym roku, 
tak jak w minionym, odbyło się spotkanie opłatkowe połączonych Kół 
Związku Sybiraków z poznańskich dzielnic Grunwaldu i Jeżyc.

14 grudnia 2016 r. od godzin rannych trwały ostatnie przygotowania 
do oczekującego nas spotkania, nad czym czuwali prezesi Zarządów Kół 
Marian Macutkiewicz i Zdzisław Tomasik. Już od godziny 11.30 zaczęli 
przybywać do pięknego lokalu restauracji Savoy na poznańskich Ogrodach 
pierwsi sybiracy, a wśród nich Bronisława Halik oraz Maria Paskorska, 
które zabezpieczały „materialny” przebieg uroczystości.
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Punktualnie o godz. 12 wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, 
a jednocześnie prezes jeżyckiego Zarządu Koła Zdzisław Tomasik poprosił 
zebranych o powstanie i o odśpiewanie hymnu zesłańców Sybiru. Z 40 gar-
deł popłynęły dostojne słowa pięknego hymnu autorstwa Mariana Jonkaj-
tysa. Każdy uczestnik spotkania otrzymał gotowy tekst hymnu i piosenki 
o matce sybiraczce. Następnie prezes przestawił zaproszonych gości: pro-
boszcza parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza ks. Tomasza Morasza. Jest 
on duchowym opiekunem Koła sybiraków z dzielnicy jeżyckiej. Sybiracy 
gościnnie korzystają każdego miesiąca z sali katechetycznej. Poza tym za-
proszenie przyjął przewodniczący Rodziny Policyjnej 1939 Andrzej Bo-
rowski. W zebraniu uczestniczył honorowy już prezes Ziemomysł Anger.

Proboszcz, po odprawieniu krótkiej modlitwy, podziękował za zaprosze-
nie, życząc zebranym sybiraczkom i sybirakom spokojnych świąt i szczęś- 
liwego Nowego Roku w zdrowiu i pogodzie ducha.

W następnym punkcie spotkania zabrał głos Marian Macutkiewicz. Pre-
zes zrelacjonował swój coroczny pobyt na Litwie z darami dla młodzieży 
polskiej szkoły. Polska młodzież otrzymała słodycze z darów sybiraków. 
Czynimy takie zbiórki corocznie. 3 stycznia 2017 r. odbędzie się w salach 
Zamku Poznańskiego „Opłatek Wileński”, organizowany przez Towarzy-
stwo Wilna i Ziemi Wileńskiej. Zarząd koła tego Towarzystwa pragnie 

Modlitwę odmówił ks. Tomasz Morasz, z jego lewej strony prezes Zarządu Koła Jeżyce 
Zdzisław Tomasik, z prawej prezes Zarządu Koła Grunwald Marian Macutkiewicz
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w uroczysty sposób podziękować wszystkim darczyńcom dla dzieci pol-
skich na Wileńszczyźnie.

Po tym wystąpieniu nastąpiła najważniejsza część uroczystości. W pogod-
nej atmosferze dzielono się opłatkiem, życząc sobie przede wszystkim zdrowia, 
którego nam coraz bardziej brakuje. Składający sobie życzenia często wspomi-
nali tych, którzy odeszli już do Pana, a zwłaszcza śp. Jurka Ziółkowskiego.

Piękną i poruszającą piosenkę o matce sybiraczce wykonała jedna z bar-
dziej zaawansowanych wiekowo jeszcze żyjących nielicznych matek Zofia 
Frosik-Lubka, nagrodzona hucznymi brawami. Większość naszych mam 
z wyżyn niebiańskich patrzy na nas jeszcze żyjących i cieszy się naszym 
zdrowiem bądź smuci, widząc nasze zmagania z chorobami. My natomiast 
mamy w swych sercach pamięć o ich poświęceniu dla nas na niezmiernie 
„nieludzkiej ziemi”. To one, matki Polki, oddawały swoje nikłe racje żywno-
ściowe nam, ratując tym samym nasze życie. Ich racje głodowe ratowały na-
sze. One też uczyły nas pacierza, słów hymnu polskiego i „Roty”. Wierzyły, 
że powrócimy do kraju ojczystego. Pamiętamy i nigdy o nich nie zapomni-
my. Wiersz autorstwa Marii Danielak pod tytułem „Gwiazda” pięknie zade-
klamowała wdowa po sybiraku zmarłym w 2004 r. Ryszardzie – Elżbieta Ga-
licka. Kolędą „Bóg się rodzi” rozpoczęło się wspólne śpiewanie. Rej wodziła 
swym donośnym głosem Ilona Mochnacz, a wtórowali jej pozostali sybiracy, 
m.in. Irena Górska-Zajączkowska, Dobrochna Konrad, Lucyna Zaborska.

Po pogodnym i udanym spotkaniu opłatkowym około godz. 15 pożegna-
liśmy gościnny lokal, udając się do swych domów. Do następnego spotka-
nia w przyszłym roku!

Zdzisław Tomasik

WIGIlIJNE SYBIRAKÓW SPOTKANIA W GIMNAZJUM 
IM. ZESŁAńcÓW SYBIRU W KOBIERZYcAch

„Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich...” – i my, społeczność 
Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Kobierzycach, z radością witaliśmy 
przybyłych na czwarte już spotkanie opłatkowe gości. Przy wigilijnym sto-
le wspólnie z nami zasiedli sybiracy i ich bliscy, wójt gminy Kobierzyce 
Ryszard Pacholik, starszy wizytator Mariola Kolan, prezes Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej Ryszard Filipowicz, prezes Zarządu 
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Koła Związku Sybiraków w Kobierzycach Czesława Muraczewska, przed-
stawiciel Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu Bolesław Filak, ho-
norowa prezes Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru we Wrocławiu 
Grażyna Żak, sekretarz gminy Maria Wilk, kierownik Referatu Edukacji, 
Kultury i Sportu Anna Wilisowska, przewodnicząca Rady Gminy Elżbie-
ta Regulska, zastępca przewodniczącej Rady Gminy Henryk Łoposzko, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Teresa Oszczyk, radni 
Apolonia Kasprzyk-Czepielinda i Wiesław Szwed, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej im. Polskich Odkrywców i Podróżników Grażyna Ciężka, za-
stępca dyrektora Szkoły Podstawowej Anna Brzezińska, prezes Związków 
Zawodowych Nauczycieli Ludmiła Krawiec, przewodnicząca Rady Rodzi-
ców Agnieszka Stadnik.

W świąteczny nastrój wprowadziły nas jasełka bożonarodzeniowe, któ-
re opisywały narodzenie Pana według Ewangelii św. Łukasza. Wzruszają-
cym momentem było słuchanie wspomnień o wigiliach sybirackich We-
roniki Szmigiel i odśpiewanie Hymnu Sybiraków. Przełamywaliśmy się 
opłatkiem, życząc naszym gościom i sobie, aby w takim gronie dotrwać 
do następnej wigilii, aby pamięć o tych, co odeszli, nie zginęła, a przyszłe 
pokolenia nie doświadczyły grozy i rozpaczy po utraconej wolności i czło-
wieczeństwie. 

Spotkanie wigilijne z sybirakami
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Jak ważne są takie spotkania, podczas których snują się wspomnienia, 
rozczulają gesty, wzruszają słowa, zapisując w sercach młodych pokoleń 
najwyższe wartości – wiarę, nadzieję i miłość.

„Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem. Dzień, piękny dzień, dziś 
nam rok go składa w darze”. 

Agnieszka Berłowska

WIADOMOścI Z ODDZIAŁU ZS WE WROcŁAWIU

11 listopada 2016 r. z okazji Narodowego Święta Niepodległości człon-
kowie Zarządu Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu wzięli udział 
w spotkaniu, które dla organizacji kombatanckich organizuje corocznie 
prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. W spotkaniu uczestniczył również 
wiceprezydent Wrocławia Wojciech Adamski.

Udział wzięli przedstawiciele: Światowego Związku Żołnierzy AK, Żoł-
nierzy Batalionów Chłopskich, Związku Inwalidów Wojennych RP, Związ-
ku Byłych Więźniów Politycznych, Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich oraz 
Związku Sybiraków. Zarząd Wrocławskiego Oddziału Związku Sybiraków 

Spotkanie prezydenta Rafała Dutkiewicza z kombatantami z okazji Narodowego Świę-
ta Niepodległości
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reprezentowali: prezes Eugeniusz Kuszka, wiceprezesi Marian Gajda i Wło-
dzimierz Kowalczyk, skarbnik Felicja Anna Kuczewska, sekretarz Ryszard 
Jarosz oraz Krystyna Jaśniewicz i Danuta Starostka-Zarzycka.

Po spotkaniu uczestnicy udali się do kościoła garnizonowego Bazy-
liki Mniejszej na mszę świętą, którą celebrował metropolita wrocławski  
abp Józef Kupny.

13 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu od-
było się spotkanie wigilijne. Po przywitaniu przybyłych uczestników spotka-
nia przez prezesa Zarządu Oddziału Eugeniusza Kuszkę, odmówieniu modli-
twy i poświęceniu potraw przez kapelana wrocławskich sybiraków ks. prałata 
dr. Franciszka Głoda, złożeniu życzeń przez abp. Józefa Kupnego, prezydenta 
Wrocławia Rafała Dutkiewicza oraz wicewojewodę Kamila Krzysztofa Zieliń-
skiego nastąpił czas dzielenia się opłatkiem. Smaczne i zróżnicowane potrawy 
przygotowała młodzież z Zespołu Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu.

15 grudnia 2016 r. w Sali Wielkiej wrocławskiego Ratusza odbyło się 
świąteczne spotkanie wrocławskich kombatantów i osób represjonowanych 
na zaproszenie prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. Prezydent Wro-
cławia przywitał przybyłych kombatantów i złożył życzenia, a abp Józef 
Kupny odmówił modlitwę i pobłogosławił potrawy.

Włodzimierz Kowalczyk

Członkowie Zarządu Oddziału Związku Sybiraków podczas spotkania świątecznego 
w Ratuszu. Od lewej: zastępca sekretarza Lucyna Zgłobicka-Węcławska, skarbnik  
Felicja Anna Kuczewska, wiceprezes Roman Janik, wiceprezes Marian Gajda, sekretarz 
Ryszard Janosz
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OPŁATKOWE SPOTKANIE  
KOMBATANTÓW PODlASKIch

W dniu 16 grudnia 2016 r. w Białymstoku w restauracji Santana miało 
miejsce spotkanie opłatkowe kombatantów, w którym wzięli udział zapro-
szeni sybiracy. Organizatorem spotkania byli marszałek województwa pod-
laskiego Jerzy Leszczyński oraz Wojewódzka Rada Kombatantów i Osób 
Represjonowanych z przewodniczącym Tadeuszem Chwiedziem.

Po przywitaniu wszystkich z rangi i nazwiska – wojewody podlaskiego 
Bohdana Paszkowskiego, przedstawiciela prezydenta miasta Białegostoku 
Waldemara Pawłowskiego, księży, prezesów organizacji kombatanckich, 
służb mundurowych oraz wszystkich obecnych – rozpoczął się koncert ko-
lęd w wykonaniu chóru Politechniki Białostockiej. Ze względu na specyfikę 
regionu pieśni były wykonane w języku polskim, jak również w białoruskim. 

Przedstawiciele władz samorządowych w sposób bardzo serdeczny 
i trafiający do wszystkich przekazali życzenia świąteczne, jak również i na 
nowy, 2017 r.

Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatantów  Tadeusz Chwiedź  
przypomniał, zwłaszcza sybirakom, nasze tak bardzo skromne, zesłańcze 
wigilie.

Modlitwę i poświęcenie opłatków prowadził kapelan białostockich sy-
biraków ks. Józef Wiśniewski wraz z księdzem wyznania prawosławnego.

Dzieląc się opłatkiem, przy wtórze kolęd, wspominaliśmy, szczególnie 
my, sybiracy, trudne lata na syberyjskiej poniewierce, życząc sobie wza-
jemnie przede wszystkim zdrowia i ludzkiej życzliwości w naszych działa-
niach społecznych i w życiu prywatnym.

Zorganizowanie tej wzruszającej, przybliżającej wszystkim atmosferę 
rodzinnego domu uroczystości zawdzięczamy staraniom dyrektora Zbi-
gniewa Kamińskiego, pełnomocnika ds. kombatantów i osób represjono-
wanych przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Na 
zakończenie tego wspaniałego spotkania jako podziękowanie za jego trud 
i starania chór odśpiewał wiązankę najpiękniejszych kolęd i najbardziej po-
pularnych piosenek

Wspaniale przygotowane tradycyjne potrawy wigilijne, śpiewane wspól-
nie kolędy stworzyły niezapomniany świąteczny nastrój – wracaliśmy do 
domów w świetnych nastrojach i bardzo zadowoleni.

Jolanta hryniewicka 
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SPOTKANIE OPŁATKOWE KOŁA ZS W ZGORZElcU 
W GIMNAZJUM IM. SYBIRAKÓW W JERZMANKAch

Zanim każdy z nas zasiądzie wspólnie z rodziną przy wigilijnym stole, 
już wcześniej może wejść w klimat świąt Bożego Narodzenia dzięki uro-
czystościom takim jak ta, która po raz piąty odbyła się w naszym Gimna-
zjum w dniu 19 grudnia 2016 r.

Na Wigilię Sybiraków licznie przybyli najważniejsi uczestnicy, czyli 
sami sybiracy oraz ich goście w osobach samorządowców i duchowień-
stwa, a także honorowi sybiracy. Wspólne biesiadowanie przy wigilijnym 
stole poprzedziły jasełka w wykonaniu uczniów. Rewelacyjnie wyreżyse-
rowany spektakl łączył w sobie elementy filmu, w którym zagrali gimna-
zjaliści, oraz występu na żywo przed zgromadzoną publicznością. Warto-
ścią dodaną spektaklu były piękne współczesne kolędy wykonane przez 
chór uczennic. Akompaniowała im dyrektor Renata Mikołajów. Artyści 
znakomicie wywiązali się z zadania i w podziękowaniu otrzymali słodkie 
upominki. 

Po spektaklu nastąpiła część oficjalna. Zgodnie z tradycją w obecności 
pocztów sztandarowych Koła Związku Sybiraków i Gimnazjum został 
odegrany hymn Związku Sybiraków. Następnie ks. dziekan Maciej We-
sołowski przy płonącej świecy Caritas odmówił modlitwę i odczytał frag-
ment Ewangelii według św. Mateusza o narodzeniu Jezusa. Później były 

Chór uczennic odśpiewał kolędy
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wspólna kolęda oraz życzenia dla sybiraków od przedstawicieli władz zło-
żone na ręce nowego prezesa Mieczysława Starykowa.

