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SPRAWY ORGANIZACYJNE

Warszawa, 24 kwietnia 2018

ZG/371/18 
     Sz.P. Andrzej Duda

 Prezydent RP
 Kancelaria Prezydenta RP
 ul. Wiejska 10
 00-902 Warszawa

Szanowny Panie Prezydencie!
Zarząd Główny Związku Sybiraków zrzeszający osoby wywiezione w głąb 

ZSRR w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu uprzejmie informuje 
Pana Prezydenta, że od czasu reaktywowania w 1988 r. Związek czyni ciągle 
starania o uzyskanie odszkodowania za doznaną represję ze strony totalitary-
zmu sowieckiego wobec obywateli polskich, którzy w nieludzkich warunkach 
klimatycznych, bytowych wykonywali katorżniczą pracę dla ciemiężyciela 
i okupanta, przebywając kilka bądź kilkanaście lat setki tysięcy kilometrów od 
ojczystego kraju, pozbawieni nadziei na szczęśliwy powrót.

Inicjatorem uregulowania sprawy pod względem formalnoprawnym był 
śp. Prezydent RP Lech Kaczyński, który skierował do Marszałka Sejmu  
VI kadencji Bronisława Komorowskiego projekt Ustawy o świadczeniu sub-
stytucyjnym przysługującym osobom represjonowanym w latach 1939–1956 
przez ZSRR (druk nr 1855 z dnia 12 lutego 2009 r. w załączeniu). Projekt 
ustawy spotkał się z powszechną przychylnością i pozytywnym odbiorem śro-
dowisk kombatanckich i posłów opozycyjnych na Sejm RP. Projekt ten został 
jednak odrzucony przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Po usilnych staraniach Związku Sybiraków został przygotowany i wniesiony 
przez grupę posłów PiS w dniu 10 czerwca 2013 r. projekt Ustawy o przyznaniu 
świadczenia pieniężnego i renty inwalidzkiej przysługujących Sybirakom-kom-
batantom przebywającym w latach 1939–1956 na przymusowym zesłaniu lub 
deportacji w byłym ZSRR (druk nr 1657 w załączeniu). Projekt ten w części 
dotyczącej świadczenia substytucyjnego zawierał rozwiązania takie same jak 
projekt ustawy wniesiony do Sejmu przez śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, 
natomiast zawierał również regulację dotyczącą przyznania Sybirakom prawa 
do renty inwalidy wojennego, uwzględniając opinię Katedry Psychiatrii Col-
legium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczącą wpływu zespołu 

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

A. Mickiewicz
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przewlekłego stresu na stan zdrowia osób po przebytych obozach, restrykcjach 
przeżytych na zesłaniu. 

Na posiedzeniu Komisji Sejmowej Polityki Społecznej i Rodziny, mimo że 
wszyscy posłowie PiS i inni z opozycji głosowali „za”, głosami posłów koalicji 
rządowej PO–PSL projekt ustawy został odrzucony. Sybiracy uznali decyzję 
polskiego rządu za wielką dziejową niesprawiedliwość społeczną, gdyż prawie 
wszystkie organizacje kombatanckie – inwalidzi wojenni i wojskowi, weterani 
na misjach zagranicznych, żołnierze-górnicy w latach 1949–1959 kierowani do 
prac w kopalni, represjonowani – więźniowie obozów, organizacje niepodleg- 
łościowe antykomunistyczne i ofiary niewidome wybuchów bomb i niewybu-
chów zostali częściowo finansowo usatysfakcjonowani, a Sybiracy w dalszym 
ciągu taktowani są „po macoszemu” przez wszystkie ekipy rządowe sprawujące 
władzę w Rzeczypospolitej po 1989 r. 

Mimo wzrostu gospodarczego w latach 2015–2018 pozwalającego zabez-
pieczyć sprawy socjalne emerytom-górnikom w kwocie 2,4 mld zł na deputaty 
węglowe dla 24 000 osób oraz dodatkowo 3 mld na zdrowie i różne nieocze-
kiwane prezenty, np. dla KRR i TV w postaci 1 mld zł na dotację, zabezpie-
czenia w budżecie państwa 479 mln zł dla powracających do kraju repatrian-
tów z Kazachstanu, Rosji, Białorusi, Kirgistanu i rodaków z Azji Mniejszej,  
dla 22 500 Sybiraków brakuje kwoty 405–420 mln zł na częściowe rekompen-
saty za utratę zdrowia w czasie pobytu i pracy na „nieludzkiej ziemi” obywateli 
polskich zesłanych na Sybir w latach 1939–1956, uprzednio zamieszkujących 
tereny wschodnie Rzeczypospolitej. 

Zwracamy się zatem w imieniu społeczności sybirackiej do Pana Prezyden-
ta o spowodowanie podjęcia przez Sejm RP skutecznych prac legislacyjnych 
w sprawie zadośćuczynienia osobom represjonowanym i deportowanym przez 
ZSRR. Żywimy nadzieję, że parlament w obecnym składzie wykaże dobrą wolę 
do pozytywnego załatwienia ciągnącej się prawie 30 lat niniejszej sprawy.

Jesteśmy przekonani, że Pan Prezydent sprawiedliwie rozważy przedstawio-
ny problem i będzie sprzyjać jego realizacji, za co serdecznie dziękujemy. 



UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA

SYBIRAcY I hARcERZE NA ZAWSZE RAZEm

„Grajmy Panu, grajmy i śpiewajmy. Wielką radość dajmy Panu, dajmy. 
Grajmy Panu, grajmy i śpiewajmy. Na wiek wieków właśnie tak kochaj-
my...” – śpiewał najwspanialszy seniorski duet kwidzyńskich sybiraków 
i harcerzy na wigilijnym spotkaniu w dniu 15 grudnia 2017 r.

Święta Bożego Narodzenia to dla Polaków ważny i jednocześnie boga-
ty w tradycje czas. Wigilijny opłatek symbolizuje pojednanie i braterstwo. 
W tym okresie życzymy sobie, by wszystkie następne dni były piękne i szczęś- 
liwe. To było 23. spotkanie, które zgromadziło grupę przyjaciół z Kręgu Se-
niorów ZHP „Płomienie” im. Zofii Dudulewicz oraz Związku Sybiraków. 

„Od dłuższego czasu spotykamy się raz w roku na tej niezwykłej wigilii. 
Tak się złożyło, że razem połączyli swoje losy na te niezwykle sympatyczne 
spotkania harcerze, instruktorzy i sybiracy. Oby udawało się nam to jak naj-
dłużej” – w słowach powitania powiedział Antoni Dąbek, prezes kwidzyń-
skiego Zarządu Koła Związku Sybiraków i gospodarz wigilijnego spotkania.

Od pierwszej chwili wzruszające spotkanie było „okraszone” śpiewem 
kolęd oraz pastorałek i przybrało bardzo rodzinną atmosferę. Odśpiewano 
modlitwę harcerską i Hymn Sybiraków. „Kolędą dla nieobecnych” i mi-
nutą ciszy uczczono zmarłych w 2017 r. sybiraków i harcerzy. Poprzez 
podanie dłoni przekazano sobie znak pokoju.

Miłym akcentem było wyróżnienie Odznakami Honorowymi za Zasłu-
gi dla Związku Sybiraków. Czesław Żukowski, prezes Zarządu Oddziału 
Związku Sybiraków w Elblągu, najwyższą – Złotą Odznaką udekorował 

Wigilia kwidzyńskich sybiraków i Kręgu Seniorów ZHP „Płomienie”
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Wacława Janowicza. Natomiast Srebrną Odznakę Honorową za Zasługi dla 
Związku Sybiraków otrzymali Danuta Janowicz i Jerzy Śnieg. 

Były ciepłe słowa i gorące życzenia od przedstawicieli władz miasta i po-
wiatu. Jak zwykle niezwykłym spotkaniem uradowani byli goście z Zarządu 
Oddziału Związku Sybiraków w Elblągu – Czesław Żukowski (prezes), Zyg-
munt Warda (wiceprezes) i Henryk Mongiało (sekretarz). W imieniu władz 
oddziałowych Związku Sybiraków panowie podziękowali za mile spędzony 
czas, życząc długiego życia w dobrym zdrowiu i następnych spotkań.

Druh przewodnik, ks. prałat Zenon Szerle w swej mowie zaznaczył,  
że tej chwili by nie było, gdyby nie było przyjścia na świat Pana Jezusa, 
który swoim ubóstwem ubogaca każdego z nas, a bez tego ubogacenia nie 
byłoby naszej wspólnej obecności.

„W życiorysie Adama Chmielowskiego jest fragment, który mnie bardzo 
poruszył. Dom do rozbiórki, bez podłogi, okien, może i bez dachu. Pewien 
chłopak patrzy, że ktoś w nim zapalił światełko. Zaciekawiony wdrapał się 
do otworu okiennego, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Dostrzegł 12 starców, 
którzy w beznadziejnych warunkach, bez stołu, krzesła przeżywali wigilię 
Bożego Narodzenia. Na starej gazecie leżał jedynie chleb, którym się dzielili. 

A wśród mężczyzn był 
brat Albert, późniejszy 
święty” – mówił ks. 
Szerle. „I tak sobie sko-
jarzyłem, że to zdarze-
nie mogło być również 
takim wspomnieniem 
tego, co wyście przeży-
wali, tam gdzieś dale-
ko, wywiezieni z Polski 
i w warunkach urągają-
cych wszelkim możli-
wościom ludzkim. I ten 
brat Albert, natchniony 
ubóstwem Pana Jezusa, 
postanowił pójść do naj-
bardziej nędznych ludzi, 
postanowił wśród nich 
zamieszkać, dzielić ich 

Wacław Janowicz udekorowany Złotą Odznaką Hono-
rową za Zasługi dla Związku Sybiraków przez Czesława 
Żukowskiego, prezesa Zarządu Oddziału Związku Sybi-
raków w Elblągu
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nędzę i jeść to, co oni jedli. W wigilię Bożego Narodzenia przyszła po niego 
śmierć. Zanieśli go do jego celi, gdzie spał na desce. Lekarz kazał go przenieść 
do wygodniejszego łóżka, a ten, gdy odzyskał przytomność, kazał się z powro-
tem zanieść do celi. Uważał bowiem, że nie ma prawa w lepszych warunkach 
umierać, tylko właśnie jak ostatni nędzarz. Podobnie Matka Teresa z Kalkuty. 
Gdy przywieziona została do szpitala, powiedziała, że nie chce żadnych do-
datkowych przywilejów, chce być uboga aż do końca. Musimy sobie uświado-
mić, że to wszelkie dobro, które się tak potężnie rozmnaża, to jest dobro, które 
płynie właśnie z nocy Bożego Narodzenia. Tam jest to światło, które przebija 
ludzkie umysły, ludzkie sumienia, serca i każe im być dobrymi jak chleb”. 

Łamiąc się opłatkiem, brać sybiracko-harcerska składała sobie życzenia 
zdrowia, spokoju, radości każdego dnia i spotkania za rok. W tak rodzinnej 
atmosferze wspomnień i rozmów spożywano wigilijny barszcz, pierogi i ryby.

Relację z tej wigilii specjalnie zostawiłam na koniec mojego „kolędo-
wania”, by jak najdłużej przeżywać ten moment, z tymi ludźmi, w takiej 
atmosferze... Bo to jest spotkanie, bez którego trudno jest sobie wyobrazić 
świąteczny okres. I jak zawsze z niego wyszłam naładowana podwójną 
energią i radością życia. Zawsze powtarzam, że uczestniczyć w wigilij-
nym spotkaniu Związku Sybiraków i Kręgu Seniorów ZHP „Płomienie”  
to zaszczyt.

Kasia Sidor, „Puls Kwidzyna” nr 3 (631) z 24 stycznia 2018 r.

Wszystkiego dobrego...
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SPOTKANIE OPŁATKOWE WSPÓlNOTY  
WNuKÓW SYBIRAKÓW

Na odbywającym się tradycyjnie co roku spotkaniu opłatkowym Wspól-
noty Wnuków Sybiraków, które miało miejsce 13 stycznia 2018 r. w ko-
ściele pw. Ducha Świętego w Białymstoku, mieli okazję złożyć sobie ży-
czenia noworoczne członkowie naszej organizacji i ich bliscy.

Spotkanie opłatkowe Wspólnoty Wnuków Sybiraków (od lewej): Waldemar Kiljanek, 
Tadeusz Chwiedź, Paweł Tupalski, Barbara Bielawiec, Janina Rutkowska

Wręczenie Odznak Honorowych Sybiraka
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Obecny na spotkaniu prezes Zarządu WWS Paweł Tupalski podsumo-
wał działania organizacji w minionym roku. Prezes Zarządu białostockie-
go Oddziału ZS Tadeusz Chwiedź wręczył Odznaki Honorowe Sybiraka, 
które otrzymali: Krystyna Pasierska, Maciej Panasiuk i Bartosz Popław-
ski, zaś Krzyż 95-lecia Związku Inwalidów Wojennych RP z rąk prezesa 
ZIW Okręgu w Białymstoku Waldemara Kiljanka otrzymali Jerzy Bołtuć  
i Andrzej Sawicki.

Barbara Bielawiec

„ROlĄ mŁODEGO POKOlENIA  
jEST POZNANIE hISTORII…” 

Niemal trzy setki uczestników, głównie młodzież szkolna, trzy miej-
sca pamięci – tak można w skrócie podsumować XXVIII Rajd Szlakami 
Martyrologii Narodów. Liczne grono uczniów jastrzębskich szkół, harce-
rzy, kombatantów, przedstawicieli służb mundurowych i władz miejskich, 
w piątek, 19 stycznia 2018 r., oddało cześć 15 więźniom KL Auschwitz 
Birkenau, którzy zginęli w czasie ewakuacji obozu od 19 do 20 stycznia 

XXVIII Rajd Szlakami Martyrologii Narodów w Jastrzębiu-Zdroju
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1945 r. z Oświęcimia do Wodzisławia. Ryszard Czernecki, prezes Zarzą-
du Koła Związku Sybiraków w Jastrzębiu-Zdroju w swoim przemówieniu 
podkreślił, że rolą młodego pokolenia jest nauka i poznanie historii własne-
go narodu, aby do podobnej tragedii nie dopuścić już nigdy więcej.

Uroczystość wieńcząca Rajd odbyła się w Parku Zdrojowym, pod pa-
miątkową tablicą. Wcześniej młodzież odwiedzała miejsca pamięci w Bziu 
i Jastrzębiu Górnym. W Jastrzębiu-Zdroju znajdują się dwie zbiorowe mo-
giły ewakuowanych więźniów. Na cmentarzu w Bziu Zameckim pocho-
wano ciała 11 zamordowanych bądź zmarłych z wycieńczenia oraz ciała 
11 zebranych z terenu Pawłowic. Druga mogiła z pomnikiem nagrobnym 
znajduje się obok wejścia do kościoła pw. św. Katarzyny w Jastrzębiu Gór-
nym, gdzie pochowano zwłoki 34 więźniów, a w 1947 r. pochowano jesz-
cze dodatkowo szczątki dwóch ewakuowanych, znalezione podczas prze-
kopywania podłogi piwnicznej domu jednego z tutejszych mieszkańców. 
Organizatorem uroczystości był jastrzębski oddział PTTK, a współorgani-
zatorem Urząd Miasta.

Redakcja miesięcznika „jastrząb”

SPOTKANIE NOWOROcZNE W chOcIANOWIE

Spotkanie noworoczne Koła Związku Sybiraków i Koła Kombatan-
tów w Chocianowie odbyło się w Chocianowskim Ośrodku Kultury dnia  
26 stycznia 2018 r. Krystyna Kozołup, dyrektor Chocianowskiego Ośrod-
ka Kultury, przywitała zaproszonych gości oraz prezes Zarządu Oddziału 
Związku Sybiraków w Legnicy Marię Jurkiewicz i wiceprezes Wandę Pu-
chałę. 

Następnie ks. Krzysztof Smardzewski przywitał zebranych i rozpoczął 
uroczystość opłatkową modlitwą. Dalszą część uroczystości uświetnił 
swoimi występami Zespół Instrumentów Dętych działający przy CHOK 
w Chocianowie.

Prezes Zarządu Oddziału ZS Maria Jurkiewicz podziękowała prezes 
Zarządu Koła Teresie Marciniak za zaproszenie i zorganizowanie uroczy-
stości, burmistrzowi Franciszkowi Skibickiemu za wsparcie finansowe 
organizacji spotkania, jak również ks. Krzysztofowi Smardzewskiemu za 
modlitwę i opiekę Bożą.
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W dalszej części obchodów święta sybiraków burmistrz Franciszek Ski-
bicki wyraził swoje zadowolenie ze współpracy z chocianowskim Kołem 
Związku Sybiraków. Wspomniał o zorganizowaniu wystawy o Sybirze 

Zaproszeni goście (od prawej): prezes Maria Jurkiewicz, burmistrz Franciszek Skibicki, 
wiceprezes Wanda Puchała, skarbnik Antoni Dziemirowicz

Prezes Maria Jurkiewicz wręcza książkę ks. Krzysztofowi Smardzewskiemu
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przy zaangażowaniu Witolda Machonia. Wspomniał również o organizacji 
uroczystości stulecia niepodległości Polski dnia 10 listopada 2018 r., pod-
czas której zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona sybirakom.

Następnie Maria Jurkiewicz wręczyła podziękowania w formie książki 
pt. „Legniccy Sybiracy” burmistrzowi, ks. Krzysztofowi oraz Witoldowi 
Machoniowi, któremu podziękowała za 20-letnią współpracę, pełnienie 
funkcji prezesa Zarządu Koła Związku Sybiraków w Chocianowie. Podzię-
kowanie dla Witolda Machonia zostało złożone na ręce syna Zbigniewa 
Machonia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chocianowie Krzysztof Leszczyń-
ski podziękował za zaproszenie i wyraził swoje zadowolenie z możliwości 
uczestniczenia w tym ważnym spotkaniu.

Podziękowania zostały złożone również przez Celinę Michalak, prezes 
Koła Kombatantów.

Na końcu zabrała głos Teresa Marciniak, prezes Zarządu Koła Związku 
Sybiraków, która podziękowała za przyjęcie zaproszenia przez zgromadzo-
nych, odczytała wiersz pt. „Wiosna Wileńska – czas wywózki” własnego 
autorstwa. Podziękowała także Annie Jabłońskiej za paczki świąteczne 
przygotowane dla sybiraków.

Na koniec spotkanie zostało uświetnione pysznym tortem ufundowanym 
przez organizatorkę uroczystości Teresę Marciniak, a burmistrz Franci-
szek Skibicki obdarował wszystkich uczestników czekoladami i ozdobami 
świątecznymi. 

Teresa marciniak

WYBRAlI jASTRZęBIE-ZDRÓj

Polacy ze Wschodu wracają do kraju. Repatrianci z Kazachstanu za 
miejsce swojego pobytu obrali także Jastrzębie-Zdrój. To tu chcą miesz-
kać, żyć i pracować. Cieszy fakt, że doceniają to, jak rozwija się Jastrzębie-
-Zdrój, i z miastem wiążą swoją przyszłość. Pierwsza rodzina repatriantów 
pojawiła się w naszym mieście w sierpniu 2017 r. Podczas spotkania zor-
ganizowanego 31 stycznia 2018 r. w jastrzębskim magistracie, członko-
wie trzech rodzin, które do tej pory osiedliły się w Jastrzębiu-Zdroju, mieli 
okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat naszego miasta. Była 
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to również okazja do udzielenia nowym mieszkańcom odpowiedzi na nur-
tujące ich pytania, wskazania drogi rozwiązania codziennych problemów 
oraz zapewnienia pomocy w razie takiej potrzeby.

Patrycja matacz

III EDYcjA KONKuRSu REcYTATORSKIEGO  
„lOSEm RZucENI...”

1 lutego 2018 r. w Zespole Szkół nr 8 im. H.Ch. Andersena w Byd-
goszczy odbyło się przesłuchanie w ramach III edycji konkursu ,,Losem 
rzuceni...” uczniów Zespołu Szkół im. H.Ch. Andersena i Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego im. Sybiraków ze znajomości poezji ze-
słańczej. Przesłuchaniu poddało się 23 uczniów z obu szkół. Młodzież wy-
kazała wysoki poziom recytatorski i znajomość poezji. 

8 lutego odbył się finał konkursu z udziałem publiczności, w którym wy-
stąpili laureaci, po czym nagrodzono ich dyplomami i nagrodami. W reci-
talu na wiolonczelach zagrali uczniowie szkoły. Wśród publiczności byli 
rodzice, sybiracy i uczniowie szkoły. Na zakończenie dyrekcja szkoły ugo-
ściła gości pączkami i kawą (tłusty czwartek). 

mirosław myśliński

Spotkanie w jastrzębskim magistracie z repatriantami
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Poetyckie wspomnienia
 
Miejcie nadzieję!... Nie tę lichą, marną
Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera,
Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno
Przyszłych poświęceń w duszy bohatera.
 
Utwór Adama Asnyka wybrzmiał w pięknym wokalnym wykonaniu Ju-

lii Marzec i Oliwiera Janka na początku rozstrzygnięcia Międzyszkolne-
go Konkursu Recytatorskiego „Losem rzuceni…”, które odbyło się dwa 
dni przed rocznicą pierwszych masowych deportacji na Syberię w czasie  
II wojny światowej, 8 lutego 2018 r., w Zespole Szkół nr 8 w Bydgoszczy.

Słowa wiersza przyświecały organizatorom konkursu oraz uroczystego 
wręczenia nagród – Żanecie Pliszce i Elżbiecie Peplinskiej, gdyż tegorocz-
ne spotkanie z poezją sybiraków było już trzecim. Każdego roku nie bra-
kowało młodych adeptów głosowej interpretacji poetyckich wspomnień 
o doświadczeniu „nieludzkiej ziemi” i, co niezwykle istotne, sybiracy ko-
lejny raz zaszczycili swoją obecnością organizatorów oraz uczestników 
konkursu. Fakty te napawają nadzieją, iż pamięć o dramatycznych losach 
zesłanych na Syberię pozostanie, że kolejne pokolenia będą m.in. poprzez 
poezję łączyć się z bólem, tęsknotą, poczuciem beznadziei, ale też wiarą 
w powrót do ojczyzny tych, którzy przetrwali głód, trudne warunki byto-
we, rozpacz po stracie bliskich i dramatyczne powroty do kraju, w którym 
przez wiele lat nie mogli mówić o swoich trudnych doświadczeniach.

Konkursowe jury
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Zgromadzonych na uroczystym rozstrzygnięciu konkursu „Losem rzu-
ceni…” powitała dyrektor Ewa Kreft. Oprócz ogłoszenia wyników i wrę-
czenia nagród, na co czekali z niecierpliwością uczestnicy zmagań konkur-
sowych, można było wysłuchać nagrodzonych recytacji oraz uraczyć się 
muzyką. W tym roku oprócz krótkiego recitalu wiolonczelistów Zuzanny 
i Antoniego Nogajów organizatorzy przygotowali występy wokalne. W na-
strój prezentacji laureatów najstarszej i najbardziej zróżnicowanej grupy 
wiekowej wprowadziła Laura Mielcarek utworem „Deszcz jesienny”, 
a występy uczniów klas 4–6 szkoły podstawowej poprzedził Oliwier Janek, 
który zagrał na gitarze i zaśpiewał piosenkę „List”. 

Wśród reprezentantów uczniów siódmych klas szkoły podstawowej, 
drugich i trzecich gimnazjum oraz uczniów szkoły ponadgimnazjalnej jury 
w składzie: Mirosław Myśliński – prezes Zarządu bydgoskiego Oddziału 
Związku Sybiraków, wicedyrektor Ewa Kreft – jednocześnie nauczyciel 
języka polskiego w gimnazjum, Irena Myśluk – nauczyciel bibliotekarz 
z Centrum Kształcenia Rolniczego oraz Justyna Frątczak – polonistka 
w Zespole Szkół nr 8 przyznało następujące nagrody:
Wyróżnienie Julia Kompa (klasa 7)
III miejsce ex aequo Jadwiga Szulc (klasa 7) i Klaudia Ratajczak (klasa 3 
gimnazjum)
II miejsce ex aequo Natalia Majka i Kaja Barton (uczennice technikum)

Uczestnicy konkursu recytatorskiego
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I miejsce Wiktoria Hoffmann (klasa 2 
gimnazjum)
W klasach 4–6 szkoły podstawowej nagro-
dzone zostały:
III miejsce Michalina Górska i Alicja 
Reszka (piątoklasistki)
II miejsce ex aequo Marta Przybysz (kla- 
sa 5) i Wojtek Sadowski (klasa 4)
I miejsce Aleksandra Műller (klasa 5).

