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SPRAWY ORGANIZACYJNE

Warszawa, 28 czerwca 2018 r.

ZG/509a/18 
   Wielebny Ojciec Marian Waligóra

 Przeor Klasztoru Ojców Paulinów
 na Jasnej Górze
 ul. O. Kordeckiego 2
 42-225 Częstochowa

Wielebny Ojcze Przeorze,
Delegaci na VIII Krajowy Zjazd Delegatów Związku Sybiraków, reprezen-

tujący wszystkie Oddziały Związku w całej Polsce, zwracają się do Wielebnego 
Ojca Przeora w Jasnogórskim Sanktuarium w sprawie, która jest przyczyną po-
ważnego zaniepokojenia naszego środowiska.

Podczas niedawnej, corocznej Pielgrzymki Sybiraków do Matki Boskiej 
Jasnogórskiej w dniach 6 i 7 maja 2018 r. uczestniczący w niej Sybiracy zosta-
li poinformowani o tym, że od dawna oczekiwana Kaplica Golgoty Wschodu 
w bastionie św. Barbary, po zakończonym remoncie, zmieniła nazwę i prze-
znaczenie.

Kaplica miała być upamiętnieniem setek tysięcy ofiar sowieckiego terroru 
i miejscem modlitwy ocalałych z syberyjskich obozów i zesłania, miejscem 
pamięci o Mordzie Katyńskim, o Rzezi Wołyńskiej i o wszystkich Polakach 
zamordowanych na „nieludzkiej ziemi”.

Inicjatorem powstania Kaplicy Golgoty Wschodu był śp. ksiądz prałat Zdzi-
sław Peszkowski. Dla realizacji przedsięwzięcia pozyskał błogosławieństwo 
Ojca Świętego Jana Pawła II. Zaś na pokrycie wielkich kosztów remontu, wła-
ściwie odbudowy, bastionu św. Barbary w ciągu murów jasnogórskich oraz na 
wykończenie wnętrza i wystrój Kaplicy – zdobył duże kwoty pieniędzy od Po-
lonii, w czym znaczący udział miała darowizna p. Barbary Piaseckiej-Johnson.

Z wielkim zdziwieniem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość, że za-
miast Kaplicy powstała sala spotkań czy też konferencyjna im. Jana Kulczyka.

Nie mamy zamiaru ani potrzebnej wiedzy do oceny zasług tej osoby. Mamy 
natomiast głęboki żal i wielkie rozczarowanie tym, że nie została uszanowa-
na pierwotna intencja i wszelkie starania, aby to miejsce było zgodne z jego 
pierwotnym przeznaczeniem, obiecanym przez ówczesnego Generała Zakonu 
Paulinów, Ojca Izydora Matuszewskiego i mającym tak wielkiego protektora 
w Janie Pawle II, dziś już świętym Kościoła Katolickiego.

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

A. Mickiewicz

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW
ZARZĄD GŁÓWNY

00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 12, III p., tel./fax 22 827-93-71
      Konto bankowe: PKO BP I O/Warszawa 85 1020 1013 0000 0502 0149 8617
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Sybiracy to żyjący jeszcze świadkowie i ofiary wielkiej niesprawiedliwości 
i krzywd zadanych Polakom przez władze Związku Radzieckiego w okresie  
II wojny światowej i po jej zakończeniu. Od tego czasu minęło wiele lat, jednak 
jest nas jeszcze w całym kraju dużo, ponad 23 tysiące. Pamiętamy o okrut-
nych doświadczeniach i przybywamy na Jasną Górę, by dziękować Panu Bogu 
i Matce Najświętszej za ocalenie i powrót. W tym roku w maju obyła się już 
XXIX nasza pielgrzymka.

Pragnęliśmy mieć swoją cząstkę w Sanktuarium Jasnogórskim – Kaplicę, 
w której moglibyśmy się modlić i która byłaby świadectwem naszego losu dla 
następnych pokoleń, kiedy nas zabraknie, a to stanie się już w niedługim czasie.

Prosimy usilnie o zmianę decyzji i spełnienie tego pragnienia!

 W imieniu 125 delegatów uczestniczących w Zjeździe

Przewodniczący Obrad

  Irena Witort   Adam Mitelsztet
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GENERAŁ ZAKONU
ŚW. PAWŁA PIERWSZEGO PUSTELNIKA

JASNA GÓRA
UL. O. A. KORDECKIEGO 2, PL 42-225 CZĘSTOCHOWA

tel. +48 (34) 377 77 77 , fax. 365 35 31, e-mail: osppe@jasnagora.pl

 Częstochowa – Jasna Góra, 2018-08-03
 L.dz. 307/18

Zarząd Główny
Związku Sybiraków
ul. Mazowiecka 12
00-048 Warszawa

Szanowni Państwo,
Z uwagą i zrozumieniem pochylałem się nad głosami odzwierciedlającymi tro-

skę o wyjątkowe miejsce pamięci o tych, którzy doświadczyli niewypowiedzia-
nych krzywd ze strony Związku Sowieckiego, a nawet często oddali swoje życie 
za to, że byli Polakami. Od samego początku myśl ta przyświecała śp. ks. prałato-
wi Zdzisławowi Peszkowskiemu, który nie tylko zdołał zapalić wielu ludzi do tej 
idei, ale także na jego prośbę, jako wyraz swojego uznania i solidarności z cierpie-
niami Narodu Polskiego, św. Jan Paweł II udzielił jej swojego błogosławieństwa. 
Dzięki Bożej łasce, a także wsparciu życzliwych ludzi, dzisiaj możemy cieszyć 
się, że wypowiadane przez ks. prałata Zdzisława pragnienie wielu Polaków uzy-
skuje swoją materialną formę, a jego całkowite dokończenie zbliża się do końca.

Bolesnym dla nas wszystkich jest nieporozumienie, które powstało na skutek 
nieprawdziwych informacji. Bastion św. Barbary nie zmienia swego przeznacze-
nia jako miejsca pamięci Golgoty Wschodu. W Bastionie, który będzie obejmował 
szereg pomieszczeń o charakterze wystawowym, muzealnym i edukacyjnym, pla-
nowane jest ukazanie przede wszystkim ofiary naszych rodaków, która przyniosła 
nam wolność i ukierunkowuje ku przyszłości. Aula im. Jana Kulczyka, która stała 
się źródłem kontrowersji, jest jednym z pomieszczeń całego kompleksu Golgoty 
Wschodu. W najbliższym czasie zostaną umieszczone kolejne tablice pamiątkowe 
poświęcone inicjatorom dzieła, jak i innym fundatorom, dzięki którym Golgota 
Wschodu powstała – o każdym z nich pragniemy na równi pamiętać, wyrażając 
w ten sposób naszą wdzięczność.

Pragnę, aby Golgota Wschodu była miejscem pamięci o wielu naszych Roda-
kach – tych, którzy złożyli w różny sposób ofiarę ze swojego życia na Wschodzie, 
ale także o tych, którzy otwarli swoje serca, by podzielić się swoim mieniem, by 
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to godne miejsce pamięci mogło powstać. Pomimo iż mamy prawo do własnej 
opinii o niektórych z nich, chciejmy zauważyć ich przychylność i realną pomoc 
w urzeczywistnieniu tego dzieła. Ufam, że naszą wspólną radością będzie to, że 
Golgota Wschodu będzie miejscem modlitwy oraz pamięci, która będzie inspiro-
wała refleksję prowadzącą do prawdziwej mądrości życiowej.

Pamiętając w modlitwie przed Tronem Jasnogórskiej Matki o wszystkich bo-
haterskich Synach Polski, a także o tych, którzy pielęgnują pamięć o nich oraz 
o wszystkich darczyńcach, przekazuję pozdrowienie w Chrystusie.
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Warszawa, 9 lipca 2018

ZG/514/18 
    Szanowny Pan Mateusz Morawiecki 

 Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 Al. Ujazdowskie 1/3
 00-583 Warszawa
Wielce Szanowny Panie Premierze!
Uczestnicy VIII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Sybiraków, obradującego 

w dniach 27–28 czerwca 2018 r. w Warszawie-Rembertowie, zwracają się do Pana 
Premiera z usilnym apelem o zajęcie się w trybie pilnym sprawą, która ma wielką 
wagę dla nas, Sybiraków.

Od wielu lat oczekujemy na zrealizowanie obiecanego zadośćuczynienia za czas 
naszego przymusowego pobytu w miejscach deportacji lub w łagrach sowieckich 
w głębi terytorium byłego Związku Radzieckiego, w latach II wojny światowej i po 
jej zakończeniu. 

Taką formę pomocy zainicjował śp. Prezydent Lech Kaczyński, który stwierdził 
w uzasadnieniu, że Sybiracy są jedyną grupą obywateli polskich poszkodowanych 
w czasie wojny, która nie otrzymała żadnej rekompensaty, a nie może się spodziewać 
odszkodowania ze strony rosyjskiej.

Projekt odpowiedniej ustawy został wniesiony do Sejmu w 2009 r., lecz nie docze-
kał się realizacji. W latach następnych ponawiano starania – niestety bezskutecznie.

W imieniu wszystkich, żyjących jeszcze, zesłańców syberyjskich prosimy, żeby 
Pan Premier zechciał się zainteresować naszym niespełnionym oczekiwaniem i za-
kończył sprawę prędko i pomyślnie dla naszego środowiska. Widząc energię wszyst-
kich Pana działań, ufamy, że i ten problem będzie mógł być skutecznie załatwiony. 

Ten apel został wysłuchany i przyjęty, w formie uchwały zjazdowej, przez 125 de-
legatów, uczestników VIII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Sybiraków. W ich 
imieniu podpisują go nowo wybrani – Prezes i Sekretarz Generalny Zarządu Główne-
go Związku Sybiraków.

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

A. Mickiewicz

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW
ZARZĄD GŁÓWNY

00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 12, III p., tel./fax 22 827-93-71
      Konto bankowe: PKO BP I O/Warszawa 85 1020 1013 0000 0502 0149 8617
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MINISTERSTWO Warszawa, dnia 7 sierpnia 2018 r.
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Podsekretarz Stanu
Marcin Zieleniecki

DUS.ll.508.17.2018.AC

    Pan
    Kordian Borejko
    Prezes
    Zarządu Głównego Związku Sybiraków

Szanowny Panie Prezesie,
W odpowiedzi na pismo z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie postulatu przyznania 

Sybirakom zadośćuczynienia z tytułu doznanych represji, przekazane Ministrowi 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przez Biuro Prezesa Rady Ministrów przy 
piśmie z dnia 12 lipca 2018 r., znak: BPRM.4432.3.4.2018, uprzejmie wyjaśniam, 
co następuje.

Kwestie uprawnień przynależnych osobom deportowanym w czasie wojny 
i w okresie powojennym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich 
uregulowano przepisami ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz 
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 276). Na mocy tej ustawy osoby przebywające z przyczyn 
politycznych, religijnych i narodowościowych w więzieniach, poprawczych obo-
zach pracy i poprawczych koloniach pracy oraz na przymusowych zesłaniach 
i deportacji w ZSRR uznawane są za osoby represjonowane, którym przysługuje 
szeroki katalog wymienionych w ustawie uprawnień.

Wśród uprawnień o charakterze pieniężnym, przysługujących Sybirakom na 
gruncie wskazanej wyżej ustawy, należy wskazać przede wszystkim świadczenia 
pieniężne w postaci dodatku kombatanckiego, dodatku kompensacyjnego i ry-
czałtu energetycznego – od dnia 1 marca 2018 r. w łącznej wysokości 416,93 zł 
miesięcznie. Świadczenia te są zwolnione od podatku dochodowego od osób fi-
zycznych, a ich kwota jest corocznie waloryzowana. Ponadto Sybirakom przysłu-
guje ulga w wysokości 51% przy przejazdach w krajowej komunikacji kolejowej 
w klasach 1 i 2 pociągów osobowych i pospiesznych oraz w klasie 2 pociągów 
innego rodzaju, a także w komunikacji autobusowej (zwykłej i przyspieszonej). 
Korzystają oni także z ulgi taryfowej w wysokości 50% przy przejazdach środ-
kami komunikacji miejskiej. Istotnym wsparciem o charakterze finansowym jest 
również możliwość uzyskania doraźnej lub okresowej pomocy pieniężnej w przy-
padku znalezienia się w trudnych warunkach materialnych oraz w związku z zaist-
nieniem zdarzeń losowych. Pomoc pieniężna przykładowo może zostać przyznana 
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na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabili-
tacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ułatwiających 
pracę i życie, bądź też na dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju 
inwalidztwa czy opłacenie pomocy pielęgnacyjnej.

Osoby przebywające w przeszłości na przymusowych zesłaniach i deportacji 
w ZSRR korzystają również z szeregu form wsparcia o charakterze niepienięż-
nym, wśród których warto wymienić przede wszystkim uprawnienia z zakresu 
opieki zdrowotnej i socjalnej – pierwszeństwo do środowiskowej opieki socjal-
nej w miejscu zamieszkania oraz w uzyskaniu miejsc w domach pomocy spo-
łecznej, prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej 
oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, jak również prawo do 
korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze 
środków publicznych bez skierowywania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Sy-
birakom przysługują ponadto określone uprawnienia o charakterze emerytalnym  
(np. uwzględnienie okresów podlegania represjom w wymiarze podwójnym przy 
ustalaniu prawa do emerytury lub renty, możliwość przyznania emerytury w dro-
dze wyjątku osobom, które nie mają prawa do emerytury lub renty, jeżeli nie po-
siadają one niezbędnych środków utrzymania) oraz pracowniczym (np. zaliczenie 
okresów podlegania represjom do okresów zatrudnienia, od których zależy przy-
znanie lub wysokość świadczeń przysługujących pracownikowi od pracodawcy).