Wszyscy sybiracy najbardziej czekają na moment, kiedy mogą wziąć do 
ręki opłatek i przełamać się z dawno niewidzianymi znajomymi, przyja-
ciółmi, kolegami. Kiedy z każdej strony płyną słowa tradycyjnych życzeń. 
Jest to magiczny moment, który zawsze wzrusza i wywołuje wiele emo-
cji. Każdy z uczestników kolacji wigilijnej otrzymał wraz z życzeniami od 
gimnazjalistów drobny podarunek wykonany przez katechetkę Edytę Sa-
winiec, która również przygotowała młodzież do jasełek.

Podczas kolacji na stole pojawiły się tradycyjne wigilijne potrawy: 
barszczyk z uszkami, pierogi z kapustą i grzybami, ryby w najróżniejszej 
postaci – smażone, z warzywami i w galarecie, śledzie, sałatki, ciasta. Same 
pyszności. Jak zawsze kolacja to czas rozmów, wspominania, czasem zadu-
mania i refleksji.

Nas, pracowników Gimnazjum, cieszy niezmiernie to, że sybiracy chcą 
do nas przyjeżdżać, chcą się u nas spotykać i za każdym razem zostawiają 
nam małą cegiełkę do budowania mostu pamięci między nimi a naszymi 
wychowankami. 

Katarzyna Brauza

Sybiracy we wzruszeniem dzielili się opłatkiem i składali sobie życzenia
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lAUR „PRO PUBlIcO BONO” DlA SYBIRAKA

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Pro Publico Bono” 
otrzymał Eugeniusz Osika, prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków 
w Bielsku-Białej. 25. Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji odbyła się 
5 stycznia 2017 r. w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskie-
go Radia w Katowicach.

Laury Umiejętności i Kompetencji przyznaje kapituła Regionalnej Izby 
Gospodarczej w Katowicach. Otrzymują je wybitne osobowości świata 
kultury, polityki, nauki, działacze społeczni oraz przedsiębiorcy. Wśród do-
tychczasowych laureatów znalazły się takie osobistości jak: Ojciec Święty 
Jan Paweł II, przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Durão 
Barroso, sekretarz generalny NATO Javier Solana, emisariusz Komendy 
AK i Rządu RP w Londynie Jan Nowak-Jeziorański, komisarz UE ds. ener-
gii Andris Piebalgs, marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz czy wybitny 
polski kompozytor Krzysztof Penderecki.

Podczas gali Eugeniusz Osika, prezes Zarządu PHU EMARO Sp. z o.o. 
w Bielsku-Białej, został uhonorowany Złotym Laurem Umiejętności i Kom-
petencji w kategorii „Pro Publico Bono” za: podejmowanie szeregu dzia-
łań pozyskania funduszy dla Beskidzkiego Centrum Onkologii w ramach 
funkcji współzałożyciela i prezesa Stowarzyszenia Wspierania Bielskiej 

Wręczenie prezesowi Eugeniuszowi Osice Złotego Lauru Umiejętności i Kompetencji



49UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA

Onkologii, aktywną działalność w ramach Rady Społecznej Beskidzkiego 
Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Bia-
łej, szczególny wkład w pielęgnowanie pamięci o historii i trudnych losach 
Polaków wywiezionych na Sybir oraz pełnienie funkcji prezesa Zarządu 
Oddziału Związku Sybiraków w Bielsku-Białej, stymulowanie współpracy 
polsko-słowackiej w obszarze gospodarczym poprzez wspieranie Polsko-
-Słowackiego Towarzystwa Przyjaźni i Dobrego Sąsiedztwa, wspieranie 
działań integrujących instytucje samorządowe z podmiotami gospodarczy-
mi na terenie powiatu bielskiego.

„Fakt, iż po raz dwudziesty piąty spotykamy się podczas gali wręczania 
Laurów Umiejętności i Kompetencji jest najlepszym dowodem na to, że 
w dzisiejszym świecie nie tylko wciąż widoczna jest potrzeba autoryte-
tów, ale – co ważniejsze – nadal wśród nas obecne są osoby, które na to 
zaszczytne miano zasługują. Dzisiejsze spotkanie to jedna z nielicznych 
okazji, by we współczesnych realiach zatrzymać się na chwilę i pochylić 
nad najważniejszym: innymi ludźmi i wartościami, którym hołdują, a bez 
których nasz świat byłby z pewnością uboższy. Od laureatów można na-
uczyć się wiele – m.in. postawy, której dominantą jest chęć sięgania poza 
horyzont pozwalająca na ciągły rozwój osobisty, zawodowy oraz działal-
ność na rzecz dobra wspólnego” – tymi słowami zwrócił się do laureatów 
oraz zaproszonych gości Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby Go-
spodarczej w Katowicach oraz przewodniczący Kapituły Laurów Umiejęt-
ności i Kompetencji.

Laureatowi serdecznie gratulujemy w imieniu sybiraków!
Jagoda Podolak,

 zdjęcie Arkadiusz Gola/„Dziennik Zachodni”

SPOTKANIE OPŁATKOWE W ElBlĄGU

11 stycznia 2016 r. w sali bankietowej Eden przy ul. Królewieckiej  
odbyło się spotkanie opłatkowe Oddziału Związku Sybiraków w Elblągu.

Wśród licznie zaproszonych gości obecni byli m.in. kapelan sybiraków, 
proboszcz kościoła pw. św. Rafała Kalinowskiego w Elblągu ks. Wojciech 
Zwolicki, zastępca szefa sztabu ds. operacyjnych 16. Pomorskiej Dywi-
zji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza Jagiellończyka płk Wojciech  
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Jakiel, Anna Nadarzyńska z Oddziału IPN w Gdańsku, zastępca komen-
danta miejskiego policji w Elblągu nadkomisarz Marcin Grabowski, dyrek-
tor Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu 
Iwona Orężak, dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Elblągu Beata 
Tuzimek, wicedyrektor Lucyna Puźmirowska oraz była dyrektor tej pla-
cówki oświatowej Jolanta Stańczak-Dziuda, prezes Związku Inwalidów 
Wojennych w Elblągu Kazimierz Kotowski, prezes Stowarzyszenia Miłoś- 
ników Lwowa, Wilna i Ziemi Wołyńskiej w Elblągu Natalia Warda, Józef 
Nowicki z zarządu okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych w Elblągu. 

Organizatorami spotkania opłatkowego byli prezes Zarządu Oddziału 
Związku Sybiraków w Elblągu Czesław Żukowski oraz wiceprezes Zyg-
munt Warda. W spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu sybiraków przy-
byłych na tę okoliczność z oddziałów terenowych, także spoza Elbląga, jak 
również licznie zaproszeni goście.

Spotkanie uświetnił występ artystyczny młodzieży z Gimnazjum nr 2 
im. Sybiraków w Elblągu. Prezes Czesław Żukowski przekazał wszystkim 
sybirakom okolicznościowe życzenia.

W trudnym życiu syberyjskich zesłańców, znaczonym głodem i chło-
dem, ciężką pracą, aresztowaniami oraz prześladowaniami, kłopotami  

Prezes Czesław Żukowski dokonał wręczenia zasłużonym osobom Odznak Honoro-
wych za Zasługi dla Związku Sybiraków
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ze zdrowiem, a częstokroć śmiercią, raz po raz pojawiały się jeszcze inne 
przykre dla nich doświadczenia. To wszystko, w miejscu oddalenia od stron 
rodzinnych, przy trudnych warunkach bytowych na zesłaniu, nie sprawiło 
jednak, że zapominali oni o świątecznych tradycjach, w których wyrośli. 
Wiadomo, że wszelkiego rodzaju praktyki religijne były na zesłaniu zabro-
nione, a niejednokrotnie za ich uprawianie groziły surowe kary i różne szy-
kany. Mimo to zesłańcy nie porzucili wyznawanej religii, a można nawet 
powiedzieć, że właśnie w tych trudnych warunkach zesłańczego losu wiara 
ta odradzała się i w niej odnajdywano nadzieję na lepszy los oraz powrót 
do kraju.

Marcin Mongiałło

SPOTKANIE śWIĄTEcZNO-NOWOROcZNE  
KOŁA ZS POZNAń-WINOGRADY 

Od wielu już lat przy parafii Wniebowstąpienia Pańskiego, na osiedlu 
Wichrowe Wzgórze w Poznaniu, odbywają się spotkania członków Koła 
Związku Sybiraków nr 8 Poznań-Winogrady. 

Kilka razy w roku odbywają się cykliczne zebrania poświęcone bieżą-
cym sprawom związkowym, a zawsze w styczniu, ma miejsce spotkanie 
świąteczno-noworoczne. Jest ono bardziej uroczyste, z udziałem zaproszo-
nych gości – przedstawicieli Zarządu Oddziału Związku Sybiraków, dy-
rekcji osiedlowych szkół oraz osób, które pomagają i wspierają działania 
Koła. Świąteczne spotkanie połączone ze wspólnym śpiewaniem kolęd 
i dzieleniem się opłatkiem jest zawsze ciepło odbierane przez członków 
Koła; wszystkie osoby, którym zdrowie na to pozwala, chętnie w nim 
uczestniczą.

W tym roku świąteczno-noworoczne spotkanie sybiraków odbyło się 
11 stycznia 2017 r. O godz. 12.00 w miejscowym kościele została odpra-
wiona uroczysta msza święta w intencji żyjących sybiraków oraz tych, któ-
rzy opuścili już szeregi Koła, a także tych, którzy pozostali na zesłaniu, na 
Syberii. Po mszy, w salce parafialnej rozpoczęło się spotkanie opłatkowe. 
Prezes Zarządu Koła Janina Janowicz powitała wszystkich zebranych. Wraz 
z członkami Koła w spotkaniu udział wzięli: przedstawiciel Zarządu Oddzia-
łu Związku Sybiraków Marian Macutkiewicz, który podziękował członkom 
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Koła za udział w akcji wspierającej słodkimi upominkami dzieci z Wilna, 
proboszcz ks. Jan Szczepaniak, przedstawiciele Caritasu, Akcji Katolickiej 
oraz Samorządu Pomocniczego, którzy od wielu lat pomagają w organizo-
waniu tych spotkań i wspomagają Koło, sponsorując słodkie upominki.

W tym roku gościliśmy także Lechosława Rybkę, dyrektora Zespołu 
Szkół Gimnazjalno-Licealnych nr 37 wraz z grupą młodzieży licealnej, 
która przedstawiła program artystyczny, przygotowany z tej okazji. Zapre-
zentowane przez młodzież teksty, związane z historią i ciężkim losem wy-
wiezionych w głąb Syberii rodzin, sprawiły, iż w sercach wielu sybiraków 
powróciły wspomnienia, a w oczach pojawiły się łzy. Wspólne odśpiewa-
nie Hymnu Sybiraków zakończyło oficjalną część spotkania. Bardzo dzię-
kujemy młodzieży za te wzruszające i piękne chwile.

Nasze świąteczno-noworoczne spotkanie upłynęło w bardzo miłej, a jed-
nocześnie uroczystej atmosferze. Niestety martwi fakt, że z roku na rok 
grupa sybiraków jest coraz mniej liczna. Serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom. Do zobaczenia za rok, na kolejnym opłatkowym spotkaniu.

Krystyna Żuk-Bąkowska

Spotkanie opłatkowe sybiraków Koła ZS Poznań-Winogrady. Przy stole prezydialnym 
(od lewej): dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych nr 37 Lechosław Rybka, 
prezes Zarządu Oddziału Józef Bancewicz, prezes Zarządu Koła Janina Janowicz i wice-
prezes Zarządu Oddziału Marian Macutkiewicz
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SPOTKANIE GDAńSKIch SYBIRAKÓW  
PRZY OPŁATKU

Z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2017 sybiracy Gdań-
skiego Oddziału ZS zorganizowali spotkanie opłatkowe, które odbyło się 
11 stycznia 2017 r. w Restauracji Gdańskiej. Uczestniczyli w nim człon-
kowie Zarządu Oddziału, prezesi i członkowie Zarządów Kół terenowych 
oraz zaproszeni goście: przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, 
ks. bp Wiesław Szlachetka z sekretarzem, kapelan sybiraków ks. kanonik 
Henryk Kilaczyński, przyjaciele i sympatycy Związku Sybiraków.

Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie Hymnem Sybiraków, który zawsze 
wprowadza nastrój powagi i budzi refleksje uczestników. Prezes Kordian 
Borejko przywitał sybiraków i zaproszonych gości, a następnie zarządził 
uczczenie minutą ciszy tych, którzy w poprzednim roku odeszli, był wśród 
nich abp Tadeusz Gocłowski, przed laty udekorowany Odznaką Honorową 
Sybiraka i uczestniczący w naszych spotkaniach i uroczystościach.

Wśród zaproszonych gości obecny był mecenas Roman Nowosielski jako 
prawnik pro bono, który bezinteresownie wraz z Ireneuszem C. Kamińskim 
z Krakowa i Bartłomiejem Sochańskim ze Szczecina świadczył usługi praw-
nicze na rzecz krewnych ofiar zbrodni katyńskiej przed Europejskim Try-
bunałem Praw Człowieka w Strasburgu, osiągając przyznanie Trybunału,  
iż zbrodnia katyńska była zbrodnią wojenną, niepodlegającą przedawnieniu, 

Kordian Borejko wręcza Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków 
mecenasowi Romanowi Nowosielskiemu
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czego strona rosyjska nie chciała uznać. Prezes Kordian Borejko odznaczył 
mecenasa Romana Nowosielskiego Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla 
Związku Sybiraków, a prezes Rodziny Katyńskiej Hanna Śliwa-Wielesiuk 
wręczyła mecenasowi Medal Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Gdań-
sku z podziękowaniem za nieocenioną współpracę.

Świąteczne „wierszowane życzenia” w imieniu sybiraków ułożyła i zło-
żyła Celina Riedl – przewodnicząca Komisji Historycznej:

Szanowni Państwo!
Jak ten czas szybko płynie…
W bieżącym roku 27 lat minie
Związkowi Sybiraków i Katyńskiej Rodzinie.
(Jesteśmy powiązani, bo w Związku Sybiraków
Jest wiele rodzin katyńskich, a w Katyńskiej Rodzinie
wielu sybiraków).

Co roku, z okazji Bożego Narodzenia
Dzielimy się opłatkiem, składamy życzenia,
Przywołujemy radość, oddalamy smutki,
Bo czas naszego życia jest, niestety, krótki.