Poezja poruszyła do głębi, wywołała 
wiele emocji, przeniosła gości i uczestni-
ków konkursu na niezmierzone przestrze-
nie syberyjskich doświadczeń. Muzyka 
okazała się prawdziwym balsamem dla du-
szy; napełniła pogodą ducha i pokrzepiła.

Konkurs, który odbył się 1 lutego, i jego 
rozstrzygnięcie łączące pokolenia pozwalają sądzić, że pamięć o przeszło-
ści przetrwa, że młodzi uczestnicy będą wspominać spotkanie z poezją sy-
biraków i nimi samymi, a przez to data 10 lutego 1940 r. będzie miała dla 
nich znaczenie. Tragiczne losy tysięcy wywiezionych na „nieludzką zie-
mię” będą przypominane, by nigdy nie powtórzył się Sybir. 

Elżbieta Peplinska

ROcZNIcA PIERWSZEj DEPORTAcjI W KOlE ZS 
W GORZOWIE WIElKOPOlSKIm

8 lutego 2018 r. w Gorzowie Wielkopolskim piękną i wzruszającą uro-
czystość w 78. rocznicę pierwszej masowej deportacji Polaków z Kresów 
Wschodnich na Syberię przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształcących – Kompanii Kadetów im. Zesłańców Sybiru 
w Gorzowie Wielkopolskim. Scenariusz uroczystości przygotowali nauczy-
ciele wychowawcy klas mundurowych szkoły – Iwona Trzaskowska, Rado-
sław Trzaskowski, Beata Zatowka, Piotr Zatowka, Agnieszka Słomińska.

Pierwsza część uroczystości odbyła się pod pomnikiem Ofiar Stalini-
zmu na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Żwirowej. Wśród zaproszonych 

Wręczenie nagród laureatom
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gości byli: przedstawiciele Miejskiej i Wojewódzkiej Policji i Straży Po-
żarnej, komendant Straży Granicznej w Gorzowie Wielkopolskim Da-
riusz Kulczyński, dyrektor nadzoru pedagogicznego Janina Grzecznow-
ska reprezentująca lubuską kurator oświaty Ewę Rawę, przedstawiciele  
17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza, kpt. Mar-
cin Sówka – przedstawiciel 35. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej 
w Skwierzynie, komendant WKU w Gorzowie Wielkopolskim mjr Grze-
gorz Marcińczak, prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Gorzo-
wie Wielkopolskim Jadwiga Wanda Ostrowska, przedstawiciel lubuskiego 
wojewody dyrektor ds. obywatelskich i cudzoziemców Paweł Klimczak, 
ks. Henryk Jacuński – kapelan gorzowskich sybiraków, ks. Artur Nebel-
ski – kapelan Kompanii Kadetów, 12 pocztów sztandarowych gorzowskich 
szkół, przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Połu-
dniowo-Wschodnich, przedstawiciele Rodziny Katyńskiej, mimo zimowej 
aury dość liczna grupa członków Koła Związku Sybiraków i ich rodzin.

Honory wystawionym pocztom sztandarowym i Kompanii Kadetów zło-
żył przedstawiciel wojewody lubuskiego Paweł Klimczak. Kadeci z pocztu 
sztandarowego po raz pierwszy wystąpili w nowych, galowych mundurach 
wzorowanych na mundurach kadetów marszałka Józefa Piłsudskiego.

Uroczystość odśpiewaniem polskiego hymnu rozpoczęła Kompania Ka-
detów, dołączyli obecni na uroczystości goście i sybiracy.

Kpr. kadet Hubert Piotrowski czyta apel pamięci przygotowany przez mjr. Radosława 
Trzaskowskiego
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List z życzeniami od lubuskiego wojewody Władysława Dajczaka od-
czytał Paweł Klimczak. W liście wojewoda złożył podziękowanie prezes 
Zarządu Koła Marii Dratwińskiej za ogromne zaangażowanie i pracę na 
rzecz członków Koła, za utrwalanie pamięci tragicznych przeżyć w latach 
1940–1956 oraz aktywną współpracę ze szkołami i udział członków Koła 
Związku Sybiraków w żywych lekcjach historii.

Piękny, wzruszający apel pamięci przygotowany przez mjr. rezerwy Ra-
dosława Trzaskowskiego odczytał kpr. kadet Hubert Piotrowski. 

Następnie kapelan Kompanii Kadetów ks. Artur Nebelski zaprosił ze-
branych do wspólnej modlitwy w intencji zmarłych na zesłaniu członków 
rodzin oraz za zmarłych w ubiegłym roku członków Koła Związku Sybira-
ków w Gorzowie Wielkopolskim. Na koniec wraz z księdzem kapelanem 
sybiraków pobłogosławił wszystkich obecnych, życząc im wiele zdrowia.

W dalszej części spotkania został sformowany szyk delegacji do składa-
nia wiązanek kwiatów i zapalenia zniczy pod pomnikiem Ofiar Stalinizmu.

Po wspólnym odśpiewaniu hymnu Związku Sybiraków, uroczystość zo-
stała zakończona zaproszeniem na drugą część uroczystości na godz. 18.00 
do kościoła przy ul. Czereśniowej. Tam kapelan Kompanii Kadetów ks. Ar-
tur Nebelski przewodniczył uroczystej mszy świętej w intencji sybiraków. 
Uroczystą mszę zamówili członkowie Koła Związku Sybiraków mieszka-
jący na terenie parafii pw. Maksymiliana Kolbego.

Po zakończeniu mszy świętej kadeci przedstawili wzruszający dla nas, 
sybiraków, program pod nazwą ,,Kobieta – Matka – Sybiraczka”, oparty 

Poczty sztandarowe i grupa sybiraków
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na twórczości poety Mariana Jonkajtysa oraz wspomnieniach matek sy-
biraczek, a przygotowany przez kpt. kadetów Iwonę Trzaskowską. Wielu 
z nas ogromnie się wzruszyło, nie wstydziliśmy się łez, szczególnie pod-
czas pięknej piosenki „Matczyne ręce”.

Po zakończeniu uroczystości kpt. kadetów Piotr Zatowka i jego małżon-
ka Beata Zatowka zostali wyróżnieni przez Zarząd Koła srebrnym serdusz-
kiem z wygrawerowanym logo Związku Sybiraków i wizerunkiem Matki 
Boskiej Sybirackiej.

halina Zalewska

78. ROcZNIcA DEPORTAcjI POlAKÓW NA SYBIR 
W KOTlI

Dnia 8 lutego 2018 r. odbyła się uroczystość upamiętniająca 78. rocznicę 
deportacji Polaków na Sybir, która rozpoczęła się mszą świętą w kościele 
parafialnym pw. św. Marcina w Kotli. Następnie w asyście pocztów sztan-
darowych: Koła Związku Sybiraków w Głogowie, Gimnazjum Gminne-
go im. Zagłębia Miedziowego w Kotli i Szkoły Podstawowej im. Kornela 
Makuszyńskiego w Kotli, z udziałem przedstawicieli władz gminy Kotla 

Występ młodzieży w Szkole Podstawowej w Kotli 
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złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową przy kościele. Później odbył się 
apel w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kotli.

W wydarzeniu udział wzięli sybiracy z Koła ZS w Kotli i Koła ZS 
w Głogowie wraz z prezesem Zarządu Koła Stanisławem Dwojnym, rad-
ny Rady Powiatu Jan Baraniecki, członek Zarządu Powiatu Głogowskiego 
Jeremi Hołownia, przewodnicząca Rady Gminy Kotla Halina Przybylska, 
wójt gminy Kotla Łukasz Horbatowski, proboszcz parafii pw. św. Marcina 
w Kotli ks. Andrzej Skoczylas, kierownicy jednostek organizacyjnych gmi-
ny, zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie. 

Uroczystość stała się spotkaniem pokoleń. Uczniowie przedstawili 
wzruszający program artystyczny, wiersze i pieśni ukazujące bolesny ob-
raz wywózki, nieludzkie warunki życia, głód, pracę ponad siły i wszech-
obecny mróz. Scenerię spotkania, nagromadzone rekwizyty i ustawione 
świerki uzupełniały wyłożone na stole trzy kroniki Koła Związku Sybira-
ków w Kotli. Prezes Zarządu Koła Halina Fendorf podkreśliła, że w każdej 
kronice powiela się motto według słów C.K. Norwida „Naród, który nie 
pamięta o swojej przeszłości, nie jest godzien przyszłości, taki naród traci 
swoją tożsamość” oraz że jesteśmy zobowiązani o tej bolesnej dla naro-
du polskiego przeszłości mówić dzieciom i młodzieży. Tym bardziej było 
miło powitać w gronie Koła Związku Sybiraków w Kotli nowego członka 
rodziny sybirackiej – legitymację członkowską wręczono Bronisławowi 

Zdjęcie pamiątkowe uczestników uroczystości
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Małaszewskiemu, synowi zmarłej w 2013 r. bardzo zasłużonej sybiraczki 
pani Leokadii. Następnie Koło Związku Sybiraków w Kotli przekazało dy-
plomy pamiątkowe i kwiaty dla dyrektor Szkoły Podstawowej w Kotli za 
organizację spotkania i wójtowi gminy Kotla za wsparcie finansowe gminy 
w organizacji uroczystości. Natomiast władze gminy Kotla podziękowały 
za zaangażowanie w przekazywaniu historycznej pamięci prezes Zarządu 
Koła w Kotli. 

Na zakończenie spotkania podziękowanie za organizację spotkania zło-
żył członek Zarządu Powiatu Głogowskiego, wręczając dzieciom kosz 
cukierków, podobnie wójt gminy, dziękując za organizację uroczystości, 
przekazał dzieciom i nauczycielom zaangażowanym w jej przygotowanie 
również słodycze. Następnie, po zrobieniu tradycyjnie grupowego zdję-
cia, zaproszeni goście udali się na wspólne spotkanie w świetlicy szkolnej 
w Szkole Podstawowej, gdzie przygotowano poczęstunek. 

halina Fendorf

78. ROcZNIcA PIERWSZEj mASOWEj WYWÓZKI 
POlAKÓW NA SYBERIę W BIAŁYmSTOKu

Już od wielu lat Białystok pamięta o wszystkich czterech masowych de-
portacjach obywateli polskich na Sybir. W bieżącym 2018 r. nasze miasto 
również uczciło 78. rocznicę pierwszej masowej zsyłki.

Muzeum Pamięci Sybiru na Rynku Kościuszki przygotowało pomysło-
wą wystawę ilustrującą tułacze losy dzieci polskich zesłańców wywiezio-
nych na Sybir 10 lutego 1940 r.

9 lutego 2018 r. przy pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka zgromadziły 
się liczne delegacje z różnych instytucji i organizacji oraz przybyło wielu 
sybiraków, w tym kilkudziesięciu delegatów na konferencję sprawozdaw-
czo-wyborczą Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku.

Prezes Zarządu Oddziału Tadeusz Chwiedź przypomniał przyczyny ze-
słań Polaków na Sybir; najistotniejsza z nich to obawa Stalina o swoją wła-
dzę zagrożoną ze strony naszych rodaków.

Ks. prałat Józef Wiśniewski również wspomniał o tragedii sprzed 78 lat 
i pod jego przewodnictwem odmówiliśmy krótką modlitwę za wszystkie 
ofiary Golgoty Wschodu.
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Przedstawiciele władz samorządowych, oświatowych, służb munduro-
wych oraz różnych organizacji kombatanckich złożyli wieńce i zapalili 
znicze.

Pochmurny, dość zimny dzień rozjaśniały łopoczące na wietrze biało-
-czerwone flagi, kolorowe kwiaty i płonący duży znicz gazowy, zapalany 
tylko w różne rocznice i uroczystości lokalne.

W ten sposób oddaliśmy hołd i uczciliśmy pamięć zmarłych i ocalałych 
sybiraków tragicznych wydarzeń lutowych z 1940 r. 

heronima Dzierma

OBchODY 78. ROcZNIcY mASOWEj WYWÓZKI  
NA SYBIR W DęBNIE 

W dniu 9 lutego 2018 r. uczciliśmy uroczyście 78. rocznicę masowych 
wywózek na Sybir. W Dębnie już od czasu powstania Koła Związku Sy-
biraków (Oddział w Gorzowie Wielkopolskim) co roku upamiętniamy to 
wydarzenie. W dniu 9 lutego 2018 r. uroczystość rozpoczęta została mszą 
świętą w kościele św. Antoniego przy parafii Matki Bożej Fatimskiej. Mszę 

Mszę odprawia proboszcz parafii Matki Bożej Fatimskiej ks. dziekan Robert Szumowski
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odprawił proboszcz ks. dziekan Robert Szumowski. Wygłosił tematyczną 
dobrze opracowaną homilię o zesłaniach, o tragicznych losach ludzi i nie-
ustającej wierze w Boga. W świątyni po zakończonej mszy dzieci z Przed-
szkola nr 2 im. Stanisławy Modrzejewskiej z Dębna i młodzież klas gim-
nazjalnych ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Dębnie przedstawiły program 
słowno-muzyczny przyjęty z dużym zainteresowaniem przez uczestników 
uroczystości. Przedszkolaków do występów przygotowała Małgorzata Kli-
mek, a gimnazjalistów jak co roku Magdalena Umińska. 

Dalszą część uroczystości, którą prowadził radny Adam Kaczmarczyk, 
odbyła się na cmentarzu przy ul. Włościańskiej, przed pomnikiem Sybira-
ka. Słowo do zgromadzonych wygłosił burmistrz miasta Dębna Piotr Do-
wnar, potomek zesłańców Sybiru oraz Teresa Wiśniewska – prezes Zarządu 
Koła Związku Sybiraków w Dębnie. Zgromadzeni wspólnie z ks. dzieka-
nem Robertem Szumowskim modlili się za zesłańców, którzy nigdy nie 
wrócili z zesłania, i za zmarłych w latach powojennych. Wiązanki kwiatów 
przed pomnikiem złożyli: Danuta Patkowska – starosta myśliborski, Piotr 
Downar – burmistrz Dębna i Paweł Chrobak – przewodniczący Rady Miej-
skiej, sybiracy Teresa Wiśniewska, Anna Bukowska, Jan Kieda, Ryszard 
Czaczka – wiceprezes Zarządu Koła Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych, Dorota Ulicz – dyrektor Przedszkola nr 2, Barbara 

Poczty sztandarowe przy pomniku Sybiraka – uczniowie Szkoły Podstawowej w Bar-
nówku i klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 2 w Dębnie
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Kornaś – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, Zdzisław Sołtys – dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 3, Krzysztof Zaborski – dyrektor Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych, Andrzej Kowalski – komendant Hufca Pracy, Maria 
Zaborska – przewodnicząca Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
oraz Waldemar Jakubiak z Zespołu Placówek Oświatowych w Barnówku. 
Uroczystość uświetniła obecność pocztów sztandarowych, które stanowili 
uczniowie klas gimnazjalnych i Szkoły Podstawowej w Barnówku. 

Dalsza cześć rocznicowych obchodów dzięki uprzejmości ks. proboszcza 
Roberta Szumowskiego miała miejsce w salce przy plebani. Odśpiewaliśmy 
Hymn Sybiraków i ogrzaliśmy się przy szklance gorącego napoju oraz kro-
kietach przygotowanych przez gościnną Stanisławę Piotrowską z restauracji 
Konsum w Dębnie. Dyrektor Przedszkola nr 2 otrzymała dyplom z Zarzą-
du Oddziału ZS w Gorzowie Wielkopolskim za wieloletnie kształtowanie 
w przedszkolakach postawy patriotycznej. Były rozmowy, wspomnienia 
i przekazywanie wzajemne nowości sybirackich. Wyświetliliśmy na powięk-
szonym dostosowanym ekranie film pt. „Wołyń”. Jego prezentacja wiązała 
się z 75. rocznicą zbrodni dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich 9 lute-
go 1943 r. na ludności polskiej we wsi Parośla. To tragiczne wydarzenie jest 
uważane za początek rzezi wołyńskiej. 

Zarząd Koła Związku Sybiraków w Dębnie składa gorące podziękowa-
nie wszystkim osobom, które pomogły w przygotowaniu rocznicowych 
uroczystości oraz osobom w nich uczestniczącym.

Teresa Wiśniewska

WROcŁAWSKIE OBchODY 78. ROcZNIcY PIERWSZEj 
mASOWEj ZSYŁKI POlAKÓW NA SYBIR

Zdradziecka napaść bolszewików na Polskę we wrześniu 1939 r. zapo-
czątkowała, zaplanowaną w szczegółach, zbrodnię ludobójstwa na Polakach 
zamieszkujących wschodnie rubieże Rzeczypospolitej. Objęła również Po-
laków, którzy w dużej liczbie znaleźli się na tych terenach, uciekając przed 
hitlerowcami. Już 5 grudnia 1939 r. zapadła decyzja o wywózce Polaków 
z zajętych terenów na Sybir. Rozpoczęto przygotowania, w czasie których 
sporządzano listy obywateli polskich „szczególnie niebezpiecznych dla 
Związku Radzieckiego”. Znaleźli się na nich inteligencja polska, urzęd-
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nicy, osadnicy wojskowi, przedstawiciele służb mundurowych, leśnicy. 
Przygotowywano tysiące wagonów bydlęcych, setki parowozów, szkolono 
żołnierzy. Opróżniano z więźniów obozy (łagry) znajdujące się na Dalekim 
Wschodzie. Właśnie one miały stać się więzieniami dla Polaków. W jakim 
były stanie, jakie panowały w nich warunki pobytu, już wkrótce mieliśmy 
się przekonać. Działania te były prowadzone w głębokiej tajemnicy. Bol-
szewicy obawiali się buntu Polaków, który mógłby poważnie utrudnić re-
alizację tych zbrodniczych planów. Przygotowania te trwały do pierwszych 
dni lutego 1940 r.

W dniu z 9 na 10 lutego, głęboką nocą do tysięcy polskich domów wtarg- 
nęli bolszewicy. W tę mroźną noc rozpoczęła się nasza tragedia. Autor 
Hymnu Sybiraków, sybirak Marian Jonkajtys opisał to tymi słowami: 
„Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi,/ Szkół, urzędów i kamienic, 
i chat:/ Myśmy znów do Niepodległej szli,/ Jak z zaboru, sprzed 20 lat”.

Poganiani obraźliwymi krzykami, „zachęcani” do posłuszeństwa ba-
gnetami w ciągu kilkunastu minut opuszczaliśmy „na zawsze” swoje do-
mostwa. Załadowanych na wozy i sanie wieziono do stacji kolejowych, 
gdzie czekały już „eszelony” składające się 40–50 towarowych wagonów. 
Jedynym wyposażeniem tych wagonów były drewniane prycze, ubikacja 
w postaci dziury w podłodze i czasami piecyk, do którego nie było opału. 
Rozpoczęła się wielotygodniowa podróż na wschód. Podróż szczególnie 
tragiczna. Mróz, głód, choroby, brak możliwości utrzymania higieny spo-

Przemawia prezes Zarządu Oddziału ZS we Wrocławiu Eugeniusz Kuszka
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wodowały umieranie ludzi starszych, chorych i dzieci. Szczególnie tragicz-
na była śmierć nowo narodzonych dzieci, którym matki nie mogły zapew-
nić pokarmu. Tu znowu spotkaliśmy się z bezwzględnym okrucieństwem 
bolszewików, którzy na krótkich postojach, często w szczerym polu, wpa-
dali do wagonów i siłą odbierali najbliższym ciała zmarłych. Wyrzucali je 
na pobocze torów, pozostawiając bez pochówku.

Po dotarciu do miejsc uwięzienia zesłańcy znaleźli się w warunkach, 
które przeżyć mogli tylko najbardziej wytrzymali, najbardziej zaradni. 
Obozy, rozwalające się baraki, mróz, głód, niewolnicza praca i brak opieki 
lekarskiej powodowały gwałtowny ubytek sił i w konsekwencji śmierć.

Ze względu na warunki, z jakimi spotkali się wywożeni na Sybir, rocz-
nica pierwszej masowej zsyłki jest obchodzona w szczególnie uroczysty 
sposób.

Wrocławski Oddział Związku Sybiraków upamiętnił tę rocznicę dwu-
dniowym obchodami dnia pamięci zesłań na Sybir. W pierwszym dniu, 
9 lutego 2018 r. spotkaliśmy się w sali koncertowej Radia Wrocław. Ze-
branych przywitał prezes Zarządu Oddziału, jednocześnie sekretarz ge-
neralny Zarządu Głównego Eugeniusz Kuszka. Następnie, wprowadzając 
sybiraków w podniosły nastrój, wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Kalina”. 
Po tym bardzo sympatycznym wstępie odczytano list od szefa Urzędu  
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka z ser-
decznymi życzeniami dla sybiraków naszego Oddziału. Przedstawiciele 
władz Dolnego Śląska, w pełnych empatii wystąpieniach, przekazali sybi-
rakom słowa uznania i wyrazy pamięci o losach zesłańców Sybiru, które 

nigdy nie powinny 
być zatarte w świa-

Odznaczeni medalami 
Pro Patria z przedsta-
wicielem wojewody 
Damianem Mrozkiem 
(pierwszy z prawej) 
i prezesem Zarządu 
Oddziału ZS Eugeniu-
szem Kuszką (piąty 
z prawej)
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domości narodu polskiego. Mają być przypomnieniem, „do czego zdolny 
jest człowiek pozbawiony Boga, opętany zbrodniczą ideą bolszewizmu czy 
faszyzmu”, by nigdy taki czas nie powrócił. Przemawiali wiceprezydent 
Wrocławia Wojciech Adamski, członek Zarządu Województwa Dolnoślą-
skiego Jerzy Michalak, przedstawiciel wojewody dolnośląskiego Damian 
Mrozek i dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk.

Po przemówieniach nastąpiła najbardziej wzniosła część uroczysto-
ści – odznaczenia szczególnie zasłużonych sybiraków i osób wspierają-
cych działalność naszego Związku. Odznaczenia wręczali – przedstawi-
ciel wojewody Damian Mrozek, sekretarz generalny Zarządu Głównego 
Eugeniusz Kuszka i przewodnicząca Komisji ds. Odznaczeń Krystyna 
Jaśniewicz. Odznaczeni zostali: medalem Pro Patria – Beata Audycka, 
Mieczysław Burzyński, Magdalena Jaśniewicz-Witt, Piotr Kuszka, Alek-
sander Maciejewicz, Dariusz Muraczewski, Eugenia Sadowska, Ryszard 
Tarnowski; Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków 
– Edward Drużyłowski, Alfred Frydel, Tadeusz Kubik, Adam Ruciński; 
Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków – Irena 
Gołąb; Odznaką Honorową Sybiraka: Teresa Babula, Maria Borakowska, 
Danuta Lipnicka-Czajkowska, Mieczysław Mleko, Irma Napora, Halina 
Piskorska, Andrzej Tumiel, Jerzy Wilczyński. 

Uroczystość była również okazją do podsumowania wyników II Woje-
wódzkiego Konkursu Poezji Sybirackiej pt. „Wiersze Ojców Naszych”, 
organizowanego przez Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru, który 
został objęty honorowym patronatem przez Romana Kowalczyka, dol-
nośląskiego kuratora oświaty. W II edycji konkursu wzięło udział ponad  
70 uczniów z województwa dolnośląskiego. Na etapie szkół podstawo-
wych laureatami zostali: Maja Tokarska, Katarzyna Majka i Anna Ga-
licka. Na etapie szkół ponadpodstawowych i oddziałów gimnazjalnych 
zwyciężyli: Natalia Kostrubies, Wojciech Florek, Kinga Kępa, Agata No-
wak. Wyróżnione zostały Sandra Suchojad i Paulina Bednarska. Dyplo-
my i nagrody wręczał Roman Kowalczyk – dolnośląski kurator oświaty 
w towarzystwie Antoniny Kużaj – prezes Stowarzyszenia Pamięci Ze-
słańców Sybiru we Wrocławiu i prezesa Zarządu Oddziału Eugeniusza 
Kuszki. Stowarzyszenie Odra–Niemen zaprosiło wszystkich laureatów 
konkursu do udziału w lipcowym projekcie edukacyjnym połączonym 
z wyjazdem do Wilna. Informację tę przekazała Ilona Gosiewska – prezes 
stowarzyszenia.
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Uczestnicy z wielkim wzruszeniem wysłuchali wierszy deklamowanych 
przez laureatów konkursu. Wszystkie panie i bardzo duża część panów nie 
mogli powstrzymać łez, a prowadząca uroczystość Janina Jakubowska nie 
była w stanie zapowiedzieć kolejnego punktu programu.