Należy również podkreślić, że Sybirakom, którzy zostali uznani za niezdolnych 
do pracy wskutek niezdolności do pracy pozostającej w związku z pobytem na de-
portacji i z tego tytułu zostali zaliczeni do jednej z grup inwalidów, przysługują 
świadczenia pieniężne i inne uprawnienia przewidziane w przepisach ustawy z dnia 
29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2193). Katalog uprawnień wynikających z tej ustawy obej-
muje m.in. prawo do renty inwalidy wojennego, przyznawanej w przypadku orze-
czenia u danej osoby niezdolności do pracy, będącej następstwem zranień, kontuzji 
lub innych obrażeń lub chorób powstałych w związku z pobytem na przymusowym 
zesłaniu lub deportacji w ZSRR. W zależności od zaliczenia do określonej grupy 
inwalidów, renta inwalidzka wynosi 100% podstawy jej wymiaru (dla inwalidów 
I i II grupy) lub 75% podstawy jej wymiaru (dla inwalidów III grupy). Podstawa 
wymiaru renty inwalidzkiej podlega corocznej waloryzacji i od dnia1 marca 2018 r. 
wynosi 2512,50 zł. Do renty inwalidy wojennego zaliczonego do l grupy inwalidów 
przysługuje dodatek pielęgnacyjny w wysokości zwiększonej o 50%.

Co istotne, w przypadku pobierania renty inwalidzkiej przez Sybiraka, któ-
ry nabył prawo do emerytury, może on korzystać jednocześnie z obu świadczeń  
– w zależności od własnego wyboru pobiera on rentę inwalidzką powiększoną 
o połowę emerytury albo emeryturę powiększoną o połowę renty. Uprawnienie do 
pobierania dwóch świadczeń w przypadku osób mających prawo do renty inwali-
dy wojennego stanowi wyjątek od obowiązującej w polskim prawie generalnej za-
sady niekumulowania świadczeń, która w razie zbiegu świadczeń umożliwia wy-
płatę tylko jednego z nich – wyższego lub wybranego przez osobę zainteresowaną.
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Na gruncie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz 
ich rodzin Sybiracy zaliczeni do jednej z grup inwalidów mogą korzystać także 
z dodatkowych zniżek komunikacyjnych w postaci ulgi 100% przy przejazdach 
komunikacją miejską i ulgi przy przejazdach w komunikacji krajowej w wysoko-
ści 37% lub 78% (w zależności od rodzaju środka transportu i stopnia niepełno-
sprawności). Osoby te są również zwolnione z opłat abonamentowych za używa-
nie odbiorników radiowych i telewizyjnych.

Istotne wsparcie dla Sybiraków uprawnionych do świadczeń przewidzianych 
w ustawie o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin 
przewidują również przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1938, z późn. zm.). Na gruncie tej ustawy Sybirakom korzystającym z upraw-
nień inwalidów wojennych przysługuje prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki 
o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby te są również uprawnione do bez-
płatnych wyrobów medycznych na zlecenie lekarza, felczera, pielęgniarki lub po-
łożnej ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości limitu finansowania ze środków 
publicznych określonego we właściwych przepisach.

Należy również zauważyć, że na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. 
o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za 
działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1987, z późn. zm.) osoby represjonowane przez organy radzieckie działające 
w latach 1944–1956 na terytorium Polski mogą wnosić do sądu o przyznanie od-
szkodowania i zadośćuczynienia.

Jak wynika z powyższych wyjaśnień, katalog świadczeń specjalnych, które 
przysługują Sybirakom, jest bardzo szeroki i obejmuje zarówno pomoc pieniężną, 
jak i szereg form wsparcia o charakterze pozafinansowym. Znaczenie wsparcia 
oferowanego przez państwo Sybirakom jest szczególnie zauważalne, gdy porówna 
się zakres przynależnych im uprawnień wobec sytuacji innych grup osób, które 
podlegały różnym formom represji w czasie wojny i w okresie powojennym, a któ-
re Państwo Polskie stara się otaczać opieką na miarę swoich możliwości. Mimo 
to, pełne zrekompensowanie krzywd doznanych przez obywateli polskich w cza-
sie II wojny światowej i w okresie powojennym nie jest możliwe. Dramatyczne 
przeżycia dotknęły bowiem całe społeczeństwo i odcisnęły piętno na życiu wielu 
milionów osób. Każde podjęcie działań w kierunku przyznania nowych upraw-
nień określonej grupie osób lub zwiększenia zakresu uprawnień już przyznanych 
wymaga zatem szczególnej uwagi i troski przy rozważaniu możliwych rozwiązań.

W tym miejscu pragnę zauważyć, że kwestia przyznania osobom, które przeby-
wały na przymusowych zesłaniach i deportacji w ZSRR, uprawnień do świadcze-
nia substytucyjnego była rozpatrywana przez Sejm RP VI i VII kadencji. Zarówno 
prace nad prezydenckim projektem Ustawy o świadczeniu substytucyjnym przy-
sługującym osobom represjonowanym w latach 1939–1956 przez Związek Socja-
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listycznych Republik Radzieckich (druk nr 1855), jak i poselskim projektem Usta-
wy o przyznaniu świadczenia pieniężnego i renty inwalidzkiej przysługujących 
sybirakom-kombatantom przebywającym w latach 1939–1956 na przymusowym 
zesłaniu lub deportacji w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich 
(druk nr 1657) nie zostały zakończone uchwaleniem ustawy.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w dniu 26 czerwca 2018 r. Rada Mi-
nistrów skierowała do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt Ustawy o zmia-
nie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2671). 
Projekt ten przewiduje nowelizację przepisów szeroko pojętego prawa komba-
tanckiego i zawiera regulacje dotyczące uprawnień przysługujących kombatan-
tom oraz osobom, które podlegały represjom wojennym i okresu powojennego, 
inwalidom wojennym i wojskowym, żołnierzom zastępczej służby wojskowej 
przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud 
uranu i batalionach budowlanych, cywilnym niewidomym ofiarom działań wojen-
nych, osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach 
pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz 
działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powo-
dów politycznych. Projekt ten nie przewiduje natomiast przyznania szczególnych 
uprawnień w postaci zadośćuczynienia czy rekompensaty dla żadnej grupy spo-
łecznej objętej uprawnieniami określonymi szeroko rozumianym prawem kom-
batanckim.

Do wiadomości:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Biuro Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie I/3
00-583 Warszawa
(dot. BPRM.4432.3.4.2018)



PREZYDENT 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 Warszawa, 29 czerwca 2018 roku

    Organizatorzy i Uczestnicy uroczystości
    odsłonięcia tablicy pamiątkowej
    w 90. rocznicę powstania Związku Sybiraków
    w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej

Czcigodni Weterani, Panie i Panowie!
Równo 90 lat temu Państwa poprzednicy spotkali się tutaj, w gmachu 

Politechniki Warszawskiej, na zjeździe założycielskim Związku Sybiraków. 
Dzisiaj to Państwo, należący do następnych pokoleń Polaków doświadczo-
nych podobnym losem, kontynuują działalność organizacji. Chcę wyrazić 
najwyższe uznanie dla Państwa zasług i zaangażowania w pracę społeczną 
i edukacyjną. Dziękuję za to, że Polska na powrót wolna, świętująca set-
ną rocznicę odzyskania niepodległości, ma w Państwa środowisku godnych 
depozytariuszy tej wyjątkowej, dramatycznej i bohaterskiej tradycji i eto-
su sybirackiego. Już teraz chcę także złożyć Państwu gratulacje i najlepsze 
życzenia z okazji przypadającego w grudniu 30-lecia reaktywacji Związku 
Sybiraków – po blisko pół wieku, kiedy nie mógł on działać legalnie.

Dzieje naszej Ojczyzny w ostatnich 250 latach zostały trwale naznaczone 
doświadczeniem zesłań, wywózek, deportacji, katorżniczej pracy i przymu-
sowego osiedlenia na wschodzie. Sybir rzucał swój złowrogi cień na życie 
dziewięciu generacji Polaków – począwszy od konfederatów barskich, przez 
powstańców listopadowych i styczniowych oraz więźniów politycznych Pa-
wilonu X Cytadeli Warszawskiej, a skończywszy na mieszkańcach Kresów 
II Rzeczypospolitej i żołnierzach Armii Krajowej, uczestnikach Akcji ,,Bu-
rza”. Ponure symbole zniewolenia i prześladowań ze strony wschodniego 
imperium – kibitka, kajdany, wieczne mrozy tajgi i mroki śmiercionośnych 
kopalń – zapisały się na trwałe w XIX-wiecznej historii, literaturze i pa-
mięci naszego narodu. Komunistyczny totalitaryzm dopisał kolejny rozdział 
w martyrologii Polaków na Golgocie Wschodu, którego znakiem stały się 
masowe groby Katynia, bydlęce wagony, łagry, jałowe stepy Kazachstanu.

Dziś, kiedy jesteśmy znów wolnym narodem, gdy mamy własne suwe-
renne państwo, losy naszych niezliczonych rodaków, których pochłonęła 
bezkresna Syberia, zobowiązują nas do pielęgnowania pamięci o ich ofie-
rze i cierpieniach, jakich doznali. Rzeczpospolita nigdy o nich nie zapomni. 

90-lecie ZwiąZku Sybiraków
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Zarazem zaś pamięć Sybiru wzywa nas do wytrwałej, rzetelnej pracy dla 
Ojczyzny i umacniania bezpieczeństwa Polski i Polaków. Właśnie w imię 
pamięci o tych, którzy za swój patriotyzm i wierność zapłacili ogromną, 
często najwyższą cenę, musimy razem, dzień za dniem, skutecznie budować 
silną, niepodległą Rzeczpospolitą. I wierzę, że my, współcześni, sprostamy 
temu zadaniu.
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Marszałek Sejmu 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 Warszawa, 27 czerwca 2018 r.

    Pan
    Jan Józef Kasprzyk
    Szef Urzędu do Spraw Kombatantów
    i Osób Represjonowanych

Szanowny Panie Ministrze, Szanowni Państwo,
z dużą satysfakcją przyjąłem wiadomość o odsłonięciu tablicy upamięt-

niającej powstanie Związku Sybiraków. Uroczystość ta w szczególny sposób 
nawiązuje do dziewięćdziesięcioletniej historii Związku, a także wpisuje się 
w obchody jubileuszu odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Nasza droga do niezawisłości prowadziła przez wielopokoleniowy opór. 
Uczestników powstańczych zrywów oraz ich rodziny dotykały okrutne 
represje zaborców i okupantów. Na dalekie, nieprzyjazne ziemie od Ar-
changielska po Kazachstan zostało wywiezionych tysiące polskich rodzin. 
Doświadczenie nieludzkich warunków życia, głodu, katorżniczej pracy i po-
niżenia, a także niewymowna tęsknota za ojczystym domem są wspólne dla 
wszystkich generacji Polaków wywiezionych na wschód. Są również waż-
nym elementem polskiej historii – historii, która przez lata była zakłamywa-
na i przemilczana.

Dzięki odwadze i determinacji wielu osób – członków i władz Związ-
ku Sybiraków – prawda zwyciężyła. Dziękuję Państwu za pielęgnowanie 
pamięci o tych, którzy przeszli piekło zesłania, oraz o tych, którzy na za-
wsze spoczęli na nieludzkiej, obcej ziemi. Pragnę również przekazać wyrazy 
uznania za inicjatywę upamiętnienia powstania Związku Sybiraków.

Z okazji jubileuszu życzę udanej realizacji kolejnych projektów, a także 
powodzenia w działaniach na rzecz kształtowania patriotycznych postaw.
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WICEPREZES RADY MINISTRÓW 

 Warszawa, dnia 29 czerwca 2018 r.

Szanowni Państwo,
dziękuję za zaproszenie na obchody 90. rocznicy powstania Związku Sybi-

raków. Wyrazy szacunku i uznania kieruję do organizatorów dzisiejszej uroczy-
stości – Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Zarzą-
du Głównego Związku Sybiraków. Wszystkim obecnym przekazuję serdeczne 
pozdrowienia.

Związek Sybiraków od lat jest strażnikiem pamięci o losach Polaków zesła-
nych na „nieludzką ziemię”. Stacje Golgoty Wschodu wyznaczają kolejne zsył-
ki polskich patriotów i ich rodzin. Byli to najpierw konfederaci barscy i uczest-
nicy insurekcji kościuszkowskiej, później żołnierze powstania listopadowego 
i powstania styczniowego. W XX wieku – represjonowani w ramach tzw. ope-
racji polskiej, potem – wysiedleni po aneksji Kresów przez ZSRR w 1939 roku 
i po ponownym wkroczeniu Armii Czerwonej w 1944 roku.

Różne były losy Sybiraków: jedni pozostali na Wschodzie, innym udało się 
powrócić do kraju, wielu dosięgła śmierć na etapie lub w łagrze. Łączy ich 
wspólne męczeństwo, na które zostali skazani za to tylko, że byli Polakami 
i że jako Polacy ponad wszystko umiłowali wolność. W Hymnie Sybiraków 
pióra Mariana Jonkajtysa czytamy: „Na nieludzkiej ziemi znowu polski trakt 
wyznaczyły bezimienne krzyże”. Ten tragiczny trakt prowadził jednak do wol-
nej Polski.

Szanowni Państwo, Związek Sybiraków od lat głosi światu prawdę o polskim 
męczeństwie na Wschodzie. Wasz głos jest mocnym świadectwem okrucień-
stwa i niesprawiedliwości carskich i sowieckich rządów. Z okazji 90. rocznicy 
powstania życzę Związkowi Sybiraków, aby cieszył się nieustającą życzliwo-
ścią rodaków oraz aby z odwagą i determinacją kontynuował swoją misję.