Jeszcze niedawno byliśmy piękni i młodzi,
Dziś starość do drzwi puka. I zdrowie zawodzi.

Od lewej: ks. bp Wiesław Szlachetka, ks. Henryk Kilaczyński, przewodniczący Rady 
Miasta Gdańska Bogdan Oleszek oraz wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak
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Sięgamy pamięcią do minionych wydarzeń,
Wykonanych zadań, niespełnionych marzeń…

Na początku nas było ponad dwa tysiące!
Jak szybko uleciały tamte lata, miesiące…
Teraz, mniej niż połowa, ale nasze cele
Realizujemy z prezesami na czele.

Prezes Stefan Angielski 20 lat nam „panował”
(I tytuł prezesa z honorem zachował).
Pracując naukowo dla dobra narodu,
Organizował pomoc Polakom ze Wschodu.
W ciągu jego kadencji kilkadziesiąt osób
(ich nazwisk w tej chwili wymienić nie sposób)
Ukończyło studia, chłonąc wiedzy kompendium
Przy pomocy naszego skromnego stypendium.
Życzymy długich lat życia, spokojnych i zdrowych
I dalszych postępów w badaniach naukowych.

Prezes Kordian Borejko rządzi aktualnie
Nie tylko w Gdańskim Oddziale, ale też centralnie,
Bo jest również Prezesem Zarządu Głównego.

Pani Dyrektor CEPR-u, Panu Pułkownikowi
Życzymy, by byli szczęśliwi i zdrowi.
Dziękujemy Wam za to, że roku każdego
Czynicie dla sybiraków tak wiele dobrego:
Dzień Sybiraka z orkiestrą wojskową,
Z apelem pamięci, salwą honorową.
W Szymbarku: msza święta, poczęstunek, koncerty,
Biesiady, spacery i różne oferty
Miłego spędzenia czasu na łonie przyrody.
I powrót do domu bez żadnej przeszkody.

Pragniemy żyć w ojczyźnie, jak w dobrej rodzinie:
Gdy ktoś się zezłości, niech złość szybko minie.
Chcemy, by nasze przeżycia, wspomnienia
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Młode pokolenia skłaniały do myślenia
O Polsce i ochronie jej niepodległości
I o tym, jak trudna jest droga do wolności. 

Modlitewną i kolędową część spotkania poprowadził ks. bp Wiesław 
Szlachetka wraz z ks. kanonikiem Henrykiem Kilaczyńskim. Po tej czę-
ści uroczystego spotkania nastąpiło łamanie się opłatkiem wszystkich 
ze wszystkimi indywidualnie, po czym przystąpiono do spożywania trady-
cyjnych wigilijnych potraw.

Irena Witort

OPŁATEK DZIAŁAcZY ODDZIAŁU  
ZWIĄZKU SYBIRAKÓW W BYDGOSZcZY

12 stycznia 2017 r. działacze Oddziału Związku Sybiraków w Bydgosz-
czy – prezesi Zarządów Kół Terenowych, członkowie Zarządu Oddziału, 
Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz członkowie pocztu sztan-
darowego spotkali się na dorocznej uroczystości opłatkowej w sali Urzędu 
Wojewódzkiego. Na zaproszenie organizatorów udział w spotkaniu wzięli: 
wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau, wicemarszałek woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego Zbigniew Ostrowski, kapelan Rodziny 
Katyńskiej ks. płk Józef Kubalewski, kapelan Koła ZS Miedzyń ks. ka-
nonik Kazimierz Drapała, naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy Edyta 
Cisewska, dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Tech-
nikum Rolniczego im. Sybiraków Andrzej Wiosna z uczennicami szkoły, 
dyrektor Zespołu Szkół nr 8 im. H.Ch. Andersena Eugeniusz Sobieraj, 
przedstawiciel Rodziny Katyńskiej Marcin Adamczyk.

Po odśpiewaniu hymnu Związku Sybiraków i oddaniu czci zmarłym 
w ubiegłym roku 29 członkom naszego oddziału prezes Mirosław Myśliń-
ski powitał zaproszonych gości, a zwracając się do wszystkich, powiedział:

„Szanowni Państwo!
76 lat upłynęło od czasu, kiedy wbrew własnej woli znaleźliśmy się na 

zesłaniu w głębi Związku Radzieckiego, wrogiego nam kraju i ustroju. Nie-
wielu z nas pamięta, jak wyglądała ta nasza pierwsza wigilia na Sybirze, 
ale na pewno można powiedzieć, że składaliśmy sobie życzenia rychłego 



57UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA

powrotu do ojczyzny, zachowania przy życiu naszych najbliższych, któ-
rzy znaleźli się w łagrach, więzieniach i niewoli. Tak było przez kolejnych 
sześć lat, dla niektórych dłużej. 

Kiedy od 1945 r. zaczęliśmy wracać do Polski, znów w naszych domach 
zaświeciły choinki, zabrzmiały kolędy, ale był też i smutek po tych, którzy 
nie wrócili, pozostawiwszy swoje kości w »nieludzkiej ziemi«.

Zdawaliśmy sobie sprawę z cierpień doznanych od sowieckiego okupanta, 
ale też mieliśmy świadomość, że naszymi przeżyciami na zesłaniu nie możemy 
obciążać nowego pokolenia, nie możemy budzić nienawiści czy chęci odwetu.

Już na zjeździe założycielskim Związku Sybiraków powstało hasło 
»Zmarłym pamięć, żyjącym pojednanie«. »Pamięć« – słowo to odnosi-
ło się do tych, których prochy pozostały w obcej ziemi, i do doznanych 
krzywd, a słowo »pojednanie« odnosiło się do obu narodów – polskiego 
i rosyjskiego.

Pogarszające się relacje między Polską a Rosją spowodowały, że co-
raz rzadziej mówiliśmy o pojednaniu w pierwotnym znaczeniu, nie tracąc 
przekonania, że jest ono potrzebne.

Dziś słowo »pojednanie« nabiera innego znaczenia, nie w kontekście 
międzynarodowym, ale w naszym polskim, bo dziś jak nigdy nam, Pola-
kom, to pojednanie jest potrzebne. Niech to słowo stanie się powszechne 
i prośmy Boga, by było między nami. Takie życzenia z okazji Narodzenia 
Pańskiego pragnę Państwu przekazać”.

Od lewej: wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, prezes Mirosław Myśliński, wicewojewo-
da Józef Ramlau, naczelnik IPN Edyta Cisewska, ks. płk Józef Kubalewski
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W podobnym tonie zabierali głos wicewojewoda Józef Ramlau, wicemar-
szałek Zbigniew Ostrowski, naczelnik IPN Edyta Cisewska, ks. płk Józef 
Kubalewski, dyrektor Zespołu Szkół nr 8 Eugeniusz Sobieraj. Życzenia  
od Rodziny Katyńskiej przekazał Marcin Adamczyk.

Ewangelię odczytała Helena Bogusławska, prezes Zarządu Koła ZS 
Błonie, dary na stołach pobłogosławił i modlitwę odmówi ks. Kazimierz 
Drapała. Toast za spokój, pojednanie i solidarność wzniósł prezes Miro-
sław Myśliński.

Na życzeniach, łamaniu się opłatkiem, śpiewaniu kolęd mile upłynął 
czas.

Mirosław Myśliński

SPOTKANIE KOlęDOWE W NOWYM SĄcZU

Dnia 14 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie kolędowe Stowarzyszenia 
Pamięci Polskiego Sybiru oraz Oddziału Związku Sybiraków w Nowym 
Sączu. Wzięli w nim także udział zaproszeni goście – ks. prałat Stanisław 

Ks. prałat Stanisław Czachor przekazuje życzenia zebranym. Na zdjęciu od lewej: były 
przewodniczący Rady Miasta Artur Czernecki, przewodnicząca Rady Miasta Bożena 
Jawor, ks. prałat Stanisław Czachor, dyrektor i przewodnicząca SPPS Antonina Dzikow-
ska, prezes Kazimierz Korczyński
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Czachor, przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza Bożena Jawor, były 
przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza Artur Czernecki oraz emery-
towani nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków. 

Pierwsza część spotkania to przedstawienie przygotowane przez uczniów 
Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków. Program nawiązywał, w szczególny 
sposób, do współczesnego rozumienia szczęścia, miłości, sensu życia, po-
kazywał osamotnienie człowieka i przywiązanie do rzeczy materialnych. 
Wskazywał jednak prostą drogę do uzyskania tego prawdziwego szczęścia 
poprzez odnalezienie wiary, prawdziwej miłości i bliskości drugiego czło-
wieka. Podczas występu wszyscy wspólnie śpiewali kolędy.

Po programie wszyscy spotkali się na tradycyjnym poczęstunku. Skła-
dano życzenia, prowadzono rozmowy, korzystając z okazji spotkania osób, 
które na co dzień nie widują się często. Pomimo mroźnej pogody, śniegu, 
na spotkanie dotarło sporo osób. Szczególne życzenia przekazali ksiądz 
prałat oraz przewodnicząca Rady Miasta. Wszyscy wyrazili nadzieję, że 
będzie to szczęśliwy, spokojny rok i że spotkamy się na kolejnym kolędo-
waniu.

Renata Skowron

BIAŁOSTOcKIE SPOTKANIE OPŁATKOWE  
WNUKÓW SYBIRAKÓW

14 stycznia 2017 r. w Sali św. Marty w kościele pw. Ducha Świętego 
w Białymstoku odbyło się Spotkanie Opłatkowe Wnuków Sybiraków, na 
którym podsumowaliśmy kolejny rok naszej działalności, złożyliśmy ży-
czenia i podzieliliśmy się tradycyjnie opłatkiem. Modlitwę poprowadził  
ks. Michał Kalinin – wnuk sybiraczki Teresy Kalinin.

Do naszej Wspólnoty przyjęliśmy nowych członków: Elżbietę Zajkow-
ską i Jacka Sarosieka. Pan Jacek, który w sposób znaczący przyczynił się 
do zbiórki funduszy na tablicę pamiątkową upamiętniającą gehennę sybe-
ryjską, ufundowaną przez członków Koła ZS nr 7 w Sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego w Białymstoku przy pl. bł. ks. Michała Sopoćki 1 i włączał się 
bardzo aktywnie do realizacji przedsięwzięć podejmowanych przez Zwią-
zek Sybiraków, odebrał również z rąk prezesa Zarządu Oddziału Związ-
ku Sybiraków w Białymstoku Tadeusza Chwiedzia Odznakę Honorową  
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Sybiraka. Wręczone zostały też podziękowania osobom szczególnie zaan-
gażowanym w naszą działalność. Przed nami kolejny rok, mamy nadzieję,  
że będzie równie owocny jak 2016. 

Barbara Bielawiec, zdjęcie archiwum WWS

SPOTKANIE OPŁATKOWE SYBIRAKÓW Z GŁOGOWA

W dniu 15 stycznia 2017 r. w Głogowie, w Sali św. Gerarda, przy parafii 
pw. św. Klemensa, miało miejsce spotkanie opłatkowe sybiraków z terenu 
powiatu głogowskiego. Jak co roku w tym szczególnym dniu cała lokalna 
społeczność sybiracka miała okazję spędzić wspólnie czas, przełamując 
się opłatkiem i życząc sobie przede wszystkim zdrowia i pogody ducha. 
Do zebranych ze słowami Ewangelii zwrócił się o. Maciej Nowak – opie-
kun sybiraków i kolejarzy, po czym poświęcił opłatki, którymi wszyscy się 
przełamali. W spotkaniu udział wzięły poczty sztandarowe sybiraków oraz 
kolejarzy, jak również przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, 
którzy skierowali do zebranych wiele ciepłych słów z życzeniami świą-
teczno-noworocznymi. Gośćmi szczególnymi byli wiceprezes Oddziału 
Związku Sybiraków w Legnicy Wanda Puchała oraz przedstawiciele Za-
rządu Oddziału w Legnicy. Po części oficjalnej przyszedł czas na poczęstu-

Dekoracja nowego członka WWS Jacka Sarosieka Odznaką Honorową Sybiraka przez 
prezesa Tadeusza Chwiedzia
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nek i wspólne śpiewanie kolęd razem z zespołem Radocha, który uświetnił 
spotkanie. 

Aneta Skrzypczak

SPOTKANIE OPŁATKOWO-NOWOROcZNE  
ODDZIAŁU ZWIĄZKU SYBIRAKÓW W JElENIEJ GÓRZE 

17 stycznia 2017 r. Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Jeleniej 
Górze zaprosił sybiraków na uroczyste spotkanie opłatkowo-noworocz-
ne. Uroczystość odbyła się w restauracji Madelaine w Lwówku Śląskim. 
Poprzedziło ją posiedzenie prezesów Zarządów Kół Związku Sybiraków 
z Zarządem Oddziału. Omówiono tam szereg spraw związkowych. Podsu-
mowano pracę w 2016 r. i zapoznano z planem działalności na 2017 r. 

O godzinie 13.00 przybyli zaproszeni goście. Prezes Zarządu Oddziału 
Jarosław Trościanko powitał: przedstawiciela Zarządu Głównego Związku 
Sybiraków sekretarza generalnego Eugeniusza Kuszkę, posłankę na Sejm 
RP Zofię Czernow, władze miasta Lwówka Śląskiego, kapelana sybiraków 
ks. Józefa Steca, prezesów Zarządów Kół Związku Sybiraków oraz po-
zostałych gości. Uroczystość rozpoczęto Hymnem Sybiraków, którego ze 
wzruszeniem wysłuchali zebrani i włączyli się w jego śpiew, a następnie 

Zdjęcie pamiątkowe głogowskich sybiraków
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minutą ciszy uczczono pamięć sybiraków zmarłych na zesłaniu oraz tych, 
którzy odeszli na wieczny spoczynek po powrocie do ojczyzny. 

W dalszej części spotkania uczniowie i nauczyciele Gimnazjum im. Sy-
biraków w Lwówku Śląskim przedstawili jasełka, przeplatane kolędami. 
Goście chętnie przyłączyli się do wspólnego śpiewu. Prezes Jarosław Tro-
ścianko serdecznie podziękował dyrekcji szkoły za występ, a uczestnicy 
imprezy nagrodzili występ gromkimi brawami. 