Uroczystość zakończył prezes Zarządu Oddziału Eugeniusz Kuszka, 
dziękując wszystkim za przybycie i wręczając kwiaty organizatorkom kon-
kursu, paniom ze Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru. Odegrano 
Hymn Sybiraków, który znowu spowodował łzy wzruszenia uczestników 
spotkania.

Drugi dzień uroczystości, 10 lutego, pod pomnikiem Zesłańcom Sybi-
ru, z udziałem wojewody dolnośląskiego Pawła Hreniaka, rozpoczął się 
od mszy świętej w ceremoniale wojskowym w kościele pw. św. Bonifa-
cego, którą celebrowali: kapelan wrocławskiego Oddziału ZS ks. dr hab. 
Franciszek Głód, kustosz naszego pomnika, proboszcz ks. dr Wojciech 
Tokarz i kustosz kaplicy Zesłańców Sybiru proboszcz ks. Janusz Radzik. 
Mszę poprzedziło wprowadzenie sztandarów: Akademii Wojsk Lądowych, 
Związku Sybiraków – Oddziału we Wrocławiu i Koła w Oławie oraz  
17 sztandarów szkół wrocławskich. 

Homilię wygłosił kapelan ks. Franciszek Głód. We wzruszających sło-
wach opisał cierpienia i zasługi naszych rodziców, naszą drogę małych 
zesłańców oraz radość z powrotu do Polski. Radość psutą zakazem opo-
wiadania o zesłaniu, o okrucieństwach władz sowieckich, o zbrodniach 

Złożenie kwiatów pod pomnikiem Zesłańcom Sybiru przez przedstawicieli Oddziału 
ZS we Wrocławiu
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popełnionych na Polakach – zesłańcach Sybiru. Zakaz dotyczył także dzia-
łania Związku Sybiraków. Chciano wymazać z pamięci cały ten okres hi-
storii, tak niewygodnej dla władzy ludowej.

Po mszy uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik Zesłańcom Sybi-
ru, gdzie po powitaniu przez prezesa Zarządu Oddziału Eugeniusza Kuszkę 
i modlitwie za zmarłych, zamęczonych i żyjących sybiraków, odczytany zo-
stał apel pamięci zakończony salwą honorową. Hymn Sybiraków i odpro-
wadzenie sztandaru wojskowego zakończyły uroczystość. Pozostało jeszcze 
spotkanie przy grochówce i dzielenie się wspomnieniami z zesłania. 

Wyrażamy wielką wdzięczność instytucjom i osobom, które pomogły 
w zorganizowaniu uroczystości. Szczególnie wdzięczni jesteśmy żołnie-
rzom Wojska Polskiego za udział Kompanii Honorowej ze sztandarem 
Akademii Wojsk Lądowych i Orkiestrze Reprezentacyjnej WP. Dzięku-
jemy księżom kapelanom za modlitwę w intencji naszych zmarłych, jak 
i nas kroczących powoli na spotkanie z nimi. Dziękujemy pracownikom 
Wrocławskiego Centrum Rozwoju Integracji Społecznej, którzy swoją 
pracą i finansami pomagali rozwiązywać trudne problemy organizacyjne. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, w tym wojewodzie dolnośląskiemu 
Pawłowi Hreniakowi, Wojciechowi Adamskiemu, Jerzemu Michalakowi, 
Romanowi Kowalczykowi, płk. Markowi Brzezichowi, którzy udziałem 
w uroczystości pokazali, że obchody takich rocznic są naprawdę potrzebne.

Ryszard Janosz

DNI PATRONA W GImNAZjum Im. ZESŁAńcÓW 
SYBIRu W PIŁAWIE GÓRNEj

10 lutego 2018 r. minęła 78. rocznica pierwszej z czterech masowych de-
portacji Polaków na Syberię. Uczniowie Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru 
w Piławie Górnej z oddaniem kultywują pamięć o Polakach represjonowa-
nych na Wschodzie, a kadra pedagogiczna dba o ścisłą więź szkoły ze Związ-
kiem Sybiraków. Dlatego od 2 do 10 lutego w klasach gimnazjalnych przy 
Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej obchodzone 
były Dni Patrona. Z tej okazji we wszystkich klasach pojawiły się gazetki te-
matyczne. Zagadnienia dotyczące patrona szkoły realizowane były na języku 
polskim i historii. Na lekcjach języka polskiego uczniowie klas drugich obej-
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rzeli film dokumentalny „Skazani na Sybir”. Trzecioklasiści na historii roz-
wiązywali quiz historyczny poświęcony historii Związku Sybiraków z okazji 
90. rocznicy powstania i 30. rocznicy jego reaktywowania. W holu szkoły 
można było podziwiać wystawę prac plastycznych pod hasłem „Sybirakom 
– gimnazjaliści” przedstawiającą fragmenty z życia sybiraków na zesłaniu.

2 lutego gimnazjaliści wzięli udział w XVIII Szkolnym Konkursie Or-
tograficznym „Gżdacz” – „W hołdzie Zesłańcom Sybiru”. Zmierzyli się 
z testem ortograficzno-interpunkcyjnym i dyktandem będącym wspomnie-
niami sybiraków. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco: tytuł 
„Mistrza Ortografii 2018” w klasach drugich otrzymała Aleksandra Ścigała 
z klasy II c, a w klasach trzecich – Beata Wójcik z klasy III b. Tytuł „Pierw-
szego Wicemistrza Ortografii 2018” zdobyli Wiktor Lenkiewicz z klasy II b 
i Anna Letniowska z klasy III a, tytuł „Drugiego Wicemistrza Ortografii 
2018” – Aleksandra Hetnarowicz z klasy II a i Filip Sowiński z klasy III a.

6 lutego odbył się XII Szkolny Konkurs Recytatorski „Losy Sybiraków”. 
Uczestnicy konkursu musieli przedstawić jeden utwór o tematyce Sybiru. 
Utwory w wykonaniu młodzieży wzbudziły wiele emocji i wzruszeń. Po 
burzliwych obradach komisja, w składzie: wicedyrektor Danuta Szeliga, 
Janina Bielecka, Jan Kozakowski, ks. Krzysztof Cora, przyznała pierwsze 
miejsce Aleksandrze Hetnarowicz z klasy II a, drugie Róży Palce z kla- 
sy III a, a trzecie Karolinie Nowakowskiej z klasy III a. Wyróżnienia przy-
padły w udziale Annie Letniowskiej z klasy III a, Izabeli Cygan z klasy III b 
i Filipowi Sowińskiemu z klasy III a. 

Wiele emocji przyniosło spotkanie podsumowujące Dni Patrona, które 
odbyło się 8 lutego. Udział w spotkaniu wzięli sybiracy: Eugeniusz Kuszka 
– sekretarz generalny Zarządu Głównego Związku Sybiraków i Jan Koza-
kowski – przedstawiciel Koła Związku Sybiraków Ziemi Dzierżoniowskiej, 
Danuta Szeliga i Edyta Lisowska – wicedyrektorki szkoły, Janina Bielec-
ka – bibliotekarz, uczestnicy konkursów oraz organizatorzy Dni Patrona. 
Po przywitaniu gości przez przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego, 
uczennice z klasy III a Martyna Kizym i Aleksandra Wojtaszek zaśpiewa-
ły pieśń pt. „Syberiada”. Następnie Danuta Szeliga i Eugeniusz Kuszka 
wręczyli laureatom konkursu recytatorskiego dyplomy i nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Związek Sybiraków. Gimnazjalistki, które zdobyły naj-
wyższe miejsca, przedstawiły wiersze przygotowane na konkurs. Z kolei 
Danuta Szeliga i Edyta Lisowska wręczyły zwycięzcom konkursu ortogra-
ficznego dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.
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W dalszej części spotkania głos zabrał sekretarz generalny Eugeniusz 
Kuszka, który podziękował za pamięć o zesłańcach i przypomniał o przy-
padającej w tym roku 90. rocznicy powstania i 30. rocznicy reaktywowania 
Związku Sybiraków. 

Podczas spotkania swoimi wspomnieniami podzielił się Jan Kozakow-
ski, który przypomniał, że gimnazjum w Piławie Górnej było pierwszą 
szkołą w województwie dolnośląskim, która przyjęła imię Zesłańców Sy-
biru. Podziękował uczniom i nauczycielom za długoletnią współpracę, za 
możliwość udziału we wzruszających uroczystościach związanych z patro-
nem szkoły. Podkreślił, że najtrwalszym pomnikiem pamięci o zesłanych 
w głąb Rosji są nie kamienne pomniki, ale uczniowie, którzy spotykają się 
z sybirakami i poznają z ich wspomnień prawdę historyczną.

Następnie wicedyrektor Danuta Szeliga podziękowała uczestnikom 
konkursów za podtrzymywanie tradycji szkoły, zaangażowanie i poinfor-
mowała, że w maju planowane jest przeniesienie tablicy z nazwą szkoły 
z dawnego budynku gimnazjum przy ul. Wiejskiej 2.

Na zakończenie wicedyrektor Edyta Lisowska podziękowała wszystkim 
zaangażowanym w przygotowanie obchodów Dni Patrona – Zesłańców 
Sybiru i przypomniała, że wzorem patriotyzmu dla uczniów jest patron 
szkoły, a bliska współpraca z sybirakami pozwala lepiej zrozumieć historię 
i rozwijać patriotyczne wartości. 

9 lutego delegacja uczniów z Donatą Wajdą wzięła udział w powiato-
wych obchodach 78. rocznicy pierwszej wywózki Polaków na Sybir, na 
które przybyli przedstawiciele władz, sybiracy, kombatanci, przedsta-
wiciele powiatu, młodzież szkolna oraz poczty sztandarowe. Uczestnicy 
zgromadzili się w parku Sybiraków, gdzie przy pomniku oddali hołd tym, 
którzy powrotu do ojczyzny nie doczekali. Po odśpiewaniu Hymnu Sybi-
raków, wysłuchaniu okolicznościowych przemówień i złożeniu kwiatów 
przybyli na uroczystość zebrali się w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa, by 
przy herbacie dzielić się trudnymi wspomnieniami z młodości. 

Tego samego dnia przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli 
kwiaty i zapalili znicze pod obeliskiem na terenie byłego gimnazjum oraz 
przy pomniku 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
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WYDARZENIA W KOlE ZS W GŁOGOWIE

W styczniu odbyło się spotkanie opłatkowe sybiraków zrzeszonych 
w głogowskim Kole Związku Sybiraków. Tradycyjnie w spotkaniu udział 
wzięli przedstawiciele lokalnych władz w osobach prezydenta miasta Gło-
gowa Rafaela Rokaszewicza, sekretarz powiatu głogowskiego Marioli 
Wojciechowskiej, wójta gminy Jerzmanowa Joanny Gniewosz, przewod-

Spotkanie opłatkowe to czas składania życzeń i łamania się opłatkiem

Spotkanie z okazji rocznicy pierwszej wywózki na Sybir. Po środku (od lewej): prezy-
dent Głogowa Rafael Rokaszewicz, prezes Zarządu Koła ZS Stanisław Dwojny (prze-
mawia), członek Zarządu Powiatu Głogowskiego Jeremi Hołownia
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niczącego Rady Miejskiej w Głogowie Andrzeja Kolińskiego. Ponadto 
w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele policji, straży pożarnej, związ-
ków kombatanckich. Spotkanie opłatkowe to od lat okazja do wspólnego 
spędzenia czasu, przełamania się opłatkiem i wspólnego zaśpiewania ko-
lęd. To bardzo ciepły i pogodny, mile spędzony czas. 

10 lutego 2018 r. miało miejsce spotkanie członków Koła Związku Sybi-
raków w Głogowie z okazji rocznicy pierwszej wywózki na Sybir. Trady-
cyjnie, oprócz sybiraków, w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele lokal-
nej władzy samorządowej, którą reprezentowali prezydent miasta Głogowa 
Rafael Rokaszewicz i członek Zarządu Powiatu Głogowskiego Jeremi Ho-
łownia. Obchody rocznicowe są okazją do wspólnego spotkania, podczas 
którego sybiracy mają możliwość wspólnie powspominać czasy zarówno 
te lepsze, jak i gorsze, jest to czas rozmów o radościach i smutkach.

Aneta Skrzypczak

KONcERT Ku cZcI śW. RAFAŁA KAlINOWSKIEGO

Uroczysty koncert pt. „Msza ku czci św. Rafała Kalinowskiego” odbył 
się 10 lutego 2018 r. o godz. 16.00 w kościele pw. św. Małgorzaty w Ka-
mienicy. 

Przemawia prezes Zarządu Oddziału ZS w Bielsku-Białej Eugeniusz Osika
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Minęło 78 lat od pierwszej tury zesłań Polaków na Sybir przez władze so-
wieckie. To właśnie 10 lutego o 4 nad ranem wybiła ta tragiczna rocznica. 
Z tego powodu w Bielsku-Białej odbył się koncert śpiewaczki Grażyny Zieliń-
skiej przy akompaniamencie organów i skrzypiec muzyków z Austrii oraz Pol-
ski. To właśnie solistka Grażyna Zielińska była pomysłodawczynią koncertu, 
który udało się zrealizować dzięki Oddziałowi Związku Sybiraków w Bielsku-
-Białej oraz władzom miasta Bielska-Białej. „Msza ku czci św. Rafała Kali-
nowskiego” to koncert poświęcony patronowi zesłańców, którego 110. rocz-
nica śmierci przypada w tym roku. Uczestnicy zebrali się, aby uczcić pamięć 
świętego oraz poległych zesłańców. Przed koncertem przemówił prezes Zarzą-
du bielskiego Oddziału Związku Sybiraków Eugeniusz Osika, odnosząc się do 
martyrologii zesłań. Głos zabrał także proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty 
ks. Marek Droździk, przytaczając rys biograficzny świętego. Rafał Kalinowski 
był powstańcem oraz patriotą, skazanym w 1864 r. na zesłanie i katorgę na Sy-
birze, po powrocie z zesłania wstąpił do klasztoru karmelitańskiego. W wybo-
rze świętego na patrona sybiraków uczestniczył jeden z założycieli bielskiego 
Oddziału Związku Sybiraków Andrzej Kobiela. Po koncercie przemówiła so-
listka Grażyna Zielińska, przywołała istotę pamięci o historii narodu, uhonoro-
wując skazanych na podróż opresyjną, a poległych w jej skutku uczciła chwilą 
ciszy. Sybiracy obecni na koncercie byli wzruszeni docenieniem pamięci hi-
storii ich życia i chcieliby przekazać szczególne wyrazy podziękowania preze-
sowi Eugeniuszowi Osice za zorganizowanie tego koncertu.

Patrycja Adamek-Pysz

Śpiewaczka Grażyna Zielińska uczciła koncertem św. Rafała Kalinowskiego i ze-
słańców Sybiru
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PAmIęTAjĄ O DEPORTAcjAch I PRZESTRZEGAjĄ 
PRZED NIENAWIścIĄ 

78 lat temu z terenów okupowanej Polski wywieziono na Syberię tysiące 
Polaków. 10 lutego 1940 r. przeprowadzono pierwszą wywózkę na Sybe-
rię. Co roku o tym wydarzeniu pamiętają jastrzębscy sybiracy. Przed po-
mnikiem Sybiraków na Cmentarzu Komunalnym w Jastrzębiu-Ruptawie 
10 lutego 2018 r. zapłonęły znicze. W ten sposób najstarsi jastrzębianie  
– członkowie Koła Związku Sybiraków w Jastrzębiu-Zdroju uczcili pamięć 
rodaków, którzy w czasie II wojny światowej zostali zesłani na rozkaz Jó-
zefa Stalina w głąb Związku Radzieckiego, na Syberię. Wielu nie powró-
ciło do ojczyzny i na zawsze zostało na „nieludzkiej ziemi”. Ci, którym 
udało się wrócić, kultywują pamięć o tym, co wówczas się działo. Ryszard 
Czernecki, prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Jastrzębiu-Zdroju, 
zawsze w lutym zapala znicze i pamięta o wydarzeniach z 1940 r. Mówi, 
że pamięć o tym, co się wydarzyło, jest konieczna, ale przestrzega przed 
zemstą, nienawiścią, powracaniem do wrogości pomiędzy narodami.

Katarzyna Barczyńska

Jastrzębscy sybiracy przy pomniku Sybiraków w Jastrzębiu-Ruptawie
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ZAPROSIlI NAS 

Dzień 10 lutego w Oddziale ZS w Łomży jak co roku był obchodzony 
uroczyście. W kościele Miłosierdzia Bożego odbyła się msza święta po-
święcona sybirakom. Następnie pod pomnikiem Sybiraków złożono kwiaty 
i zapalono znicze. Później delegacja sybiraków wraz z pocztem sztandaro-
wym udała się do Podgórza na zaproszenie dyrektor Biblioteki Publicznej 
Wiesławy Kłosińskiej. Obchody poprzedziła uroczysta msza święta w in-
tencji sybiraków. Po mszy wszyscy udali się pod pomnik Sybiraka, gdzie 
złożono kwiaty i zapalono znicze. Orkiestra dęta odegrała Hymn Sybira-
ków. Dalsza część uroczystości odbyła się w sali biblioteki. Na banerze 
widniał napis „Pamiętamy 10 II 1940 roku”. Wiesława Kłosińska powitała 
przybyłych gości, posłów na Sejm RP Bernadetę Krynicką i Lecha Koła-
kowskiego, samorządowców, nauczycieli, Ninę Żyłko z Zarządem Oddzia-
łu ZS, uczniów i mieszkańców Podgórza. Młodzież recytowała wiersze. 
Sybiracy Leon Wagner, Nina Żyłko, Henryk Kowalewski i Jerzy Szyma-
nowski opowiadali o pobycie na Syberii. Anna Filipkowska-Wybranowska 
zaprezentowała napisaną przez siebie książkę, wspomnienie swego ojca 
z pobytu na Syberii, pt. „A suknia ślubna ze spadochronu była...”. Jej oj-
ciec został wraz z innymi wywieziony 10 lutego 1940 r. z Podgórza. Pieśni 
patriotyczne w wykonaniu chóru strażaków uświetniły uroczystość. Po ob-
chodach zebrani udali się na obiad. 

12 lutego 2018 r. w Sali Konferencyjnej ARiMR 
odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza 
delegatów Oddziału ZS w Łomży. Na 30 delega-
tów obecnych było 22. Po wprowadzeniu sztandaru 
delegaci w skupieniu i zadumie wysłuchali Hymnu 
Sybiraków. Minutą ciszy uczczono tych sybiraków, 
którzy odeszli na wieczną wartę. Obrady przebie-
gały sprawnie. Składy Oddziałowej Komisji Rewi-
zyjnej i Sądu Koleżeńskiego pozostały bez zmian, 
natomiast do Zarządu Oddziału dokooptowano troje 
nowych członków. Wybrano też nowego skarbnika. 
Prezesem ponownie została wybrana Danuta Pień-
kowska-Wolfart, a sekretarzem Nina Żyłko. Po za-
kończeniu obrad zebranym za przybycie podzięko-
wała nowo wybrana prezes. Delegaci po obradach 
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Podczas zebrania sprawozdawczo-wy-
borczego w dniu 21 stycznia 2018 r. w Kole 
ZS w Łomży prezesem Zarządu został wy-
brany Jerzy Szymanowski, wiceprezesem 
Nina Żyłko. 

W tym samym dniu o godzinie 18.30 de-
legacja sybiraków – Danuta Pieńkowska-
-Wolfart, Nina Żyłko, Jerzy Szymanowski, 
Adam Frąckiewicz, sybiracy z Kolna Jan 
Truszkowski, Agnieszka Bugnacka i Jadwi-
ga Sekścińska wzięli udział w uroczysto-
ści związanej z dniem 10 lutego w Szkole 
Podstawowej w Czerwonem koło Kolna. 
Sybiraków, władze lokalne, nauczycieli, ro-
dziców i młodzież w serdecznych słowach 
powitał dyrektor szkoły Jacek Bagiński, na-
uczyciel historii. Wymowna była dekoracja. 
Dzieci śpiewały piosenki i recytowały wier-
sze. Sybiracy podzielili się wspomnieniami 

Wręczenie Odznaki Honorowej Sybiraka dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Czerwo-
nem Jackowi Bagińskiemu 

Sybiracy Nina Żyłko, Danuta 
Pieńkowska-Wolfart i Leon 
Wagner w Szkole Podstawowej 
nr 5 w Łomży
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z pobytu na Syberii. Prezes Danuta Pieńkowska-Wolfart w asyście sekre-
tarz Niny Żyłko udekorowała sztandar szkoły Odznaką Honorową Sybira-
ka. Za współpracę ze Związkiem Sybiraków Odznakę Honorową Sybiraka 
otrzymał też dyrektor tej szkoły Jacek Bagiński. 

Jak co roku w Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży w związku z rocznicą 
pierwszej wywózki odbyło się spotkanie sybiraków z młodzieżą, gośćmi 
byli Danuta Pieńkowska-Wolfart, Nina Żyłko, Leon Wagner i Feliks Ba-
biel. Młodzież wysłuchała wspomnień przybyłych sybiraków. Była cisza 
jak makiem zasiał. Wiersz „10 luty będziem pamiętali, jak przyszli So-
wieci, gdy my jeszcze spali” recytowała dyrektor tej szkoły Małgorzata 
Pietrusewicz. Ta fraza, znana dobrze sybirakom, oddaje grozę lutowego 
poranka sprzed 78 lat, kiedy rozpoczęła się w Polsce fala deportacji miesz-
kańców terenów wschodnich. Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 5 od 10 lat 
współpracuje ze Związkiem Sybiraków. W tej szkole znajduje się unikalny 
Klub Wnuka Sybiraka pod dyrekcją Marii Tyszki, nauczycielki i córki sy-
biraczki. Na zakończenie uczniowie wręczyli sybirakom słodkie upominki.

Nina Żyłko, zdjęcia m.in. Sylwester Nicewicz

„ZAPAl ZNIcZ WYWIEZIONYm” 

10 lutego 2018 r. minęła 78. rocznica pierwszej masowej deportacji Po-
laków na Sybir. W Przemyślu 11 lutego 2018 r. już po raz ósmy odbyły się 
uroczystości pod hasłem „Zapal znicz wywiezionym”. Przemyślanie, sybi-
racy i ich potomkowie spotykają się, by uczcić pamięć tych, którzy zostali 
siłą wywiezieni na „nieludzką ziemię”.

Uroczystą mszą świętą rozpoczęły się tegoroczne obchody, gromadząc 
wielu mieszkańców miasta i powiatu przemyskiego. Mszy świętej koncele-
browanej przewodniczył ks. prałat Stanisław Czenczek, a homilię wygłosił 
ks. prałat Jan Mazurek, duszpasterz przemyskiego Oddziału Związku Sy-
biraków. Powiedział m.in.:

„(...) Ta dzisiejsza rocznica upamiętnia pierwszą wywózkę około 140 tys. 
Polaków, którzy zostali deportowani na »nieludzką ziemię«, a później były 
następne i dzisiaj trudno się doliczyć, ale wiemy, że było to ponad milion 
tych, którzy tam stracili życie, kontakt z ojczyzną. Niektórzy zostali, nie-
którzy wrócili, niektórzy teraz wracają i nasza ojczyzna wreszcie wypraco-
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wuje pewne polityczne możliwości, żeby niektórzy, którzy chcą, mogli na 
starość, może na koniec życia wrócić do Polski. 

(...) Dzisiaj, jak zauważyliśmy, jest przed nami błogosławiony kapłan  
ks. Władysław Bukowiński, »apostoł Kazachstanu«, którego relikwie uro-
czyście wnosimy do naszej parafii, ale jeszcze bardziej do wspólnoty sybira-
ków, którzy otrzymali ten prezent podczas beatyfikacji 11 września 2016 r. 
w Karagandzie, w Kazachstanie. Te relikwie przywiózł nasz przemyski bi-
skup ks. Stanisław Jamrozek i podarował relikwie, a sybiracy ufundowali 
relikwiarz. Bardzo za to dziękuję. Dzisiaj błogosławiony kapłan – sybirak 
staje się waszym szczególnym patronem. (...) To dla nas wielki zaszczyt, że 
w parafii sybiracy, którzy tutaj mają swoje miejsce modlitw, tablicę na murze 
poświęconą 10 lutego 2000 r., spotykają się na modlitwie, a od dzisiaj będzie 
nam towarzyszył także błogosławiony kapłan ks. Władysław Bukowiński”. 