Uczestnicy oraz Goście obchodów 90. rocznicy powstania Związku Sybiraków
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KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
 Warszawa, 25 czerwca 2018 r.

    Pan
    Kordian Borejko
    Prezes
    Zarządu Głównego Związku Sybiraków

Szanowny Panie Prezesie,
Z okazji jubileuszu 90-lecia Związku Sybiraków pragnę przekazać Panu 

Prezesowi oraz wszystkim członkom Związku serdeczne gratulacje, a także 
życzenia wielu sukcesów w dziele popularyzacji i upowszechniania wartości 
patriotycznych, satysfakcji z urzeczywistnionych zamierzeń i planów oraz 
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

W czasie zaborów, jak i podczas ll wojny światowej wielu naszych roda-
ków walczących o odzyskanie i utrzymanie niepodległości Rzeczypospolitej 
trafiło do niewoli sowieckiej. Wśród nich byli również policjanci. Ich losy 
zapisały tragiczną kartę historii naszego narodu. Obowiązkiem wszystkich 
Polaków jest kultywowanie pamięci i krzewienie wiedzy o nich. Jestem głę-
boko przekonany, że podejmowane przez Państwa działania w znaczącej 
mierze przyczyniają się do upamiętniania ofiar Sybiru. Dzięki Wam stajemy 
się kustoszami pamięci o Nich. Przeciwstawianie się wszelkim przejawom 
totalitaryzmu, nietolerancji, będących zagrożeniem wolności człowieka 
i jego godności to zadanie będące wyzwaniem naszych czasów.

Przekazując wyrazy szacunku, życzę również wytrwałości w wypełnianiu 
odpowiedzialnych zadań oraz nieustającej wiary, że osiągnięcie wszelkich 
zamierzeń jest możliwe.



1790-LECIE ZWIĄZKU SYBIRAKÓW

PRZEMÓWIENIE SZEfA URZĘDU  
DS. KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH 

JANA JÓZEfA KASPRZYKA

Czcigodni Sybiracy! Wielce Czcigodni Weterani walk o niepodległość 
Rzeczpospolitej! Szanowny Panie Ministrze! Panie Pośle! Magnificencjo 
Rektorze! Szanowne Panie, Szanowni Panowie!

W tym miejscu 90 lat temu w obecności prezydenta Rzeczypospolitej po-
wstała organizacja, która miała na celu nie tylko zrzeszać, nie tylko wspomi-
nać o przeszłości, o katordze syberyjskiej, ale która miała przede wszystkim 
skonsolidować to środowisko zesłańców, zesłańców z okresu walk o niepod-
ległość, tak aby ci, którzy ucierpieli w XIX i na początku XX w., te katusze, 
mogli działać razem, mogli solidarnie podejmować różnego rodzaju inicja-
tywy, służące nie tylko upamiętnianiu męczeństwa, ale również trosce o byt 
codzienny ówczesnych zesłańców Sybiru. Oddajemy dzisiaj hołd tym, jak 
usłyszeliśmy w liście pana prezydenta, siedmiu generacjom Polaków, którzy 
ukochali tak bardzo wolność i niepodległość, ukochali tak bardzo Polskę, 
że zapłacili za to cenę ogromną, cenę cierpienia, cenę męczeństwa. W tym 
gronie są też Państwo, obecni na dzisiejszej uroczystości. Mówiłem o tym 
w Rembertowie na rozpoczęciu VIII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku 
Sybiraków, że każdy z nas, współczesnych, nosi w sobie ogromną wdzięcz-
ność i ogromny szacunek w stosunku do Państwa pokolenia, w stosunku do 
Państwa, bo byliście nieugięci i niepokonani. Tak jak w Hymnie Sybiraków 
słyszymy: myśmy szli i szli dziesiątkowani, ale niepokonani.

Aleksandra Szczerbińska, małżonka Józefa Piłsudskiego, który otrzy-
mał tutaj, w murach Politechniki Warszawskiej, 90 lat temu jako zesłaniec 
Sybiru legitymację Związku z numerem pierwszym, wspominała, że kiedy 
spotkała po raz pierwszy przyszłego swego męża, to to, co zapadło jej głę-
boko w pamięć, to wrażenie, że Syberia nie potrafiła go złamać, że mimo 
tych prób podejmowanych przez zaborcę rosyjskiego to zesłanie odcisnęło 
na późniejszym marszałku Polski jeszcze większe piętno determinacji walki 
o niepodległość, że z Syberii powrócił niezłamany, że z Syberii powrócił 
z duchem tego, że trzeba walczyć, być nieugiętym i nigdy się nie poddać. 
Tak samo było z Państwa pokoleniem. Powróciliście do ojczyzny niepo-
konani, niezłamani, nieugięci. I to, co jest szczególnie cenne, chcecie na-
dal swoim świadectwem dzielić się z młodym pokoleniem. Chcecie swoją 
obecnością świadczyć o tym, że niepodległość jest najpiękniejszym darem, 
jaki daje Opatrzność narodom i państwom, i że nawet w nieszczęściu można 
zachować dumę, godność, honor. Za to Wam dziękuję, za to świadectwo, 
świadectwo mężności, nieugiętości i odwagi. 

Jedną z najbardziej poruszających scen w naszym dramacie narodowym 
„Dziady”, w części III, jest opowieść, którą snuje w celi Konrada jeden 
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z oskarżonych w procesie filomatów i filaretów. Opisuje on scenę, kiedy 
kibitka carska nieopodal Ostrej Bramy wywozi polskiego patriotę, który za 
chwilę zostanie poniesiony w głąb Wschodu i tam odbędzie katorgę. I opo-
wiadający te słowa swoim współtowarzyszom więziennym mówi, że jedna 
rzecz utkwiła mu w pamięci, to, że kiedy wprowadzano go okutego w łań-
cuchy do kibitki więziennej, on w ostatnim odruchu, żegnając się z Wilnem 
i ojczystą ziemią, wstał i głos natężył, i trzykroć krzyknął: „Jeszcze Polska 
nie zginęła!”. Tę opowieść kończy bohater dramatu Adama Mickiewicza 
słowami: „Jeżeli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie”. To 
są słowa, które moje pokolenie i następne pokolenia muszą odnosić w sto-
sunku do Państwa. Nigdy nie zapomnimy Waszego męczeństwa. Nigdy nie 
zapomnimy tego, że wchodząc do kibitek, tych XX-wiecznych, sowieckich, 
mieliście w ustach i w sercach ten okrzyk święty dla Polaków: „Jeszcze 
Polska nie zginęła!”. I przetrwaliście dzięki temu, że Polska była w Wa-
szych sercach. Dziękujemy Wam za to. Dziękujemy Wam za to i tak, jak 
powiedziałem na początku zjazdu, dołożymy wszelkich starań, aby Wasze 
męczeństwo, aby Wasz trud nie spotykały się tylko z podziękowaniem słow-
nym. Chcemy, i mówię to bardzo konkretnie, mocno i wyraźnie w swoim 
i nie tylko w swoim imieniu, powrócić do tej inicjatywy, którą przed laty 
zgłosił śp. prezydent Lech Kaczyński, aby choćby w sposób symboliczny 
wyrównać Państwu i zadośćuczynić tym cierpieniom, które ponieśliście na 
„nieludzkiej ziemi”. Podziękować też w ten sposób za to, że okrzyk „Jeszcze 
Polska nie zginęła!” był w Waszych ustach, umysłach i sercach. 

Chwała męczennikom Sybiru!
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PRZEMÓWIENIE REKTORA POLITECHNIKI 
WARSZAWSKIEJ JM JANA SZMIDTA

Droga Rodzino Sybiraków! Panie Ministrze, Panowie Ministrowie! Do-
stojni Goście! Szanowni Państwo! 

Rektor Politechniki Warszawskiej jest w tym miejscu gospodarzem, stąd 
pozwólcie, że jeszcze raz przywitam Was wszystkich z całego serca, w tym 
bardzo, powiedziałbym, dramatycznym miejscu. Działy się tu rzeczy wiel-
kie i działy się tu rzeczy bardzo złe. Świstały kule w czasie powstania war-
szawskiego i w trakcie całej II wojny światowej. Ale także odbył się zjazd 
zjednoczeniowy, który był początkiem komunizmu w Polsce. Ale były też 
chwile piękne, kiedy walczyliśmy już o to w czasach komunizmu, aby Pol-
ska była wolna, niepodległa, strajki. Jednym z najważniejszych wydarzeń, 
jakie miało tu miejsce, jest wydarzenie sprzed 90 lat. 

Myślę, że uniwersytet, w tym przypadku Politechnika Warszawska, która 
też jest uniwersytetem, to miejsce, w którym właśnie tego typu zdarzenia, 
jak to, co wydarzyło się w obecności prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
90 lat temu, powinny mieć miejsce. Dlatego że to tutaj właśnie te tablice 
i ta, którą dzisiaj będziemy odsłaniali w szczególności, mają przypominać 
kolejnym pokoleniom elit, które kształcimy w murach naszej uczelni, tych, 
którzy będą odpowiadali za Polskę za lat 10, 20, 50, 100 i oby następne setki 
lat. Te tablice i to, co tu się działo, to, co upamiętniamy, jest także ważne 
dla nas, dla profesorów, dla tych, którzy kształcą, przypominają nam: mamy 
wykształcić niezłomnych Polaków, pełnych godności i honoru. To wielkie 
zadanie i wyzwanie, które stoi przed nami. 

Dlatego też z ogromną, powiedziałbym, przyjemnością, z ogromnym 
uznaniem odczytałem kiedyś list skierowany do mnie, aby wmurować tę 
tablicę. Senat Politechniki Warszawskiej nie miał żadnych wątpliwości, że 
najlepszym miejscem jest właśnie duża aula Politechniki Warszawskiej, 
gdzie odbył się ten pierwszy zjazd Rodziny Sybiraków, a jednocześnie 
miejscem, w którym tak wiele się wydarzyło w naszej historii. Pomijam już 
to, że ta aula uznawana jest przez wielu architektów za najpiękniejszą aulę 
w Europie i wyjątkowy cud architektury. Myślę, że to jest właściwe miejsce 
dla dzisiejszego spotkania, właściwe miejsce dla tych słów, które wygłosi-
li panowie ministrowie, które znaleźliśmy w liście pana prezydenta, więc 
nie będę ich powtarzał. Jestem przekonany, że zarówno młodzież ucząca się 
i wychowywana przez nas w murach Politechniki Warszawskiej, jak również 
kadra, która kształci tę młodzież na prawdziwych niezłomnych, tak jak Wy, 
Rodzino Sybiracka, Polaków, będą, czytając te tablice, a w szczególności tę, 
którą za chwilę będziemy odsłaniać, będą zawsze wspominali te złe czasy 
i myśleli o tym: „Nigdy więcej! Nigdy więcej Sybiru! Nigdy więcej po-
wstań! Nigdy więcej marnowania zdrowia i życia ludzkiego!”. To wielkie 
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wyzwanie, to wyzwanie Wy niesiecie i bardzo Wam za to wszyscy, a ja jako 
rektor Politechniki Warszawskiej w imieniu całej wspólnoty akademickiej 
Politechniki, ale jako przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich 
Szkół Polskich również w imieniu całej wspólnoty akademickiej Rzeczypo-
spolitej Polskiej, bardzo Wam za to dziękuję. I jestem przekonany, że będzie 
się to rozlewało po całej Polsce, to, że młodzież i profesorowie z wielką 
atencją, z wielką wdzięcznością odnoszą się do tych, którzy przelewali krew 
i zdrowie ofiarowywali, ale także będą pamiętali o tym, że mamy nigdy do 
tego nie dopuścić.
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PRZEMÓWIENIE PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO 
ZWIĄZKU SYBIRAKÓW KORDIANA BOREJKI

Szanowni Państwo!
Zgromadziliśmy się w auli Politechniki Warszawskiej, żeby uczestniczyć 

w bardzo ważnej dla sybiraków uroczystości – odsłaniamy dziś tablicę, któ-
ra upamiętnia wydarzenie sprzed 90 laty, kiedy to byli zesłańcy postanowili 
w tym właśnie miejscu powołać do życia organizację. Organizację, która 
miała reprezentować i skupiać osoby, które tragiczne karty historii rzuciły 
w dalekie stepy, zimną tajgę i bezkresne tereny nieprzyjaznego imperium 
carskiego. 

Wśród sybiraków tamtego okresu wiele jest osób wybitnych, które na 
trwałe wpisały się w historię: nie sposób nie wspomnieć na stulecie rocznicy 
odzyskania niepodległości Polski marszałka Józefa Piłsudskiego, wielkiego 
orędownika powołania stowarzyszenia, ale też badaczy tych dalekich ziem 
i ich mieszkańców: Bronisława Piłsudskiego, Wacława Sieroszewskiego czy 
Benedykta Dybowskiego.

90 lat temu uczestnicy, cieszący się ze świeżo odzyskanej niepodleg- 
łości, nie przypuszczali, że w niedalekiej przyszłości zrodzi się konflikt,  
który przerośnie swoim zasięgiem i okrucieństwem wszystkie dotychcza-
sowe. 

Nie przypuszczali, że epopeja sybiracka nie zakończyła się, ale ze wzmo-
żoną siłą będzie trwać podczas II wojny światowej i długo po jej zakończe-
niu. Nie mogli wiedzieć, że ci zesłańcy po powrocie do Ojczyzny, jakże pod 
względem granic odmienionej, nie będą mogli mówić o swoich przeżyciach 
i dramatycznym losie przez następnych kilkadziesiąt lat. Że będzie musiało 
upłynąć wiele lat, by Związek Sybiraków mógł się odrodzić. 