Wystąpiła również prezes Zarządu Koła ZS w Bogatyni Zofia Kulikow-
ska, która przedstawiła wiadomości o zesłaniu i historie z nim związane. 
Po części artystycznej głos zabrali zaproszeni goście, składając sybirakom 
najlepsze życzenia zdrowia, pogody ducha i radości z przeżytych lat. Kape-
lan sybiraków ks. Józef Stec odmówił z zebranymi modlitwę, pobłogosła-
wił obecnych, złożył życzenia noworoczne. Po modlitwie sybiracy i zapro-
szeni goście łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. Potem wszyscy 
zasiedli do obiadu, a po obiedzie przy suto zastawionych stołach, w miłej 
i rodzinnej atmosferze sybiracy i goście bawili się przy muzyce. 

Oddział ZS w Jeleniej Górze

SPOTKANIE OPŁATKOWO-NOWOROcZNE KOŁA 
ZWIĄZKU SYBIRAKÓW NR 2 W SUlEchOWIE 

Spotkanie opłatkowo-noworoczne Koła Związku Sybiraków nr 2 w Su-
lechowie przy Oddziale ZS w Zielonej Górze składało się z dwóch części.

W dniu 22 stycznia 2017 r. o godz. 10 została odprawiona msza święta 
w Rzymskokatolickiej Parafii Wojskowej pw. Najświętszego Imienia Maryi 
w Sulechowie, celebrowana przez proboszcza Parafii Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Sulechowie ks. Andrzeja Szkwarka i kapelana ks. por. Krzyszto-
fa Ziobro. Homilia została wygłoszona przez księdza kapelana, a dotyczyła 
losów sybiraków i ich wiary, nadziei oraz miłości do ojczyzny, z wykorzysta-
niem wierszy i pieśni sybirackich. Msza święta zgromadziła sybiraków, ich 
rodziny, mieszkańców, młodzież i zaproszonych gości. Był obecny poczet 
sztandarowy naszego Koła.

W dniu 24 stycznia 2017 r. o godz. 10 w kawiarni Delicjusz odbyło się 
spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli sybiracy i zaproszeni goście, 
w tym: burmistrz Sulechowa Ignacy Odważny, przewodniczący Rady Miej-
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skiej Stanisław Kaczmar, prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków 
w Zielonej Górze Wacław Mandryk, wiceprezes Zarządu Oddziału Marian 
Szymczak, proboszcz ks. Andrzej Szkwarek, szef sztabu płk Artur Daniel-
ski, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie  
dr Mieczysław Wojecki, były wójt gminy Trzebiechów Stanisław Drobek.

Wszystkich zgromadzonych w imieniu prezesa Zarządu Koła Ryszarda 
Greszczyka, sybiraków i swoim powitał wiceprezes Zarządu Koła ZS nr 2 
w Sulechowie Józef Misiewicz, prowadzący spotkanie. Następnie odczy-
tał listę osób uhonorowanych przez prezesa Zarządu Głównego Związku 
Sybiraków odznaczeniami nadawanymi sybirakom oraz osobom wspiera-
jącym działalność Związku Sybiraków w przekazywaniu wiedzy o losach 
zesłańców młodemu pokoleniu i w zachowaniu jej dla przyszłych pokoleń. 
Decyzją Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków Złotą Odznakę 
Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków otrzymali: Leokadia Rza-
niak i Robert Montwiłł. Natomiast Odznakę Honorową Sybiraka odebrali: 
Maria Czepurnych, Aleksander Bielawski, Zbigniew Greszczyk, Tadeusz 

Ceremonia odznaczenia (od lewej): Julian Mital, Aleksander Bielawski, wiceprezes 
Zarządu Koła Dana Lechka, Tadeusz Nowikiewicz, prezes Zarządu Oddziału Wacław 
Mandryk, Maria Czepurnych, Zbigniew Greszczyk, Kazimierz Jurkowski
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Nowikiewicz, Julian Mital, Kazimierz Jurkowski i Wojciech Zaleski. Jed-
nocześnie wręczono „Medal Pamiątkowy” 99- letniemu członkowi naszego 
Koła Józefowi Kasperowiczowi, żołnierzowi Armii Krajowej, skazańcowi 
i łagiernikowi, który walczył z najeźdźcą o wolność i niepodległość ojczy-
zny. Do wręczenia wyżej wymienionych odznaczeń prowadzący poprosił 
prezesa Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Zielonej Górze Wacława 
Mandryka i wiceprezesa Mariana Szymczaka oraz wiceprezes Koła nr 2 
w Sulechowie Danę Lechką. W imieniu odznaczonych i uhonorowanych 
podziękował Kazimierz Jurkowski, sybirak urodzony w Kazachstanie, któ-
ry powrócił do Polski pod koniec XX w. Podziękowanie zakończył wier-
szem na temat naszego zesłańczego życia, złożył także życzenia na nowy 
rok. 

Prowadzący poprosił proboszcza ks. Andrzeja Szkwarka o słowo i mod- 
litwę w tym uroczystym dniu. Wygłoszone słowo i modlitwa wzruszyły do 
łez zgromadzonych: „Nie żałobne więc są to imiona, nie zgasłe, nie zamar-
łe, ale żyjące nieśmiertelnością zasługi, żarzące się żarem miłości, która 
nigdy nie stygnie. Śmierć ich w łagrach i stepach była ofiarą na ołtarzu po-
święcenia, ofiarą złożoną dla przyszłych pokoleń i przyszłości ojczyzny”. 
Po modlitwie zgromadzeni, łamiąc się opłatkiem, złożyli sobie życzenia. 
Wspólnie kolędowano wraz z zespołem Winne Grono, były wspomnienia 
sybiraków i zaproszonych gości. 

Z wykładem prelekcyjno-naukowym o trudnych losach Polaków wystą-
pił emerytowany wykładowca PWSZ w Sulechowie dr Mieczysław Wo-
jecki. Opowiedział o Syberii – krainie gułagów, głodu, zimna i represji, 
o roli matek sybiraczek, które pracą ponad siły chroniły swoje dzieci przed 
śmiercią. Przedstawił liczbę wywiezionych z Kresów Wschodnich we 
wszystkich wywózkach i przemieszczeniach narodu polskiego, które okreś- 
la się na około 2,9 mln osób. Z tej liczby zmarło z głodu, chłodu i pracy 
ponad siły we wszystkich miejscach odosobnienia około 1 mln. Jest nie-
możliwością dokładnie określić dane, ponieważ archiwa z czasów ZSRR 
w chwili obecnej w Rosji są niedostępne dla naukowców, a Rosja podaje, 
że wywiezionych było tylko 300–350 tys. Prace naukowe są bardzo skąpe 
i należy pamiętać, że różne źródła mogą podawać kłamliwe dane. Należy 
się tego strzec i weryfikować je, by liczby te nie zostały uznane za obowią-
zujące i wiarygodne, gdy zabraknie żyjących świadków tamtych wydarzeń. 
Na zakończenie wykładu dr Mieczysław Wojecki wręczył turystyczną re-
ceptę na wieczną młodość, ta recepta jest bezpłatna.
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Z zaproszonych gości wystąpił prezes Zarządu Oddziału ZS w Zielonej 
Górze Wacław Mandryk, przedstawiając wyczerpująco działalność na rzecz 
bytu członków Oddziału, plan pracy na 2017 r. oraz opiekę nad sybirakami 
schorowanymi i potrzebującymi pomocy. Wiceprezes Marian Szymczak 
poinformował o izbie pamięci i jej zbiorach, o wnukach sybiraków, spra-
wach organizacyjnych w Oddziale i w Kołach na 2017 r. oraz o kapitule 
medalu opracowanego, wykonanego i wręczanego osobom szczególnie 
zasłużonym dla dobra Związku Sybiraków. Burmistrz miasta Sulechowa 
Ignacy Odważny w swoim wystąpieniu podziękował sybirakom za pięk-
ne, patriotyczne spotkanie religijne, za zaangażowanie w życie społeczne 
miasta i gminy, jednocześnie życzył sybirakom i zaproszonym gościom 
dobrego zdrowia i samopoczucia, a sybiracy podziękowali burmistrzowi 
głośnymi brawami za wszystko, co czyni dla nich, aby w tej małej ojczyź-
nie nie byli zapomniani. Prowadzący spotkanie Józef Misiewicz w imie-
niu sybiraków podziękował zaproszonym gościom za liczne przybycie na 
mszę świętą 22 stycznia 2017 r. i za spotkanie w dniu 24 stycznia 2017 r. 
Pożegnał wszystkich słowami: „My, sybiracy, jesteśmy przeciwni nacjona-
lizmowi i szowinizmowi, szanujemy wszystkie narody i wszystkim dobrze 
życzymy, swoją ojczyznę kochamy i o nią się troszczymy, o tę naszą małą 
ojczyznę, gdzie żyjemy z naszymi rodzinami, i przekazujemy prawdę na-
stępnym pokoleniom”. 

Na tym zakończyło się spotkanie. Do zobaczenia, gdy Dobry Bóg da, 
w tym samym gronie w przyszłym roku.

Zarząd Koła ZS nr 2 w Sulechowie, zdjęcie Antoni lechki

SPOTKANIE OPŁATKOWE  
lUBAcZOWSKIch SYBIRAKÓW W 2017 R.

Trudno pozostać obojętnym na serdeczny śpiew w wykonaniu sybira-
ków – w ich ustach każde polskie słowo brzmi jak patriotyczny hymn. Tym 
razem sybiracy oraz zaproszeni goście śpiewali kolędy, a okazją było tra-
dycyjne spotkanie opłatkowe, które odbyło się 26 stycznia 2017 r. w Miej-
skim Domu Kultury w Lubaczowie.

Uroczystość otworzył prezes Zarządu Koła Mieczysław Szymoniak, 
który podziękował wszystkim za przybycie i przywitał coraz mniejszą 
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grupę sybiraków oraz zaproszonych gości: burmistrza Krzysztofa Szpy-
ta, proboszcza parafii konkatedralnej ks. kanonika mgr. Andrzeja Stopyrę, 
dyrektora Powiatowego Centrum Kultury i Sportu w Lubaczowie (przed-
stawiciela starosty lubaczowskiego) Mariusza Franta, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Lubaczowie Katarzynę Pelc-Antonik. Przywitał 
także Annę Głowacką, korespondentkę Katolickiego Radia Zamość.

Po powitaniu uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaczowie 
(Maja Furgała, Natalia Misztal, Kornelia Sitarz, Patrycja Skiba, Wiktoria 
Szczygieł, Kacper Bednarz, Filip Mazurkiewicz, Jakub Oleszycki i gościn-
nie Dominik Bundyra), pod opieką Elżbiety Rubin, Beaty Bundyry, Hali-
ny Zaniewicz, Aleksandry Bek, przedstawiły tradycyjne jasełka sybirackie 
„Pójdźmy wszyscy do stajenki ubożuchnej”.

W zadumie i refleksji zgromadzeni oglądali trud małych dzieci, podzię-
kowali im gromkimi brawami i zaprosili na poczęstunek.

Na dalszą część spotkania uczestnicy przeszli do drugiej sali, gdzie pod-
czas wystąpień zaproszonych gości nie zapomniano o sybirakach, którzy 
zmarli na zesłaniu, oraz tych, którzy odeszli już po powrocie do ojczyzny. 
Minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy odeszli na wieczną wartę.

Ks. kanonik mgr Andrzej Stopyra poprowadził modlitwę. Zebrani dzielili 
się opłatkiem, życząc sobie wszystkiego dobrego, wiele zdrowia i spotkania 

w tym gronie za rok.
Przy smacznym obie-

dzie, herbacie, kawie 
i cieście, które rokrocznie 
ofiarowuje prezes Spół-
dzielni „SCh” w Luba-
czowie Zdzisław Cioch, 
była okazja do wspo-
mnień. Wspominano pol-
skie matki, które będąc ze 
swoimi dziećmi na zsył-
kach w nieludzkich wa-
runkach, w głodzie i cho-

Łamaniu się opłatkiem tra-
dycyjnie towarzyszyły płynące 
z serca życzenia
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robach, ratowały nie tylko życie swoim dzieciom, ale także ich tożsamość 
religijną i narodową.

Ten niepowtarzalny nastrój opłatkowy, ludzkie uśmiechy, śpiew, ser-
deczne życzenia spotkania w następnym roku zawdzięczamy wszystkim 
zebranym na opłatku – sybirakom, zaproszonym gościom i dzieciom, które 
uświetniły spotkanie swoim występem.

Okres Bożego Narodzenia w polskiej tradycji jest szczególnym okre-
sem, to okres radości, rodzinnych spotkań przy wigilijnym stole, choince, 
zapalonych świecach, dzielenia się opłatkiem, składania sobie wzajemnych 
życzeń i kolędowania. 

Dla sybiraków – tam na zesłaniu – też były wigilie. Wigilie, o których 
nie chcą pamiętać, ale nie zapomną ich do końca życia...

Barbara Janczura

SPOTKANIE OPŁATKOWE W PRZEMYślU

29 stycznia 2017 r. tradycyjnie na spotkaniu opłatkowo-noworoczym 
spotkali się sybiracy z przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków. Bo-
żonarodzeniowe rodzinne spotkanie poprzedziła msza święta odprawiona 
w kościele księży salezjanów, której przewodniczył i słowo Boże wygłosił 
ks. prałat Jan Mazurek, kapelan Oddziału. 

W słowie Bożym powiedział: 
„Każdy z nas chce być szczęśliwy, najczęściej szczęście wyobraża sobie 

w takiej dobrej kondycji fizycznej, czyli zdrowie. Trzeba uwierzyć Jezuso-
wi, że te drogi szczęścia, które nam ukazuje, to są prawdziwe drogi, to są 
pewne drogi, chociaż trudne i wprost jako sprzeczne z tą wizją szczęścia, 
jaką dzisiaj propaguje się (…). 

Dzisiaj, gdy mówimy o Syberii, to pomyślmy, że ludzie tam nie mieli 
łóżka wygodnego, nie mieli opału, by napalić w piecu, nie mieli co jeść, 
nie wiedzieli, czy wrócą. Żyli w niepokoju, pragnąc ojczyny. Nie wiedzieli, 
czy za rok, dwa, pięć pojawi się ksiądz, żeby powiedzieć o Bogu. Nie wie-
dzieli, czy przeżyją tam dzieci, czy jak wrócą, będzie Polska. 

Taka ogromna lekcja wiary, pokory, próba miłości i wierności. Napraw-
dę ogromnie kosztowna. Przez tylu ludzi przypłacona życiem i zdrowiem. 
Na szczęście udało się wrócić. Ci, którzy tam byli, tam się urodzili, byli 



68 KOMUNIKAT 1/131

jako małe dzieci, ich dzieci i wnuki, ich sympatycy mówią: trzeba o tym 
mówić, trzeba, abyśmy wszyscy wiedzieli, jaka była prawdziwa nasza hi-
storia. Jaka to była wielka próba dla całego naszego narodu. Pomyślmy, 
czy my mamy taką odwagę, żeby żyć prawdą, żyć miłością i pokorą”.