Podczas mszy świętej nastąpiło uroczyste wprowadzenie relikwii „apo-
stoła Kazachstanu” – bł. ks. Władysława Bukowińskiego i od tej niedzieli  
(11 lutego br.) jest on patronem przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków. 

Po zakończeniu mszy świętej uczestnicy obchodów przeszli pod tabli-
cę pamięci znajdującą się w arkadii kościoła, a upamiętniającą deportacje, 
gdzie zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. 

Główne uroczystości upamiętniające sowieckie deportacje odbyły się na 
rampie kolejowej w dzielnicy Przemyśl-Bakończyce, skąd 78 lat temu wy-
ruszały transporty z zesłańcami, tysiącami mieszkańców Przemyśla i po-

W imieniu przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków znicze zapalili: Katarzyna Bo-
czar, Edward Kroczek, Maksymilian Pawliszak
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wiatu przemyskiego. Żyjący sybiracy pamiętają tę noc 10 lutego 1940 r., 
gdy siłą zostali wydarci w domów, przewiezieni na tę rampę kolejową, na 
której zostali załadowani w bydlęce wagony i wywiezieni na Sybir. Pamię-
tają o tych, którzy nie powrócili do ojczyzny i pozostali na zawsze w bez-
imiennych grobach. Pamiętają też o tych, którzy już w ojczyźnie zmarli. 

W swoim wystąpieniu poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz powiedział:
„Wszyscy państwo tu zebrani, którzy dajecie świadectwo, że dla was 

pamięć historyczna jest bardzo ważna, chciałem podziękować za tę patrio-
tyczną postawę, że tutaj jesteśmy jak co roku. Dziękuję również organi-
zatorom i myślę, że tak jak zawsze warto przypomnieć fakty historyczne. 
Tak naprawdę pomimo upływu wielu lat po 1989 r. nie potrafimy podać 
dokładnych liczb, ile osób zostało wywiezionych, a różne podaje się liczby. 
Tak naprawdę nie ma ewidencji, ile osób zmarło w tej gehennie, w drodze 
na Sybir czy do Kazachstanu. Ile tam zmarło i zostało pochowanych, ile 
wyjechało przez Azję i Afrykę, Europę Zachodnią. 

Nasze państwo, rząd, parlament i samorząd powinny uczynić wszystko, 
żeby te przeżycia utrwalać. Taka akcja by się przydała.

Niełatwe było życie dla tych, którzy wrócili do Polski PRL. Wiemy 
dobrze, że byli obywatelami drugiej kategorii. Nie pozwalano sybirakom 
wpisywać, gdzie się urodzili. 

W stulecie odzyskania niepodległości powinniśmy młodemu pokole-
niu przypominać, że bez pamięci historycznej naród ginie, jeżeli nie zna  
własnej historii.

Znicz stawiają przedstawiciele 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu
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Tutaj w Przemyślu sybiracy są bardzo aktywni. Jeszcze dziękuję za to, że 
jest połączenie, że jesteście razem, że jesteście jedną wspólnotą, jedną rodziną”. 

W imieniu prezes Zarządu przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków 
głos zabrał Marian Boczar – sekretarz Zarządu: 

„W Przemyślu w ciągu ostatnich kilku kolejnych lat wykształciła się tra-
dycja obchodów rocznicy pierwszej lutowej deportacji – z 10 lutego 1940 r. 
W niezwykłym i bardzo symbolicznym miejscu na nieczynnej rampie ko-
lejowej na Bakończycach. To tu, na to miejsce, gdzie stały w oczekiwaniu 
na zesłańców przygotowane bydlęce wagony, 78 lat wstecz byli zwożeni 
mieszkańcy naszego miasta i okolicznych wiosek: Hermanowic, Pikulic, 
Nehrybki, Bachowa i innych.

Wiele słów w ciągu kolejnych rocznic padło tu, na tej nieczynnej rampie 
– o zsyłkach, sybirakach, gehennie i przetrwaniu na »nieludzkiej ziemi«. 
O tych, którzy nigdy z zesłania nie wrócili do ojczyzny i na wieki zostali 
w obcej ziemi bez grobów, bez miejsca upamiętnienia. To wszystko na-
prawdę było! Zdarzyło się ludziom, którzy w niczym nikomu nie zawinili. 
Byli zwykłymi ludźmi, byli Polakami i to była ich jedyna wina! Ten okrut-
ny los zgotował im agresor ze Wschodu – Sowieci, zadając Polsce zdra-
dziecki cios w plecy 17 września 1939 r. Historia udowodniła, a szczegól-
nie teraz, po wielu latach, że nie możemy tego przemilczać. Trzeba o tym 
mówić – wszystko i głośno!

Minęło 78 lat od tej pamiętnej daty. To naprawdę było dawno temu i cu-
dem jest to, że dziś są wśród nas ci, co pamiętają tamte wydarzenia, i żywe 
są w ich pamięci przeżycia związane z wywózką, podróżą towarowym wa-
gonem w nieznane.

Kim są dzisiejsi żyjący sybiracy? Przecież minęło 78 lat, a z nami są dziś 
świadkowie tamtych tragicznych czasów! Dzisiejsi sybiracy to dzieci Sy-

biru! Przeżyli, prze-
trwali dzięki trosce, 
wyrzeczeniom i po-
nadludzkiej opiece 
swych rodziców, oj-

W imieniu prezes Zarzą-
du Oddziału przemawia 
sekretarz Zarządu Od-
działu Marian Boczar
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ców, matek, babć, starszego rodzeństwa. Mieli wtedy po kilka–kilkanaście 
lat. Nie ma z nami dzisiaj naszych najbliższych. Im zawdzięczamy życie 
i przeżycie!”.

W uroczystościach udział wzięli: zastępcy prezydenta miasta Przemyśla 
Grzegorz Hayder i Janusz Hamryszczak oraz wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Adam Łoziński, wicestarosta przemyski Marek Kudła z przed-
stawicielami władz samorządowych powiatu przemyskiego, przedstawicie-
le 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich, Związku Strzeleckiego „Strzelec” 
i harcerzy, sybiracy i potomkowie sybiraków, przedstawiciele organizacji 
narodowościowych, mieszkańcy miasta i powiatu przemyskiego. 

Organizatorami uroczystości byli: Oddział Związku Sybiraków w Prze-
myślu, Urząd Miejski w Przemyślu, Centrum Kulturalne w Przemyślu, 
Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „X D.O.K.”, 
Związek Strzelecki „Strzelec”.

marian Boczar

78. ROcZNIcA PIERWSZEj DEPORTAcjI 
W DuSZNIKAch-ZDROju

W tym roku przypada 78. rocznica deportacji Polaków na bezkresne, 
śnieżne i mroźne ziemie Sybiru. 10 lutego to tragiczna data w dziejach na-
rodu polskiego. To data, która mimo upływu lat jest wciąż żywa w pamięci 
wszystkich tych, którym udało się przeżyć upodlenie, głód, mróz i pracę 
ponad siły, którym dane było powrócić do ojczyzny. Pamiętają ją zawsze, 
nie tylko dziś z racji rocznicy, i dziękują Bogu oraz Najświętszej Matce 
sybiraków za przeżycie i szczęśliwy powrót.

W tym roku, w dniu 11 lutego sybiracy Koła Związku Sybiraków w Dusz-
nikach-Zdroju, w którego szeregach pozostała już tylko garstka świadków 
katorgi, oddali hołd tym, którzy nie doczekali powrotu do ojczyzny.

78. rocznicę wywózki Polaków na Sybir uczczono jak zawsze uroczy-
stą mszą świętą, którą w intencji zmarłych na „nieludzkiej ziemi” i tych, 
którzy odeszli już po powrocie, po wysłuchaniu „Marsza Sybiraków” 
odprawili księża parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Dusz-
nikach-Zdroju – proboszcz ks. Zbigniew Wichrowicz i ks. Władysław 
Wichrowicz.
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W mszy świętej jak co roku uczestniczyli sybiracy, poczty sztandarowe Koła 
Związku Sybiraków, Szkoły Podstawowej i Koła Krwiodawców oraz miesz-
kańcy. Pod koniec nabożeństwa prezes Zarządu Koła Janina Łaba w krótkim 
wystąpieniu nawiązała do tragicznych losów Polaków na zesłaniu i piękną mod- 
litwą podziękowała Matce Boskiej Sybirackiej za szczęśliwy powrót do oj-
czyzny. Następnie przedstawicielka Związku Sybiraków i Rodzin Katyńskich 
z Wrocławia Maria Litwin opowiedziała o tragicznych losach polskich żołnie-
rzy i cywilów bestialsko pomordowanych przez reżim stalinowski, a zakończy-
ła swoje wystąpienie wierszem poświęconym pomordowanym. 

Mszę świętą zakończyło błogosławieństwo, którego zebranym udzielił 
ksiądz proboszcz, oraz hymn „Boże, coś Polskę” odśpiewany przy muzyce 
organowej, towarzyszącej całej mszy świętej, w wykonaniu organisty Sła-
womira Kuklisa.

Po wyjściu z kościoła poczty sztandarowe pokłoniły się przed obeliskiem 
Sybiraków i tablicą katyńską wszystkim zmarłym i pomordowanym. Tere-
sa Berczyńska upamiętniła uroczystość fotografią, a prezes Janina Łaba 
podziękowała wszystkim za modlitwę i udział w mszy świętej.

Koło ZS w Dusznikach-Zdroju

Poczty sztandarowe Koła ZS, Szkoły Podstawowej i Koła Krwiodawców uczestniczą-
ce w mszy świętej z okazji 78. rocznicy wywózki Polaków na Sybir przed obeliskiem 
Sybiraków
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78. ROcZNIcA GOlGOTY WSchODu W śWIDNIcY

10 lutego 2018 r. minęła 78. rocznica pierwszej masowej wywózki Po-
laków na Sybir. Jest to najtragiczniejsza data w pamięci jeszcze żyjących 
Polaków sybiraków. Data w historii narodu polskiego, który miał być uni-
cestwiony, wyniszczony ciężką pracą w głodzie i chłodzie, w nieludzkich 
warunkach na dalekiej Syberii, przy mrozach dochodzących do -40 stopni. 
Wielu bezimiennych, którzy przeszli to syberyjskie piekło na „nieludzkiej 
ziemi”, pozostało tam na zawsze. Nie mają swoich mogił, krzyży. Nie po-
zostało nic poza pamięcią rodzin, przyjaciół i modlitwą tych, którzy powró-
cili do ojczyzny. Z inicjatywy członków Koła Związku Sybiraków w Świd-
nicy (Oddział ZS w Wałbrzychu) dla upamiętnienia tragicznej daty, której 
nie można zapomnieć, 11 lutego 2018 r. (niedziela) w kościele parafialnym  
pw. NMP Królowej Polski na Osiedlu Młodych w Świdnicy odprawiona zo-
stała uroczysta msza święta w intencji sybiraków, za tych, co na zawsze po-
zostali na „nieludzkiej ziemi”, za zmarłych i żyjących, którzy po wielu latach 
katorżniczych przejść powrócili do kraju, którzy starają się przekazywać pa-
mięć młodszym pokoleniom. Mszę świętą odprawił JE ks. bp dr hab. Ignacy 
Dec, w obecności kapelana sybiraków ks. infułata Kazimierza Jandziszaka, 
proboszcza parafii pw. NMP Królowej Polski ks. prałata Rafała Kozłowskie-
go wraz z pozostałymi księżmi z parafii. 

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandarów organizacji komba-
tanckich, harcerskich, szkolnych oraz Miłośników Lwowa. Uczestniczyli licz-

Msza święta. Przy ołtarzu po środku JE ks. bp Ignacy Dec, z lewej strony proboszcz  
ks. prałat Rafał Kozłowski, z prawej kapelan sybiraków ks. infułat Kazimierz Jandziszak
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nie zgromadzeni sybiracy Koła ZS w Świdnicy, przedstawiciele władz miasta, 
powiatu i gminy, prezydent Marek Suwalski, starosta Zygmunt Worsa, przed-
stawicielka gminy Anna Szymkiewicz, poseł na Sejm RP Wojciech Murdzek, 
dyrektorzy szkół wraz z młodzieżą oraz licznie zgromadzeni wierni mieszkańcy 
Świdnicy i okolic. JE bp Ignacy Dec wygłosił wzruszające i patriotyczne ka-
zanie, w którym nawiązał do tragedii Polaków zesłanych na „nieludzką zie-
mię w syberyjską tajgę”, wspominał o konieczności pokoju między narodami, 
jedności i życia wszystkich w prawdzie. W czasie mszy świętej wysłuchano 
i odśpiewano Hymn Sybiraków, zaś na zakończenie uroczystości odśpiewano 
pieśń „Boże, coś Polskę”. W ten patriotyczny sposób zakończono uroczystości 
kościelne rocznicy 10 lutego. Podczas mszy świętej i po jej zakończeniu robio-
no pamiątkowe zdjęcia uczestników tej uroczystości.

W przededniu uroczystości kościelnych 
złożono kwiaty pod wspólnym zespołem 
(monumentem) tablic upamiętniających 
różne okresy dziejów Polaków oraz pod 
tablicą pamiątkową sybiraków w kościele 
na Osiedlu Młodych w Świdnicy. 

Natalia Kuliś, 
zdjęcia Katarzyna Zelek

Prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków 
w Świdnicy Zygmunt Zelek

Poczty sztandarowe, młodzież szkolna i goście przed świątynią
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Z ZAcISZA NA SYBERIę

Taki napis przywitał nas, sybiraków, 14 lutego 2018 r. i zgromadzonych 
uczniów z Zespołu Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa w Białymsto-
ku w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej.

Uroczystość rozpoczęła się przywitaniem przez dyrektor szkoły Renatę 
Frankowską, a następnie Hymnem Sybiraków w wykonaniu wszystkich 
obecnych. 

Na wstępie zabrał głos prezes Tadeusz Chwiedź, który przedstawił przy-
czyny i skutki paktu Ribbentrop–Mołotow oraz tragiczny w skutkach roz-
kaz Stalina z 5 grudnia 1939 r. o deportacji obywateli polskich na Syberię 
i do Kazachstanu w latach 40. XX w. W poruszający sposób przedstawił los 
polskich dzieci, szczególnie sierot, które umierały z głodu i chorób.

Obecny na spotkaniu wiceprezes Józef Panasiuk był również sierotą  
– matka zmarła (dwoje rodzeństwa również), a ojciec zginął na szlaku bo-
jowym gen. Andersa. On sam wraz z dwoma braćmi i siostrą po wielu 
perypetiach wrócił do Polski. 

Następnie zabrał głos Zenon Puchalski, autor książki „Z Zacisza na Sybe-
rię”, która była żywą lekcją historii, ponieważ jego rodzina wraz z pozosta-
łymi mieszkańcami osady wojskowej Zacisze koło Białegostoku w liczbie  
78 osób została wywieziona na Syberię właśnie 10 lutego 1940 r. Zenon Puchal-
ski, wywieziony na zesłanie w wieku 12 lat, wszystko przedstawiał bardzo ob-
razowo, a do tego slajdy zdjęć zamieszczonych w książce pomagały zrozumieć 
i chociaż w części sobie wyobrazić pobyt na tej „nieludzkiej ziemi”. 

Zadawane pytania wskazujące na zainteresowanie słuchaczy tematem 
i nastrój wśród uczniów świadczyły o poruszeniu warunkami życia i wprost 
niedowierzaniu, że tak właśnie było, jak przedstawiał autor.

Na zakończenie głos zabrała sekretarz Zarządu Oddziału ZS Jolanta 
Hryniewicka, która pokrótce przedstawiła ostatnie przedsięwzięcia, 
a szczególnie zachęcała do zwiedzenia Muzeum Sybiraków wraz z Panora-
mą Golgoty Wschodu i innymi znakami pamięci oraz nowo wybudowanym 
obeliskiem upamiętniającym miejsce wywózki obywateli polskich w głąb 
ZSRR w latach 40. na dworcu PKP Białystok Fabryczny. 

Prowadzący program uroczystości bardzo serdecznie podziękował 
przedstawicielom Związku za uczestnictwo, a dyrektor szkoły wręczyła 
podziękowania za tak wspaniałą lekcję historii.

jolanta hryniewicka 
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„SYBERYjSKA ODYSEjA” 

Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie Paweł Pawłowski wraz 
z prezesem Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Puławach Henrykiem 
Skirgajłą w 78. rocznicę pierwszej deportacji obywateli Polski na Syberię 
podczas II wojny światowej, w dniu 15 lutego 2018 r. zorganizowali wie-
czornicę pod nazwą „Syberyjska Odyseja”. Na to spotkanie licznie przy-
byli zaproszeni przedstawiciele władz miasta Dęblina z panią burmistrz, 
organizacji społecznych, młodzieży szkół dęblińskich, podchorążowie 
Szkoły Lotniczej i Liceum Lotniczego, dęblińscy harcerze i członkowie 
Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego 
RP oraz sybiracy. 

W programie spotkania było wystąpienie prezesa Zarządu Oddziału 
Związku Sybiraków, który przedstawił rys historyczny zesłań Polaków na 
Syberię czasów Rosji carskiej i okresu sowieckiego. Swoje wystąpienie 
zakończył odegraniem Hymnu Sybiraków. Następnym prelegentem był 
podróżnik, znawca Syberii Romuald Koperski, który w swoim wystąpie-
niu „Moja Syberia – zapiski z podróży” omówił i przedstawił na ekranie 
zdjęcia ze spotkań z ludźmi spotykanymi w podróży na obszarze Syberii, 
ich warunki życia i obyczaje. Obaj prelegenci zostali nagrodzeni licznymi 
brawami.

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie wystawy „Polacy na Sybe-
rii”, przygotowanej przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. 

Prezes Henryk Skirgajło wygłasza prelekcję
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Dyrektor Muzeum ugościł przybyłych poczęstunkiem składającym się 
z chleba, smalcu, kiszonego ogórka, co choć trochę miało być „rarytasem” 
życia na Syberii.

Dyrektorowi i wszystkim pracownikom Muzeum za przygotowanie spo-
tkania w imieniu Zarządu puławskiego Oddziału Związku Sybiraków pre-
zes Henryk Skirgajło złożył serdeczne podziękowanie. 

henryk Skirgajło

Obaj prelegenci Henryk Skirgajło i Romuald Koperski podziękowali sobie wzajem-
nie za wystąpienia

Prezes Zarządu Oddziału 
Związku Sybiraków w Pu-
ławach w towarzystwie 
dyrektora Muzeum Sił 
Powietrznych w Dęblinie 
(z prawej) i zastępcy 
dyrektora Ogólnokształcą-
cego Liceum Lotniczego 
(z lewej)
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luTY – „DOBRY” cZAS NA DEPORTAcjE

W sobotę 24 lutego 2018 r. odbyło się w Warszawie, w Domu Braci 
Jabłkowskich, przy ul. Brackiej 25, uroczyste spotkanie przedstawicieli za-
mieszkałych w Polsce Czeczenów i Inguszów z udziałem sybiraków.

Uroczystość poświęcona była 74. rocznicy deportacji tych Górali Kau-
kaskich z ich ojczyzny do Kazachstanu i Kirgizji. My, polscy sybiracy, 
wiemy, co to znaczy być wyrwanymi w lutową noc z domu rodzinnego 
i w oszronionych wagonach towarowych jechać w nieznane, w straszne, 
lodowate i obce nieznane.

Ławrientij Beria w obydwu przypadkach drobiazgowo to zaplanował. W na-
szym, polskim przypadku, Uchwała Biura Politycznego KC WKP(b) nr P 
11/65 z 29 grudnia 1939 r. i tego samego dnia wydana Uchwała nr 2122-617ss 
o „spiecperiesieleńcach” zdecydowały o tym, że od 10 lutego 1940 r. staliśmy 
się „podopiecznymi” NKWD. 29 stycznia 1944 r. ten sam ludowy komisarz 
spraw wewnętrznych ZSRR, Ławrientij Beria, zatwierdził „instrukcję o trybie 
przeprowadzenia wysiedlenia Czeczenów i Inguszów”.

Spotkanie było pełne emocji. Gospodarze okazywali prawdziwą wdzięcz-
ność dla swojej przybranej ojczyzny – Polski, nie kryjąc wielkiej tęsknoty za 
„rodzoną ojczyzną”. Wzruszające były występy małych dziewczynek w nobli-
wych strojach narodowych, śpiewających we własnym języku i deklamujących 
polskie wiersze piękną polszczyzną. Pokazano też m.in. przepiękny taniec wa-
leczny wykonany przez dwóch młodzieńców w tradycyjnych strojach.

Stronę Związku Sybiraków reprezentowali: prezes Zarządu Oddziału 
Warszawskiego Stanisław Sikorski, wiceprezes Zarządu Głównego Mie-
czysław Pogodziński, wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Maria 
Stankiewicz, prezes Zarządu Koła Warszawa-Ochota Zofia Pogodzińska, 
wiceprezes Zarządu Koła Warszawa Wola-Bemowo Irena Persak, prezes 
Zarządu Koła Warszawa-Śródmieście i członek Zarządu Oddziału War-
szawskiego Roman Janiak (wnuk sybiraka).

W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele różnych innych 
organizacji i stowarzyszeń. Obecny był m.in. przedstawiciel Biura Rzecz-
nika Praw Obywatelskich Andrzej Stefański.

Organizatorzy otrzymali telefon z pozdrowieniami z Kancelarii Prezyden-
ta RP. List przysłała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta 
Rafalska. Pozdrowienia przysłał wielki mufti Tomasz Miśkiewicz, przewod-
niczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego RP.
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Głównym organizatorem tej uroczystości było Kaukaskie Centrum Re-
ligii i Kultury, któremu przewodzą: Mikail Uzdenow – dyrektor i Ahmed 
Dzentamirow oraz Marina Hulia – zastępca dyrektora ds. kultury.

Pani Marina znakomicie pełniła funkcję moderatora wydarzenia, udzie-
lając głosu gospodarzom i gościom. Spośród gości głos zabrał prezes Za-
rządu Oddziału Warszawskiego Stanisław Sikorski, dziękując za zaprosze-
nie, ze wskazaniem na znaczenie integracji między diasporą czeczeńską 
i polskimi gospodarzami, czego dowodziły występy artystyczne dzieci. Za-
brał też głos przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzej 
Stefański.

Marina Hulia poprosiła Irenę Persak o podzielenie się wspomnieniami 
z lat 1944–1946 z pobytu w Kazachstanie. Właśnie wtedy, w lutym 1944 r. 
do Sowchozu Kujuk (obecnie Rabat) na fermę im. Stalina przywieziono 
dużą grupę Czeczenów. Irena Persak z mamą spędziła z nimi ponad dwa 
lata, zanim wiosną 1946 r. udało się im szczęśliwie wrócić do Polski. Były 
to wspomnienia przywołane z lat dzieciństwa. Mówiła o szczegółach doty-
czących życia codziennego, kiedy to głód, choroby, praca ponad siły i cięż-
kie warunki klimatyczne (upały przy braku wody pitnej, ciężkie zimy przy 
braku odpowiedniej odzieży) stawały się przyczyną zgonów. Dotykało to 
zwłaszcza Czeczenów, niemogących się szybko zaakomodować do nowej 
sytuacji. Zwłaszcza pod koniec wojny cała wytworzona w Kazachstanie 
żywność musiała iść na front. Śmierć zbierała swoje żniwo w sposób przy-

Sybiracy uczestniczący w spotkaniu (od lewej): Stanisław Sikorski, Roman Janiak, 
Zofia Pogodzińska, Mieczysław Pogodziński, Maria Stankiewicz i Irena Persak
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spieszony. Wyjeżdżający w kwietniu 1946 r. ze swojego aułu Polacy zosta-
wiali już zasychający step i górę, wcześniej pokrytą czerwonymi tulipana-
mi, a w chwili pożegnania – górę czerwoną od gliny grobów czeczeńskich. 
To nie są radosne wspomnienia.

Pani Irena dostała od gospodarzy duży kosz pięknych kwiatów, który 
przyjęła jako wyraz uznania dla wszystkich obecnych i nieobecnych sybi-
raków, a przede wszystkim dla jej już nieżyjącej matki.

Na zakończenie wszyscy goście zostali zaproszeni na pyszny, bardzo 
starannie przygotowany tradycyjny czeczeński poczęstunek.