Dlatego też rok 2018 jest rokiem szczególnym i ważnym dla społeczności 
sybirackiej. Tak jak wszyscy nasi rodacy cieszymy się z rocznicy odzyskania 
niepodległości, a w grudniu obchodzić będziemy 30. rocznicę reaktywowa-
nia Związku Sybiraków, który w swoich założeniach i programie nawiązuje 
do przedwojennej działalności stowarzyszenia. Najważniejsze cele zarówno 
dziś, jak i sprzed 90 laty to: kultywowanie pamięci o zesłaniach, propagowa-
nie idei sybirackich, obrona interesów swoich członków.

Stąd też nasza dzisiejsza obecność na Politechnice Warszawskiej.
W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować Panu Prezydento-

wi RP Andrzejowi Dudzie za objęcie patronatem naszej uroczystości. Panu 
Ministrowi Janowi Józefowi Kasprzykowi za pomoc we współorganizacji 
i wsparcie finansowe Urzędu. Panu Rektorowi Politechniki Warszawskiej 
Jego Magnificencji Janowi Szmidtowi za życzliwość i przyjazną gościnę dla 
sybiraków. Panu Prof. Januszowi Walo za serdeczną współpracę oraz wszyst-
kim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania tego przedsięwzięcia. 
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Niech przechodzień wczytujący się w treść tablicy informującej o powo-
łaniu Związku Sybiraków w chwili zadumy pomyśli o osobach, które ten 
związek tworzyły.

Niech ta tablica będzie symbolem pamięci o wszystkich pokoleniach sy-
biraków, o wszystkich zesłańcach – tych konfederacji barskiej, tych powsta-
nia styczniowego, żołnierzy Dywizji Syberyjskiej, o wszystkich rodzinach 
wywiezionych w masowych deportacjach.

Pochylmy się z zadumą, szacunkiem i empatią nad losem naszych roda-
ków, których tragiczne dzieje były i są inspiracją do działalności naszego 
stowarzyszenia.
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OBCHODY 90-LECIA ZWIĄZKU SYBIRAKÓW

W dniu 29 czerwca 2018 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszaw-
skiej odbyła się uroczystość upamiętniająca 90-lecie powstania Związku 
Sybiraków, podczas której odsłonięta została tablica pamiątkowa. Właśnie 
w tym miejscu w dniach 29–30 czerwca 1928 r., w roku 10-lecia odzyska-
nia przez państwo polskie niepodległości, odbył się Zjazd Założycielski, 
podczas którego w obecności prezydenta II Rzeczypospolitej Ignacego 
Mościckiego zesłańcy Sybiru i żołnierze 5 Dywizji Syberyjskiej powołali 
stowarzyszenie mające na celu zintegrowanie środowiska zesłańców, upa-
miętnianie historii zesłań, a także pomoc sybirakom w życiu codziennym.

W rocznicę tego wydarzenia na Politechnikę Warszawską przybyli jak 
przed laty sybiracy – ofiary tym razem XX-wiecznych wywózek na Sy-
berię i do Kazachstanu, przedstawiciele władz państwowych, samorzą-
dowych, służb mundurowych i duchowieństwa, weterani i kombatanci, 
przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickich. 
Uroczystość odbyła się pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Andrzeja Dudy, a jej współorganizatorem był Urząd ds. Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych. Przy tablicy pamiątkowej wartę honorową 
pełnili żołnierze Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

Uroczystość na Politechnice Warszawskiej – sybiracy i zaproszeni goście
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Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie sztandaru Zarządu Głównego 
Związku Sybiraków (poczet w składzie: Aleksander Hreczecha, Henryk 
Pasierski, Mieczysław Wirszyc), odśpiewanie przez Chór Akademicki Po-
litechniki Warszawskiej hymnu państwowego i powitanie przybyłych. 

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera odczytał list 
prezydenta, w którym Andrzej Duda wyraził uznanie dla zasług i zaanga-
żowania sybiraków w działalność społeczną i edukacyjną, a także podzię-
kował im za bycie godnymi depozytariuszami bohaterskiej tradycji i etosu 
sybirackiego. Jednocześnie pogratulował z okazji przypadającej w grud-
niu tego roku 30. rocznicy reaktywowania Związku po niemal półwiecznej 
przerwie, gdy działalność jego była zakazana, a prawda na temat zesłań 
ukrywana. Podkreślił, że pamięć Sybiru zobowiązuje nas wszystkich do 
rzetelnej pracy dla dobra ojczyzny.

Następnie w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy sekretarz stanu Andrzej 
Dera wręczył odznaczenia dwojgu zasłużonym sybirakom. Jolanta Hry-
niewicka uhonorowana została Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, a Tadeusz Sitnik Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Doradca marszałka Sejmu RP Sławomir Siwek odczytał list marszałka 
Marka Kuchcińskiego. Marszałek przekazał wyrazy uznania dla idei upa-

Wprowadzenie sztandaru Zarządu Głównego Związku Sybiraków. Poczet w skła-
dzie: Mieczysław Wirszyc (Oddział ZS w Gorzowie Wielkopolskim), Henryk Pasierski  
– chorąży (Oddział ZS w Białymstoku) i Aleksander Hreczecha (Oddział ZS w Jeleniej 
Górze) prowadzony przez Mieczysława Martusewicza
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miętnienia rocznicy powstania Związku Sybiraków i zaznaczył, że to właś- 
nie dzięki determinacji zesłańców prawda o wywózkach przetrwała czasy 
zakłamywania i przemilczania historii.

Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Ka-
sprzyk oddał hołd generacjom Polaków, którzy doświadczyli życia na ze-
słaniu, cierpienia, głodu i katorżniczej pracy, tracąc nie tylko zdrowie, ale 
nie rzadko również życie. Każdy bowiem, jak powiedział, nosi w sobie 
wdzięczność za ich nieugiętą postawę, świadectwo mężności, honor i po-
zostanie niepokonanym. Przypomniał postawę marszałka Józefa Piłsud-
skiego, który pięć lat spędził na zesłaniu.

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt podkreś- 
lił znaczenie odsłanianej w tym dniu tablicy pamiątkowej, która przyszłym 
elitom przypominać będzie o historycznych wydarzeniach, jakie miały 
miejsce w gmachu uczelni, a pracownikom naukowym o konieczności 
kształcenia ludzi oddanych ojczyźnie i działających na jej rzecz, jak czynili 
to zesłańcy.

Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków w swoim przemówieniu 
przypomniał idee Zjazdu Założycielskiego i wybitne postaci, które zna-
lazły się wśród XIX-wiecznych zesłańców, jak choćby marszałek Józef 
Piłsudski, który otrzymał legitymację numer 1 Związku czy wielu zasłu-

Sekretarz stanu Andrzej Dera wręczył odznaczenia nadane przez prezydenta RP  
sybirakom Jolancie Hryniewickiej i Tadeuszowi Sitnikowi 
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żonych dla badania Syberii naukowców i odkrywców. Podkreślił również 
aktualność celów stowarzyszenia, nawiązujących do tych reprezentowa-
nych przez przedwojenny Związek – kultywowania pamięci o zesłaniach, 
krzewienia idei sybirackich i obrony interesów członków stowarzyszenia. 
Podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie za objęcie uroczystości pa-

Do zebranych przemówił szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 
Jan Józef Kasprzyk

Przemawia prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko
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tronatem, a szefowi Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 
oraz rektorowi Politechniki Warszawskiej prof. Janowi Szmidtowi i pro-
rektorowi ds. studenckich prof. Januszowi Walo za pomoc w organizacji 
uroczystości.

Tablicę upamiętniającą 90. rocznicę powstania Związku Sybiraków 
w auli głównej Politechniki Warszawskiej odsłonili sekretarz stanu Andrzej 
Dera, szef UdsKiOR Jan Józef Kasprzyk, rektor prof. Jan Szmidt oraz pre-
zes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko, a poświęcił 
ją w imieniu biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka ks. kmdr 
Janusz Bąk, duszpasterz środowisk kombatanckich.

Pod tablicą wieńce i wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele Związku 
Sybiraków, Kancelarii Prezydenta RP, Sejmu RP, Urzędu ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych, Policji, Służby Kontrwywiadu Wojskowego 
oraz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Związek 
Sybiraków reprezentowali prezes Kordian Borejko, Mieczysław Pogodziń-
ski i Jolanta Hryniewicka.

Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej odśpiewał Hymn Sybi-
raków, a następnie wyprowadzony został sztandar Zarządu Głównego 
Związku Sybiraków.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Od prawej: sekretarz stanu Andrzej Dera, szef 
UdsKiOR Jan Józef Kasprzyk, prezes Zarządu Głównego ZS Kordian Borejko i rektor 
PW prof. Jan Szmidt
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Tablicę poświęcił ks. kmdr Janusz Bąk

W imieniu Zarządu Głównego kwiaty złożyli (od lewej): prezes Kordian Borejko, Jo-
lanta Hryniewicka i Mieczysław Pogodziński
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Od prawej: rektor prof. Jan Szmidt, sekretarz stanu Andrzej Dera, doradca marszał-
ka Sejmu Sławomir Siwek, poseł Jan Dziedziczak, prezes ZG ZS Kordian Borejko, 
szef UdsKiOR Jan Józef Kasprzyk, prorektor WAT ds. wojskowych płk Adam Król, 
ks. kmdr Janusz Bąk

Zaproszeni goście otrzymali medal pamiątkowy wybity z okazji 90-lecia Związku 
Sybiraków oraz broszurę opisującą dzieje przedwojennego Związku 
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Uroczystość zakończył występ Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej

Tablica upa-
miętniająca 
90-lecie powsta-
nia Związku 
Sybiraków

Uroczystość zakończył piękny koncert Chóru Akademickiego Politech-
niki Warszawskiej, podczas którego wykonane zostały pieśni patriotyczne. 
Nie zabrakło wśród nich m.in. „Czerwonych maków na Monte Cassino”, 
„Roty” i „Pieśni obozowej”.

Obchodom 90. rocznicy powstania Związku Sybiraków towarzyszyło 
wybicie medalu pamiątkowego i wydanie broszury przedstawiającej historię 
przedwojennego Związku Sybiraków, które otrzymali zaproszeni goście.

Beata Żyłkowska, zdjęcia Marian Boczar,  
Henryk Mongiało, Leon Zujko
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32 KOMUNIKAT 3/137



33XVIII MIęDZYNARODOWY MARSZ PAMIęCI ZESŁAńCÓW...



34 KOMUNIKAT 3/137



PREZYDENT 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 Warszawa, 7 września 2018 roku

    Uczestnicy i Organizatorzy
    XVIII Międzynarodowego Marszu
    Pamięci Zesłańców Sybiru
    w Białymstoku

Szanowni Państwo!
Już po raz osiemnasty wyruszył ulicami Białegostoku Międzynarodowy 

Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru. W tym roku przypada on w roku setnej 
rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Dla uczczenia 
tego historycznego jubileuszu idą Państwo pod hasłem „Przez Sybir do Nie-
podległej”; hasłem, które niesie wiele ważnych znaczeń. Odzwierciedla ono 
tragiczne dzieje naszego narodu, zmuszonego zapłacić wielkimi cierpienia-
mi za nieugięte pragnienie wolności. Uświadamia także, jak ogromny jest 
wkład Sybiraków w dzieło odbudowy suwerennej Rzeczypospolitej, w wal-
kę o polską niepodległość oraz pielęgnowanie narodowej pamięci i tożsa-
mości.

Już niedługo, 17 września, będziemy obchodzić kolejną rocznicę napaści 
Związku Sowieckiego na nasz kraj, heroicznie walczący wówczas z niemiec-
ką agresją. Ten barbarzyński akt otworzył straszliwy rozdział w najnowszej 
historii naszego  narodu: męczeństwo Polaków pod okupacją sowiecką. Gol-
gota Wschodu pozostaje jednym z najboleśniejszych doświadczeń, które od-
cisnęły się na milionach losów. 

Już przed wiekami Syberia stała się miejscem niedoli polskich zesłań-
ców. Na wywózkę z rodzinnego kraju na katorgę skazywani byli patrioci 
walczący o wolność Ojczyzny, począwszy od konfederatów barskich, po 
kolejne pokolenia konspiratorów i powstańców. Wielu z nich straciło tam 
życie, ale ci, którym dane było wrócić do Polski, często znów włączali się 
w sprawę niepodległości. Odrodzenie wolnej Rzeczypospolitej w 1918 roku 
to w znacznej części zasługa niezłomności i ofiarności polskich Sybiraków. 
Jednak najgorsze, najbardziej masowe cierpienia przyniosły sowieckie re-
presje w latach 30., 40. i 50. ubiegłego wieku. Tak zwana „operacja polska”  
tragedia polskich jeńców, aresztowania, cztery wielkie deportacje polskich 
elit, grup społecznych szczególnie oddanych idei niepodległości – pozostają 
w naszej pamięci, zapisane w takich przerażających symbolach jak Katyń 
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i Gułag. Wstrząsające wspomnienia z „nieludzkiej ziemi”, ale także świa-
dectwa heroizmu i międzyludzkiej solidarności, zapisały się w narodowej 
świadomości i wpłynęły na dalszy bieg naszej historii.

Szanowni Państwo!
W imieniu Rzeczypospolitej serdecznie dziękuję za pamięć o współro-

dakach, którzy stali się ofiarami Golgoty Wschodu, za manifestację patrio-
tyzmu. Razem z Państwem skłaniam głowę przed cierpieniami Sybiraków 
i odmawiam za nich modlitwę. Wyrażam wdzięczność wszystkim ocalonym, 
którzy zachowali w sercu wiarę w wolną Polskę i przechowywali pamięć 
o tym bolesnym rozdziale polskiej historii. Cieszę się, że Marsz łączy tak 
wiele środowisk i pokoleń, że licznie przybywają tu młodzi ludzie i cale 
rodziny. Pragnę złożyć wyrazy uznania organizatorom tego cennego przed-
sięwzięcia. Białostocczyzna to jeden z regionów szczególnie dotkniętych 
przez tragedię Golgoty Wschodu. Białystok chce niezmiennie o tym pamię-
tać, dlatego właśnie tutaj powstaje Muzeum Pamięci Sybiru, ośrodek unika-
towy w skali Polski i Europy. Życzę pomyślności w Państwa szlachetnych 
staraniach i w organizacji kolejnych Marszów.