Po mszy świętej sybiracy i zaproszeni goście przeszli do sali kolumno-
wej, gdzie przywitała wszystkich Stanisława Żak – członek Zarządu Od-

Sybiracy i zaproszeni goście

Od lewej: ks. Krzysztof Cepil, ks. prałat Jan Mazurek – kapelan Oddziału Związku Sybi-
raków w Przemyślu, ks. Tadeusz Pater – kapelan Kresowian
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działu, a słowa skierowała prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków 
w Przemyślu Joanna Preiss: 

„(…) Który to już kolejny raz od pamiętnego 1989 r. zasiadamy przy 
wspólnym wigilijnym stole jako sybiracy, jako jedna rodzina. Ten dzień 
dzisiejszego spotkania opłatkowego jest dla nas dniem radości, (…) ale 
myślę, że każdy z nas tu obecnych sybiraków mimo woli wraca myślą do 
tamtych świąt, do świąt z czasów pobytu na Syberii. Choć z bólem ser-
ca wspominamy tamte wigilie, to dziś radujemy się, że Polska jest naszą 
ukochaną i tak bardzo upragnioną ojczyzną (…). Nasze życie jest świadec-
twem naszej wiary. Jest potwierdzeniem, że wiara czyni cuda, a miłosier-
dzie Boże nie zna granic”. 

Następnie dzieci – mali artyści – z Przedszkola Miejskiego nr 3 przed-
stawiły tradycyjne jasełka upiększone śpiewem kolęd. 

Po zakończonym spektaklu zgromadzeni podzielili się opłatkiem i śpie-
wali kolędy. Odbył się także występ solowy wnuczki sybiraczki – Katarzy-
ny Boczar, która na flecie prostym zagrała kilka kolęd. 

Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Urzędu Miasta i staro-
stwa powiatowego w Przemyślu, Urzędu Gminy Orły, kapłani i nasi sym-
patycy. 

Marian Boczar

ŻYcZENIA I WSPOMNIENIA

Tradycyjny opłatek oławskiego Koła Związku Sybiraków miał miejsce 
w niedzielę, 29 stycznia 2017 r., w gościnnych progach hotelu Marta. Wzię-
li w nim udział ci najważniejsi, czyli ci, którzy przeżyli zesłanie na Syberię, 
oraz zaproszeni przez nich goście. Zaproszenie na spotkanie przyjęli m.in.: 
burmistrz Oławy Tomasz Frischmann wraz z małżonką, starosta oław-
ski Zdzisław Brezdeń, ks. dziekan Janusz Gorczyca, ks. Stanisław Bijak,  
ks. Andrzej Obuchowski oraz Jadwiga Braniewska – dyrektor Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Zjednoczonej Europy w Oławie. Zdzi-
sław Brezdeń podczas spotkania otrzymał Złotą Odznakę Honorową za Za-
sługi dla Związku Sybiraków.

Spotkanie rozpoczął prezes Zarządu Koła Aleksander Maciejewicz. Przypo-
mniał zebranym, że polscy zesłańcy nawet na „nieludzkiej ziemi” świętowali 
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Boże Narodzenie. Ponieważ brakowało tam wszystkiego, opłatek często zastę-
powali pieczonymi ziemniakami lub po prostu czarnym chlebem. Po powitaniu 
zebranych zaintonowano „Wśród nocnej ciszy” i składano sobie życzenia.

Opłatek ubogacono wspomnieniami. Maria Litwińska piękną polszczy-
zną wyrecytowała tematyczny wiersz, a ks. Andrzej Obuchowski wspo-
mniał o podwójnie zesłańczej historii swojej rodziny. Sam zresztą jest 
związany z Syberią, gdyż na co dzień pełni funkcję proboszcza parafii  
św. Jana Chrzciciela w Bijsku (dekanat ałtajski). Dba tam nie tylko o para-
fian, ale i o polskie cmentarze. Gdy jednej z kobiet, która prosiła o odszuka-
nie grobu rodziców, przesłał rosnące na nim kwiaty, otrzymał odpowiedź: 
„Pamiętam, że tak pachniała tam moja mama...”.

Jolanta Szewczyk 
przedruk z „Głosu Apostołów” nr 5/2017 (305) z 5 lutego 2017 r.

DNI PATRONA W GIMNAZJUM  
IM. ZESŁAńcÓW SYBIRU W PIŁAWIE GÓRNEJ

Uczniowie Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej z od-
daniem kultywują pamięć o Polakach represjonowanych na Wschodzie, 
a kadra pedagogiczna dba o ścisłą więź szkoły ze Związkiem Sybiraków. 
Dlatego od 6 do 10 lutego 2017 r. w gimnazjum obchodzone były Dni 
Patrona. Z tej okazji we wszystkich klasach pojawiły się gazetki tematycz-
ne. Zagadnienia dotyczące patrona szkoły realizowane były na języku pol-
skim, historii, muzyce i na godzinach wychowawczych. Na lekcjach języka 
polskiego uczniowie klas pierwszych poznali historię zsyłek na podstawie 
filmu „Losy Zesłańców Sybiru”, uczniowie klas drugich i trzecich obej-
rzeli film dokumentalny „Skazani na Sybir”. Pierwszoklasiści na historii 
omówili symbolikę Związku Sybiraków, na muzyce uczyli się Hymnu Sy-
biraków. Na godzinach wychowawczych nauczyciele przypomnieli krótki 
rys historyczny masowych deportacji Polaków na Syberię, natomiast gim-
nazjaliści wykonali prace plastyczne przedstawiające fragment życia sy-
biraków na zesłaniu. W bibliotece szkolnej można było przejrzeć nowości 
wydawnicze związane z Syberią i sybirakami.

Wiele emocji przyniosło spotkanie młodzieży gimnazjalnej z działacza-
mi lokalnego Koła Związku Sybiraków. 8 lutego odbyła się lekcja żywej  



71UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA

historii. Naszymi gośćmi byli: Maria Sieńko, Bronisława Sługocka, Lu-
dwik Omyła oraz Jan Kozakowski. Uczniowie klas pierwszych mieli okazję 
zapoznać się z historią zsyłek Polaków na „nieludzką ziemię”, posłuchać 
opowieści o niewyobrażalnym cierpieniu fizycznym i psychicznym tysięcy 
ludzi oraz poznać ich powojenne losy. Za szczerość i otwartość gimnazjali-
ści podziękowali zaprzyjaźnionym sybirakom gromkimi brawami.

Także 8 lutego odbył się XI Szkolny Konkurs Recytatorski „Losy Sybi-
raków”. Uczestnicy konkursu musieli przedstawić jeden utwór o tematyce 
Sybiru. Utwory w wykonaniu młodzieży wzbudziły wiele emocji i wzru-
szeń, szczególnie wśród seniorów. Po burzliwych obradach komisja przy-
znała pierwsze miejsce Annie Letniowskiej z klasy II a, drugie Magdalenie 
Pawlak z klasy III a, a trzecie Martynie Kizym z klasy II a. Wyróżnienia 
przypadły w udziale Annie Szady z klasy III a, Natalii Lach z klasy II a 
i Róży Palce z klasy II a. Laureatkom pamiątkowe dyplomy i nagrody 
rzeczowe ufundowane przez Związek Sybiraków wręczył przedstawiciel 
Związku Jan Kozakowski. Na zakończenie dyrektor gimnazjum Edyta Li-
sowska podziękowała wszystkim uczestnikom konkursu i przypomniała, 
że wzorem patriotyzmu dla uczniów jest patron szkoły, a bliska współpra-
ca z sybirakami pozwala lepiej zrozumieć historię i rozwijać patriotyczne 
wartości. 

10 lutego delegacja uczniów i nauczycieli wzięła udział w powiatowych 
obchodach 77. rocznicy pierwszej wywózki Polaków na Sybir. Uroczystości 

Uczestnicy XI Szkolnego Konkursu Recytatorskiego „Losy Sybiraków” z sybirakami
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rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie. 
Przybyli na nią przedstawiciele władz, sybiracy, kombatanci, mieszkańcy po-
wiatu, młodzież szkolna oraz poczty sztandarowe. Następnie zebrani przeszli 
do Parku Sybiraków, gdzie pod pomnikiem oddali hołd tym, którzy powrotu 
do ojczyzny nie doczekali. Po odśpiewaniu Hymnu Sybiraków, wysłuchaniu 
okolicznościowych przemówień i złożeniu kwiatów, uczestnicy uroczystości 
zebrali się w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa.

Tego samego dnia przedstawiciele samorządu uczniowskiego złożyli 
kwiaty i zapalili znicze pod obeliskiem na terenie szkoły oraz pomnikiem 
Sybiraków przy kościele parafialnym. 

Koordynatorem Dni Patrona była Marta Sochacka-Pelczar, osoby, które 
współorganizowały Święto Szkoły to Mariola Jabłońska i Donata Wajda 
oraz Zarząd Koła Związku Sybiraków Ziemi Dzierżoniowskiej.

Mariola Jabłońska, Marta Sochacka-Pelczar

77. ROcZNIcA DEPORTAcJI POlAKÓW NA SYBIR 
W KOTlI

Dnia 9 lutego 2017 r. odbyła się uroczystość upamiętniająca 77. rocznicę 
deportacji Polaków na Sybir, która rozpoczęła się mszą świętą w kościele 
parafialnym pw. św. Marcina w Kotli. W asyście pocztów sztandarowych: 

Akademia przygotowana przez uczniów Gimnazjum Gminnego w Kotli
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Koła Związku Sybiraków w Głogowie, Gimnazjum Gminnego im. Zagłębia 
Miedziowego w Kotli i Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego 
w Kotli złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową przy kościele, a następnie 
odbył się apel w sali gimnastycznej przy Gimnazjum Gminnym w Kotli.

W wydarzeniu udział wzięli sybiracy z Koła w Kotli i Koła w Głogowie 
wraz z prezesem Zarządu Koła Stanisławem Dwojnym (Oddział ZS w Le-
gnicy), radny Rady Powiatu Jan Baraniecki, sekretarz gminy Ewa Konar-
ska-Jóźwiak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli Iwona 
Adamczak, zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie. 

Uroczystość stała się spotkaniem pokoleń. Uczniowie gimnazjum przed-
stawili program artystyczny, który w tym roku przybrał inną konwencję. 
Celem było przeniesienie się w czasy przedwojenne, kiedy na Kresach 
II Rzeczypospolitej słuchało się radia „Wilno” i radia „Lwów”. Dlatego 
przypomniano m.in. przeboje Hanki Ordonówny, skecze Szczepcia i Toń-
ka, wspólnie zaśpiewano piosenkę „Tylko we Lwowie”, obejrzano polkę 
w wykonaniu uczennic gimnazjum. Program kończył się akcentem komu-
nikatów radiowych z wybuchu II wojny światowej, o zagarnięciu Kresów 
Wschodnich przez Związek Radziecki oraz informacjami o deportacjach 
ludności polskiej z tych terenów na Syberię. Bolesnymi wspomnieniami 
z okresu wywózki dzielili się sybiracy Stanisław Dwojny i Aleksander Szy-
mański.

Podziękowanie prezes Zarządu Koła ZS w Kotli Haliny Fendorf, z lewej skarbnik Stani-
sław Sapużak, z prawej Stanisław Owsiany
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Na zakończenie prezes Zarządu Koła w Kotli Halina Fendorf w asyście 
skarbnika Stanisława Sapużaka i Stanisława Owsianego podziękowała ze-
branym za udział w uroczystościach, organizatorom za trud i staranność 
w zebraniu tak wielu rekwizytów i zdjęć archiwalnych upamiętniających 
okres przedwojenny na Kresach, przekazała młodzieży słodycze, a dyrek-
torom szkół i nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie uroczysto-
ści – kwiaty. Następnie zaproszeni goście udali się na wspólne spotkanie 
w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego, 
gdzie przygotowano poczęstunek. 

halina Fendorf

77. ROcZNIcA PIERWSZEJ MASOWEJ DEPORTAcJI 
NA SYBIR W BIAŁYMSTOKU 

Już po raz 77. obchodzimy rocznicę pierwszej masowej deportacji Pola-
ków na Sybir.

10 lutego 2017 r. białostoccy sybiracy zgromadzili się pod pomnikiem 
Grobem Nieznanego Sybiraka. Licznie przybyli również przedstawiciele 
lokalnych władz samorządowych, służb mundurowych, IPN-u, Muzeum 
Pamięci Sybiru, Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru, Wspólnoty 
Wnuków Sybiraków i młodzież szkolna.

Kapelan sybiraków ks. Józef Wiśniewski przewodniczył wspólnej mod- 
litwie za zmarłych zesłańców i pomordowanych w obozach sowieckich. 
Minutą ciszy uczciliśmy ich pamięć. Następnie poszczególne delegacje 
złożyły wieńce i postawiły płonące znicze przy pomniku.

Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków Tadeusz Chwiedź w krót-
kich słowach nakreślił tak tragiczną w skutkach dla Polski decyzję Biura 
Politycznego WKP(b) z dnia 5 grudnia 1939 r. o masowych deportacjach 
ludności polskiej w głąb ZSRR, a następnie podziękował wszystkim obec-
nym za tak liczne przybycie.

Dzień 10 lutego 2017 r. był piękny, słoneczny, choć nie tak mroźny i śnież-
ny jak ów z 1940 r. Wówczas w szalejącą zamieć i silny mróz wywożono nas 
w dalekie tajgi syberyjskie. Tamtych wydarzeń nie można zapomnieć. 

W tym dniu z okazji tej bolesnej rocznicy spotkaliśmy się również w Cen-
trum Edukacyjnym Muzeum Pamięci Sybiru. Po serdecznym powitaniu 
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przez dyrektora Muzeum Pamięci Sybiru prof. Wojciecha Śleszyńskiego, 
nastąpiła krótka lekcja historii o przyczynach i skutkach paktu Ribbentrop–
Mołotow, deportacjach, powstaniu armii gen. Andersa, bitwach stoczonych 
przez sybiraków – tułaczy na Wschodzie i Zachodzie. Prelekcję tę wygłosił 
prezes Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku Tadeusz Chwiedź.