Irena Persak

ROcZNIcA PIERWSZEj ZSYŁKI NA SYBIR 
W TARNOWIE

W dniu 27 lutego 2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 
w Tarnowie odbyło się spotkanie upamiętniające rocznicę pierwszych zsy-
łek Polaków na Syberię, które przypada 10 lutego. W uroczystości wzięli 
udział członkowie Oddziału Związku Sybiraków na czele z prezesem Ja-
nem Kitą, dyrektor Stanisław Gała, wicedyrektor Małgorzata Gackowska, 
grono pedagogiczne oraz młodzież szkolna ZSO nr 6. Uczniowie klasy 
drugiej XX Liceum Ogólnokształcącego przygotowali program artystycz-

Sybiracy i uczniowie biorący udział w uroczystości
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ny, a szkolny chór „Cantare” odśpiewał 
„Marsza Sybiraków”, będącego hymnem 
Związku Sybiraków, oraz kilka pieśni o te-
matyce zesłańczej. Młodzież przygotowa-
ła również dla zaproszonych gości poczę-
stunek. Sybiracy wspominali lata zesłania 
na Syberię oraz wspólnie śpiewali pieśni 
z młodzieńczych lat. Spotkanie przebiega-
ło w miłej atmosferze i było żywą lekcją 
historii dla uczniów, którzy z zapartym 
tchem słuchali opowieści o tułaczce, trud-
nych warunkach życia na Syberii i boles- 
nych wspomnieniach członków Związku 
Sybiraków. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących  
nr 6 w Tarnowie

uROcZYSTA AKADEmIA W SZKOlE PODSTAWOWEj 
NR 4 Im. SYBIRAKÓW W BIAŁYmSTOKu 

Społeczność szkolna od czasu nadania Szkole Podstawowej nr 4 w Bia-
łymstoku imienia Sybiraków uroczyście obchodzi rocznicę pierwszej de-
portacji Polaków na Sybir. W tym roku również 28 lutego uczniowie klas 
IV–VII przygotowali niezwykle patriotyczną akademię upamiętniającą już 
78. rocznicę pierwszej wywózki.

Po wprowadzeniu sztandaru szkolnego i Oddziału Związku Sybira-
ków w Białymstoku oraz po odśpiewaniu naszego hymnu państwowego 
i związkowego „Marsza Sybiraków” dyrektor szkoły Zbigniew Klimowicz 
gorąco powitał gości i całą społeczność szkolną.

Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków Tadeusz Chwiedź ser-
decznie podziękował w imieniu wszystkich sybiraków za organizowa-
nie takich uroczystości i bardzo dokładnie omówił przyczyny i przebieg 
poszczególnych deportacji, szczególnie tej pierwszej, najtragiczniejszej. 
Swoją wypowiedź ilustrował licznymi cytatami z twórczości naszych po-
etów romantycznych i z dzieł papieża Jana Pawła II.

Sybiracy opowiedzieli młodzieży 
o latach zesłania
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Po wyprowadzeniu pocztów sztandarowych odbyła się część artystycz-
na, której treść wyrażała pomysłowa dekoracja. Na granatowym płótnie 
widniało hasło – „Nie odbiorą Ci Ojczyzny, jeśli nosisz ją w sercu”, a nieco 
niżej po jednej stronie umieszczono nazwy miejsc zsyłek, a po drugiej daty 
deportacji 1940 r.

Do wyżej wspomnianego hasła nawiązywały wszystkie wiersze i pieśni 
w wykonaniu chóru szkolnego oraz scenka ukazująca tragedię polskiej rodzi-
ny zesłańczej. Cały program poetycko-muzyczny był przepełniony miłością 
i tęsknotą za utraconą ojczyzną. W wypowiedziach wszystkich bohaterów do-
minowały wiara w opatrzność Bożą i nadzieja powrotu do rodzinnego kraju. 
Potwierdzają to słowa aniołów pojawiających się na scenie i postać zmarłej 
dziewczynki, która widziała swoją matkę i braciszka wracających do Polski.

Na zakończenie uroczystości dyrektor szkoły Jolanta Kuźmicka podsu-
mowała wyniki Szkolnego Konkursu Poetyckiego „Sybiracy oczami dziec-
ka” i Szkolnego Konkursu Plastycznego klas IV–VII pod hasłem „Ojczy-
zna w naszych sercach i pamięci”.

Zwycięzcom wręczono nagrody – dyplomy i książki „Opowiem wam…” 
autorstwa Barbary Bielawiec.

Uroczystość zakończyła się bardzo przyjemnym spotkaniem przy kawie 
w pokoju nauczycielskim. 

Serdeczne wyrazy uznania i podziękowania wszystkim wykonawcom 
programu artystycznego i organizatorom tego święta szkoły.

heronima Dzierma

OBchODY ROcZNIcY WYWÓZKI NA SYBIR 
W chEŁmŻY

Obchody rocznicowe 73. rocznicy wywózki chełmżan na Sybir wspólnie 
zorganizowali: burmistrz miasta Chełmży, chełmżyńscy sybiracy (Oddział 
ZS w Toruniu) oraz Biblioteka Publiczna Powiatowa i Miejska im. Juliana 
Prejsa w Chełmży.

Pamięć o nich uczczono w piątek 2 marca 2018 r. Uroczystości roczni-
cowe rozpoczęła msza święta w bazylice Świętej Trójcy. Następnie zebrani 
przeszli pod tablicę pamiątkową umieszczoną na budynku przy ul. Sądo-
wej, obecnie siedzibie komisariatu policji. Tam złożono kwiaty oraz znicze. 
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Na koniec w Bibliotece Publicznej Powiatowej i Miejskiej odbyła się pro-
jekcja filmu Franciszka Kuczki pt. „Miejsca pamięci w Chełmży”.

Udział w uroczystościach wzięli: burmistrz Jerzy Czerwiński, zastęp-
ca burmistrza Marek Kuffel, przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Ka-
linowski, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Polikowska,  
ks. kanonik Krzysztof Badowski, pełnomocnik ds. kombatantów i osób re-
presjonowanych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Marcin Swaczyna, 

W uroczystości udział wzięli sybiracy, przedstawiciele władz miasta, młodzież oraz 
mieszkańcy

Tablica pamiątkowa poświęcona chełmżanom wywiezionym na Sybir
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prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Toruniu Jan Myrcha, dy-
rektor Zespołu Szkół nr 1 im. Zesłańców Sybiru w Toruniu Zbigniew Ma-
tuszewicz, prezes Zarządu Koła Rodzin Sybiraków w Golubiu-Dobrzyniu 
Ewa Kaźmierkiewicz, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Golubiu-Dobrzyniu Barbara Wasiluk, członkowie szkolnych społeczno-
ści z Chełmży – dyrektorzy szkół oraz uczniowie, harcerze, przedstawiciele 
ogrodów działkowych oraz liczni mieszkańcy miasta. 

Leszek Masłowski, ostatni żyjący świadek tragicznych wydarzeń sprzed 
73 lat, którym poświęcił autobiograficzną książkę „Zraniona młodość. 
Wspomnienia Sybiraka”, z powodu złego stanu zdrowia nie mógł wziąć 
udziału w uroczystościach. 90-letni Leszek Masłowski został właśnie 
wyróżniony Medalem Marszałka Województwa Unitas Durat Palatinatus 
Cuiaviano-Pomeraniensis, który jest najwyższym regionalnym odznacze-
niem. Uroczystość wręczenia medalu zasłużonemu sybirakowi odbyła się 
tuż przed chełmżyńskimi obchodami w Domu Pomocy Społecznej w Bro-
winie, gdzie Leszek Masłowski obecnie przebywa.

urszula meszyńska

74. ROcZNIcA mORDu W hucIE PIENIAcKIEj

11 marca 2018 r. w Przemyślu, w kościele pw. Świętej Trójcy odbyły się 
uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni w Hucie Pieniackiej. Uroczy-
stości rozpoczęły się mszą świętą koncelebrowaną w intencji zamordowa-

Modlący się podczas mszy świętej w intencji ofiar
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nych mieszkańców Huty Pieniackiej i Korościatyna, której przewodniczył 
ks. prałat Stanisław Czenczek. Następnie przy tablicy znajdującej się w ar-
kadii kościoła odmówiono modlitwę, a przybyłe delegacje złożyły kwiaty 
i zapaliły znicze. 

marian Boczar

XVI mIęDZYSZKOlNY KONKuRS REcYTATORSKI  
Im. mARIANA jONKAjTYSA

W dniu 14 marca 2018 r. odbył się w Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków 
w Nowym Sączu XVI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski im. Mariana 
Jonkajtysa. Konkurs został objęty honorowym patronatem prezydenta miasta 
Nowego Sącza Ryszarda Nowaka. Wśród zaproszonych gości byli sybiracy, 
radna miasta Nowego Sącza Bożena Jawor, która wspiera szkołę i sybiraków 
od wielu lat, oraz prezes Stowarzyszenia Pamięci Zesłanych na Sybir Anto-
nina Dzikowska. Konkurs ma na celu upowszechnianie, poprzez prezentację 
poezji, wiedzy na temat zesłań na Syberię. Jest to temat szczególnie bliski 
naszej szkole, której patronem są właśnie sybiracy. Jak powiedział w pod-
sumowaniu prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Nowym Sączu 

Wręczenie wyróżnienia przez prezes Stowarzyszenia Pamięci Zesłanych na Sybir  
Antoninę Dzikowską
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Kazimierz Korczyński, ta poezja to teksty zesłańców pisane sercem, bólem, 
tęsknotą, opowiadające przeżycia i historie niezwykłe i niewiarygodne.

W jury zasiadali członkowie Związku Sybiraków, Stowarzyszenia Pamię-
ci Zesłanych na Sybir, nauczyciele i członkowie Samorządu Uczniowskiego. 

W konkursie wzięło udział 32 uczestników z 32 szkół. Każdą szkołę re-
prezentował jeden uczestnik.

Uczniowie oceniani byli w trzech kategoriach: szkoła podstawowa, klasa 
VII i gimnazjum oraz szkoła ponadgimnazjalna. 

Poziom konkursu był bardzo wysoki, o czym świadczy liczba nagród. 
Przyznano dziewięć nagród dla laureatów, pięć wyróżnień oraz trzy nagrody 
specjalne.

Renata Skowron

SPOTKANIE Z cZŁONKAmI POlSKIEGO ZWIĄZKu 
EmERYTÓW, RENcISTÓW I INWAlIDÓW W PRZEmYślu

W Klubie Osiedlowym „Salezjańskie” w Przemyślu 20 marca 2018 r. od-
było się spotkanie sybiraków z przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków 
z członkami Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W spotka-

Uczestnicy konkursu
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niu ze strony sybiraków uczestniczyli Lidia Kiełczyńska, Stanisława Żak i Ma-
rian Boczar. Zgromadzonych w tematykę zesłań wprowadziła prezes Zarządu 
Oddziału ZS Stanisława Żak. Uczestnicy zapoznali się z historią zesłań Pola-
ków na Syberię przedstawioną w filmie edukacyjnym przygotowanym przez 
Zarząd Główny Związku Sybiraków pt. „Losy Zesłańców Sybiru”.

W dyskusji udział wziął Marian Boczar, sekretarz Zarządu Oddziału 
Związku Sybiraków, mówił o działalności naszego Oddziału i jego członków 
na rzecz popularyzacji i szerzenia wiedzy o zsyłkach Polaków na Sybir. Lidia 
Kiełczyńska opowiedziała o znanych mieszkańcach Przemyśla deportowa-
nych w pierwszej lutowej zsyłce do Kazachstanu i na Syberię Wschodnią, 
udziale sybiraków w walkach o Monte Cassino i o sybirakach w armii gen. 
Władysława Andersa. Obecne na spotkaniu Lidia Kiełczyńska i Stanisława 
Żak podzieliły się wspomnieniami o swoim pobycie na zesłaniu.

marian Boczar

ŻYWA lEKcjA hISTORII W ZESPOlE SZKÓŁ  
Im. T. KOścIuSZKI W NEhRYBcE

Na zaproszenie dyrekcji, grona pedagogicznego i uczniów Zespołu Szkół 
im. T. Kościuszki w Nehrybce przedstawiciele przemyskiego Oddziału Związ-
ku Sybiraków: Stanisława Żak – prezes Zarządu Oddziału, Joanna Preiss 

Stanisława Żak (przemawia) i Lidia Kiełczyńska (obok) z członkiniami Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
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– wiceprezes, Andrzej Stawarz – wiceprezes, Marian Boczar – sekretarz 
w dniu 5 kwietnia 2018 r. uczestniczyli w żywej lekcji historii. Obecnych 
przywitała Beata Rojek – dyrektor Zespołu Szkół, a delegację Związku Sybi-
raków przedstawiła Stanisława Żak i zaprosiła obecnych do obejrzenia filmu 
„Losy Zesłańców Sybiru”.

Po filmie Marian Boczar przypomniał historię zesłań, począwszy od kon-
federacji barskiej (1768–1772), postania listopadowego (1830–1831), po-
wstania styczniowego (1863), poprzez I wojnę światową (1914–1918), aż do 
końca II wojny światowej (1945) i trwających po wojnie deportacji (1957). 
Przypomniał o tym, iż w 1928 r. w wolnej Polsce został powołany Związek 
Sybiraków, a jego członkiem z legitymacją nr 1 był twórca niepodległego 
państwa polskiego, zesłaniec Józef Piłsudski. 

Sekretarz w zarysie przedstawił powstanie Związku Sybiraków w 1928 r., 
jego działalność do września 1939 r. oraz reaktywowanie w 1988 r. Wspo-
mniał, że w 1990 r. liczba członków Związku wynosiła około 100 tys. osób, 
a obecnie żyjących sybiraków jest około 26 tys. 

Wspomnieniami z pobytu na Syberii podzieliła się z młodzieżą Joanna 
Preiss, która przed wojną mieszkała w Nehrybce i właśnie stamtąd jako 
dziecko wraz z rodziną była zesłana 10 lutego 1940 r. na Ural, została wy-
wieziona wagonem bydlęcym z przemyskich Bakończyc. Nie mniej bolesne 
przeżycia z deportacji przedstawiła Stanisława Żak, która została deporto-
wana jako dziecko po II wojnie światowej do Chabarowska, a po powrocie 
zaczęła uczyć się ojczystego języka, którym nie posługiwała się przez długie 

Stanisława Żak (stoi) i Joanna Preiss podzieliły się wspomnieniami z zesłania



60 KOMUNIKAT 2/136

lata jako dziecko. Andrzej Stawarz podzielił się wspomnieniami, które prze-
kazała mu jego babcia.

Uczniowie zadawali różne pytania dotyczące transportu zesłańców, ich co-
dziennego życia na zesłaniu, jak były spędzane wigilie czy też co zesłańcy jedli. 

Aktywne uczestnictwo uczniów wykazało, że wiedza historyczna jest im 
bliska, a fakt zamieszkiwania w miejscowości, z której odbywały się zsyłki, 
jeszcze bardziej przybliżył im tę wiedzę. 

marian Boczar

DZIEń PATRONA W ZESPOlE SZKÓŁ hANDlOWYch 
W jASTRZęBIu-ZDROju

Jak co roku w kwietniu w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Patrona 
– Zesłańców Sybiru. W uroczystości, która odbyła się 6 kwietnia 2018 r., 
wzięli udział przedstawiciele Koła Związku Sybiraków w Jastrzębiu-Zdroju 
i repatrianci z Kazachstanu, wiceprezydent miasta Jastrzębie-Zdrój Janusz 
Buda, naczelnik Wydziału Edukacji Andrzej Pawłowski, laureaci III Mię-
dzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Syberia w naszych oczach” wraz 
z opiekunami, a także nauczyciele i uczniowie naszej szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowe-
go i odśpiewaniem „Marsza Sybiraków”. Następnie widzowie mogli 

Obchody Dnia Patrona
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obejrzeć program artystyczny przygotowany przez uczniów gimnazjum 
i technikum pod kierunkiem nauczycieli Barbary Jasiak i Moniki Dwo-
rak-Kulig. W programie mogliśmy usłyszeć historię zesłań od XVI w. 
do lat 50. XX w. i poznać sylwetki znanych sybiraków. Nie zabrakło też 
wierszy poetów sybiraków, utworów o ojczyźnie i o zbrodni katyńskiej 
oraz piosenek w wykonaniu zespołu wokalnego i solistek: Jessiki Łuczak 
i Karoliny Faryny. Na szczególną uwagę zasługiwała prezentacja multi-
medialna nawiązująca do recytowanych i śpiewanych tekstów. Całość 
poprowadzili Paulina Grad i Konrad Rusin.

Po programie artystycznym głos zabrała dyrektor Alicja Brzózka, która 
podkreśliła, jak ważne są dla nas spotkania z sybirakami i pamięć o zesłań-
cach. Dodała też, że jesteśmy jedyną szkołą w województwie śląskim o tym 
imieniu. Złożyła życzenia imieninowe Ryszardowi Czerneckiemu, wręczając 
solenizantowi bukiet kwiatów. Prezes jastrzębskiego Zarządu Koła Związku 
Sybiraków podziękował za życzenia oraz za wzruszający program artystycz-
ny. Głos zabrał także wiceprezydent miasta Janusz Buda, który ze wzrusze-
niem mówił o żywej lekcji historii, w której wziął udział.

Podczas uroczystości wręczono dyplomy i nagrody laureatom konkur-
sów zorganizowanych przez nauczycieli naszej szkoły: III Międzyszkolne-
go Konkursu Plastycznego „Syberia w naszych oczach” oraz XI Szkolnego 
Konkursu Wiedzy o Zesłańcach Sybiru.

Nagrody laureatom konkursów wręczali m.in. prezes Zarządu Koła ZS w Jastrzębiu-
-Zdroju Ryszard Czernecki i wiceprezydent Janusz Buda
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A oto laureaci konkursów.
III Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Syberia w moich oczach”:
– w kategorii szkół podstawowych: I miejsce – Pola Wychorska (Szko-

ła Podstawowa w Pielgrzymowicach), II miejsce – Klaudia Bulzak (Szkoła 
Podstawowa nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju), Urszula Włochyńska (Szkoła Pod-
stawowa nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju), wyróżnienie – Iga Grzegorczyk (Szkoła 
Podstawowa nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju);

– w kategorii gimnazjów: I miejsce – Klaudia Skwark (Zespół Szkół nr 3 
w Jastrzębiu-Zdroju);

– w kategorii szkół ponadgimnazjalnych: I miejsce – Laura Bandurska 
(Zespół Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju), wyróżnienie – Weronika Kąsek 
(Zespół Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju).

XI Szkolny Konkurs Wiedzy o Zesłańcach Sybiru: I miejsce – Paweł 
Bartnicki, II miejsce – Wiktoria Otremba, III miejsce – Aurelia Majkowska, 
Patrycja Pomykała, IV miejsce – Daniel Potocki, V miejsce – Magdalena 
Malek, Bartosz Górecki.

Laureaci pierwszych miejsc otrzymali ponadto książki o historii zesłań 
z dedykacją prezydent Anny Hetman, które wręczył wiceprezydent miasta 
Janusz Buda. Po zakończonej uroczystości nasi goście z Urzędu Miasta oraz 
sybiracy i repatrianci zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

Barbara jasiak

SYBIRAcY W WAlcE O WOlNĄ I SuWERENNĄ 
POlSKę

Z inicjatywy Zarządu Koła Związku Sybiraków Warszawa-Ochota oraz 
burmistrz dzielnicy Katarzyny Łęgiewicz, w związku z 100. rocznicą odzy-
skania niepodległości Polski zorganizowane zostało spotkanie poświęcone 
zaprezentowaniu wkładu sybiraków w walkę zbrojną o wolną i suweren-
ną Polskę. Spotkanie odbyło się dnia 11 kwietnia 2018 r. w XIV Liceum 
Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Warszawie. Jego organizatorami byli 
Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Zarząd Koła Związku Sybira-
ków Warszawa-Ochota oraz dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. 
S. Staszica. W spotkaniu uczestniczyli sybiracy z Koła Warszawa-Ochota 
i przedstawiciele organizacji kombatanckich oraz młodzież szkolna liceum. 
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Ponadto udział wzięli m.in. szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych i wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ochota Jan Józef Ka-
sprzyk, przedstawiciele władz dzielnicy z burmistrz Katarzyną Łęgiewicz, 
a ze strony władz Związku Sybiraków wiceprezes Zarządu Głównego Mie-
czysław Pogodziński, członek Zarządu Głównego Maria Markiewicz, re-
prezentanci Zarządu Oddziału z prezesem Stanisławem Sikorskim, prezes 
Zarządu Koła Zofia Pogodzińska oraz dyrektor liceum Regina Lewkowicz.

Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych szkoły i Oddziału Warszaw-
skiego Związku Sybiraków Chór XIV LO odśpiewał Hymn Sybiraków. 
Okolicznościowe przemówienia rozpoczęła burmistrz Katarzyna Łęgiewicz, 
która wyraziła uznanie dla sybiraków, podkreśliła hart ducha w walce o za-
chowanie polskości, godności i nadziei na powrót do wolnej ojczyzny mimo 
doświadczenia okrucieństwa i wielu upokorzeń na zesłaniu.

Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Ka-
sprzyk odznaczył medalem Pro Patria zasłużonych działaczy Koła Związku 
Sybiraków Warszawa-Ochota: Lesława Chmiela, Lucynę Kalinowską, Wik-
tora Olaka, Ireneusza Piotrowskiego i księżną Nicole Radziwiłł. 

W imieniu prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków wiceprezes 
Mieczysław Pogodziński w asyście Marii Markiewicz wręczył Odznaki 
Honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków Izabeli Piecuch, Krystynie 
Ożdze, Mai Rawie oraz Krystynie Zarębie. 

Młodzież i dyrekcja XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica, sybiracy oraz 
zaproszeni goście
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Szef UdsKiOR Jan Józef Kasprzyk, zabierając głos, powiedział: „Hymn Sy-
biraków, który rozpoczął dzisiejsze spotkanie, opisuje chyba najpiękniej piórem 
nasze doświadczenie historyczne ostatnich 250 lat. 250 lat temu konfederaci 
barscy jako pierwsi podnieśli oręż przeciwko zarówno zakusom zdominowania 
Rzeczpospolitej przez Rosjan, jak i przeciwko tym, którzy jako zdrajcy miejsco-
wi tym Rosjanom pomagali. Wtedy Rosja po raz pierwszy użyła mechanizmu, 
który wielokrotnie w dziejach naszych się pojawiał. Tych, którzy byli wierni 
Rzeczpospolitej i wierni niepodległości, zesłała tysiące kilometrów w głąb włas- 
nego kraju, oddzielając ich od domu, od rodziny, ale przede wszystkim od spo-
łeczeństwa. Cel zsyłek w głąb »nieludzkiej ziemi« i w czasach XIX-wiecznych 
zmagań o wolność i potem w XX w. był taki, aby wyrwać narodowi elitę i prze-
siedlić ją jak najdalej, aby nigdy nie mogła nadawać już tonu nad Wisłą, nad 
Bugiem, nad Niemnem obywatelom Polski. Bo naród bez elity skazany jest na 
porażkę. Jednak ten zbrodniczy plan ani w XVIII w., ani w XIX, ani w XX się 
nie powiódł. Bo Rosjanie nie przewidzieli jednej rzeczy: że w Polakach jest tak 
wielka wiara w niepodległą Polskę, jest tak wielkie poczucie dumy i godności, 
że nawet przesiedleni i bytujący w nieludzkich warunkach nigdy tej wiary nie są 
w stanie utracić. Za to jesteśmy bardzo wdzięczni wam, obecnym tutaj sybira-
kom. Jesteśmy bardzo wdzięczni waszym rodzinom, a zwłaszcza waszym mat-
kom. Matka sybiraczka to symbol tego, co najpiękniejsze w polskich dziejach. 
W nieludzkich warunkach potrafiąca utrzymać nie tylko przy zdrowiu i życiu 
swoje potomstwo, ale utrzymać również w wierze, że ojczyzna kiedyś będzie 
wolna i do tej ojczyzny powrócimy. Chciałbym, aby to dzisiejsze spotkanie sta-
ło się momentem przekazania tej wielkiej wiary w niepodległą Polskę jako war-
tość najwyższą młodemu pokoleniu. Tej przyszłej elicie, która w Liceum im. 

Stanisława Staszica kształtuje swoje 
umysły i zdobywa wiedzę. Niech 
młode pokolenie pamięta zawsze 
o tym, że niepodległość jest najwyż-
szym darem, jaki może być przy-
znany przez Opatrzność, a jej utrata 
najboleśniejszym doświadczeniem”.