Proszę przyjąć serdeczne pozdrowienia. 
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SZEF Warszawa, 3 września 2018 r.
URZęDU DO SPRAW KOMBATANTÓW
I OSÓB REPRESJONOWANYCH 

Jan Józef Kasprzyk

    Do Uczestników 
    XVIII Międzynarodowego Marszu 
    Pamięci Zesłańców Sybiru 

Wielce Szanowni Państwo,

przesyłam gorące pozdrowienia Uczestnikom Marszu, połączonym międzypoko-
leniowym łańcuchem pamięci.

Łączymy się myślą z naszymi rodakami, dotkniętymi przez sowieckie represje, 
wyrzuconymi ze swoich domów i deportowanymi na Wschód. W drogę na Sybir ru-
szyły cale rodziny, które zostawiły za sobą ciepło i wspomnienie minionych, często 
szczęśliwych lat. Czekały je głód, chłód, poniewierka. Niemal dla każdej rodziny 
zsyłka wiązała się z traumą i poczuciem straty. Straty bezpiecznej przystani i straty 
bliskich. Droga na Sybir była znaczona mogiłami. Prawie każdy utracił w tej drodze 
bliską osobę: ojca, babcię, siostrę. Najbardziej przejmujące we wspomnieniach Sy-
biraków są obrazy matek ze zwłokami dzieci na rękach. 

W bezdusznej sowieckiej rzeczywistości takie obrazy były powszechne i nie bu-
dziły zdziwienia. W systemie komunistycznym jednostka nie znaczyła nic, godność 
człowieka została sponiewierana. Bolszewizm wbrew propagandowym hasłom gar-
dził człowiekiem, ludzkość w jego ujęciu była bezkształtną, bezosobową masą.

Losy zesłańców potoczyły się różnie, ale większość z nich zachowała tożsamość, 
wszechobecna propaganda nie przeorała ich umysłów. Sybiracy nie stali się trybi-
kiem systemu, a doznane krzywdy jeszcze bardziej ich w polskości utwierdzały.

Jaką mieli broń, zdziesiątkowani, chorzy i głodni, zagubieni w bezkresnych ob-
szarach Związku Sowieckiego? Mieli wiarę i nadzieję, poczucie godności i przywią-
zanie do Ojczyzny. Przechowali te wartości, które bolszewicy starali się zniszczyć. 
Okazały się one silniejsze od potęgi państwa sowieckiego. 

Sybirakom za tę siłę ducha z całego serca dziękuję.
Wszystkim uczestnikom Marszu dziękuję za świadectwo pamięci. 
Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy!
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POWITANIE PREZESA ZARZĄDU ODDZIAŁU ZS 
W BIAŁYMSTOKU TADEUSZA CHWIEDZIA

Szanowni zebrani!
Motto dzisiejszego Marszu jest bardzo bogate. W 100. rocznicę uzyskania nie-

podległości konieczne jest, aby i z tamtych dawnych lat o ofiarach Sybiru przypo-
mnieć, bowiem ich walka i ofiara życia na naszą wolność również miała wpływ. 

Przypomnienie to jest konieczne i z innych powodów, bowiem jak powiedział 
marszałek Józef Piłsudski: „Naród, który traci pamięć o swojej przeszłości, prze-
staje być narodem, staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane 
terytorium”. A nasz św. Jan Paweł II tak nas nauczał: „Naród, który traci pamięć 
o swojej przeszłości, traci swoją tożsamość, przestaje istnieć”. Prawda o przeszło-
ści wiąże się z czasem teraźniejszym i kształtuje przyszłość.

Wydarzenia agresji Związku Sowieckiego na Polskę zapoczątkowały niewyobra-
żalne cierpienia obywateli polskich. Tragizm Golgoty Wschodu to dzisiaj wymiar 
także pojednania. Jest to bardzo trudne, wymaga poszanowania obiektywnej praw-
dy historycznej. Prawda ta nie może być ukrywana, zmieniana i powinna służyć  
nie rozdrapywaniu, a zabliźnianiu ran wyniesionych z syberyjskiej drogi krzyżowej.

Należy czerpać dumę z męstwa zesłańców, którzy mimo wielkich cierpień nie 
wyparli się polskości i wiary w Boga.

Mamy się nauczyć mądrości przebaczania win. Mówiąc za ewangelistą  
św. Mateuszem: „Panie, naucz nas miłować nieprzyjaciół”. A św. Jan Paweł II 
tak nas nauczał: „Przebacz, a zaznasz spokoju”. Jedynie zgoda i pojednanie są 
właściwą drogą do szczęśliwego życia przyszłych pokoleń. 

A wracając do współczesnych nam czasów, Jan Paweł II przekazał nam powin-
ność: „Wydarzenia 17 września 1939 r. są rozdziałem historii zapisanym w mar-
tyrologium Polski, które nie mogą być nigdy zapomniane. Chcąc zachować życie, 
musimy zachować pamięć”.

A więc przypomnijmy:
Rok 1582 – pierwsi zesłańcy wojsk Stefana Batorego, króla Polski, zakuci byli 

gnani na Sybir.
Lata 1768–1772 – ponad 10 tys. konfederatów zesłano na Sybir. Poeta tak 

pisał: „i w kajdanach szli konfederaci, mogiłami znacząc polski szlak”.
Rok 1794 – powstanie kościuszkowskie – ponad 10 tys. powstańców w kibit-

kach wywieziono na zesłanie.
Rok 1830 – powstanie listopadowe – ponad 50 tys. zesłano na Sybir.
Rok 1863 – powstanie styczniowe – deportowano ponad 50 tys., a 1 tys. roz-

strzelano lub powieszono.
Dowodem tych bolesnych wydarzeń jest w Białymstoku budynek Aresztu 

i Sądu Carskiego przy ul. Sienkiewicza, gdzie przetrzymywano i sądzono tych 
powstańców. Umieściliśmy tam tablicę pamiątkową, która przypomina o tej tra-
gedii. W Kuźnicy Białostockiej jest „Góra Szubienic”, gdzie wykonywano wyro-
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ki. Jest tam teraz wspaniały Memoriał znaków tych tragicznych wydarzeń. Są one 
wspaniałym miejscem przekazywania prawdy historycznej młodym – by młode 
pokolenia w duchu przebaczenia i pojednania budowały nową przyszłość inną niż 
ta naznaczona bólem i goryczą doznanych krzywd. 

Współcześnie! Decyzją z 28 września 1939 r. agresorzy specjalnym protoko-
łem, stanowiącym integralną część paktu Ribbentrop–Mołotow, ustalili granice 
podziału Polski na linii Pisa, Narew, Bug i San. Niemcy zagarnęli teren o po-
wierzchni 186 tys. km2, zamieszkany przez 23 mln ludności, a Związek Sowiecki 
pod okupację przejął teren o powierzchni 201 tys. km2, zamieszkany przez 13 mln 
obywateli polskich. IV rozbiór Polski stał się faktem. Faktem historycznym i tra-
gicznym dla Polski. 

Podporządkowując zagarnięte tereny pod wewnętrzne przepisy obowiązujące 
w Związku Sowieckim, Stalin 5 grudnia 1939 r. wydał rozkaz, aby z terenów tych 
deportować Polaków na Syberię i do Kazachstanu. Sztab Berii, szefa NKWD, 
opracował natychmiast plan deportacji Polaków. 

Pierwsza masowa deportacja – 10 lutego 1940 r. Deportowano 220 tys. obywa-
teli polskich – były to rodziny legionistów jako zemsta za zwycięstwo w 1920 r. 
i rodziny służby leśnej. 

Druga masowa deportacja – 13 kwietnia 1940 r. Deportowano ponad 300 tys. 
Były to rodziny jeńców wojennych wziętych do niewoli 17 września 1939 r. 

Trzecia masowa deportacja – 21 czerwca 1940 r. Deportowano 240 tys.
Czwarta deportacja – 21–22 czerwca 1941 r. Wywieziono ponad 300 tys. oby-

wateli polskich.
W sumie w czterech masowych deportacjach wywieziono ponad 1 mln oby-

wateli polskich, a w okresie lat 1940–1956 deportowano ogółem 1 350 tys. oby-
wateli polskich. Dane te nie są ostateczne, IPN w dalszym ciągu prowadzi ana-
lizy, ale są trudności z dostępem do archiwów wszystkich materiałów, stawiane 
przez Związek Sowiecki.

Taką cenę Polacy płacili za wolność i suwerenność. O tym młodzi powinni 
wiedzieć!

Niech cierpienia i ofiara najwyższa zesłańców Sybiru będą zapisane w dzie-
jach historii Polski ku chwale ojczyzny i dla pamięci przyszłych pokoleń. „Ale 
wolności nie wolno tylko mieć, o wolność należy ciągle zabiegać” – nauczał nasz 
św. Jan Paweł II. Młode pokolenie winno to przesłanie traktować jako warunek 
konieczny istnienia Polski i jej wolności.

Polacy sybiracy walczący na wszystkich frontach o wolną Polskę tak mówili: 
„Ciała nasze zostaną tam, gdzie walczymy i zginiemy, serca nasze są w Polsce, 
a dusze? A dusze oddajemy Bogu”.

Wszechmogący Boże, spraw, aby ofiary wiary, męki i śmierci Polaków, zamę-
czonych i zamordowanych na „nieludzkiej ziemi” były przestrogą dla przyszłych 
pokoleń. By nigdy więcej! Zachowaj nas od wojny, niewoli, nienawiści i piekła 
Golgoty Wschodu. Miej nas i naszą ojczyznę w swojej opiece, by nigdy już droga 
do Niepodległej nie wiodła przez Sybir. Niech tak się stanie. 
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PRZEMÓWIENIE PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO 
ZS KORDIANA BOREJKI

Witam wszystkich na XVIII już Międzynarodowym Marszu Pamięci Ze-
słańców Sybiru jak zawsze w Białymstoku – stolicy Podlasia. Spotykając się 
tutaj, zaświadczamy, że pamięć o dramacie naszych rodaków przetrwała i bę-
dzie trwać. 

Przypomnijmy parę kart historii.
Przez dwa wieki wielu rodaków poległo na długiej polskiej drodze ku wol-

ności i niepodległości.
Rok 2018 jest rokiem szczególnym. Mija 100 lat od czasu, gdy Polska od-

zyskała wolność po 123 latach niewoli. Wolność okupioną wielkimi ofiarami 
i wielkim wysiłkiem po to, „aby wnuki urodzone w niepodległej ojczyźnie 
wiedziały, co znaczy być Polakiem”.

Sybiracy mogą być i są dumni. Ich rola w odzyskaniu niepodległości jest 
nie do przecenienia. To oni za wierność ojczyźnie, za zrywy niepodległościo-
we ginęli na obcej ziemi – od powstania kościuszkowskiego po czasy powo-
jenne.

Przypomnę w tym miejscu słowa marszałka Józefa Piłsudskiego – „naród, 
który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości 
i nie ma prawa do przyszłości”. Marszałek był jednym z nas – sybiraków – 
orędował za powstaniem Związku Sybiraków. 

W 1988 r. grupa odważnych ludzi powołała do życia ponownie Związek 
Sybiraków, który pozwolił sybirakom po latach milczenia mówić głośno 
o tym, czego byli świadkami i co przeżyli na „nieludzkiej ziemi”. 

Dzisiejsze nasze spotkanie jest hołdem i patriotycznym szacunkiem dla 
tych wspaniałych ludzi, którzy przeszli drogę cierpień i męki. Swoim życiem 
dokumentowali miłość do ojczyzny i wolę walki do końca. Jest coś pięknego 
i wzruszającego w tym, że tę pamięć czcimy.

Za aktywne wsparcie Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru i pomoc w jego 
realizacji z głębi serca w imieniu Zarządu Głównego Związku Sybiraków 
i całego naszego środowiska dziękuję: panu Janowi Józefowi Kasprzykowi 
– szefowi Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, panu Tade-
uszowi Truskolaskiemu – prezydentowi miasta Białystok oraz naszym przy-
jaciołom z Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku z panem Tadeuszem 
Chwiedziem – prezesem Zarządu Oddziału.

Niech to spotkanie stanowi o naszym szacunku i pamięci o tych wszyst-
kich, którzy ponieśli ofiarę, realizując swoje marzenia o wolnej i niepodległej 
ojczyźnie.

Cześć ich pamięci!



41XVIII MIęDZYNARODOWY MARSZ PAMIęCI ZESŁAńCÓW...

PRZEMÓWIENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 
PODLASKIEGO JERZEGO LESZCZYńSKIEGO

Szanowni Państwo,
Serdecznie witam wszystkich uczestników XVIII Międzynarodowego 

Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku. Niezmiernie mi miło, że 
jak co roku na obchody przybyły tak liczne delegacje sybiraków z całej Polski 
i z zagranicy – delegacje ludzi, którzy osobiście przeżyli dramat zesłań, oraz 
członków ich rodzin.

Województwo podlaskie już od wielu lat jest współorganizatorem tego 
ważnego wydarzenia, gdyż to właśnie mieszkańców naszego regionu w naj-
większym stopniu dotyczył dramat wywózek na Syberię i do Kazachstanu. 
Od 1 września 2009 r. do 1 września 2017 r. samorząd województwa pod-
laskiego także aktywnie wspierał i koordynował działalność Wojewódzkiej 
Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, w tym Związku Sybiraków. 
Ta dobra współpraca trwa nadal, czego przykładem są wspólne obchody te-
gorocznego Marszu.