Dagmara Dworak zaprezentowała swoją książkę pt. „Kromka chleba” 
i film wyjaśniający genezę tego utworu. Z wielkim zainteresowaniem słu-
chaliśmy wspomnień autorki o życiu jej ojca i jego rodziny w Hajnówce 
przed wojną, a potem na zesłaniu w syberyjskiej wiosce w bezkresnej taj-
dze. Pani Dagmara spełniła marzenia i życzenie ojca. Wraz z mężem zorga-
nizowała wyprawę do Gramatuchy – miejsca zesłania – i tam ojciec zapalił 
znicz na symbolicznym grobie swojej matki. Spotkał się też z dawnymi 
mieszkańcami różnych miejsc pobytu rodziny Żukowskich na zesłaniu, 
o czym opowiadają wyżej wspomniana książka i film.

Tego dnia wieczorem mogliśmy obejrzeć relację Telewizji Trwam z na-
grań wspomnień białostockich sybiraków, członków Komisji Historycznej 
Muzeum Sybiraków i Zarządu Oddziału Związku Sybiraków.

Dzień 10 lutego 2017 r. był też dniem wizyty sybiraków w Szkole Pod-
stawowej im. Sybiraków w Rafałówce koło Zabłudowa, która przyjęła to 
imię w 2014 r.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły, a następ-
nie zgromadzeni odśpiewali Hymn Sybiraków.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości 77. rocznicy pierwszej masowej depor-
tacji Polaków na Sybir
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Uczniowie IV i V klasy z wielkim przejęciem i perfekcyjnie opanowa-
nym tekstem przedstawili gehennę deportacji, skupiając się głównie na 
pierwszej, lutowej. Teksty przeplatane były patriotycznymi pieśniami, któ-
re razem wszyscy śpiewali. 

Obecna na spotkaniu sekretarz Zarządu Oddziału Związku Sybiraków Jolan-
ta Hryniewicka podziękowała młodym wykonawcom, a szczególnie dyrekcji 
szkoły za tak staranne przygotowanie części artystycznej. Prezentowane wier-
sze i pieśni przywoływały bolesne wspomnienia z tamtych tragicznych dni.

Następnie wspólnie z grupą starszych uczniów pojechaliśmy do miej-
scowości Zacisze, gdzie znajduje się pomnik upamiętniający deportację do 
Kazachstanu wszystkich mieszkańców (82 osoby) w dniu 10 lutego 1940 r. 
Byli to osadnicy wojskowi – koloniści, którzy otrzymali ziemię za udział 
w zwycięskiej wojnie 1920 r. Zapaliliśmy znicze, pomodliliśmy się za tych, 
którym nie było dane wrócić do ojczyzny, i za tych, którzy już po powrocie 
odeszli na wieczną wartę. 

Szkoła nosząca imię Sybiraków dokłada wszelkich starań, szczególnie 
edukacyjnych i wychowawczych, aby jej uczniowie znali historię zesłań lat 
40. XX w. i byli dumni z nadanego szkole imienia.

heronima Dzierma, Jolanta hryniewicka, zdjęcie Monika Szarejko 
(Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku)

UROcZYSTOścI 77. ROcZNIcY PIERWSZEJ 
DEPORTAcJI POlAKÓW NA SYBIR W TORUNIU

10 lutego 2017 r. o godz. 11.00 w kościele Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny i bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu  
ks. prałat Józef Nowakowski, opiekun duchowy toruńskich sybiraków, cele-
brował mszę świętą przy współudziale ks. prałata Stanisława Majewskiego 
oraz ks. mitrata płk. Mikołaja Hajduczeni.

Po mszy świętej wszyscy udali się do krużganku kościoła, miejsca 
ważnego dla sybiraków, gdzie 3 czerwca 1998 r. odsłonięto tablicę z na-
pisem „W hołdzie współbraciom zmarłym i zamęczonym w łagrach Sy-
biru, w obozach jenieckich, w tajdze i na stepach Azji”. Nie sposób nie 
wspomnieć jej inicjatorów – Stanisława Rychlika, Anny Narebskiej, Zofii 
Kalisz, Krystyny Buniak, Danuty Komassy.
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Po odśpiewaniu hymnu państwowego prezes Zarządu Oddziału Związ-
ku Sybiraków Jan Myrcha przywitał sybiraków przybyłych z Torunia, 
Chełmży i okolic oraz zaproszonych gości. W uroczystości wzięli udział: 

Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową

Na uroczystość przybyli sybiracy, zaproszeni goście, młodzież szkolna i mieszkańcy 
Torunia
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prezydent Torunia Michał Zaleski wraz z przewodniczącym Rady Miasta 
Torunia Marcinem Czyżniewskim, przedstawiciele dowódcy Garnizonu 
ppłk Marcin Plewa oraz kpt. Mariusz Wysocki, przedstawiciel marszałka 
województwa Eugeniusz Lala, w imieniu starosty toruńskiego naczelnik 
Wydziału Oświaty Jan Krajewski, z Fundacji gen. E. Zawackiej Ania Ro-
jewska wraz z Barbarą Rojek, Zbigniew Matuszewicz – dyrektor Zespołu 
Szkół nr 1 (VI LO i Gimnazjum nr 6) im. Zesłańców Sybiru z gronem 
pedagogicznym oraz uczniami. Przybyli także uczniowie Gimnazjum  
im. gen. E Zawackiej, przedstawiciele związków kombatanckich, poczty 
sztandarowe oraz liczni mieszkańcy Torunia.

Jan Myrcha przypomniał wydarzenia sprzed 77 lat, gdy w nocy z 9 na 
10 lutego 1940 r. do wielu polskich domów na wschodnich ziemiach przed-
wojennej Polski zastukali do drzwi funkcjonariusze NKWD. Wtedy właś- 
nie kilkunastu bohaterów tej uroczystości jechało na Sybir. „Mieliście po 
kilka lat, wiele osób z waszych rodzin nie dojechało. Tutaj przypominają 
się słowa naszej dumnej, żołnierskiej pieśni: »Ta ziemia do Polski należy, 
choć Polska daleko stąd. Bo wolność krzyżami się mierzy, historia ten je-
den ma błąd«” – powiedział.

Prezes podziękował sybirakom za udział w obchodach rocznicy, za to, że 
mimo bardzo niskiej temperatury niosą pamięć o tamtych mrocznych cza-
sach i w tym wysiłku nie ustępują. „Kiedy mówicie o ofiarach, to myślicie 
o poległych, ale ofiarami też jesteście wy sami, ocaleni. Nie zapominajcie 
o tym” – apelował. „Młodzież szkół »sybirackich«, przychodząc tu mimo 
przerwy w zajęciach, chce się wam odwdzięczyć za żywe lekcje historii” 
– podkreślał. Ważne jest bowiem, by ofiara niewyobrażalnego cierpienia 
zesłańców stała się orężem nowoczesnej Polski i zobowiązaniem, że tak 
tragiczna historia już się nie powtórzy. 

W nawiązaniu do tego wystąpienia przybyły na uroczystość przyjaciel 
sybiraków, prezydent miasta Torunia Michał Zaleski przypomniał, że po 
zakończeniu okupacji hitlerowskiej rozpoczął się nowy okres prześlado-
wań Polaków. Toruń jest jednym z miast, z którego NKWD wywiozło 
mieszkańców na Syberię długo po wyzwoleniu, których świadomie zesła-
no na śmierć nie dlatego, że byli przeciwnikami, ale dlatego, że byli pol-
skiej narodowości.

Na zakończenie złożono kwiaty i zapalono znicze oraz uroczyście od-
śpiewano Hymn Sybiraków.

Jan Myrcha



79UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA

77. ROcZNIcA PIERWSZEJ MASOWEJ DEPORTAcJI 
POlAKÓW NA SYBIR W WARSZAWIE

Od wielu lat warszawscy sybiracy spotykają się na Cmentarzu Wojskowym 
na Powązkach przy Symbolicznej Mogile Sybiraków, by modlić się za tych, 
co pozostali na „nieludzkiej ziemi”, oraz tych, którzy odeszli już po powrocie. 

W tym roku mija już 77 lat od pierwszej masowej wywózki Polaków 
z Kresów Wschodnich na Sybir. Oddział Warszawski Związku Sybiraków 
w dniu 10 lutego 2017 r. zorganizował uroczystość, w której oprócz sybi-
raków udział wzięła młodzież z trzech szkół: Liceum Ogólnokształcącego 
w Komornicy, Zespołu Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego oraz Ze-
społu Szkół Sportowych nr 72 (Liceum Ogólnokształcącego im. gen. broni 
W. Andersa) w Warszawie. W obchodach uczestniczyły również, oprócz 
sybirackich, poczty sztandarowe tych szkół.

Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie odegraniem Hymnu Sybiraków, 
po którym wiceprezes Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków Ma-
ria Stankiewicz przywitała wszystkich zebranych, a szczególnie zaproszo-
nych gości, w tym ks. Krzysztofa Koska, Annę Klimowicz z IPN, Anetę 
Hoffmann (Fundacja Kresy Historii), poczty sztandarowe oraz młodzież 
szkolną i pozostałych zebranych. Część religijną celebrował kapelan sybi-
raków Koła ZS Żoliborz-Bielany ks. Krzysztof Kosk. Po wspólnej modli-
twie sybiracy oraz delegacje ze szkół złożyli kwiaty i zapalili znicze. 

Uroczystość przy Symbolicznej Mogile Sybiraków na Powązkach
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Uroczystość ta była dobrą okazją do bezpośredniego spotkania młodzie-
ży ze świadkami deportacji z 1940 r., a także lekcją historii, która zostanie 
na długo w pamięci wszystkich. 

leon Zujko, zdjęcia Marcin Gągolewski

WYSTAWA TWÓRcZOścI  
PROF. STANISŁAWA KUlONA „śWIADEcTWO II”

W gościnnych progach Przystanku Historia Centrum Edukacyjnego IPN 
im. Janusza Kurtyki w Warszawie na ul. Marszałkowskiej 21/25 prezento-
wana jest już po raz trzeci, po „Świadectwie” i „Drodze Krzyżowej”, twór-
czość wybitnego rzeźbiarza sybiraka i pedagoga prof. Stanisława Kulona 
„Świadectwo II. 1939–1946”. 

Wystawa zorganizowana została z inicjatywy Koła Związku Sybiraków 
Żoliborz-Bielany, przy pełnym poparciu Oddziału Warszawskiego Związ-
ku Sybiraków. Należą się olbrzymie podziękowania dla dyrekcji Centrum 
Edukacyjnego IPN za podjęcie tematu i wspaniałe przygotowanie wysta-
wy. Trzeba również zaznaczyć, że miejsce ekspozycji umożliwia przybli-
żenie tematyki zesłań młodzieży szkolnej. 

Udział wzięli sybiracy, mieszkańcy Warszawy, uczniowie klas mundurowych
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Ekspozycja ukazuje tragiczne losy obywateli polskich zesłanych do Związku 
Radzieckiego w 1940 r. na przykładzie własnych przeżyć artysty. Prof. Stani-
sław Kulon jako 10-letnie dziecko został wraz z rodziną wywieziony na Syberię. 
Ciężkie warunki życia i praca ponad siły w sowieckich obozach pracy dopro-
wadziły do śmierci rodziców i młodszego rodzeństwa Stanisława Kulona. Po 
latach spędzonych w sierocińcach w ZSRR przyszły rzeźbiarz wrócił do Polski. 
Ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem i Wydział 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 1958–1966 był asystentem 
w pracowni prof. Ludwiki Nitschowej, następnie w latach 1988–2000 – profe-
sorem Wydziału Rzeźby ASP. W swojej twórczości często podejmuje tematykę 
związaną z historią Polski. Przez cały okres PRL nie mógł on wspominać po-
bytu na zesłaniu. Dopiero będąc na emeryturze, mógł w swojej twórczości dać 
świadectwo swoich ówczesnych doświadczeń. Mimo zaawansowanego wie-
ku w dalszym ciągu tworzy, starając się nadrobić utracony czas, by przekazać 
w formie artystycznej swoje przeżycia na „nieludzkiej ziemi”.

10 lutego 2017 r. (piątek), w 77. rocznicę pierwszej masowej wywóz-
ki obywateli polskich z Kresów do ZSRR odbył się o godz. 16.00 werni-
saż wystawy prac prof. Stanisława Kulona „Świadectwo II. 1939–1946” 
z udziałem autora. Wystawa spotkała się z dużym zainteresowaniem spo-
łeczeństwa, czego świadectwem była duża frekwencja podczas wernisażu. 

leon Zujko

Wernisaż prac prof. Stanisława Kulona
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ROcZNIcA PIERWSZEJ WYWÓZKI NA SYBIR 
W GŁOGOWIE

W dniu 10 lutego 2017 r. w Głogowie miało miejsce spotkanie z okazji 
pierwszej wywózki na Sybir. Jak co roku, jest to szczególny dzień dla sy-
biraków z terenu Głogowa i okolic (Oddział ZS w Legnicy). Jest to czas, 
kiedy mogą się wspólnie spotkać, wspomnieć i uczcić tych, którym nie 
dane było powrócić z „nieludzkiej ziemi” do ojczyzny, jak i opowiedzieć 
własną historię lub historię swojej rodziny. 

W spotkaniu udział wzięło także Koło Sybiraków z Gaworzyc oraz 
przedstawiciele lokalnych władz w osobach starosty głogowskiego Jaro-
sława Dudkowiaka, prezydenta miasta Głogowa Rafaela Rokaszewicza, 
członka Zarządu Powiatu Głogowskiego Jeremiego Hołowni. Całość pro-
wadził prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Głogowie Stanisław 
Dwojny, a spotkanie uświetnił występ młodzieży z Gimnazjum nr 4 w Gło-
gowie, której opiekunem jest Paweł Trojan. 

Aneta Skrzypczak

Od lewej: starosta głogowski Jarosław Dudkowiak, prezes Zarządu Koła ZS w Głogowie 
Stanisław Dwojny, prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz
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OBchODY 77. ROcZNIcY PIERWSZEJ MASOWEJ 
WYWÓZKI NA SYBIR W DęBNIE

Tegoroczna uroczystość religijno-patriotyczna upamiętniająca pierwszą 
masową wywózkę na Sybir, zorganizowana przez Koło Związku Sybira-
ków w Dębnie wraz z sybirakami z Boleszkowic, odbyła się w dniu 10 lu-
tego 2017 r. o godz. 17 w Boleszkowicach. Mszę w kościele parafialnym  
pw. św. Antoniego w Boleszkowicach odprawił proboszcz parafii ks. An-
drzej Skowroński oraz wygłosił tematyczną homilię o zesłaniach. Mini-
strantem był Władysław Mazur. Nie zabrakło sztandarów, w których poczty 
sztandarowe stanowili młodzież gimnazjalna z Boleszkowic oraz sybiracy 
z Dębna w osobach: Ludwika Sabła, Zdzisława Pyry i Jana Kiedy. W mszy 
uczestniczyli przedstawiciele władz gminy Boleszkowice, sybiracy, sym-
patycy Związku, mieszkańcy Boleszkowic i młodzież szkolna. 