Wśród działaczy odznaczonych przez 
szefa UdsKiOR Jana Józefa Kasprzy-
ka medalem Pro Patria był Lesław 
Chmiel
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Prelekcję na temat walki sybiraków o wolną i suwerenną Polskę wygłosił 
wiceprezes Zarządu Głównego Mieczysław Pogodziński. Zaprezentował on 
organizację 5 Dywizji Syberyjskiej i jej walkę z bolszewikami na Dalekim 
Wschodzie w latach 1919–1920 oraz po przybyciu do Polski części żołnie-
rzy i oficerów tej dywizji, organizację i udział Brygady Syberyjskiej w Bit- 
wie Warszawskiej 1920 r., podkreślając zasługi płk. Kazimierza Rumszy 
i gen. Waleriana Czumy. W okresie II wojny światowej sybiracy walczyli 
na wszystkich frontach. Możliwość tworzenia wojska polskiego na terenie 
Związku Sowieckiego nastąpiła po podpisaniu w dniu 30 lipca 1941 r. układu 
Sikorski–Majski, tj. porozumienia między rządem polskim w Londynie i rzą-
dem ZSRR. Utworzony II Korpus Polski, dowodzony przez gen. Władysława 
Andersa, odniósł słynne zwycięstwo w bitwie o Monte Cassino, a następnie 
wyzwalając szereg miast po drodze, zakończył swój szlak bojowy w Bolonii. 
Ci zesłańcy Sybiru, którzy nie byli w stanie dostać się do tworzącej się Armii 
Polskiej w 1941 r., stali się żołnierzami tworzonej na terenie ZSRR w 1943 r. 
I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, która swój chrzest bojowy 
przeszła w bitwie pod Lenino, a następnie przez Warszawę, Wał Pomorski, 
Kołobrzeg zakończyła szlak bojowy w Berlinie.

Na zakończenie spotkania został zaprezentowany film „Udział Żołnierzy 
Sybiraków na frontach II wojny światowej”. 

mieczysław Pogodziński, zdjęcia Ewelina Steczkowska/udsKiOR, 
urząd Dzielnicy Warszawa-Ochota

Wiceprezes Mieczysław Pogodziński wraz z Marią Markiewicz wręczyli Odznaki Hono-
rowe za Zasługi dla Związku Sybiraków. Uhonorowana została m.in. Izabela Piecuch
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KWIEcIEń – mIESIĄc GOlGOTY WSchODu 
W BIAŁYmSTOKu

Obchody tych tragicznych rocznic, w których uczestniczyli sybiracy, roz-
poczęły się w Białymstoku 11 kwietnia 2018 r. spotkaniem w Szkole Pod-
stawowej nr 34. Wiodącym mottem było hasło – „Ojczyznę ma ten, kto ją 
w sercu nosi” i cały program słowno-muzyczny był temu podporządkowa-
ny. Młodzi wykonawcy rozpoczęli swoje wystąpienie odśpiewaniem Hym-
nu Sybiraków, a następnie dyrektor szkoły Jerzy Bołtuć w krótkich słowach 
przekazał istotę patriotyzmu i umiłowania ojczyzny w dzisiejszych czasach.

Minutą ciszy uczciliśmy tych, którzy ponieśli ofiarę życia – zesłańców 
z okresu kwietniowej deportacji, ofiary Katynia i katastrofy smoleńskiej 
z 2010 r. Prezes Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku Tadeusz Chwiedź 
w swoim wystąpieniu przekazał, jak ważną rolę odgrywa znajomość historii 
swego narodu i jak to określa tożsamość każdego jej obywatela. Złożenie 
kwiatów na dziedzińcu szkolnym pod głazem – pomnikiem poświęconym 
ofiarom Katynia zakończyło tę podniosłą uroczystość.

Kolejna uroczystość zorganizowana przez Urząd Miasta Białegostoku 
i Związek Sybiraków miała miejsce 12 kwietnia br. przy dworcu PKP Bia-
łystok Fabryczny, skąd w latach 1940–1941 wywożono tysiące obywateli 
polskich na Syberię i do Kazachstanu. Na odsłanianym w tym dniu obelisku 
oprócz ww. informacji znajduje się również druga tablica o treści: „W latach 
1940–1941 władze Związku Sowieckiego przeprowadziły cztery masowe 
akcje deportacyjne z Kresów Wschodnich II RP; w lutym, kwietniu i czerw-
cu 1940 r. oraz w maju i czerwcu 1941 r. Wywózki trwały do 1956 r.”. Poni-
żej obu tablic godło Związku Sybiraków wieńczy całość tego znaku pamięci.

Punktualnie o godz. 12 w południe, przy biciu dzwonów z pobliskiego 
kościoła, nastąpiło poświęcenie obelisku i wspólna modlitwa ekumeniczna 
kapelanów wojskowych.

W przemówieniu prezes Zarządu białostockiego Oddziału Związku Sy-
biraków Tadeusz Chwiedź nakreślił przyczyny i skutki gehenny Polaków, 
które dotknęły zesłańców na „nieludzkiej ziemi”. Przypomniał, że dworzec 
był tym miejscem, na którym deportowani po raz ostatni postawili stopy na 
ojczystej ziemi, nie znając swojej dalszej przyszłości.

Bardzo znamiennym faktem było uroczyste przekazanie „Aktu powie-
rzenia” – przekazanie pod opiekę nowo wybudowanego monumentu i jego 
otoczenia społeczności szkolnej – Szkole Podstawowej nr 8 im. Kazimierza 
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Królewicza w Białymstoku. Akt ten zawierał również nasze obowiązki jako 
sybiraków – uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych organizowa-
nych przez szkołę, jak również przekazywanie wiedzy historycznej na temat 
zesłań XX w.

Obelisk wybudowany został własnym sumptem przez Związek Sybira-
ków i dzięki pomocy życzliwych ludzi, którym prezes Zarządu białostockie-
go Oddziału Związku Sybiraków serdecznie podziękował.

Na zakończenie tej wspaniałej patriotycznej uroczystości nastąpiło złoże-
nie kwiatów i zapalenie zniczy. Wspaniała pogoda, liczne poczty sztandaro-
we, duża liczba uczestników, a szczególnie młodzieży w niczym nie przypo-
minały tego tragicznego dnia z 1940 r.

Kolejne obchody pamiętnej rocznicy kwietniowej deportacji miały miejsce 
przy pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka w Białymstoku w dniu 13 kwiet-
nia. Modlitwa kapelana ks. Józefa Wiśniewskiego oraz krótkie wystąpienie 
prezesa Zarządu Oddziału Związku Sybiraków Tadeusza Chwiedzia przywo-
łały w naszej pamięci obraz tych tragicznych wydarzeń sprzed 78 lat. Obec-
ność władz samorządowych, przedstawicieli służb mundurowych, IPN, Mu-
zeum Pamięci Sybiru, warty honorowe przy pomniku, zapalony duży znicz 
oraz poczty sztandarowe podniosły rangę tej uroczystości.

Tego samego dnia miało miejsce uczczenie ofiar zbrodni katyńskiej przy 
Pomniku Katyńskim. Została odczytana uchwała Sejmu o ustanowieniu dnia 
13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, a następnie minutą ci-
szy oddaliśmy hołd ofiarom ludobójstwa. Obecność wielu pocztów sztanda-

Obelisk poświęcony zesłaniom przy dworcu PKP Białystok Fabryczny
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rowych, szczególnie szkolnych, pozwala mieć nadzieję, że ofiara poniesiona 
na ołtarzu ojczyzny nie będzie zapomniana. Ceremoniał złożenia kwiatów 
i wieńców zakończył tę patriotyczną uroczystość.

Największe wzruszenie wywołała uroczystość upamiętnienia rocznicy 
drugiej deportacji i stulecia odzyskania niepodległości w Szkole Podstawo-
wej im. Sybiraków w Rafałówce. Ta mała, podbiałostocka szkoła przedstawi-
ła program pod hasłem „Bo wolność krzyżami się mierzy”, w którym w zna-
komity sposób przeplatały się wszystkie wątki patriotyczne i wyzwoleńcze, 
a młodzi artyści z klas II i III zadziwiali swoim perfekcjonizmem. Montaż 
słowno-muzyczny dał cały przekrój naszych zmagań o odzyskanie niepod-
ległości i walki o przetrwanie zesłańców na wygnaniu. Zabierając głos, pre-
zes Tadeusz Chwiedź przybliżył los dzieci na zesłaniu i współczesne pojęcie 
patriotyzmu i miłości do ojczyzny, przytaczając wiersze sybiraka Mariana 
Jonkajtysa i wiersz o Synu Pułku.

Wszystkie te spotkania o charakterze patriotycznym zapadły głęboko 
w pamięć zarówno starszego pokolenia, jak i biorącej w nich udział mło-
dzieży.

jolanta hryniewicka

XIII NOWOSĄDEcKI mARSZ PAmIęcI SYBIRAKÓW

13 kwietnia 2018 r. mszą świętą w Kościele Kolejowym rozpoczęły się 
obchody upamiętniające ofiary zesłań na Syberię. Eucharystię koncelebro-
wali kapelan Straży Granicznej ks. Robert Młynarczyk oraz proboszcz para-
fii Najświętszego Serca Pana Jezusa o. Bogdan Długosz. W przemarszu uli-
cami miasta wyruszyli, obecni na nabożeństwie, zastępca prezydenta miasta 
Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż, wicemarszałek województwa małopolskiego 
Leszek Zegzda, przedstawiciele Wydziału Edukacji Urzędu Miasta dyrek-
tor Józef Klimek i Halina Wiśniewska, radni miasta Nowego Sącza z prze-
wodniczącym Januszem Kwiatkowskim i Bożeną Jawor, która szczególnie 
otacza sybiraków opieką i wsparciem, przedstawiciele powiatu nowosądec-
kiego, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków, młodzież 
z nowosądeckich szkół z pocztami sztandarowymi, przedstawiciele służb 
mundurowych oraz liczne grono sądeczan. Oprawa muzyczna w wykonaniu 
orkiestry Karpackiego Oddziału Straży Granicznej nadała tej uroczystości 
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szczególny charakter. Przy symbolicznym grobie – pomniku Pamięci Sybi-
raków Ziemi Sądeckiej zebrani wysłuchali Hymnu Sybiraków i apelu pole-
głych, z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Karpackiego Oddziału Straży 
Granicznej. Na koniec uroczystości przy pomniku złożono wiązanki kwia-
tów.

W okolicznościowych przemówieniach zastępca prezydenta miasta No-
wego Sącza Jerzy Gwiżdż podziękował dyrekcji, nauczycielom i uczniom 
Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków za przygotowanie obchodów pamięci sy-
biraków. W słowach skierowanych do zebranych powiedział: „Ktokolwiek 

Przemarsz ulicami Nowego Sącza

Uroczystość przy pomniku Pamięci Sybiraków Ziemi Sądeckiej
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był na Syberii, ten wie, że Polacy traktowani są tam jako ci lepsi, dlatego 
że polscy zesłańcy i katorżnicy to byli ludzie, którzy zawsze kierowali się 
ludzką godnością, także wobec ciemiężycieli. Potrafili odróżnić człowieka 
od systemu, chociaż zawsze system stwarza człowiek. Więc naszą powinno-
ścią jest pamiętać o tych, którzy przez tę »nieludzką ziemię« przeszli, którzy 
tam pozostali na zawsze, i tych, którzy wrócili pomimo doznanych krzywd. 
To są ludzie godni szacunku i są przykładem dla nas wszystkich i przyszłych 
pokoleń, jakim człowiekiem powinien być Polak wtedy, gdy znajdzie się 
w bardzo trudnych sytuacjach”.

Głos zabrał również wicemarszałek województwa małopolskiego Leszek 
Zegzda: „Od wielu lat żyjemy w komforcie i w zasadzie nie wiemy, co to 
wojna, co to tragedia, dlatego też tym bardziej musimy myśleć i pamiętać 
o tych, którzy w tych ciężkich czasach wędrowali do Polski. Wielu nigdy 
do ojczyzny nie dotarło, decydując się na emigrację ze względu na system, 
który panował w naszym kraju. Pozostali w innych państwach, na różnych 
kontynentach. Przeżyli rzeczy niewyobrażalne, dlatego tak bezcenna jest 
troska o tych, którzy mając takie samo prawo do życia jak my, żyli godnie 
w nieludzkich czasach”.

Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Nowym Sączu Kazimierz 
Korczyński szczególny nacisk położył na symboliczną datę 13 kwietnia: 
„Spotykamy się dzisiaj w dniu szczególnym z wielu względów. 13 kwietnia 
Sejm RP ustanowił Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Spotykamy 
się przy pomniku Sybiraków, w który 17 września 2000 r. wmurowaliśmy 

Zbiorowe zdjęcie sybiraków
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prochy z cmentarza w Katyniu. Od marca do maja 1940 r. rozstrzeliwano 
polskich oficerów wojska, policji, straży granicznej i inteligencji. 13 kwiet-
nia to również data największej wywózki na Sybir. 13 kwietnia 1940 r., kiedy 
mężowie ginęli w tych miejscach kaźni, ich rodziny w dużej mierze wy-
wożono na Sybir. Oni też mieli zginąć, też mieli nie przeżyć, ale ta śmierć 
miała być powolna: z głodu, z pracy ponad siły. Nowosądecki Marsz Pamięci 
Sybiraków jest szczególną lekcją historii dla mieszkańców naszego miasta 
i hołdem oddawanym tym, którzy przeszli piekło Golgoty Wschodu”.

Renata Skowron

78. ROcZNIcA ZBRODNI KATYńSKIEj W SŁuPSKu

Uroczystości upamiętniające 78. rocznicę zbrodni katyńskiej w Słupsku 
odbyły się 13 kwietnia 2018 r. Przy pomniku Krzyża Katyńskiego w samo 
południe zebrali się kombatanci okresu II wojny światowej, młodzież szkol-
na, przedstawiciele władz samorządowych, uczelni i instytucji państwowych 
oraz liczni mieszkańcy Słupska. Obecni byli przedstawiciele dowództwa 
7. Brygady Obrony Wybrzeża, dowództwa amerykańskiej jednostki obro-
ny przeciwrakietowej oraz jednostki ochrony tej bazy. Szczególny charakter 

Uroczystości w Zespole Szkół Technicznych
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uroczystości nadały poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, insty-
tucji i szkół. Wojsko wystawiło kompanię honorową. Zebranych przywitał 
w imieniu Miejskiego Komitetu Obchodów Świąt Państwowych i Rocznic 
Dariusz Poręba. Młodzież zapaliła znicze przy Krzyżu Katyńskim oraz przy 
nieopodal znajdujących się Krzyżu Wołyńskim i grobowcu zamordowanych 
przez żołnierzy niemieckich w 1945 r. polskich robotników przymusowych. 
Uroczystości te od 12 lat są przygotowywane przez Związek Sybiraków 
i Urząd Miejski.

Przemówienie okolicznościowe wygłosił Tadeusz Konopacki, członek 
Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Słupsku. W swoim wystąpieniu 
powiedział m.in.: „Katyń – to słowo zna każdy Polak. Przypomnijmy. Na po-
czątku wojny w 1939 r. do niewoli sowieckiej dostało się 240 tys. żołnierzy 
polskich. Utworzono trzy specjalne obozy jenieckie w Kozielsku i Ostasz-
kowie w Rosji oraz w Starobielsku na Ukrainie dla około 15 tys. osób. 
Przebywali tam oficerowie Wojska Polskiego, policjanci, strażacy, leśnicy, 
urzędnicy państwowi i politycy. 7 tys. osób znajdowało się w więzieniach na 
Ukrainie i Białorusi. To była elita naszego państwa. Ci jeńcy i więźniowie 
byli pod szczególną opieką sowieckiej służby bezpieczeństwa jako osoby 
niebezpieczne dla Rosji i władzy sowieckiej. W marcu 1940 r. władze Rosji 
Sowieckiej nakazały zabić tych ponad 22 tys. Polaków. 

Są wśród sybiraków członkowie rodzin pomordowanych – rodziny katyń-
skie. W tym czasie, w kwietniu 1940 r., gdy mordowano jeńców, ich rodziny 

Sybiracy, Rodzina Katyńska i młodzież przy dębach pamięci ofiar Katynia
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deportowano na Syberię. Rosja 
Sowiecka realizowała drugą 
część planu niszczenia naszej 
państwowości. W 1940 r. roz-
poczęła masową deportację 
ludności polskiej na Syberię 
i w inne rejony kraju. Tylko 
w latach 1940–1941 z oku-
powanych przez Sowietów 
terenów deportowano ponad 
milion Polaków. Dzisiejsi sy-
biracy są częścią tych, którym 
się udało wrócić do ojczyzny. 

To potomkowie zesłańców okresu wojny przysłali nam ziemię z polskiego 
cmentarza w obwodzie Archangielsk. Wmurowana ona jest przy pomniku.

Prawda o mordzie katyńskim do 1990 r. była ukrywana przez Rosję So-
wiecką, jak i przez władze polskie. W archiwach moskiewskich jest do-
kumentacja działań Stalina i jego aparatu państwowego. Po 1990 r. część 
dokumentów udostępniono Polsce. Rosja przyznała się do tej zbrodni przy-
pisywanej przez lata Niemcom hitlerowskim. Zabrakło jednak osądzenia 
i ukarania właściwych wykonawców działających w imieniu państwa rosyj-
skiego”. 

W imieniu władz samorządowych głos zabrała zastępca prezydenta miasta 
Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka. Podkreślając znaczenie oddawa-
nia hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej, powiedziała m.in.: „W historii świa-
ta są takie wydarzenia, których nie można zapomnieć. Wielkie, bohaterskie 
i wielkie tragiczne, wstydliwe dla ludzi i cywilizacji. W XX w. to czas II woj-
ny światowej, zwycięstwo ideologii faszystowskiej III Rzeszy Niemieckiej 
i sowieckiej agresji Związku Radzieckiego. Wielką ofiarą tych ideologii stali 
się Polska i Polacy.

Lata 1939–1945 to czas wielkich zbrodni wykonanych na ludziach przez 
ludzi. Zbrodni, których nie można zrozumieć, nie można zapomnieć, nie 
można wybaczyć. Najtragiczniejsze, sprzed 78 laty, zadane skrytobójczo 
przez sowieckie NKWD nie na polu walki, a w lochach więzień lub nad wy-
kopanymi rowami, strzałem w tył głowy.

Nauczyciele, profesorowie, lekarze, oficerowie Wojska Polskiego, poli-
cjanci, kolejarze, żołnierze straży granicznej. Polacy. Zamordowani bez winy. 

Wystąpienie członka Zarządu Oddziału ZS 
w Słupsku Tadeusza Konopackiego
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W pogardzie dla cywilizacji, 
w pogardzie dla konwencji mię-
dzynarodowych, które nakazy-
wały honor dla jeńców wojen-
nych. Niemal 22 tys. ofiar i co 
najmniej 150 tys. najbliższych, 
ożałobionych po stracie naj-
bliższych, tych, którzy nie znali 
prawdy: matki i ojcowie, dzieci, 
żony, bracia i siostry”.

Dla zaznaczenia różnorod-
ności wyznań religijnych ofiar 

tragedii katyńskiej kapłani religii katolickiej, protestanckiej i prawosławnej 
odmówili modlitwę ekumeniczną. 

Z nieukrywaną aprobatą przyjęto nową formułę i treść „Katyńskiego apelu 
pamięci” odczytanego przez oficera Garnizonu Słupskiego Wojska Polskie-
go. Oprawę artystyczną uroczystości przygotowała młodzież Zespołu Szkół 
Technicznych w Słupsku pod kierunkiem Lilianny Lipnickiej. 

Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów przy Krzyżu Katyńskim. 
W imieniu sybiraków kwiaty złożyli członkowie Zarządu z prezesem Zarzą-
du Oddziału Jerzym Lisieckim.

W godzinach porannych w Zespole Szkół Technicznych odbyły się szkol-
ne uroczystości, w których udział wzięli sybiracy i przedstawiciele Rodzin 
Katyńskich.

Wiktoria Bicimirska

OBchODY ZBRODNI KATYńSKIEj W PIlźNIE

15 kwietnia 2018 r. obchodzono w Pilźnie 78. rocznicę pomordowania 
polskiej inteligencji przez NKWD w 1940 r. na terenie dawnego ZSRR, m.in. 
w Katyniu. Poza piękną mszą świętą, którą koncelebrowali o. Mieczysław 
oraz ks. dr Jacek Soprych, złożono kwiaty na cmentarzu z II wojny świato-
wej. Podczas przemarszu pod dęby pamięci Zofia Mossoń służyła w tym roku 
w roli przewodnika, opowiadając o dziejach cmentarzy wojennych w Pilź-
nie oraz o osobie Stanisława „Króla” Kaszubskiego. W całej uroczystości, 

Kwiaty składa Zarząd Oddziału
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poza lokalnymi grupa-
mi, pierwszy raz wzięła 
udział delegacja Oddzia-
łu Związku Sybiraków 
z Tarnowa na czele z pre-
zesem Janem Kitą.

Gmina Pilzno
Przedruk z: https://

www.facebook.
com/GminaPil-

znoPhotography/
posts/2102086776705280

uROcZYSTOść W ZIElONEj GÓRZE Z OKAZjI 
ROcZNIcY DRuGIEj DEPORTAcjI 

Sybiracy z Oddziału Związku Sybiraków w Zielonej Górze 23 kwietnia 
2018 r. uczcili pamięć 78. rocznicy drugiej masowej deportacji Polaków na 
tereny wschodnie sowieckiej Rosji – dokonując przy tym promocji książki 
pt. „Zielonogórscy Sybiracy”. Uroczystość odbyła się w Sali Kolumnowej 
Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego z udziałem parlamentarzystów, pre-
zesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków, władz państwowych i samo-
rządowych województwa lubuskiego, duchowieństwa, przedstawicieli orga-
nizacji kombatanckich, instytucji gospodarczych, młodzieży szkolnej oraz 
licznie przybyłych delegacji sybiraków z kół terenowych Oddziału Związku 
Sybiraków w Zielonej Górze oraz delegacji sybiraków z Oddziału Związ-
ku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim. Wśród licznie przybyłych go-
ści byli m.in.: Waldemar Sługocki – senator RP, Jerzy Materna – poseł na 
Sejm RP, Elżbieta Anna Polak – marszałek województwa lubuskiego, Cze-
sław Fiedorowicz – przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, 
Janusz Kubicki – prezydent Zielonej Góry, Wioleta Haręźlak – wiceprezy-
dent Zielonej Góry, Małgorzata Gośniowska-Kola – pełnomocnik wojewo-
dy lubuskiego ds. kombatantów i osób represjonowanych, ks. bp dr Adam 
Dyczkowski, prorektorzy Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Andrzej Pie-
czyński i prof. Wojciech Strzyżewski oraz profesorowie Czesław Osękowski 

Uroczystości rocznicy zbrodni katyńskiej w Pilźnie
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i Wiesław Hładkiewicz, dyrektor Oficyny Wydawniczej Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego Franciszek Runiec oraz wiceprezes Zarządu Oddziału Związ-
ku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim Mieczysław Wirszyc. Wszyscy 
uczestnicy, którzy przybyli na uroczystość, otrzymali promowaną książkę 
pt. „Zielonogórscy Sybiracy”. 

Uroczystości towarzyszyła wystawa upamiętniająca losy zielonogórskich 
sybiraków, która została otwarta przez: Kordiana Borejkę – prezesa Zarzą-
du Głównego Związku Sybiraków, Wacława Mandryka – prezesa Zarządu 
Oddziału Związku Sybiraków w Zielonej Górze i Mariana Szymczaka – wi-
ceprezesa Zarządu Oddziału i prezesa Zarządu Koła ZS nr 8 w Zielonej Gó-
rze. Wystawa przedstawiała chronologicznie udokumentowane materiały od 
miejsca pobytu przed zesłaniem, przez miejsce zesłania, powrót do kraju, do 
powstania kół terenowych Związku Sybiraków i ich działalności – w posta-
ci opracowań i zdjęć, wzbudzając szczególnie duże zainteresowanie wśród 
zaproszonych gości. Koordynatorem organizacyjnym wystawy był Marian 
Szymczak, przy udziale Marii Tarwackiej, kustosza Izby Pamięci przy Kole 
ZS nr 8 w Zielonej Górze, oraz członków Zarządu tego Koła.