 Dzisiejszy Marsz swoim hasłem „Przez Sybir do Niepodległej” nawiązu-
je do100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Upamiętniamy ofiary 
zesłań, począwszy od XVIII w., aż do deportacji z lat 1940–1956, nazywa-
nych przez sybiraków „Golgotą Wschodu” – wspominamy wszystkich tych, 
którzy nie zdołali powrócić do ojczystych stron. Wszystkich tych zesłańców 
bez wątpienia uznajemy za polskich patriotów, którzy walczyli o wolną i nie-
podległą ojczyznę, a za czyny swoje wywożeni byli całymi rodzinami w głąb 
Rosji, transportowani w kibitkach, wędrowali setki kilometrów przez mroźne 
bezdroża, a często byli rozstrzeliwani lub wieszani.

W imieniu całego Zarządu Województwa Podlaskiego pragnę dziś – pod 
pomnikiem Grobem Nieznanego Sybiraka – złożyć hołd pamięci ludzi, którzy 
przetrwali wywózki na Sybir, jak i tym, którzy nigdy z nich do ojczyzny nie 
powrócili. Dziękuję Państwu, że symbolicznie przeszliśmy wspólnie w tym 
pochodzie i dane nam to było w niepodległej Polsce.
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XVIII MIĘDZYNARODOWY MARSZ PAMIĘCI 
ZESŁAńCÓW SYBIRU W BIAŁYMSTOKU

W dniach 6–7 września 2018 r. w Białymstoku odbył się doroczny, już 
XVIII Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru, zorganizowany 
pod honorowym patronatem szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych Jana Józefa Kasprzyka. W tym roku mottem Marszu było 
hasło „Przez Sybir do Niepodległej”.

W pierwszym dniu obchodów, podczas posiedzenia Zarządu Głównego 
Związku Sybiraków z udziałem prezesów Zarządów Oddziałów i zapro-
szonych gości, na wniosek Zachodniopomorskiego Przeoratu Królewskie-
go Orderu Św. Stanisława Biskupa Męczennika w uznaniu za działalność 
w zakresie krzewienia i kształtowania tradycji patriotycznych sztandar 
Ogólnopolskiego Klubu Pawłodarczyka im. dr. Teofila Mikulskiego został 
udekorowany Krzyżem Kawalerskim Królewskiego Orderu Św. Stanisła-
wa. Dekoracji dokonał kawaler Królewskiego Orderu Św. Stanisława Józef 
Witaszek z towarzyszeniem prezesa Zarządu Głównego Związku Sybira-
ków Kordiana Borejki. Wielka Kapituła 
wraz z odznaczeniem przyznała klubowi 
Patent. W imieniu odznaczonych podzię-
kowała rzecznik Ogólnopolskiego Klubu 
Pawłodarczyka Krystyna Mateuszuk.

Dekoracja sztandaru Ogólnopolskiego Klubu Pawłodarczyka im. dr. Teofila Mikul-
skiego Krzyżem Kawalerskim Królewskiego Orderu Św. Stanisława i przekazanie 
patentu nadania orderu
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Następnie dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru prof. Wojciech Śleszyński 
przedstawił plany i etapy budowy nowo powstającego gmachu muzeum, 
jak również założenia programowe przyświecające tej placówce.

Podczas posiedzenia swoją działalność zaprezentowali także przedsta-
wiciele Związku Sybiraków na Florydzie – prezes Wacław Górski i sekre-
tarz Antonina Hubska.

W godzinach popołudniowych zainteresowani mogli wybrać się na wyciecz-
kę do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie, gdzie na Górze 
Krzyży znajduje się krzyż pamięci i wdzięczności postawiony przez sybiraków.

Ponadto udostępnione były do zwiedzania Muzeum Sybiraków w dolnej 
części kościoła pw. Ducha Świętego i ekspozycja Muzeum Pamięci Sybiru.

Posiedzenie Zarządu Głównego z udziałem prezesów Zarządów Oddziałów
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Wieczorem koncert dała Halina Kunicka, która również urodziła się na 
Kresach, i podzieliła się z uczestnikami wspomnieniami i rodzinną historią 
z czasu, gdy dokonywana była pierwsza deportacja. Jej występ został owa-
cyjnie przyjęty przez słuchaczy.

Informację na temat powstającego Muzeum Pamięci Sybiru przedstawił dyrektor 
prof. Wojciech Śleszyński 

Uczestnicy uroczystości przy sybirackim krzyżu pamięci i wdzięczności w Sanktu-
arium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie
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W dniu 7 września chętni uczestniczyli rano w nabożeństwie w Kate-
dralnej Cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy. 

Główne uroczystości rozpoczęły się przy Pomniku Katyńskim, gdzie 
wartę honorową pełnili żołnierze 18. Białostockiego Pułku Rozpoznaw-
czego, Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, policjanci, harcerze oraz 
uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. marsz. J. Piłsudskiego 
w Łodzi. Po odegraniu hymnu państwowego prezes Zarządu Oddziału ZS 
w Białymstoku Tadeusz Chwiedź przywitał przybyłych gości, przedsta-

Przedstawiciele władz, duchowieństwa i organizacji kombatanckich

Przemawia prezes Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku Tadeusz Chwiedź
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wicieli władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych, du-
chowieństwa, organizacji kombatanckich, a przede wszystkim sybiraków 
i młodzież. W słowach skierowanych do zebranych wskazał na koniecz-
ność pojednania w oparciu o poszanowanie prawdy historycznej. Prawda 
służyć ma bowiem nie rozdrapywaniu, ale zabliźnianiu ran odniesionych 
podczas syberyjskiej drogi krzyżowej. Tadeusz Chwiedź przypomniał naj-
ważniejsze fakty z historii zesłań, podkreślając, że wywózki nie skończyły 

się wraz z zakończeniem II wojny 
światowej, ale trwały aż do 1956 r.

Następnie poczet sztandarowy 
Ogólnopolskiego Klubu Pawło-
darczyka uroczyście, poprzez ręce 
prezydenta Białegostoku Tadeusza 
Truskolaskiego, przekazał sztandar 
Klubu do zbiorów Muzeum Pamięci 
Sybiru w Białymstoku.

Przekazanie sztandaru Ogólnopolskiego Klubu Pawłodarczyka im. dr. Teofila Mikul-
skiego na ręce prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego

Od prezydenta Tadeusza Truskola-
skiego sztandar w imieniu Muzeum 
Pamięci Sybiru odebrał dyrektor  
prof. Wojciech Śleszyński
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Wspólny wieniec pod Pomnikiem Katyńskim złożyli prezes Zarządu 
Oddziału ZS w Białymstoku Tadeusz Chwiedź, Jolanta Małgorzata Markie-
wicz z Rodziny Katyńskiej w Białymstoku oraz przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego XVIII Międzynarodowego Marszu Pamięci Zesłańców 
Sybiru prezydent Tadeusz Truskolaski, drugi wieniec złożyli przedstawi-
ciele Rady Miejskiej Białegostoku. Zapalono znicze.

Duchowni trzech obrządków – katolickiego, prawosławnego i ewange-
licko-augsburskiego pobłogosławili uczestników Marszu.

Następnie 13,5 tys. osób, w tym większość stanowiła młodzież ze szkół 
z całego kraju, oraz 260 pocztów sztandarowych przemaszerowało ulicami 
miasta – Świętojańską, Branickiego i Piastowską, oddając w ten sposób 
hołd zełańcom, do kościoła pw. Ducha Świętego, gdzie pod przewodnic-
twem JE abp. Edwarda Ozorowskiego odprawiona została msza święta. 
Został również odczytany list skierowany do uczestników przez kapelana 
krajowego Związku Sybiraków ks. Zdzisława Banasia.

Dalsze uroczystości odbyły się przy pomniku Grobie Nieznanego Sy-
biraka. Odśpiewane zostały hymn państwowy oraz Hymn Sybiraków. 
W imieniu Komitetu Organizacyjnego wszystkich uczestników powitał 
prezydent Tadeusz Truskolaski.

List od prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał sekretarz stanu w Kan-
celarii Prezydenta RP Andrzej Dera. Prezydent podkreślił ogrom dramatu, 

Złożenie wspólnego wieńca pod Pomnikiem Katyńskim. Od lewej: prezes Zarządu 
Oddziału ZS w Białymstoku Tadeusz Chwiedź, prezydent Białegostoku Tadeusz Tru-
skolaski, Jolanta Małgorzata Markiewicz z Rodziny Katyńskiej
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jaki przeżyli zesłańcy, a który uświadamia uczestnikom rokrocznie organi-
zowana uroczystość, jak również wkład wywiezionych w odzyskanie przez 
Polskę niepodległości. Podziękował za manifestację patriotyzmu i łączenie 
poprzez te obchody pokoleń, gdy obok siebie idą w Marszu sybiracy i mło-
dzież. W imieniu głowy państwa Andrzej Dera przekazał zebranym infor-
mację o przygotowanym przez Kancelarię Prezydenta RP projekcie ustawy 
przyznającej deportowanym zadośćuczynienie na pobyt na zesłaniu. Pro-
jekt ten ma zostać w najbliższym czasie złożony w Sejmie. Następnie An-
drzej Dera udekorował zasłużonych działaczy odznaczeniami przyznanymi 
przez prezydenta Andrzeja Dudę. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski otrzymał Józef Panasiuk, a Złoty Krzyż Zasługi wręczono: Krystynie 
Biziuk, Józefie Klej, Zenonowi Puchalskiemu, Halinie Rutkowskiej, Mi-
chałowi Siewrukowi i Halinie Ścibior. 

Słowa do uczestników obchodów skierował także prezes Zarządu Głównego 
Związku Sybiraków Kordian Borejko. Przypomniał wkład sybiraków w długą 
drogę do odzyskania przez państwo polskie niepodległości, to dzięki ich walce 
i cierpieniu udało się zrealizować marzenie o wolnej Polsce, a wnuki niegdyś 
zesłanych wiedzą dziś, co znaczy być Polakiem. Prezes wspomniał o ważnych 
dla zesłańców rocznicach przypadających w tym roku – powstaniu Związku 
Sybiraków w 1928 r., w którego szeregi wstąpił jeden z twórców odrodzonego 
państwa marszałek Józef Piłsudski, również sybirak, i reaktywowaniu Związku 
w 1988 r., po kilkudziesięciu latach milczenia.

Przemarsz ulicami Białegostoku w hołdzie zesłańcom Sybiru
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Swoje wystąpienia mieli także wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, 
marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński i senator Anna 
Maria Anders.

Duszpasterze wojskowych ordynariatów Wojska Polskiego katolicki, 
prawosławny i ewangelicko-augsburski odmówili modlitwę za poległych 
i zesłanych. 

Żołnierze 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego odczytali apel pa-
mięci i oddali salwę honorową.

Uroczystość zakończyła ceremonia składania kwiatów. W imieniu 
wszystkich sybiraków wieniec pod pomnikiem Grobem Nieznanego Sybi-
raka złożyli prezes Kordian Borejko, wiceprezes Wacław Mandryk, skarb-
nik Czesław Żukowski i wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyj-
nej Roman Janik.

Obchodom towarzyszyły wystawy: „Zesłańcy – Sybiracy – Deporto-
wani” przygotowana przez Oddział IPN w Rzeszowie oraz „Przez Sybir 
do Niepodległej. Za Niepodległą na Sybir. Losy Polaków wracających do 
odrodzonej II Rzeczypospolitej i deportowanych w czasie II wojny świato-
wej” Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.

Beata Żyłkowska, zdjęcia: Dawid Gromadzki /Urząd Miejski 
w Białymstoku, Marian Boczar
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W imieniu prezydenta RP Andrzej Dera dokonał 
dekoracji zasłużonych sybiraków odznaczeniami 
państwowymi

Przemawia prezes Zarządu 
Głównego Związku Sybiraków 
Kordian Borejko
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W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, samorządo-
wych, służb mundurowych i organizacji kombatanckich

Sekretarz stanu Andrzej Dera odczytał list prezydenta RP Andrzeja Dudy 
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Duchowni trzech obrządków odmówili modlitwę za zesłanych i poległych

W imieniu Związku Sybiraków kwiaty pod pomnikiem Grobem Nieznanego Sybiraka 
złożyli (od prawej): wiceprezes Wacław Mandryk, prezes Kordian Borejko, wiceprze-
wodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Roman Janik i skarbnik Czesław Żukowski



25. ROCZNICA ODSŁONIĘCIA POMNIKA OfIAR 
STALINIZMU W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Uroczystość 25. rocznicy odsłonięcia pomnika Ofiar Stalinizmu, przy-
gotowana przez młodzież i wychowawców z Zespołu Szkół Mechanicz-
nych im. Zesłańców Sybiru oraz Kompanię Kadetów im. Zesłańców Sybiru 
z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, odbyła się 24 kwiet-
nia 2018 r. na cmentarzu Komunalnym w Gorzowie Wielkopolskim. Uro-
czystość wspierał Urząd Miasta, a honorowy patronat przyjął prezydent 
miasta Jacek Wójcicki.

W marcu 2018 r. uczniowie z Zespołu Szkół Mechanicznych przepro-
wadzili spotkania – wywiady z sybirakami, którzy byli zaangażowani 
w zbiórkę funduszy na budowę tego wymownego znaku pamięci. W spo-
tkaniach z młodzieżą uczestniczyli członkowie Koła Związku Sybiraków 
w Gorzowie Wielkopolskim: Janina Poliwko, Władysława Skarżyńska, 
Romana Szłapińska, Romana Wawrzkiewicz, Łucja Marczyk-Rajchel. Na-
grania – wywiady zostały zaprezentowane w formie medialnej, a relacje 
fotograficzne z wydarzeń i pracy Zarządu wykorzystano z Kroniki Koła 
Związku Sybiraków.