Sztandary, modlitwy, głośny śpiew nadawały nabożeństwu uroczysty cha-
rakter. Chociaż minęło wiele lat od upamiętnionych we mszy wydarzeń, odno-
wione zostały zaduma, refleksje, hołd, szacunek i pamięć. Tragedię zesłań na 
Sybir i do Kazachstanu przekazujemy młodemu pokoleniu, by wiedza o trage-
dii i bohaterstwie sybiraków trwała w pamięci narodu jak najdłużej. Zachowu-
jemy pamięć, aby dać dowód o tych, co zginęli, ale nadal żyją w naszej pamięci. 

Po zakończeniu mszy wiceprezes Zarządu Koła ZS w Dębnie Teresa 
Wiśniewska podziękowała księdzu, ministrantowi, pocztom sztandarowym 
i zebranym za uczestnictwo w mszy świętej. 

Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową
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Następnie udaliśmy się pod pomnik z tablicą o treści: „Syberia ku czci 
i wiecznej pamięci dla wszystkich Sybiraków”. Tam Zofia Szczygieł, Jani-
na Jakubowska i Antoni Trzebiatowski złożyli kwiaty i znicze. 

Po mszy odbyło się przy zimowej herbatce i kawie spotkanie uczestni-
ków. Obecni byli wójt Boleszkowic Jan Krzywicki, przewodniczący Rady 
Gminnej Ryszard Stoparek, ks. Andrzej Skowroński, dyrektor Publiczne-
go Gimnazjum w Boleszkowicach Sylwia Łaskarzewska-Pacewicz. Teresa 
Wiśniewska przedstawiła referat na temat zesłań.

By oderwać się od marazmu i głębokich wspomnień w trakcie uroczysto-
ści, śpiewaliśmy piosenki patriotyczne, które melodyjnie i fachowo prowa-
dził Edmund Zioła, a śpiewali je wszyscy uczestnicy. Dziękujemy wszyst-
kim za przygotowanie posiłku, za włożony trud pracy Czesławie Stoparek,  
ks. Andrzejowi Skowrońskiemu, Ludwikowi Sable, Adamowi Kaczmarczy-
kowi, Jadwidze Downar, Alicji Mróz, Marii Jackiewicz, pocztom sztandaro-
wym wraz z opiekunką Agnieszką Sztubecką, Janowi Kozłowi oraz wszyst-
kim, którzy przyczynili się do zorganizowania niniejszej uroczystości.

Teresa Wiśniewska 

77. ROcZNIcA DEPORTAcJI POlAKÓW NA SYBIR 
W OŁAWIE 

W dniu 10 lutego 2017 r. minęła kolejna rocznica pierwszej masowej 
wywózki Polaków z Kresów Wschodnich na Sybir. Już od wielu lat sybira-
cy, którym udało się przeżyć ten ciężki czas i powrócić do Polski – swojej 
ojczyzny, obchodzą ten dzień jako swoje święto. Również członkowie Za-
rządu Koła ZS w Oławie (Oddział we Wrocławiu) spotkali się na cmenta-
rzu w Oławie przy obelisku poświęconym Golgocie Sybiru obok krzyża, 
aby wspólnie uczcić ten dzień. Razem z prezesem Zarządu Koła Aleksan-
drem Maciejewiczem złożyliśmy kwiaty pod krzyżem, zapaliliśmy znicze 
oraz odmówiliśmy modlitwę za zmarłych tam na „nieludzkiej ziemi”. 

Następnie wszyscy zgromadzeni udali się do siedziby Zarządu Koła w Oła-
wie na wspólnie przygotowany poczęstunek. Na spotkanie został również za-
proszony wójt gminy Oława Jan Kownacki. Podczas spotkania, które przebie-
gało w miłej i serdecznej atmosferze, czterem osobom zostały wręczone Złote 
Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków przyznane przez preze-
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sa Zarządu Głównego Związku Sybiraków. Odznakami uhonorowano: Annę 
Kowalczyk, Łucję Michalik, Tadeusza Kaczmarka i Tadeusza Kochnowicza. 

Przy okazji takich spotkań powracają wspomnienia tamtych strasznych 
dni, kiedy siłą, brutalnie, pod groźbą utraty życia trzeba było opuścić swoje 
domy i rodzinne strony, w zamkniętych wagonach, w okropnych warun-
kach jechać w nieznane. Rozpacz i obrazy z tamtych dni pozostaną w nas 
do końca życia – Sybir, wagony, baraki, okropne warunki, ciężka katorżni-
cza praca, głód i poniewierka, chłód, cierpienie ludzi i śmierć bliskich. Tego 
się nie da zapomnieć i łzy płyną na samo wspomnienie tamtych strasznych 
dni, a serce zawsze bije szybciej. Z upływem czasu jest nas coraz mniej 
i przy okazji takich spotkań wspominamy tych, których z nami już nie ma. 

Łucja Michalik

77. ROcZNIcA WYWÓZKI POlAKÓW NA SYBIR 
W DUSZNIKAch-ZDROJU

Dzień 10 lutego to data, której zapomnieć nie wolno. Nasza gehenna i tu-
łacze życie zaczęły się 10 lutego 1940 r., kiedy w środku nocy kolbami ka-
rabinów wyrwano nas ze snu i pod groźbą utraty życia w ciągu 10–15 minut 
musieliśmy opuścić nasze rodzinne domy i w 40-stopniowym mrozie wie-
ziono nas na Sybir. 

Jechaliśmy w nieznane. Ze łzami w oczach i bólem serca opuszczaliśmy 
własną ojczyznę. Wieziono nas na „nieludzką ziemię” w zamkniętych, za-
tłoczonych bydlęcych wagonach, o chłodzie i głodzie. Jechaliśmy tygodnia-
mi, zmarznięci, spragnieni wody i powszedniego chleba. Po drodze rodziły 
się dzieci, ale również umierali z głodu, wycieńczenia i mrozu ludzie starsi 
i chorzy. Podczas transportu zmarłych wyrzucano z pędzących wagonów 
w zaspy śnieżne. Jechaliśmy z potwornym lękiem przed nieznanym losem.

Gdy dotarliśmy do miejsca przeznaczenia, czekały na nas obozy pracy, 
w głębi tajgi walące się lepianki, głód i ciężka praca. Niedożywieni, opuchnięci 
z zimna i ciężkiej pracy ludzie umierali. Nie było mowy o katolickim ostatnim 
pożegnaniu przed śmiercią, nie było trumien i nie było przy nas księży.

Modliliśmy się do Boga, by zmienił nasz los i pozwolił wrócić na oj-
czyzny łono. Wróciliśmy. Wielu zostało tam, na „nieludzkiej ziemi” na za-
wsze. Dlatego w obecnym czasie to my, żyjący jeszcze sybiracy, jesteśmy  
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jedynymi świadkami i pamiętamy. Jak każdego roku, w dniu 10 lutego 
2017 r. pod znakami pamięci, jakimi u nas są obelisk Sybiraków i tablica 
katyńska poświęcona oficerom polskim pomordowanym w Katyniu, złożo-
no wiązanki kwiatów, zapalono znicze i odmówiono modlitwę za zmarłych.

Pamiętamy i jak co roku uczestniczymy w mszy świętej poświęconej zmar-
łym i żyjącym sybirakom. W roku bieżącym uroczystą mszę świętą, rozpoczętą 
Marszem Sybiraków, odprawił w dniu 12 lutego 2017 r. ks. wikary Bartłomiej 
Picheta. Prezes Zarządu Koła ZS Janina Łaba odczytała modlitwę dziękczyn-
ną do Matki Boskiej Sybirackiej. Mszę świętą, w której uczestniczyli sybiracy, 
młodzież szkolna, mieszkańcy oraz poczty sztandarowe Koła Związku Sybi-
raków w Dusznikach-Zdroju (Oddział we Wrocławiu) i Klubu Honorowych 
Dawców Krwi PCK, zakończono odśpiewaniem hymnu „Boże, coś Polskę...”.

Zarząd i sybiracy Koła ZS w Dusznikach-Zdroju składają tą drogą serdecz-
ne podziękowania księżom parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
w Dusznikach-Zdroju, szczególnie proboszczowi ks. Zbigniewowi Wichrowi-
czowi za coroczne msze święte z okazji rocznicy pierwszej wywózki Polaków 
na Sybir 10 lutego, w Dniu Sybiraka 17 września, 20 listopada w dniu patrona 
sybiraków św. Rafała Kalinowskiego, redakcji „Nowej Gazety Gmin” z redak-
torem naczelnym za dotychczasową bezinteresowną pomoc w drukowaniu na-
szych informacji z życia i działalności Koła, Klubowi Honorowych Dawców 
Krwi PCK z prezesem Andrzejem Berczyńskim za niezawodne każdorazowe 
uczestnictwo z pocztem sztandarowym we wszystkich uroczystościach Koła 
ZS, za rady, pomoc i wieloletnią współpracę, a także dyrekcji szkół, mieszkań-
com i wszystkim sympatykom naszego Koła.

Zarząd Koła ZS w Dusznikach-Zdroju

„ZAPAl ZNIcZ WYWIEZIONYM” 

11 lutego 2017 r. sybiracy i mieszkańcy Przemyśla dla upamiętnienia 
ofiar pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir 10 lutego 1940 r. 
i trzech kolejnych deportacji zapalili tradycyjnie znicze na nieczynnej ram-
pie kolejowej w dzielnicy Przemyśl-Bakończyce. 

Już po raz kolejny żyjący sybiracy czynią ten gest, pamiętając o tych, któ-
rzy zginęli w różnych zakątkach Syberii i Kazachstanu. Pamiętają o tym, 
gdyż sami byli ofiarami reżimu stalinowskiego, choć mieli wówczas po kilka 
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lat. Pamiętają – szczególnie mieszkańcy powiatu przemyskiego – tę tragicz-
ną noc 10 lutego 1940 r. Przychodząc co roku na nieczynną rampę kolejową, 
bolesne miejsce w ich życiowym losie, chcą przekazać młodemu pokoleniu 
pamięć o losach Polaków w czasie II wojny światowej. Chcą, by te białe 
karty historii, dziś po części zapisane ich losami, na nowo nie stały się białe. 

Pamięć o ofiarach czterech masowych deportacji Polaków nie może zo-
stać wytarta z historii narodu polskiego. Pamiętajmy o tym i starajmy się 
zapalić znicz dla tych, których groby są gdzieś w tajgach Syberii, w ste-
pach Kazachstanu i innych zakątkach, gdzie nikt nie zapali światełka na ich 
grobie, szczególnie w rocznicę masowych deportacji.

12 lutego 2017 r., w drugim dniu uroczystości upamiętniających rocz-
nicę deportacji Polaków w 1940 r., w kościele pw. Świętej Trójcy została 
odprawiona msza święta w intencji zmarłych sybiraków. W homilii ks. pra-
łat Jan Mazurek powiedział: „Dzisiejsza ewangelia mówi, że trzeba usza-
nować prawo, Boże prawo i kto by uczył je zachowywać i zachowywał, 
będzie największy w Królestwie Niebieskim. (...) Prawo i miłość sprawia-
ją, że możemy głębiej poznawać wolę Bożą, w wolności ją przyjmować 
i w wielkim wysiłku realizować, bo życie chrześcijańskie nie jest łatwe. 
(...) Dzisiaj niech te wszystkie treści nas ubogacają i tych, którzy będą za 
chwilę oddawać hołd sybirakom zmarłym na dalekiej Syberii i tutaj. Tych, 
którzy przybyli tutaj, żeby się historią ubogacać, bo trzeba nam wspominać 
historię. Trzeba, by nasze pokolenie młodych ludzi też wyrosło na ludzi 
ideowców”. 

Zapalone znicze na nieczynnej rampie kolejowej Przemyśl-Bakończyce
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Po mszy świętej uczestnicy przeszli pod tablicę pamiątkową znajdującą się 
w arkadach kościoła, gdzie została odmówiona modlitwa w intencji ofiar pierw-
szej masowej deportacji Polaków na Sybir i zapalono zesłańcom znicze pamięci. 

Po tej części uroczystości zgromadzeni udali się pod pomnik Zesłańcom 
Sybiru i Ofiarom Katynia. Przy tym ważnym dla przemyskich sybiraków, 
ofiar II wojny światowej symbolu, przybyłych mieszkańców miasta i powia-
tu, sybiraków, władze miasta i powiatu przemyskiego powitała Stanisława 
Żak, członek Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu. Odegrano 
Hymn Sybiraków, a Tadeusz Szczerbaty, aktor Teatru Fredreum, odczytał 
wiersz „Modlitwa Sybiraków do Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej”.

Głos zabrał wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków Mieczy-
sław Tłuczek: „Stajemy dziś tutaj przy pomniku Zesłańcom Sybiru i Ofia-
rom Katynia, by upamiętnić rocznicę pierwszej masowej deportacji Pola-
ków na Sybir z Przemyśla i okolic, ale również wspomnieć tych wszystkich, 
którzy zostali deportowani w kolejnych trzech deportacjach lat 40. ubiegłe-
go wieku. Dla nas, sybiraków, i ich potomków jest to równie ważne miejsce 
jak rampa kolejowa w Bakończycach. (...) Ten obelisk jest dla nas symbo-
lem pamięci, szacunku i nadzieją, że pamięć o nas, sybirakach, nie zaginie. 
Nie zaginie prawda historyczna i będzie przekazywana kolejnym pokole-
niom, a szczególnie młodym pokoleniom na lekcjach historii w szkole. (...) 
Młode pokolenie w duchu przebaczenia i pojednania powinno budować 
przyszłość nową, inną niż ta naznaczona bólem i krzywdą”. 

Na zdjęciu: członkowie Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu, przedstawiciele 
Związku Strzeleckiego „Strzelec” pod pomnikiem Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia
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Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków III RP Krystyna Zwierkow-
ska poinformowała zgromadzonych o jedności sybiraków: „(...) Szanowni 
Państwo, Droga Rodzino Sybiraków. Nas łączą te same tragiczne przeżycia, 
nic nas nie dzieli i wszystko nas łączy. Dlatego postanowiliśmy stworzyć 
w Przemyślu jedną Rodzinę Sybiracką, taką od serca. Niech to będzie jeden 
Związek Sybiraków w Przemyślu, żyjący tym samym duchem, tą samą my-
ślą. Póki my, sybiracy, żyjemy, chcemy wszystkim przypominać, że jesteśmy 
jednymi z ostatnich żyjących naocznych świadków tamtej tragedii”. 