Rozpoczęcie uroczystości poprzedzone zostało wysłuchaniem Hymnu 
Sybiraków, którego słowa i melodia na wielu twarzach wywołały łzy wzru-
szenia. Otwarcia uroczystości dokonał Wacław Mandryk – członek Zarządu 

Zaproszeni goście: poseł RP Jerzy Materna (pierwszy z lewej), ks. bp dr Adam Dycz-
kowski (trzeci z lewej), pełnomocnik wojewody lubuskiego Brygida Grzybowicz, prze-
wodniczący Sejmiku Woj. Lubuskiego Czesław Fiedorowicz, przedstawiciele parla-
mentu, władz państwowych i samorządowych woj. lubuskiego
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Głównego Związku Sybiraków i prezes Zarządu Oddziału w Zielonej Górze. 
Na wstępie wystąpienia nawiązał do 90. rocznicy powstania Związku Sy-
biraków, losów zesłańców Sybiru, a szczególnie dzieci, które na zesłaniu 
ucierpiały najbardziej. Dodał jednocześnie, że to spośród sybiraków utwo-
rzone były Korpus Wojskowy gen. Władysława Andersa oraz Pierwsza Dy-
wizja im. Tadeusza Kościuszki, a cała odbywająca się uroczystość wpisuje 
się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Następnie 
powitał przybyłych gości, kierując szczególne słowa podziękowania do Kor-
diana Borejki – prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków, najważniej-
szej funkcyjnie osoby w Związku, odwiedzającej po raz pierwszy Zieloną 
Górę na przestrzeni ostatnich 29 lat.

Gorące słowa podziękowania Wacław Mandryk skierował do marsza-
łek województwa lubuskiego Elżbiety Anny Polak oraz prezydenta Zielo-
nej Góry Janusza Kubickiego, za sfinansowanie kosztów wydania książki  
„Zielonogórscy Sybiracy”. Przy tym powiedział, że ta książka nie zostałaby 
napisana, gdyby prof. Czesław Osękowski nie podjął się społecznie kierowa-
nia zespołem redakcyjnym przygotowującym materiały do druku, w czym 
dużym zaangażowaniem wykazała się także dr Alina Polak-Woźniak.

W czasie uroczystości wręczone zostały odznaczenia. Złotą Odznaką 
Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków zostali odznaczeni: Wioleta  

Kordian Borejko wręcza Złote Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków. 
Od lewej: wiceprezydent Zielonej Góry Wioleta Haręźlak, senator RP Waldemar Słu-
gocki, przewodniczący Sejmiku Woj. Lubuskiego Czesław Fiedorowicz, Zygmunt Sta-
browski z Urzędu Miasta
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Haręźlak – wiceprezydent Zielonej Góry, senator RP Waldemar Sługocki, 
Czesław Fiedorowicz – przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskie-
go, Stanisław Tomczyszyn – wicemarszałek województwa lubuskiego, Zyg-
munt Stabrowski z Urzędu Miasta Zielona Góra, Tomasz Miechowicz z Koła 
ZS nr 1 w Nowej Soli i Janina Sienkiewicz z Koła ZS nr 5 w Krośnie Od-
rzańskim. Wręczenia odznak dokonali prezes Zarządu Głównego Związku 
Sybiraków Kordian Borejko oraz prezes Zarządu Oddziału Związku Sybira-
ków w Zielonej Górze Wacław Mandryk. Następnie Janusz Kubicki wręczył 
nagrodę prezydenta miasta Zielona Góra „Złoty Medal” – jako wyraz uzna-
nia za osiągnięcia mające znaczenie dla miasta Zielona Góra – sybirakom 
Bronisławie Steczkowskiej i Kazimierzowi Wróblewskiemu. 

Decyzją Kapituły Odznaczeń Oddziału Związku Sybiraków w Zielonej 
Górze przyznane zostały Medale Pamięci za aktywność i zaangażowanie 
w działalność na rzecz społeczności sybirackiej następującym osobom: Kor-
dianowi Borejce, prof. Czesławowi Osękowskiemu, Franciszkowi Ruńcowi, 
Stanisławie Chęcińskiej, Longinie Chrzanowskiej, Genowefie Karmelicie, 
Edwardzie Kiełbasie, Antoniemu Skrendzie, Kazimierze Siekanowicz, Sta-
nisławowi Tarnawskiemu, Józefowi Wójcikowi. Wręczenia medali dokona-
li prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Zielonej Górze Wacław 
Mandryk oraz Marian Szymczak, wiceprezes Zarządu Oddziału.

Następnie prof. Czesław Osękowski przedstawił laudację książki pt. „Zie-
lonogórscy Sybiracy”. W pierwszej części wypowiedzi przedstawił histo-
ryczne aspekty zesłań Polaków na Syberię, które sięgają pierwszej połowy 
XVII w. Wskazał, że istniejące badania naukowe, szczególnie nad rzeczywi-
stą liczbą osób zesłanych, nie są pełne, głównie z powodu braku dostępu do 
źródeł znajdujących się w rosyjskich archiwach. Prezentowana praca, poświę-
cona w całości zielonogórskim sybirakom, jest dziełem zbiorowym, w dużym 
stopniu przygotowanym przez samych sybiraków. Prof. Czesław Osękowski 
powiedział: „bez ich życiowych dokonań, materiałów, dokumentów i wspo-
mnień byłaby to praca skromna i uboga, pozbawiona ducha oraz w pewnym 
sensie wiarygodności wynikającej z braku dokumentów źródłowych dotyczą-
cych deportacji Polaków w głąb ZSRR i życia na zesłaniu. Dzięki zielono-
górskim sybirakom powstał historyczny zapis tragicznych losów zesłańców, 
który może posłużyć do dalszych pogłębionych badań naukowych. Wskazu-
jąc szczególną rolę kobiet – matek na zesłaniu. Były one nauczycielkami, 
katechetkami i patriotkami – wpajały dzieciom przywiązanie do ojczyzny, do 
polskiej tradycji, religii, umacniały wiarę w powrót do Polski”.



79UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA

W drugiej części publikacji przedstawiono działalność Oddziału Związku 
Sybiraków w Zielonej Górze. W trzeciej części umieszczono 27 wspomnień 
sybiraków Oddziału ZS w Zielonej Górze. Czwarta część pracy to wykaz 
członków Oddziału Związku Sybiraków w Zielonej Górze. Jest to wykaz uni-
katowy – zawiera bowiem wykaz 3659 żyjących i zmarłych sybiraków wraz 
z informacjami o ich dacie i miejscu urodzenia, dacie i miejscu zesłania w głąb 
ZSRR, dacie powrotu z zesłania oraz miejscu osiedlenia po przesiedleniu 
z ZSRR do Polski. W całej pracy zostało zamieszczonych 170 zdjęć. Praca ma 
charakter zbiorowy, została opracowana przez cztery osoby: Wacława Man-
dryka, Czesława Osękowskiego, Alinę Polak-Woźniak i Mariana Szymczaka.

W dalszej części uroczystości z okolicznościową wypowiedzią wystąpił 
prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko, mówiąc, 
że książka „Zielonogórscy Sybiracy” jest dokumentem żywych świadków 
historii, wzbogaca wiedzę o losach Polaków w warunkach zaistniałych 
w wyniku paktu między ZSRR a hitlerowską III Rzeszą, który zmierzał do 
unicestwienia narodu polskiego poprzez katorżnicze warunki zgotowane 
zesłańcom na wschodzie sowieckiej Rosji i w Kazachstanie. Podziękował 
inicjatorom napisania książki – Wacławowi Mandrykowi i Marianowi Szym-
czakowi oraz prof. Czesławowi Osękowskiemu za przewodzenie zespołowi 
redakcyjnemu. Za sfinansowanie kosztów wydania książki podziękowania 
skierował do marszałek województwa lubuskiego Elżbiety Anny Polak oraz 
do prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego. Książka stanowi praw-
dziwe kompendium wiedzy o losach Polaków, którzy 17 września 1939 r. 

znaleźli się pod sowiecką okupa-
cją. Następnie okolicznościowe 
przemówienia wygłosili: Elżbieta 
Anna Polak – marszałek woje-
wództwa lubuskiego, Waldemar 
Sługocki – senator RP, ks. bp 
dr Adam Dyczkowski. Wacław 
Mandryk odczytał listy oko-
licznościowe, jakie nadesłali do 
zebranych na uroczystość sybi-
raków Elżbieta Rafalska – mini-
ster rodziny, pracy i polityki spo-
łecznej oraz Władysław Dajczak  
– wojewoda lubuski.Książka „Zielonogórscy Sybiracy”
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Na zakończenie uroczystego spotkania wystąpił chór Pohulanka ze Sto-
warzyszenia Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich, dając przepiękny 
artystyczny występ. Zaśpiewał patriotyczne i ludowe, popularne dawne me-
lodie.

Po zakończeniu części artystycznej zaproszono wszystkich przybyłych 
uczestników na poczęstunek ufundowany przez Lubuski Urząd Marszałkow-
ski w Zielonej Górze.

Wacław mandryk

śWIęTO PATRONA SZKOŁY PODSTAWOWEj NR 10 
W TARNOWIE – ROmANA „SYBIRAKA” SANGuSZKI

24 kwietnia 2018 r. Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnowie obchodziła 
Święto Patrona – Romana „Sybiraka” Sanguszki. Uroczystość rozpoczęła 
się o godz. 9.00 mszą świętą w kościele pw. Niepokalanego Serca Najświęt-
szej Maryi Panny w Tarnowie, której przewodniczył ks. Mateusz Wójcik, 
modlący się w intencji całej społeczności szkolnej oraz żyjących i zmarłych 
sybiraków. Uczestniczyli w niej także zaproszeni goście, poczty sztandarowe 
Oddziału Związku Sybiraków w Tarnowie, Szkoły Podstawowej nr 10 oraz 
cała społeczność szkolna. Po zakończonej mszy świętej nastąpił przemarsz 

Święto Patrona Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnowie – Romana „Sybiraka” San-
guszki. Przemawia dyrektor Maria Barczyk
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do szkoły, gdzie przed budynkiem wspólnie odśpiewano hymn państwowy, 
a także złożono pod tablicą upamiętniającą patrona szkoły wiązankę kwia-
tów oraz zapalono symboliczny znicz. 

Uroczystą akademię rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem Hymnu Sybira-
ków, a następnie dyrektor szkoły Maria Barczyk powitała przybyłych gości 
oraz wygłosiła okolicznościowe przemówienie. 

Uroczystość uświetnił występ uczniów, którego myślą przewodnią stały 
się słowa nawiązujące do Adama Mickiewicza: „Jeśli zapomnimy o Nich, Ty, 
Boże na niebie, zapomnij o nas”. W montażu słowno-muzycznym uczniowie 
oddali hołd sybirakom, których ten sam los cierpienia, poniewierki, ale też 
heroizmu i determinacji w walce o wolność i przetrwanie na „nieludzkiej 
ziemi” połączył z patronem Szkoły Podstawowej nr 10 – Romanem „Sybi-
rakiem” Sanguszką. Ten niezłomny książę syberyjski, wielki patriota, uczy 
młode pokolenie, jak służyć ojczyźnie. Dzięki jego postaci, a w szczególno-
ści dzięki „żywym świadkom historii” – sybirakom – współczesne pokolenie 
może uczyć się okazywać szacunek tym, którzy cierpieli i umierali, abyśmy 
mogli żyć w wolnej Polsce. To właśnie sybiracy od lat zadają sobie ten trud, 
by uczyć młode pokolenie wytrwałości w dążeniu do celu, cierpliwości i po-
kory. 

W oprawie słownej uroczystości wykorzystano wiersze autorstwa sybira-
ków: Stanisławy Wiatr-Partyki, ks. Józefa Buczmy, Mariana Jonkajtysa oraz 
fragmenty wspomnień, m.in. Leokadii Orlickiej, Stanisława Jatkowskiego 
oraz Wiktorii Malinowskiej.

Okolicznościowy występ uczniów
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Na zakończenie głos zabrała dyrektor Maria Barczyk, która podziękowa-
ła wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Święta Patrona, gościom 
za przybycie i uświetnienie swoją obecnością tak ważnego dla społeczności 
szkoły wydarzenia. Słowa wdzięczności społeczność szkolna usłyszała także 
od Jana Kity – prezesa Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Tarnowie. 

Beata hajdo

SYBIRAcKIE PIElGRZYmOWANIE DO mATKI 
BOSKIEj OSTROBRAmSKIEj

Maj to miesiąc maryjny, dlatego wielu pielgrzymów w tym czasie udaje 
się do różnych sanktuariów poświęconych Matce Bożej. Również sybiracy 
z Ostrołęki oraz Troszyna postanowili w tym czasie pokłonić się Maryi kró-
lującej z wysokości, od około 400 lat, ze swego nadbramnego wzniesienia 
w Ostrej Bramie w Wilnie.

Pielgrzymowanie jest to czas rozważań. Niektórzy wolą oddawać się swym 
przemyśleniom w samotności, innym zaś przychodzi to łatwiej w gronie in-
nych ludzi. Sybiracy, którzy postanowili wybrać się ze swymi intencjami do 
wizerunku Matki Boskiej Ostrobramskiej, do swojego pielgrzymowania za-
prosili też uczniów i nauczycieli z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zesłań-
ców Syberyjskich w Kalinowie. Uczniowie czuli się niezwykle zaszczyceni 

Tarnowscy sybiracy z ks. Mateuszem Wójcikiem
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tymże zaproszeniem. Nic więc dziw-
nego, że już długo przed planowa-
nym wyjazdem byli podekscytowani. 
Większość z nich jechała na Litwę po 
raz pierwszy w życiu. Była to więc 
ich swoista „podróż w nieznane”.

Wczesnym rankiem 28 kwietnia 
2018 r. autokar zabrał grupę z ka-
linowskiej szkoły sprzed kościoła 
w Ostrowi Mazowieckiej.

Pierwszy dzień wyprawy po-
święcony był głównie zwiedzaniu 
Sanktuarium Matki Bożej w Studzie-
nicznej koło Augustowa. Tu ksiądz 
kustosz ciekawie opowiedział histo-
rię tego świętego miejsca na wyspie. 
Gdy uczestnicy wyprawy zapoznali 
się z jego historią, przyszedł czas na 
zwiedzanie terenu – kaplicy, źródełka, 
pomnika św. Jana Pawła II, który pod-
czas swoich pielgrzymek do Polski 
nawiedzał to miejsce. Zwieńczeniem 
pobytu w tym cudownym miejscu 
była modlitwa za sybiraków – zarów-
no tych, których Bóg powołał już do 
siebie, jak również tych, których ziem-
ska podróż nie dobiegła jeszcze końca.

Dalsza droga pielgrzymowania 
wiodła przez Sejny, dawną siedzibę 
diecezji sejneńskiej, dziś już nieist-
niejącej. W bazylice siostra zakonna 
oprowadziła wszystkich po świątyni 
i opowiedziała jej bogatą historię. 
Z kościoła wszyscy udali się do po-
bliskich zabudowań poklasztornych 
(klasztor paulinów), gdzie dziś mie-
ści się Muzeum Ziemi Sejneńskiej. 

Na tle Ostrej Bramy sybiracy z Ostrołęki 
i młodzież z Kalinowa

Pielgrzymi przed Katedrą Wileńską
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Znaleźć tu można ekspozycje dotyczące diecezji, historii i etnografii regionu, 
a także poświęcone mniejszości litewskiej zamieszkującej te tereny.

Późnym popołudniem cała grupa trafiła jeszcze do małej miejscowo-
ści przygranicznej – Berżniki, gdzie pod opieką proboszcza tejże parafii  
– ks. Władysława Napiórkowskiego, zwiedzano miejscowy cmentarz, na 
którym znajduje się wiele pomników poświęconych żołnierzom KOP oraz 
AK. Na zakończenie wspólnej wędrówki pomodlono się i zapalono znicze.

Kolejny dzień rozpoczął się dla pielgrzymów wcześnie rano podróżą do 
Wilna. Po dotarciu na miejsce pierwszym punktem była msza święta odpra-
wiona przez ks. Władysława w intencji sybiraków, w kaplicy przed cudow-
nym wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej. W nabożeństwie udział 
wzięły poczty sztandarowe sybiraków z Ostrołęki oraz Szkoły Podstawowej 
w Kalinowie. Wspólna modlitwa i skupienie były niezapomnianym przeży-
ciem i wzruszeniem, szczególnie dla grupy młodzieży. Niezwykłe dozna-
nia duchowe potęgowało poczucie bliskości Matki Boskiej. Po mszy świętej 
pielgrzymi udali się w podróż mającą na celu zobaczenie najważniejszych 
obiektów Wilna. Były to głównie kościoły, np. Katedra Wileńska z kaplicą 
św. Kazimierza, kościół Świętego Ducha, kościoły św. Teresy oraz świętych 
Piotra i Pawła. Przewodnikiem po tych miejscach (także duchowym) był 
wspomniany ks. Władysław.

Największe wrażenie na wszystkich uczestnikach pielgrzymki, w tym 
również uczniach szkoły w Kalinowie, wywarło zwiedzanie cmentarza na 
Rossie. Rozpoczęło się ono od odwiedzenia grobu matki marszałka Józefa 

Pielgrzymi przy grobie matki marszałka Józefa Piłsudskiego
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Piłsudskiego, gdzie spoczywa również jego serce. Tu ze sztandarami pomod- 
lono się, złożono kwiaty i zapalono znicze. Sztandar kalinowskiej szkoły 
po raz pierwszy znalazł się w tak szczególnym miejscu, jakże ważnym dla 
odzyskania niepodległości przez Polskę 100 lat temu. Po dokładnym zwie-
dzeniu całego cmentarza nadszedł czas na powrót. Droga do domu znów 
biegła przez Augustów. Tym razem już w zupełnie innym nastroju – bardzo 
turystycznym. Wszyscy odbyli rejs statkiem po Kanale Augustowskim i oko-
licznych jeziorach. Podziwiano przepiękne wiosenne widoki, a młodzież 
z upodobaniem robiła sobie na ich tle niezapomniane fotografie.

Pielgrzymka do Wilna dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kalinowie 
była jednym z bardzo cennych elementów ich wychowania patriotycznego, 
religijnego i obywatelskiego. Ten niecodzienny wyjazd mógł się odbyć dzię-
ki życzliwości sybiraków z Ostrołęki i okolic oraz ludzi dobrej woli, którzy 
wsparli finansowo to przedsięwzięcie. Szczególne podziękowania należą 
się jednak Lidii Załusce – prezes Zarządu Oddziału ostrołęckiego Związ-
ku Sybiraków, która zaprosiła młodzież na wspólny wyjazd. Podczas tego 
pielgrzymowania trwała ciągła, niecodzienna i niewymuszona lekcja historii. 
Młodzież miała okazję posłuchać wspomnień z zesłania, wspaniałych, pły-
nących z serca wierszy, np. pani Anny Staszewskiej, oraz pośpiewać patrio-
tyczne pieśni. Ten wyjazd w pamięci uczniów pozostanie na długie, długie 
lata...

Adam jabłonka, Edyta Dębek, zdjęcia Agnieszka Krupa

GOlGOTA WSchODu POlAKÓW Z chARYTAN 

1 maja 2018 r. w miejscowości Charytany (w gminie Laszki), liczącej 
około 350 mieszkańców, odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia 
obelisku upamiętniającego cztery rodziny zesłane w lutym 1940 r. w głąb 
Związku Sowieckiego. 

Na tablicy widnieją imiona i nazwiska 26 osób z rodzin: Burasów, Filów, 
Serafinów i Wróblów. Z tych osób obecnie żyje jeszcze tylko jedna: Eugenia 
Fila-Grela, która była obecna na uroczystości.

Inspiratorką wykonania obelisku z tablicą była prof. dr hab. Janina Marciak-
-Kozłowska z Warszawy, a inicjatywę przejął Tadeusz Grendus, członek rodziny 
Wierzbickich. Przy wydatnej pomocy wójta gminy Laszki Stanisława Gon-
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ciarza i Anny Nowak – dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu oraz 
Stanisława Podolaka, pracownika tegoż archiwum, zorganizowano wystawę 
poświęconą wywózkom. Wystawę wzbogacono wypożyczoną z Zespołu Szkół 
w Laszkach wystawą prac zmarłej sybiraczki Antoniny Malik-Chorzępy.

1 maja to dzień poświęcony osobie św. Józefa Rzemieślnika, równocześ- 
nie dzień odpustu w parafii w Charytanach. Uroczystość zgromadziła wiele 
osób miejscowych, przyjezdnych z rodzin sybiraków, a także przedstawicieli 
dwóch Oddziałów Związku Sybiraków w Jarosławiu i Przemyślu. 

Mały wiejski kościółek wypełniony był po brzegi, nie wszystkich pomie-
ścił, wiele osób stało przed kościołem. Pogoda była piękna, ciepły słoneczny 
dzień, wokoło zieleń lasów, kwitnących kwiatów. 

Uroczystość rozpoczął proboszcz parafii w Miękiszu Starym ks. Czesław 
Grzebień, witając przybyłych na uroczystość kapłanów: ks. Krzysztofa 
Szczygielskiego – proboszcza parafii pw. NMP Królowej Polski w Ja-
rosławiu, ks. dziekana Mariana Karbowskiego – proboszcza parafii 
pw. św. Zofii i św. Szczepana w Laszkach, ks. Józefa Pietrońskiego – pro-
boszcza parafii pw. Matki Bożej Śnieżnej w Miękiszu Nowym, ks. Józefa 
Florka – proboszcza parafii w Wielkich Oczach, ks. Bartłomieja Dziepaka 
– wikariusza parafii w Laszkach. Mszę świętą odprawił ks. Krzysztof 
Szczygielski, który wygłosił okolicznościowe kazanie bardzo patriotycz-
ne i wzruszające.

Po mszy świętej uczestnicy przeszli na plac 
przed kościołem, gdzie ks. dziekan Marian 
Karbowski po odmówieniu modlitwy poświę-
cił pamiątkowy obelisk. Odsłonięcia dokonali 
ostatnia żyjąca z deportowanych Eugenia Fi-
la-Grela, Tadeusz Grendus i dwie osoby z po-
zostałych rodzin.

Nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów przez 
rodziny, władze samorządowe oraz przedsta-
wicieli Oddziałów Związku Sybiraków: prze-
myskiego, który reprezentowali Stanisława 
Żak – prezes Zarządu, Andrzej Stawarz – wi-
ceprezes, Marian Boczar – sekretarz i rów-
nocześnie przedstawiciel Zarządu Głównego 
Związku Sybiraków i Maria Wielgosz, oraz 
jarosławskiego, reprezentowali go: Henryk 

Obelisk upamiętniający 
wywózkę na zesłanie rodzin 
z Charytan
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Jarema – wiceprezes Zarządu, Irena Halwa – sekretarz i Weronika Jarema  
– członek rodziny sybirackiej. 

Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć zebrani udali się do Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Miękiszu Starym, gdzie odbyła się dalsza część 
uroczystości.

Goście zwiedzali wystawę poświęconą deportacjom, przygotowaną przez 
Stanisława Podolaka oraz obszerną wystawę prac zmarłej sybiraczki Anto-
niny Malik-Chorzępy, ofiarowaną przez córkę zmarłej Teresę Maryjkę. Są to 
kopie rysunków postaci i kwiatów wykonane na Syberii i z trudem przywie-
zione do Polski. 

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły, odśpiewaniu hymnu państwowego 
oraz Hymnu Sybiraków Renata Bereza – nauczycielka Szkoły Podstawo-
wej w Wietlinie – wprowadziła obecnych w tematykę sybiracką, a młodzież 
szkolna przepięknie przedstawiła montaż słowno-muzyczny, przygotowa-
ny przez nauczycielkę w Miękiszu Starym Annę Dziaduś-Halejcio. Wiersz 
w rocznicę deportacji wygłosiła uczennica klasy III gimnazjum w Laszkach 
Kinga Bawor – wnuczka z rodziny Burasów. Następnie uczniowie wykonali 
pięknie skomponowany „taniec z flagą”. 

Po występie głos zabrała Maria Podgórka z rodziny Wierzbickich, która 
przedstawiła obszerne dane z życia rodziny, publikowane wcześniej w kwar-
talniku „Ślad”. 

Od lewej: Henryk Jarema – wiceprezes Zarządu Oddziału ZS w Jarosławiu, Irena 
Halwa – sekretarz Zarządu Oddziału w Jarosławiu, Stanisława Żak – prezes Zarządu 
Oddziału w Przemyślu, Andrzej Stawarz – wiceprezes Zarządu Oddziału w Przemy-
ślu, Maria Wielgosz – członek Zarządu Oddziału w Przemyślu
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Dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu Anna Nowak mówiła 
o pracy tej instytucji i zakresie pomocy w organizowaniu różnych uroczy-
stości oraz o gromadzeniu dokumentacji historycznych. Łukasz Podolak po-
informował o przygotowaniu i znaczeniu plansz o tematyce deportacji do 
ZSRR, posługując się przygotowanymi przez siebie pracami. 