Uczniowie gorzowskich szkół śred-
nich uczestniczyli w konkursie plastycz-
nym „Wymowa patriotyczna pomnika”.

W dniu 11 kwietnia 2018 r. prezes 
Zarządu Koła ZS w Gorzowie Wielko-
polskim Maria Dratwińska oraz projek-
tantka i wykonawczyni pomnika Ofiar 
Stalinizmu rzeźbiarka Zofia Bilińska 
były gośćmi TVP 3 Gorzów Wielkopol-
ski – udzielały wywiadu i pokazywały 
zestaw zdjęć dokumentujących kolejne 
etapy budowy i montowania pomnika, 
listę darczyńców oraz przebieg uroczy-
stości w dniu 25 kwietnia 1993 r.

W dniu 24 kwietnia 2018 r. w przebie-
gu uroczystości uwzględniono obchody 
78. rocznicy drugiej masowej deportacji 
Polaków na Syberię. Uroczystość pod 

urocZySToŚci i SPoTkania

Wyróżniona praca w konkursie „Wy-
mowa patriotyczna pomnika”
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Prezes Maria Dratwińska wręcza odznaczenia – srebrne serduszka dyrektor Zespołu 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Marlenie Młynarczyk i dyrektorowi Zespołu 
Szkół Mechanicznych Piotrowi Krukowi

Kapelan gorzowskich sybiraków ks. Henryk Jacuński i kapelan Kompanii Kadetów 
ks. Artur Nebelski odmówili modlitwę w intencji sybiraków
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dowództwem mjr. Radosława Trzaskowskiego według musztry wojskowej 
prowadzili kadeci z Kompanii Kadetów im. Zesłańców Sybiru z Zespołu 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wielkopolskim.

W uroczystości wystąpiły poczty sztandarowe pięciu Kół gorzowskiego 
Oddziału Związku Sybiraków, 10 pocztów sztandarowych szkół średnich, 
Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej. Honorowym gościem był 
wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

Prezes Zarządu Koła Maria Dratwińska złożyła podziękowanie i wręczyła 
srebrne serduszka Marlenie Młynarczyk – dyrektor Zespołu Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształcących oraz Piotrowi Krukowi – dyrektorowi Zespołu 
Szkół Mechanicznych za współpracę z Zarządem Koła Związku Sybiraków 
oraz formy wychowania patriotycznego młodzieży. Po pięknej treści apelu 
pamięci ks. kanonik Henryk Jacuński – kapelan diecezjalny Związku Sybira-
ków i kapelan Kompanii Kadetów ks. Artur Nebelski poprowadzili modlitwę 
w intencji sybiraków i pobłogosławili obecnych na uroczystości.

Na zakończenie uroczystości dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych 
im. Zesłańców Sybiru Piotr Kruk zaprosił członków Zarządu Koła i dyrek-
torów szkół na kawę i ciasto.

Uroczyste spotkanie zakończono złożeniem wiązanek i zapaleniem zni-
czy pod pomnikiem Ofiar Stalinizmu.

Halina Zalewska

XXIX OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA SYBIRAKÓW 
DO GRODźCA I NA JASNĄ GÓRĘ

W dniach 5–6 maja 2018 r. odbyła się XXIX Ogólnopolska Pielgrzym-
ka Sybiraków do Grodźca i na Jasną Górę. W tym roku organizacja piel-
grzymki przypadła lubelskiemu Oddziałowi ZS.

Do uroczystości przygotowała się młodzież XXVII Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Zesłańców Sybiru w Lublinie. Wystąpiła podczas akademii w kaplicy 
św. Józefa ze stosownym programem artystycznym poświęconym cierpieniom 
sybiraków. Wieczorem poprowadziła Drogę Krzyżową Golgoty Wschodu, 
gdzie przy każdej stacji do męki Chrystusa przywoływała trafnym tekstem cier-
pienia zesłańców Sybiru, czym wywołała słowa uznania pielgrzymów. W nie-
dzielę podczas uroczystej mszy świętej czytała Pismo Święte.
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W Częstochowie podczas akademii w kaplicy św. Józefa przybyłych po-
witali ks. Zdzisław Banaś, krajowy duszpasterz sybiraków, oraz prezes Za-
rządu Oddziału ZS w Lublinie Janusz Pawłowski. W lubelskiej pielgrzymce, 
wraz z członkami Oddziału ZS, młodzieżą i nauczycielami XXVII Li- 
ceum Ogólnokształcącego, wziął udział przedstawiciel prezydenta Lublina 
– Zdzisław Niedbała. 

Mszę świętą w intencji żyjących i zmarłych sybiraków na naszą prośbę 
celebrował ks. bp Ryszard Karpiński z archidiecezji lubelskiej. 

Wieniec przy Mauzoleum Sybiraków w imieniu Zarządu Głównego ZS 
i wszystkich sybiraków złożyli członek Zarządu Głównego, prezes Zarzą-
du łódzkiego Oddziału ZS Stanisław Jurkin i prezes Zarządu lubelskie-
go Oddziału ZS Janusz Pawłowski, w asyście dwóch uczennic XXVII LO  
im. Zesłańców Sybiru w Lublinie. Podczas uroczystości szkoła wystawiła 
dwa poczty sztandarowe – XXVII LO im. Zesłańców Sybiru oraz lubel-
skiego Oddziału ZS.

Krystyna Mateuszuk, Janusz Pawłowski

SYBIRACY CZCZĄ SWOJE MATKI

To dość oczywiste, że dzień 26 maja, kiedy obchodzimy Dzień Matki, jest 
datą szczególną dla wszystkich. Dla tych, którzy przeżyli zesłanie na Sybir, 
jest to data szczególnie ważna. Dlatego, jak co roku, aby oddać im cześć, sy-
biracy Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków spotkali się przy tabli-
cy upamiętniającej matki sybiraczki, znajdującej się przy pomniku Poległym 
i Pomordowanym na Wschodzie, na skwerze noszącym ich imię.

Występ młodzieży XXVII LO  
im. Zesłańców Sybiru w Lublinie 
podczas akademii w kaplicy  
św. Józefa
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W 2018 r. w uroczystości z okazji Dnia Matki oprócz sybiraków udział 
wzięli przedstawiciele Rodzin Katyńskich. Po odegraniu Hymnu Sybira-
ków zgromadzonych przywitał prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego 
Stanisław Sikorski. Powiedział:

„Kochane nasze Mamy. Jesteśmy przed tablicą upamiętniającą Was. Je-
steśmy, przychodzimy do Was w głębokiej zadumie i składamy Wam głę-
boki ukłon pełni wzruszenia. Będziemy to czynili aż do kresu naszych sił 
fizycznych, umysłowych i duchowych. 

To skromna płyta, ale skutecznie przywołująca nasze skupienie i wspo-
mnienie wszystkich Kochanych Mam spoczywających nawet kilkanaście 
tysięcy kilometrów od tej skromnej płyty. Pozostaniecie w naszej pamięci 
jako Bohaterki, ludzkim językiem nie do wyrażenia, nie do opisania. Nam 
żyjącym nie tylko dałyście życie, ale też w nadzwyczaj trudnych, określo-
nych jako nieludzkie, warunkach to życie utrzymałyście.

W sposób oczywisty obdarzamy Was pamięcią, wdzięcznością i gorącą 
miłością. Dane nam jest okazać Wam uczucie w 90. rocznicę powstania 
i 30. rocznicę reaktywowania Waszego i naszego Związku Sybiraków.

Spoczywajcie Kochane nasze Mamy w pokoju wiecznym”.
Po wystąpieniu prezesa kwiaty pod tablicą pamiątkową złożyli delegacja 

Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków oraz przedstawiciele Rodzin 
Katyńskich, następnie zapalono znicze. Pod tablicą upamiętniającą matki 

Przemawia prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Stanisław Sikorski
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sybiraczki były też złożone kwiaty od prezydent Warszawy Hanny Gron-
kiewicz-Waltz. Po zakończeniu uroczystości prezes Zarządu Oddziału po-
dziękował sybirakom oraz zgromadzonym gościom.

Maria Stankiewicz, zdjęcia Anna Stańczykowska

ŚLADAMI WIELKICH POLAKÓW, WILEńSKICH 
SYBIRAKÓW I II WILEńSKIEJ BRYGADY AK

W dniach 2–6 czerwca 2018 r. po raz kolejny zorganizowałem w bie-
żącym roku wyjazd patriotyczno-historyczny z młodzieżą szkół średnich 
z Poznania na Wileńszczyznę. Było to podziękowanie szkołom za aktywną 
współpracę w zakresie wiedzy o losach zesłańców na Sybir i do Kazach-
stanu.

Zamieszkaliśmy w niewielkim hoteliku RunMiS w pobliżu starówki, 
prowadzonym przez Polaków Michała i Stanisławę Runiewiczów. Trady-
cyjnie po przyjeździe do Wilna i zjedzeniu kolacji ruszyliśmy na spacer do 

W imieniu sybiraków Oddziału Warszawskiego ZS kwiaty pod tablicą złożyli (od le-
wej): Maria Stankiewicz, Stanisław Sikorski, Mieczysław Pogodziński i Mieczysław 
Koralewicz
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Ostrej Bramy (obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej można było zobaczyć 
tylko z ulicy) i dalej do uroczej wieczorem wileńskiej starówki.

Pierwszego dnia zwiedziliśmy słynny cmentarz na Rossie, gdzie zapa-
liliśmy znicze na grobie matki Józefa Piłsudskiego i jego serca. Przewod-
niczka szczegółowo zapoznała nas z życiem sybiraka i naczelnika pań-
stwa polskiego. Kontynuacją tej lekcji był wyjazd do miejsca urodzenia 
marszałka, czyli Zułowa. Stanęliśmy przy dębie, który został posadzony 
w miejscu, gdzie znajdowała się kołyska małego Józka, czy Ziutka, jak mó-
wiono o nim na Wileńszczyźnie. W pobliskiej Powiewiórce zwiedziliśmy 
mały, drewniany kościółek, w którym ochrzczono Józefa Piłsudskiego. 
W pobliskim dworku zapoznaliśmy się z pamiątkami po naczelniku, które 
gromadzi Michał Runiewicz w zorganizowanej sali pamięci.

Los sybiraków jest mocno związany z Wilnem. Oprócz „zwykłych śmier-
telników” zesłańcami byli przecież również znani Polacy, jak chociażby 
Adam Mickiewicz i jego przyjaciele z towarzystw filomatów i filaretów.

Chodząc uroczymi uliczkami Wilna, uświadomiliśmy naszej młodzieży, 
że chodzą śladami wielkich Polaków – Adama Mickiewicza i jego przyja-
ciół: Odyńca, Czeczota, Domeyki czy Zana, Juliusza Słowackiego, Józefa 
Ignacego Kraszewskiego, Władysława Syrokomli, Stanisława Moniusz-
ki, Joachima Lelewela, Pawła Jasienicy, Czesława Miłosza czy żyjącego 
obecnie w Warszawie Bernarda Ładysza. Przewodniczka doskonale potra-

Pamiątkowy głaz w Zułowie
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fiła przekazać młodzieży losy tych 
wielkich Polaków. Nie można było 
nie zapoznać się z losami Jagiello-
nów czy założyciela Uniwersytetu 
w Wilnie – Stefana Batorego. Zwie-
dzając Uniwersytet Wileński, nie 
można było nie wspomnieć o pierw-
szym rektorze tej uczelni – Piotrze 
Skardze i chociażby o wykładow-
cach Adamie Czartoryskim czy Janie 
i Jędrzeju Śniadeckich. 

Wracając do historii sybiraków, 
odwiedziliśmy pomnik Zesłańców 
Sybiru w dzielnicy Nowa Wilejka. 
Stoją tam lokomotywa z czerwoną 

Jedno z wielu miejsc upamiętniających 
zesłania Polaków i Litwinów – na cmen-
tarzu Kalwaryjskim w Wilnie krzyż po-
święcony sybirakom z lat 1940–1956

Pomnik historii zesłań z Wileńszczyzny. Miejsce, z którego również ja zostałem wy-
wieziony
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gwiazdą i dwa bydlęce wagony, a obok pomnik w postaci sybiraka dźwi-
gającego krzyż. Dla mnie to jest szczególnie traumatyczne miejsce, bo tu 
mnie z rodzicami załadowano do wagonu i na prawie 11 lat wywieziono na 
Sybir. W dalszej wędrówce po Wilnie zwiedziliśmy cmentarz Kalwaryjski, 
gdzie stoi krzyż poświęcony sybirakom z lat 1939–1956. Na tym cmenta-
rzu zapaliliśmy znicze na zbiorowej mogile żołnierzy AK wraz z ich do-
wódcą mjr. Mieczysławem Potockim, pseudonim „Węgielny”. Należeli 
oni do 2. Zgrupowania AK. W dalszej części zapoznaliśmy się z historią  
II Wileńskiej Brygady AK, której dowódcą był kpt. Wiktor Korycki. 
Brygada ta działała w obrębie miejscowości Mejszagoła, Niemenczynek 
i Korwie. W tej ostatniej miejscowości jest pochowany kapelan tej brygady  
ks. Jan Korycki (brat dowódcy). Na jego grobie też zapaliliśmy znicze. 
Brygada ta brała czynny udział w akcji „Burza” – operacji „Ostra Brama”.