Głos zabrał także poseł Andrzej Matusiewicz: „Sybiracy przemyscy w ubieg- 
łym roku doczekali się tego symbolu swojej kategorii. Pomnika, który stoi 
w symbolicznym miejscu. Sybiracy doczekali się swojego święta, ale to wszyst-
ko za późno. To pokolenie odchodzi. Dobrze, że takie uroczystości są, gdzie dba-
my o naszą pamięć historyczną, gdzie możemy wysłuchać jeszcze naocznych 
świadków. Dzisiaj wyrażamy wielkie wyrazy uznania i hołdu dla wszystkich, 
którzy tę gehennę sybiracką przeszliście. Jesteśmy Wam winni szacunek i jeste-
śmy Wam winni pamięć o tych wszystkich wydarzeniach tam na Syberii. Cieszę 
się bardzo, że będzie w Przemyślu jeden Związek Sybiraków. Już będziemy ra-
zem obchodzić spotkania opłatkowe, rocznicę deportacji i Dzień Sybiraka”. 

Poseł Wojciech Bakun powiedział: „Chciałbym podziękować sybirakom za 
wytrwałość 77 lat temu, za to, że tak wytrwale dążyliście do tego, żeby wrócić 
do kraju i przekazać nam to, co Was spotkało tam, na dalekiej Syberii. Chciałem 
podziękować za to, że w obecnym czasie wiedzę o Syberii wyciągnęliście z serc 
i przekazujecie przyszłym pokoleniom, młodym pokoleniom”.

Na zakończenie uroczystości władze miasta i powiatu, posłowie, sybira-
cy i kombatanci, mieszkańcy miasta i powiatu przemyskiego zapalili znicze 
i złożyli kwiaty przed pomnikiem Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia.

Marian Boczar

BYDGOSZcZ UcZcIŁA PAMIęć  
ZESŁANYch NA SYBIR 

12 lutego 2017 r. Bydgoszcz uczciła 77. rocznicę pierwszej masowej 
deportacji Polaków w głąb Związku Radzieckiego mszą świętą w kościele 
pw. Świętych Polskich Braci Męczenników i zgromadzeniem pod pomni-
kiem Zesłańców na Sybir. 
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Msza rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu Związku Sybiraków przez 
chór Exultate Deo pod dyrekcją prof. Romualda Rajsa, następnie do ko-
ścioła weszły poczty ze sztandarami: Oddziału Związku Sybiraków w Byd-
goszczy, Miasta Bydgoszczy, Związku Zawodowego „Solidarność”, Poli-
cji, Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników, Zespołu 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Technikum im. Sybiraków, Zespo-
łu Szkół im. H.Ch. Andersena, Rodziny Katyńskiej i Stronnictwa Pracy. 
Mszy przewodniczył ks. prałat płk Józef Kubalewski.

Okolicznościową homilię wygłosił ks. kanonik Kazimierz Drapała. Czy-
tania i modlitwę wiernych czytała sybiraczka Regina Król. Dary ołtarza 
wnieśli Wacław Zamojcin, Teresa Kosiło i Stanisława Jędrzejczyk. Na za-
kończenie mszy chór wykonał utwór z opery „Nabucco” (Chór Niewolni-
ków) Giuseppe Verdiego.

Po mszy uczestnicy udali się pod pomnik Zesłańców na Sybir na zgro-
madzenie patriotyczno-religijne. Prezes Zarządu Oddziału Mirosław My-
śliński, otwierając zgromadzenie, powitał: posłankę na Sejm RP Ewę Ko-
zanecką, proboszcza parafii pw. Świętych Polskich Braci Męczenników  
ks. płk. Józefa Kubalewskiego, wicewojewodę kujawsko-pomorskiego 

Uroczystość pod pomnikiem Zesłańców na Sybir. Przemawia prezes Mirosław Myśliński
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Józefa Ramlaua, wicemarszałka województwa kujawsko-pomorskiego 
Zbigniewa Ostrowskiego, zastępcę prezydenta miasta Bydgoszczy Miro-
sława Kozłowicza, kuratora województwa kujawsko-pomorskiego Marka 
Gralika, radną miasta Bydgoszczy Grażynę Szabelską, oficerów Wojska 
Polskiego, Policji, Straży Miejskiej, dyrektorów szkół: im. Sybiraków An-
drzeja Wiosnę, im. H.Ch. Andersena Eugeniusza Sobieraja, poczty sztan-
darowe, przedstawicieli organizacji związkowych, kombatanckich i osób 
represjonowanych oraz wszystkich uczestników zgromadzenia.

W przemówieniu prezes Zarządu Oddziału Mirosław Myśliński przed-
stawił, jak doszło do zesłań w czasie II wojny światowej i w jakich warun-
kach przebywali zesłańcy.

Kolejnymi mówcami byli wicewojewoda Józef Ramlau i wicemarszałek 
Zbigniew Ostrowski. Zastępca prezydenta miasta Bydgoszczy odczytał list 
od prezydenta miasta Rafała Bruskiego.

Po przemówieniach, pod przewodnictwem ks. Józefa Kubalewskiego 
zgromadzeni odmówili modlitwę za tych, co pozostali na „nieludzkiej zie-
mi”, po czym złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Uroczystość od-
notowały media bydgoskie, TVP Bydgoszcz, „Gazeta Pomorska”.

Mirosław Myśliński

AKADEMIA W SZKOlE PODSTAWOWEJ NR 4  
IM. SYBIRAKÓW W BIAŁYMSTOKU 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku zawsze pamięta 
o pierwszej deportacji Polaków na Sybir. W tym roku również, 17 lutego 
2017 r., przygotowała z tej okazji wspaniałą uroczystość, na którą zostali-
śmy my, sybiracy, zaproszeni i wielu innych przedstawicieli różnych insty-
tucji białostockich.

Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych szkoły i Oddziału Związku 
Sybiraków wspólnie odśpiewaliśmy Hymn Sybiraków, a potem serdecznie 
powitał gości dyrektor szkoły Zbigniew Klimowicz i jednocześnie wpro-
wadził w tematykę deportacji na Sybir.

Z wielkim wzruszeniem obejrzeliśmy montaż słowno-muzyczny w wykona-
niu uczniów klas III–IV pt. „Jeśli my zapomnimy o nich, Ty, Boże na niebie, za-
pomnij o nas”. Tę część artystyczną bardzo starannie przygotowały nauczycielki 



92 KOMUNIKAT 1/131

– Monika Łuksza-Zięciak i Monika Malinowska. Chór pod kierownictwem 
nauczycielki Grażyny Świerskiej-Mandziuk pięknie zaśpiewał pieśni „Ojczy-
zno ma” i „Modlitwę obozową” („O Panie, któryś jest na niebie”).

Scenka ilustrująca wywózkę polskiej rodziny na Sybir przypomniała 
nam tamte wydarzenia z lat 40. XX w. Te bolesne wspomnienia przywołała 
też bardzo wymowna dekoracja, zamieszczona na frontowej ścianie w sali 
gimnastycznej. Na granatowym płótnie srebrzyste gwiazdy, obraz Matki 
Bożej tulącej głowę skazańca i napis: „To było w mroźną lutową noc”.

O tamtych lutowych wydarzeniach z 1940 r. bardzo dokładnie opowia-
dał prowadzący program Mateusz Marczuk z klasy VI c, mówiły o nich 
także wszystkie trafnie dobrane wiersze i wyżej wspomniana scena. Ksenia 
Klimiuk z klasy VI b wzbogaciła program wspaniałą grą na skrzypcach.

Występy małych aktorów nagrodziliśmy gromkimi brawami, a prezes 
Zarządu Oddziału ZS Tadeusz Chwiedź w imieniu własnym i wszystkich 
sybiraków gorąco podziękował dyrekcji i całej społeczności szkolnej za 
upamiętnienie 77. rocznicy pierwszej masowej deportacji Polaków na Sy-
bir. Bardzo wysoko ocenił program artystyczny i pracę wszystkich wyko-
nawców, a szczególnie nauczycieli, którzy przygotowali tę uroczystość.

Potem prezes wraz z kurator oświaty Jadwigą M. Szczypiń wręczy-
li nagrody uczniom – uczestnikom Szkolnego Konkursu Poetyckiego pt. 
„Sybiracy oczami dziecka”. I miejsce zajęła Julia Truszkowska z klasy  
VI c, II – Patryk Tarasiuk z klasy VI c, III – Marysia Piekarska z klasy  
V c i Julia Kurstak z klasy IV b. Wyróżnienie zdobyli Julia Pyłko (klasa  
V a) i Sebastian Święcki (klasa IV b). Teksty nagrodzonych wierszy otrzy-
mali wszyscy uczestnicy uroczystości.

Na zakończenie części oficjalnej goście spotkali się w pokoju nauczy-
cielskim z gospodarzami szkoły przy herbacie i ciastkach, a prezes Tadeusz 
Chwiedź na lekcji historii klas szóstych bardzo dokładnie omówił przy-
czyny i przebieg deportacji oraz ukazał życie zesłańców w tajgach sybe-
ryjskich i na stepach Kazachstanu. Swoją wypowiedź popierał licznymi 
cytatami zaczerpniętymi z utworów wielkich Polaków, takich jak Cyprian 
Kamil Norwid, Adam Mickiewicz czy nasz papież Jan Paweł II. To była 
niezapomniana lekcja historii.

heronima Dzierma 



ODESZLI OD NAS

Z żalem zawiadamiam, że 5 sierpnia 2016 r. zmarł 

śp. Jan Antonowicz

Urodzony w 1935 r. Długoletni prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków 
w Międzyrzeczu, honorowy prezes tego Koła, członek Głównego Sądu 

Koleżeńskiego minionej kadencji, wiceprezes Zarządu Oddziału minionej kadencji. 
Po przyjęciu funkcji prezesa Zarządu Koła ożywił jego działalność i dokonał 

nieprzeciętnych starań, by ówczesne Technikum Rolnicze w Bobowicku 
przyjęło imię Zesłańców Sybiru. Z Jego inicjatywy i dzięki Jego staraniom 

w Rokitniańskim Sanktuarium umieszczony został nasz szczególny znak pamięci 
– Kaplica Zesłańców Sybiru. Cechowała Go wysoka kultura osobista. Posiadał 

liczne odznaczenia państwowe i resortowe, w tym Krzyż Zesłańców Sybiru, 
przyznane przez Związek Sybiraków Odznakę Honorową Sybiraka, Złotą Odznakę 

za Zasługi dla Związku Sybiraków, również medal Pro Memoria i odznaczenie 
Zasłużony dla Woj. Lubuskiego.

Dziękujemy Tobie, Jasiu, za wszystko, co zrobiłeś dla rodziny sybiraków.

Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim 
Jadwiga Wanda Ostrowska

W dniu 2 listopada 2016 r. zmarła w wieku 89 lat 

śp. Felicja Białczak z domu Fabian

Wieloletnia wiceprezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Turku, w latach 
1997–2001 jego prezes, później członek Zarządu.

Córka legionisty, osadnika na Kresach. 10 lutego 1940 r. deportowana wraz 
z rodzicami i trojgiem rodzeństwa na Sybir. Była świadkiem tragedii kresowian. 

Brała udział w licznych spotkaniach z młodzieżą. Z mozołem zbierała 
fundusze na wykonanie sztandaru Koła Związku Sybiraków, potem na tablicę 

Pamięci Sybiraków. Wielokrotnie z pocztem sztandarowym uczestniczyła 
w Ogólnopolskich Pielgrzymkach Sybiraków do Lichenia i na Jasną Górę, 

a także do Białegostoku i Grodźca.
Z dumą nosiła Odznakę Honorową Sybiraka, w 2004 r. otrzymała Odznakę 

Honorową „Za Zasługi dla miasta Turku”, w 2005 r. odznaczenie nadane przez 
Prezydenta RP – Krzyż Zesłańców Sybiru. 

Cześć Jej pamięci!

Zarząd i członkowie Koła Związku Sybiraków w Turku 



W dniu 21 grudnia 2016 r. zmarła 

śp. Anna Makowska-cieleń

Urodzona w 1939 r., ponad sześcioletni czas zesłania swego 
dzieciństwa spędziła w rejonie Makarjewskim, wróciła do Polski 

w kwietniu 1946 r. do Starego Kurowa.
Była jednym z założycieli Oddziału Związku Sybiraków w Gorzowie 
Wielkopolskim, długoletnia pierwsza prezes Zarządu Koła Związku 
Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim, honorowa prezes tego Koła, 
wiceprezes Zarządu Oddziału minionej kadencji, członek Głównego 

Sądu Koleżeńskiego w bieżącej kadencji.
Ducha zawodowego (nauczyciel filolog) przeniosła w pełni w życie 

Związku Sybiraków, od pierwszych godzin istnienia Oddziału 
przekazując lokalnym mediom pełnię wiedzy o losie zesłańców 
Sybiru. Z Jej inicjatywy, pod przewodnictwem śp. prof. Janusza 

Przewłockiego zgromadzone i wydane zostały jedne z pierwszych 
pisemne prace konkursowe sybiraków pt. „Przeżyliśmy”. Dzięki 
Jej wysokiej pozycji w Gorzowskim Towarzystwie Kultury oraz 

Towarzystwie Krajowym Związek Sybiraków gościł aktorkę Emilię 
Krakowską i naszego barda śp. Mariana Jonkajtysa. 

Była ujmującą gospodynią wszystkich spotkań opłatkowych, które 
odbywały się z udziałem wielokrotnie ponad 300 osób i 24 Kół, 

wówczas terenowych. Przekazała potrzebę upamiętniania w kronikach 
życia Związku jako dokumentu i jednoczyła rodzinę sybiraków, 

organizując tradycyjne andrzejki, „śledziki” itp. spotkania. Zawsze 
ciepła, uśmiechnięta, bezkompromisowa, łączyła przez lata członków 

i na zawsze pozostanie taka w naszej pamięci. 
Posiadała liczne odznaczenia, m.in. Krzyż Zesłańców Sybiru, ze 

strony Związku Sybiraków odznaczona została Odznaką Honorową 
Sybiraka i Złotą Odznaką za Zasługi dla Związku Sybiraków.

Dziękujemy za to, że byłaś wśród nas.

Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków  
w Gorzowie Wielkopolskim 
Jadwiga Wanda Ostrowska   
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