Odsłonięcia pomnika dokonują Eugenia Fila-Grela, Tadeusz Grendus i członkowie 
rodzin osób deportowanych

Występ uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Miękiszu Starym
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Podczas uroczystości głos zabrali: Irena Halwa, Marian Boczar, Andrzej 
Homa – dyrektor biura senatora Mieczysława Golby, Anna Huk – radna Sej-
miku Województwa Podkarpackiego i Maria Wielgosz, która czytała napisa-
ne przez siebie wiersze o tematyce sybirackiej.

Podsumowując uroczystość, Tadeusz Grendus podziękował wszystkim 
obecnym za udział w przygotowaniu uroczystości: nieobecnej prof. Janinie 
Marciak-Kozłowskiej i wójtowi gminy Laszki Stanisławowi Gonciarzowi, 
który zaprosił wszystkich (a było ponad 100 osób) na wspólny posiłek przy-
gotowany przez panie z kuchni Szkoły Podstawowej w Miękiszu Starym.

Z relacją filmową można zapoznać się na stronie internetowej przemyskie-
go Oddziału Związku Sybiraków pod adresem: www.sybiracy-przemysl.pl.

Irena halwa, zdjęcia marian Boczar

ODSŁONIęcIE TABlIcY GImNAZjum  
Im. ZESŁAńcÓW SYBIRu W PIŁAWIE GÓRNEj

W dniu 8 maja 2018 r. w 73. rocznicę zakończenia II wojny światowej 
i 11. rocznicę nadania imienia szkole na placu przed głównym wejściem do 
budynku Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej od-
była się uroczystość przeniesienia tablicy Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru 
z budynku przy ul. Wiejskiej 2, gdzie do 31 sierpnia 2017 r. mieściła się 
siedziba szkoły.

Zaproszeni goście
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W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Zuzanna Bielawska  
– burmistrz Piławy Górnej, Izabela Woronowicz – wiceburmistrz Piławy Gór-
nej, Eugeniusz Kuszka – sekretarz generalny Zarządu Głównego z przedsta-
wicielami Związku Sybiraków, Wacław Dziendziel – wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, Bogusława Barwacz – wiceprzewodni-
cząca Rady Miasta, Maria Fafek – pierwsza dyrektor Gimnazjum, Zdzisław 
Maciejewski – autor wielu książek poświęconych sybirakom, przedstawi-
ciele kombatantów, dyrektorzy placówek kulturalnych i oświatowych oraz 
uczniowie klas VII i klas II oraz III gimnazjum z nauczycielami. 

Po przywitaniu gości przez dyrektor Danutę Szeligę wspólnie odśpiewano 
Hymn Sybiraków w asyście pocztów sztandarowych. Następnie głos zabrała 
wicedyrektor Edyta Lisowska – ostatnia dyrektor Gimnazjum, która przypo-
mniała najważniejsze fakty z historii szkoły. Podkreśliła także wkład kadry 
pedagogicznej i społeczności szkolnej w tworzenie wizerunku szkoły oraz 
podtrzymywanie tradycji związanych z patronem.

Z kolei przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Anna Letniowska 
poprosiła o odsłonięcie przeniesionej tablicy Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru burmistrz miasta Zuzannę Bielawską i sekretarza generalnego Za-
rządu Głównego Związku Sybiraków Eugeniusza Kuszkę. Po odsłonię-

ciu, uczczono minutą ciszy pamięć 
o zmarłych sybirakach.

W dalszej części uroczystości od-
były się wystąpienia zaproszonych 
gości. Najpierw głos zabrała Zu-
zanna Bielawska, która podkreśliła 
znaczenie współpracy z sybiraka-
mi, mającej na celu utrwalenie ze-
słańczej historii w pamięci uczniów 
i grona pedagogicznego. Odwołała 
się do słów wieszcza narodowego, 
Adama Mickiewicza: „Jeśli zapo-
mnę o Nich, Ty Boże na niebie, za-
pomnij o mnie!”. 

Następnie Eugeniusz Kuszka 
wyraził nadzieję, że pamięć o ze-
słańcach Sybiru pozostanie na za-
wsze w sercach młodego pokolenia. 

Odsłonięcie tablicy przez Zuzannę Bielaw-
ską – burmistrz Piławy Górnej oraz Euge-
niusza Kuszkę – sekretarza generalnego 
Zarządu Głównego ZS
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Podziękował za wszystkie przedsięwzięcia podejmowane przez gimnazjali-
stów i nauczycieli wspólnie z przedstawicielami Koła Związku Sybiraków 
Ziemi Dzierżoniowskiej.

Wzruszającym momentem dla wszystkich była krótka część artystycz-
na w wykonaniu młodzieży gimnazjalnej i uczniów szkoły podstawowej. 
Uczennice zaprezentowały utwory nawiązujące do wydarzeń związanych 
z pobytem na „nieludzkiej ziemi” oraz wykonały dwie pieśni: „Syberiadę” 
i „Ciszę. Modlitwę Katyńską”.

Po części artystycznej głos zabrał przyjaciel szkoły, Zdzisław Maciejew-
ski, który przeczytał z książki swojego autorstwa „Ze świata do Pieszyc” 
fragment piosenki śpiewanej przez polskie dzieci na zesłaniu.

Na zakończenie dyrektor Danuta Szeliga podziękowała fundatorowi 
tablicy zawierającej informację na temat czasu i miejsca funkcjonowa-
nia Gimnazjum przy ul. Wiejskiej 2, Andrzejowi Junce. Podziękowała 
również organizatorom, Marcie Sochackiej-Pelczar i Marioli Jabłońskiej  
za przygotowanie uroczystości. Podkreśliła, że od 1 września 2017 r. szko-
ła ma dwóch patronów, a współpraca ze Związkiem Sybiraków będzie na-
dal trwała.

Po wyprowadzeniu pocztów sztandarowych zaproszeni goście udali się  
do budynku szkoły na poczęstunek, a uczniowie powrócili na lekcje.

marta Sochacka-Pelczar, mariola jabłońska

KAlENDARIum WYDARZEń luBElSKIEGO 
ODDZIAŁu ZS

9 lutego 2017 r., w przeddzień 77. rocznicy pierwszej masowej deportacji 
Polaków na Sybir, młodzież XXVII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie 
im. Zesłańców Sybiru przedstawiła program słowno-muzyczny dla młodzie-
ży Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lublinie.

21 kwietnia 2017 r. na zaproszenie Oddziału ZS we Wrocławiu młodzież 
XXVII LO im. Zesłańców Sybiru w Lublinie wzięła udział w VI Marszu 
„Kwiecień – miesiącem Golgoty Wschodu” – wystawiono dwa poczty sztan-
darowe  (XXVII LO i lubelskiego Oddziału ZS).

W dniach 23–25 kwietnia 2017 r. obchodziliśmy 77. rocznicę zbrodni ka-
tyńskiej. Uczestniczyliśmy w mszy świętej w intencji ofiar Katynia i w po-
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święceniu tablicy epitafijnej ppor. Jerzego Jana Burdzińskiego, zamordowa-
nego w 1940 r. w Katyniu.

26 kwietnia na zaproszenie Zespołu Szkół Elektronicznych, Muzeum 
Lubelskiego – Oddział Martyrologii, Instytutu Historii UMCS, Instytutu 
Pamięci Narodowej, Krystyna Mateuszuk wzięła udział w podsumowaniu  
X edycji konkursu „Rodzinna historia”.

16 czerwca na zaproszenie Gimnazjum nr 11, Muzeum Martyrologii „Pod 
Zegarem” oraz tutejszej parafii rzymskokatolickiej wzięliśmy udział w mszy 
świętej polowej na Rurach Jezuickich w Lublinie w intencji pomordowanych 
więźniów Zamku Lubelskiego, w 77. rocznicę egzekucji.

14 lipca komendant wojewódzki policji w Lublinie zaprosił nas na woje-
wódzkie obchody 98. rocznicy powstania policji.

22 lipca na zaproszenie Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” i rodziny 
Czetwertyńskich uczestniczyliśmy w obchodach 73. rocznicy likwidacji nie-
mieckiego więzienia na Zamku Lubelskim. Msza święta w kaplicy Trójcy 
Świętej, złożenie kwiatów w mauzoleum w baszcie. Zwiedzanie wystawy 
„Czetwertyńscy – więźniowie Zamku Lubelskiego”.

3 sierpnia zostaliśmy zaproszeni przez Lubelski Oddział Związku Piłsud-
czyków, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych na XV Marsz 
szlakiem Legionów Józefa Piłsudskiego: Lublin–Jastków. Na szlaku Marszu, 
w Dąbrowicy, została odsłonięta tablica pamiątkowa na ścianie Domu Spo-
tkań Caritas Archidiecezji Lubelskiej, w 102. rocznicę bitwy pod Jastkowem. 

Spotkanie Krystyny Mateuszuk z młodzieżą w bibliotece szkolnej XXIII Liceum Ogól-
nokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie
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O godz. 16.00 została odprawiona polowa msza święta na cmentarzu w Jast-
kowie. Pod pomnikiem legionistów złożyliśmy kwiaty. 

W dniach 7–8 września lubelski Oddział Związku Sybiraków wraz z mło-
dzieżą z pięciu lubelskich szkół uczestniczyli w Międzynarodowym Marszu 
Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku, wystawiając swoje poczty sztan-
darowe. 

15 września odbyły się uroczystości 78. rocznicy bohaterskiej obrony Lu-
blina. Na zaproszenie nauczycieli i młodzieży Zespołu Szkół Elektronicznych  
im. Obrońców Lublina 1939 r. uczestniczyliśmy w mszy świętej oraz uroczy-
stości z ceremoniałem wojskowym. Przy pomniku złożyliśmy kwiaty. Po uro-
czystości odbyło się spotkanie z kombatantami w Bursie Szkolnej nr 6.

17 września obchodziliśmy 78. rocznicę agresji Rosji sowieckiej na Pol-
skę. O godz. 12.00 odprawiona została msza święta w kościele pw. Wnie-
bowzięcia NMP Zwycięskiej, w intencji ofiar agresji sowieckiej, poległych 
na Kresach Wschodnich, zamordowanych w Katyniu, zmarłych na zesłaniu 
i w łagrach Sybiru. 

Po mszy przemaszerowaliśmy na pl. Litewski, gdzie odbyły się dalsze 
uroczystości z ceremoniałem wojskowym przy pomniku Nieznanego Żoł-
nierza. Wysłuchaliśmy hymnu państwowego. Uczestników uroczystości po-
witał wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, który następnie odznaczył, na 
nasz wniosek, medalem Pro Patria Urszulę Łapińską-Łubniewską – dyrektor 
XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Lublinie. Pre-
zydent miasta Lublin Krzysztof Żuk uhonorował Medalem 700-lecia Miasta 
Lublin prezesa Zarządu lubelskiego Oddziału Związku Sybiraków Janusza 
Pawłowskiego. Także nasz Oddział Związku został uhonorowany przez pre-
zydenta miasta takim medalem. W przesłaniu czytamy: „W dowód uznania 
za wkład pracy i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego 
mieszkańców. Z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących 
przyszłość i kształtujących tożsamość Lublina”. 

Dalsze uroczystości rocznicowe odbyły się na pl. Dzieci z Pahiatua przy 
pomniku Matki Sybiraczki. Wartę honorową zaciągnęli żołnierze. Wysłucha-
liśmy Hymnu Sybiraków. Przybyłych na uroczystość przywitał prezes Zarzą-
du lubelskiego Oddziału Związku Sybiraków Janusz Pawłowski. Następnie 
głos zabrał wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

Kolejnym punktem obchodów było odznaczenie Odznaką Honorową 
Sybiraka. Prezes Janusz Pawłowski, w imieniu prezesa Zarządu Głównego 
Kordiana Borejki, udekorował sztandary lubelskich szkół: Zespołu Szkół 
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Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida, Zespołu Szkół Elektronicznych 
im. Obrońców Lublina 1939 r., XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Ze-
słańców Sybiru. Szkoły te od kilku lat na własny koszt wyjeżdżają i biorą 
udział w Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru w Białym-
stoku, a także w uroczystościach sybirackich, wystawiając swoje poczty 
sztandarowe.

Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków zostali 
odznaczeni: wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, dyrektor Wydziału 
Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor 
XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru Urszula Łapiń-
ska-Łubniewska oraz wicedyrektor i nauczyciele XXVII LO: Hanna Cudna, 
Cezary Dmowski, Małgorzata Gąszczyk, Joanna Łoś, Magdalena Bylina, 
Izabela Łukasik, Dorota Świetlicka-Cenkała; dyrektor Zespołu Szkół Ekono-
micznych im. Vetterów Marzenna Modrzewska-Michalczyk, nauczycielka 
Zespołu Szkół Elektronicznych im. Obrońców Lublina 1939 r. Anna Gierej, 
dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych Krzysztof Dąbek i dwoje nauczycieli 
tej szkoły – Tomasz Banaszkiewicz i Ewa Wrona.

W dniach 23–25 września zostaliśmy zaproszeni na obchody 25-lecia 
działalności Środowiska Borowiczan – Sybiraków, w 73. rocznicę deportacji 
żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego do łagrów NKWD nr 270 Boro-
wicze i nr 531 Świerdłowsk. Złożyliśmy kwiaty pod tablicą upamiętniającą 
przyznanie miastu Odznaki Honorowej Sybiraka na ścianie ratusza. Uczest-
niczyliśmy w mszy świętej w intencji żyjących więźniów łagrów NKWD 
i ich rodzin, odprawionej w kościele powizytkowskim. Dalsze uroczystości 
odbyły się na skwerze przy pomniku „Dla Pamięci ku Przestrodze”. Został 
odśpiewany hymn państwowy, nastąpiły powitania gości, a następnie prze-
mówienia okolicznościowe, apel pamięci, salwa honorowa, zostały złożone 
kwiaty i wiązanki. 

27 października na zaproszenie Muzeum Lubelskiego „Pod Zegarem”,  
IV Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej nr 57, Zespołu Szkół 
nr 10 oraz Wydawnictwa GAL, nasza przedstawicielka – Krystyna Mate-
uszuk – wzięła udział jako gość w Ogólnopolskim Konkursie Recytator-
sko-Krasomówczym „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej 
przedstawicielki pokolenia Kolumbów”. Konkurs został wpisany do ogólno-
polskiego projektu edukacyjnego „O tym nie można zapomnieć”. 

6 listopada otrzymaliśmy zaproszenie Związku Piłsudczyków i Bursy 
Szkolnej nr 2 na mszę patriotyczną do kościoła Wniebowzięcia NMP Zwy-
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cięskiej, z okazji 99. rocznicy odzy-
skania niepodległości. Uczestniczący 
w mszy świętej harcerze sztafety rowe-
rowej przekazali Ogień Niepodległości 
– światło zapalone w Kościuchnówce. 
Po mszy Ogień został przeniesiony 
pod pomnik marszałka Józefa Piłsud-
skiego na pl. Litewskim. 

Na ziemiach kresowych Rzeczypo-
spolitej w czasie I wojny światowej 
stoczono wiele bitew, które przeszły do 
historii jako symbole męstwa i chwa-
ły Legionów Polskich, utworzonych 
przez Józefa Piłsudskiego. Począwszy 
od października 1915 r., w rejonie wsi 
Kościuchnówka (powiat łucki, Pole-
sie Wołyńskie) Legiony toczyły walki 
z wojskami rosyjskimi gen. Aleksieja 
Bułatowa. Największa bitwa rozegrała 
się w dniach 4–6 lipca 1916 r., a uczest-
niczyły w niej trzy brygady Legionów, 
wchodzące w skład austriackiego kor-
pusu gen. Hauera. Najbardziej zaciek- 
ły bój toczył się w rejonie umocnień Lasku Polskiego, Polskiej Góry i Lasku 
Saperskiego. Wobec odwrotu austriackich jednostek brygady legionowe mu-
siały wycofać się nad rzekę Stochód. 

10 listopada od społeczności szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 4 im. Orląt Lwowskich otrzymaliśmy zaproszenie na obchody 25-lecia 
powstania szkoły. Z ramienia naszego Oddziału uczestniczyli w nich Krysty-
na Mateuszuk i Witold Koleśnik. 

23 listopada komendant wojewódzki policji zaprosił na uroczystą mszę 
świętą z okazji Święta Niepodległości – w intencji zmarłych i poległych 
funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych policji. Wzięliśmy udział, 
wystawiając poczet sztandarowy.

14 stycznia 2018 odbyło się spotkanie opłatkowe sybiraków, na które 
przybyli zaproszeni goście: przedstawiciel wojewody Waldemar Podsiadły, 
w imieniu prezydenta miasta Zdzisław Niedbała, prezes Stowarzyszenia Ro-

Prezydent miasta Lublin Krzysztof Żuk 
wręcza Medal 700-lecia Miasta Lublin 
prezesowi Zarządu lubelskiego Od-
działu Związku Sybiraków Januszowi 
Pawłowskiemu 17 września 2017 r.
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dzina Katyńska Danuta Malon, prezes Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczy-
zny Antoni Holc. Gości powitali prezes Zarządu Oddziału Janusz Pawłowski 
oraz dyrektor XXVII LO im. Zesłańców Sybiru Urszula Łapińska-Łubniew-
ska. Ks. dr Janusz Kania – kapelan lubelskich sybiraków – odmówił modli-
twę, poświęcił opłatek. Nastąpiło składanie życzeń. Młodzież przedstawiła 
przygotowany program okolicznościowy.

14 lutego zostaliśmy zaproszeni do Bursy Szkolnej nr 2 na XV edycję 
konkursu recytatorskiego „Retro” dla wychowanków burs i internatów wo-
jewództwa lubelskiego, pod patronatem kuratora oświaty.

15 lutego odbyły się obchody 78. rocznicy pierwszej masowej deportacji Po-
laków na Sybir (10 lutego 1940 r.). Mszę świętą w kościele Wniebowzięcia 
NMP Zwycięskiej w intencji zmarłych na zesłaniu i w łagrach odprawił ks. bp 
Ryszard Karpiński. W uroczystości uczestniczyło 26 pocztów sztandarowych 

szkół oraz stowarzyszeń kom-
batanckich. Po mszy świętej, 
dzięki wcześniejszym naszym 
niełatwym staraniom, zmienio-
no nazwę ulicy J. Hempla na 
Zesłańców Sybiru. Akt nada-
nia odczytał wicewojewoda 
lubelski.

Dalsze uroczystości odbyły 
się na pl. Dzieci z Pahiatua, 
przy pomniku Matki Sybi-
raczki. Uroczystości odbyły 
się z ceremoniałem wojsko-
wym. Odegrano hymn pań-
stwowy, odtworzono Hymn 
Sybiraków, gości powitał 
i okolicznościowe wystąpie-
nie wygłosił prezes Janusz 
Pawłowski. Przemawiali też 
parlamentarzyści, przedstawi-
ciele wojewody i prezydenta 
miasta. Złożono wieńce i za-
palono znicze. 

Krystyna mateuszuk

Odsłonięcie tablicy nazwy ulicy Zesłańców Sybi-
ru 15 lutego 2018 r. Na zdjęciu od lewej: dyrek-
tor lubelskiego Oddziału IPN Marcin Krzysztofik, 
przedstawiciel prezydenta miasta Lublin Zdzi-
sław Niedbała, wicewojewoda lubelski Robert 
Gmitryczuk, prezes Zarządu lubelskiego Oddzia-
łu ZS Janusz Pawłowski, sekretarz województwa 
lubelskiego Anna Jolanta Augustyniak



WYdAWNICtWA

„OPOWIEm WAm...” BARBARY BIElAWIEc

Spokojne życie rodziny Heleny i Waleriana Węglewskich – nauczycieli 
mieszkających w Mołodecznie, na Kresach Wschodnich Polski – przerywa 
wybuch II wojny światowej. Po wkroczeniu wojsk sowieckich na teren Polski 
małżonkowie zostają rozdzieleni i deportowani na Sybir i do Kazachstanu. 
Ich dwiema małymi córeczkami, uratowanymi przed wywózką, zaopiekowa-
ła się w Polsce rodzina... Tak zaczyna się książka „Opowiem wam...” napi-
sana i zilustrowana przez wnuczkę Heleny i Waleriana – Barbarę Bielawiec. 
Książka skierowana jest do najmłodszego odbiorcy, w przyjazny dziecku, 
obrazowy sposób przedstawia trudną tematykę zesłań oraz fakty historycz-
ne. Narracja prowadzona jest poprzez obraz, z minimalnym wykorzystaniem 
tekstu. W treść wkomponowane zostały zdjęcia archiwalne oraz fotografie 
pamiątkowych przedmiotów, zarówno przedwojennych, jak i przywiezio-
nych ze „Szlaku Andersa”, pochodzących z archiwum rodzinnego autorki. 
Tworząc książkę, autorka pragnęła udokumentować i zachować od zapo-
mnienia wojenne losy jej przodków, którzy, tak jak wielu innych Polaków, 
zostali wyrwani ze swoich gniazd rodzinnych i rzuceni w odległe i nieznane 
rejony Sybiru.

Po wkroczeniu wojsk sowieckich na te tereny, we wrześniu 1939 r., Wale-
rian Węglewski, ojciec rodziny, inspektor szkolny, został aresztowany i osa-
dzony w więzieniu. Po wielomiesięcznym śledztwie otrzymał wyrok pięciu 
lat sowieckiego łagru w Komi ASSR. Jego żona, Helena, została deporto-
wana do Kazachstanu. Przed wywózką zdążyła jeszcze uratować córki, wy-
syłając je na wieś pod opiekę krewnych. Po zawarciu przez Polskę i ZSRR 
paktu Sikorski–Majski, małżonkowie odnaleźli się i wstąpili w szeregi armii  
gen. Władysława Andersa, by wraz z nią przemierzać szlak poprzez Iran, 
Irak, Palestynę. Pracowali w szkolnictwie, ucząc polską młodzież w Szkole 
Junaków i Szkole Młodszych Ochotniczek. Do Polski powrócili w 1947 r. 
i osiedlili się w Białymstoku. 

Barbara Bielawiec



Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 13 lutego 2018 r. zmarł

śp. józef Golema

długoletni prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Rzeszowie, zasłużony 
działacz społeczności sybirackiej. Odznaczony Krzyżem Zesłańców Sybiru, 
medalem Pro Memoria, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku 

Sybiraków. 
Uroczysty pogrzeb odbył się w Rzeszowie 19 lutego 2018 r. przy licznym udziale 

członków Związku Sybiraków.
Cześć Jego pamięci!

Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Rzeszowie 

W dniu 3 kwietnia 2018 r. z żalem pożegnaliśmy 

śp. Eugenię moździerską-Dziemiańczuk

Była prezesem Zarządu Koła Związku Sybiraków w Grudziądzu w latach  
2014–2018 i bardzo aktywnym działaczem. Współpracowała z Gimnazjum  

nr 6 im. Sybiraków w Grudziądzu, którego była wielką sympatyczką, podejmując 
wiele inicjatyw i działań. Uczestniczyła we wszystkich ważnych uroczystościach 

szkolnych. Kochała młodzież. Była częstym gościem w wielu szkołach, gdzie 
prowadziła tzw. żywe lekcje historii, przybliżając uczniom losy zesłańców na 

Syberię i do Kazachstanu w latach 1940–1956. Za swoją aktywną działalność została 
wielokrotnie odznaczona, m.in. Krzyżem Zesłańców Sybiru i medalem Pro Patria.
Zawsze radosna, zadowolona, dowcipna. Dopóki starczało jej sił, uczyła młodzież 
patriotyzmu, tolerancji, przebaczania. I taka na zawsze pozostanie w pamięci tych,  

z którymi mogła dzielić się swoją historią. 
Cześć Jej pamięci!

Zarząd Koła Związku Sybiraków w Grudziądzu

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 26 maja 2018 r. zmarła

śp. jadwiga Grabiec

wieloletnia zasłużona prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Koninie, 
zaangażowana na rzecz krzewienia idei sybirackiej i przekazywania wiedzy 

o zesłaniach młodzieży. Uhonorowana odznaczeniami państwowymi i związkowymi.
Cześć Jej pamięci!

Zarząd Główny Związku Sybiraków

OdESZLI Od NAS
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