Oprócz przekazywania powyższej wiedzy patriotyczno-historycznej, nie 
mogliśmy nie spotkać się z uczniami z polskich szkół na Wileńszczyźnie. 
Tradycyjnie rozpoczęliśmy od spotkania z uczniami i gronem pedagogicz-
nym Gimnazjum Jana Pawła II w Wilnie. Następnie spotkaliśmy się z mło-
dzieżą ze szkoły średniej w Mejszagole. Po spotkaniach z młodzieżą szkół 

Wspólne zdjęcie młodzieży polskiej z Litwy i Polski – szkoła średnia w Mejszagole 
(rejon wileński)
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średnich pojechaliśmy do szkoły podstawowej w Rzeszy, która szczególnie 
spodobała się naszej młodzieży, i do małej szkoły polskiej w Korwiu, gdzie 
jest tylko klasa przedszkolno-pierwszoklasowa, ale te maluchy zawojowa-
ły nas swoją żywotnością.

Gościnność w odwiedzanych polskich szkołach zachwyciła naszą mło-
dzież. Błyskawicznie znikały wszelkie bariery. Widać było serdeczność 
i chęć do wspólnej zabawy, rozmów i dzielenia się swoimi spostrzeżenia-
mi. Nic ich nie dzieliło, a wiele łączyło. W drodze powrotnej większość 
młodych mówiła, że skorzystają z każdej okazji, by znów być w Wilnie.

Marek Macutkiewicz

VIII OGÓLNOPOLSKI ZJAZD DYREKTORÓW SZKÓŁ 
I PLACÓWEK ORAZ PREZESÓW STOWARZYSZEń 

NOSZĄCYCH IMIONA UPAMIĘTNIAJĄCE ZESŁAńCÓW 
SYBIRU W ŁODZI

Wiedza na temat Polaków zesłanych na Sybir jest w polskim społeczeń-
stwie wciąż niewielka. Powodem tego stanu rzeczy może być fakt, że temat 
ten był w okresie powojennym przemilczany, zarówno w podręcznikach 
szkolnych, jak i mediach. Dopiero od 1989 r. można było otwarcie mówić 
o tragicznych losach Polaków zesłanych w latach 1940–1956 na Sybir. Tę 
„białą kartę” w świadomości naszego narodu starają się zapełnić szkoły 
noszące imię Sybiraków.

Dyrektorzy i nauczyciele tych szkół czują szczególną odpowiedzialność 
za to, aby pamięć o losach zesłańców syberyjskich przetrwała. Jak skutecz-
nie upowszechniać wiedzę o patronie? W jaki sposób pracować z uczniami, 
aby te działania były dla nich atrakcyjne? Odpowiedź na te pytania nie jest 
łatwa i dlatego od 2011 r. dyrektorzy szkół i prezesi stowarzyszeń noszą-
cych imię Sybiraków spotykają się raz w roku, aby wymienić się doświad-
czeniami i szukać innowacyjnych rozwiązań w pracy z młodzieżą.

W bieżącym roku organizatorem VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Dyrek-
torów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona 
upamiętniające Zesłańców Sybiru (6–8 czerwca) był Zespół Szkół Geo-
dezyjno-Technicznych w Łodzi. Konferencja rozpoczynająca zjazd miała 
miejsce w Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi. Dyrektor ZSG-T Julitta Rosa 
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dokonała otwarcia uroczystości oraz przedstawiła program zjazdu, skupia-
jący się wokół hasła upamiętniającego sybiraków – „Drzewa wspomnień, 
drzewa pamięci”.

Spotkanie uświetnili swą obecnością: przedstawicielka Urzędu ds. Kom-
batantów i Osób Represjonowanych Alicja Marciniak, pracowniczka Biura 
Wojewody Ewa Bonusiak, przedstawicielka prezydenta miasta Katarzyna 
Zielińska – dyrektor Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki, 
Oddział Imprez Patriotycznych, Czesław Żukowski z Zarządu Głównego 
Związku Sybiraków, prezes Zarządu łódzkiego Oddziału Związku Sybi-
raków Stanisław Jurkin, prezes Zarządu Oddziału w Nowym Sączu Kazi-
mierz Korczyński. 

W trakcie konferencji odbyło się też uroczyste podsumowanie konkursu 
plastyczno-literackiego pt. „Czas nie zatrze Waszych wspomnień”. Kon-
kurs ten, wyraziście nawiązujący do obaw i niepokojów sybiraków, został 
zorganizowany z inicjatywy dyrektor ZSG-T Julitty Rosy. Jego olbrzymim 
atutem była idea łączenia pokoleń, bowiem wykonanie pracy konkursowej 
wymagało współpracy między młodzieżą i nauczycielami. Zadaniem na-
uczyciela było opisanie wybranej historii sybiraka, a uczeń miał wykonać 
plakat nawiązujący do tej opowieści. 

Laureatami konkursu zostali:
W kategorii – szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce: Wiktor Kubik – „Tak trudno zrozumieć”, nauczyciel – Krysty-

na Zając, Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych im. Sybiraków w Łodzi;
II miejsce: Hubert Makowski – „Mroźna, gwiaździsta noc”, nauczyciel 

– Agnieszka Jedynak, Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych im. Sybira-
ków w Łodzi;

II miejsce: Marcelina Gardoń – „Maślany smak dzieciństwa”, nauczy-
ciel – Maria Sowa, Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu;

III miejsce: Monika Dalasińska – „Pod wielkim dachem nieba. Wyprawa 
do tajgi po orzeszki cedrowe”, nauczyciel – Hanna Charęza, VI Liceum 
Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Toruniu.

W kategorii – szkoły podstawowe/ gimnazja:
I miejsce: Jan Łubiarz – „Pamiętaj”, nauczyciel – Monika Zdybicka, 

Szkoła Podstawowa nr 37/ Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków w Szczecinie;
I miejsce: Monika Masztalerz – „Pan Zdzisław Frej”, nauczyciel – Re-

nata Ogielska, Szkoła Podstawowa nr 37/ Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków 
w Szczecinie;
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II miejsce: Magda Rułkowska – „Niezwykłe ocalenie”, nauczyciel – 
Grażyna Siłkowska, Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie;

III miejsce: Jan Jakubowski – „Krzyżyk nadziei”, nauczyciel – Małgo-
rzata Chmielewska, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Sybiraków w Białymsto-
ku.

Prace konkursowe zostały wyeksponowane na wystawie w Zespole 
Szkół Geodezyjno-Technicznych.

Organizowanie konkursów jest jednym ze sposobów budzenia zaintere-
sowania młodzieży losem sybiraków. Rywalizacja z innymi, chęć wygranej 
to ważny motor napędowy w procesie tworzenia. 

Istotnym elementem spotkania był montaż słowno-muzyczny „Okruchy 
wspomnień”, przywołujący tragiczne wydarzenia sprzed 70 lat. Uczniowie 
klas II informatycznej oraz I i II geodezyjnej, przygotowani przez Krysty-
nę Zając, w przejmujący sposób oddali nastrój tamtych dni i jednocześnie 
złożyli hołd sybirakom.

W części oficjalnej spotkania odznaczono Złotą Odznaką Honorową za 
Zasługi dla Związku Sybiraków Agnieszkę Kubicką, nauczycielkę ZSG-T 
oraz Srebrną Odznaką Honorową – Kazimierza Lewickiego, przewodni-
czącego Rady Osiedla Julianów–Marysin–Rogi. Uroczystość zakończyła 
się złożeniem kwiatów w Urzędzie Wojewódzkim, przy tablicy upamięt-
niającej losy osób represjonowanych na terenie byłego ZSRR.

Drugiego dnia uczestnicy VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Dyrektorów 
Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upa-
miętniające Zesłańców Sybiru wzięli udział w warsztatach, których celem 
było wypracowanie nowych sposobów upowszechniania wiedzy o Golgo-
cie Wschodu. Sebastian Szymura, nauczyciel ZSG-T, zaprezentował do-
tychczasowe działania naszej placówki, upamiętniające patrona, a następ-
nie uczestnicy warsztatów, pracując w kilkuosobowych grupach, tworzyli 
nowe scenariusze uroczystości. W ten sposób powstał bank pomysłów do 
wykorzystania dla wszystkich. Po warsztatach, w czasie wolnym, goście 
zwiedzali miasto, poznając jego historię i współczesność. 

Symbolicznym podsumowaniem projektu „Drzewa wspomnień, drzewa 
pamięci” było posadzenie przed budynkiem ZSG-T drzewa upamiętniają-
cego zesłańców Sybiru oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Uroczyste-
go odsłonięcia tablicy dokonali: inicjatorka projektu dyrektor Julitta Rosa, 
Czesław Żukowski – skarbnik Zarządu Głównego Związku Sybiraków, 
Stanisław Jurkin, prezes łódzkiego Zarządu Oddziału Związku Sybiraków. 
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Uczestnicy zjazdu oddali cześć sybirakom poprzez zapalenie znicza i zło-
żenie kwiatów.

Ostatni dzień zjazdu tradycyjnie był okazją do podsumowań i wniosków. 
Uczestnicy zjazdu swoim zaangażowaniem po raz kolejny potwierdzili, że 
czują się szczególnie zobowiązani do przekazywania pamięci o tragedii 
Polaków wywiezionych na „nieludzką ziemię”. Zaangażowanie to pozwa-
la patrzeć w przyszłość z nadzieją, że zawsze znajdzie się w niej miejsce 
dla przeszłości.

Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi

„ŻYWA LEKCJA HISTORII” W ARCHIWUM 
PAńSTWOWYM W PRZEMYŚLU 

8 czerwca 2018 r. w Archiwum Państwowym w Przemyślu odbyła się 
na zaproszenie dyrekcji i pracowników Archiwum „Żywa Lekcja Historii” 
z udziałem sybiraków i członków przemyskiego Oddziału Związku Sybira-
ków. Po przywitaniu przez dyrektor Archiwum Annę Nowak przybyłych na 
Międzynarodowy Dzień Archiwów, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 15 
w Przemyślu zaprezentowali montaż słowno-muzyczny o tematyce zesłań.

Od lewej: Anna Nowak – dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu, Stani-
sława Żak – prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu, Teresa 
Paryna – przemyska poetka
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Lekcję historii rozpoczął Marian Boczar – sekretarz Zarządu Oddziału 
Związku Sybiraków i członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków – na-
kreślając historię Związku, a później 
żywi świadkowie tamtych wydarzeń 
opowiadali o zesłaniach i o tym, co 
przeżyli, będąc dziećmi. Wśród nich 
byli: Stanisława Żak – prezes Zarzą-
du Oddziału, Joanna Preiss – wice-
prezes Zarządu Oddziału, Krystyna 
Zwierkowska – członek Zarządu 
Oddziału, Lidia Kiełczyńska – czło-
nek Zarządu Oddziału. 

Całość została ubogacona wier-
szami, które czytali Teresa Pary-
na – przemyska poetka i Tadeusz 
Szczerbaty – aktor Teatru Fredreum 
w Przemyślu. 

Marian Boczar

Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów. W pierwszym rzędzie od le-
wej: Tadeusz Szczerbaty – aktor Teatru Fredreum w Przemyślu, członkowie prze-
myskiego Oddziału Związku Sybiraków: Krystyna Hańczuk, Krystyna Jasz, Edward 
Kroczek i Andrzej Stawarz – wiceprezes Zarządu Oddziału 

Uczeń Szkoły Podstawowej nr 15 w Prze-
myślu recytujący wiersz
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UROCZYSTOŚć PRZY POMNIKU OfIAR STALINIZMU 
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

„Sybiracy... należą do grona męczenników XX w. i patrząc oczami wia-
ry, możemy szukać ich w niebie i nie tylko modlić się za nich, ale także do 
nich, prosząc o wstawiennictwo”. W takich słowach zwrócił się 19 czerwca 
2018 r. do zebranych przy pomniku Ofiar Stalinizmu diecezjalny duszpasterz 
gorzowskiego Oddziału Związku Sybiraków ks. kanonik Henryk Jacuński.

Jak co roku pod koniec czerwca upamiętniamy wydarzenie historycz-
ne – trzecią i czwartą deportację Polaków na Syberię, które odbyły się 
w czerwcu 1940 i 1941 r.

Przedstawiciele gorzowskiego Oddziału i Koła Związku Sybiraków 
na czele z prezes Marią Dratwińską oraz uczniowie Szkoły Podstawowej  
nr 2 im. Szarych Szeregów mieli zaszczyt gościć kurator Ewę Rawę, pocz-
ty sztandarowe wraz z nauczycielami i uczniami gorzowskich szkół, a tak-
że członków zaprzyjaźnionych organizacji kombatanckich i instytucji edu-
kacyjnych. Uroczystość została zorganizowana z wielu powodów, jednym 
z nich jest łączenie pokoleń, propagowanie wśród młodych ludzi wiedzy 
historycznej i wrażliwości, a także świadomości, że nie żyjemy „tu i teraz”, 
tylko wyrastamy z pewnego fundamentu, jakim jest historia naszego naro-
du... Ten cel sybiracy podkreślają w czasie każdego spotkania z młodzieżą. 
Jest to chyba ich zadanie i można śmiało powiedzieć – misja.

Serdecznie dziękujemy sybirakom i wszystkim gościom, którzy przyjęli 
nasze zaproszenie i uświetnili swoją obecnością tę uroczystość. ` 

Joanna Golec

Kapelan ks. Henryk 
Jacuński w modlitwie 
w intencji zesłańców 
Sybiru. Wartę hono-
rową przy pomniku 
Ofiar Stalinizmu pełnią 
harcerze
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„Z SYBIRU DO NIEPODLEGŁEJ” – I MARSZ PAMIĘCI 
SYBIRU NA ZIEMI OSTROWSKIEJ

Od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego rozpoczął się przy 
symbolicznej mogile sybiraków w parafii pw. św. Rocha w Jasienicy 
I Marsz Pamięci Sybiru na Ziemi Ostrowskiej. Patronat honorowy nad tą 
uroczystością objął wójt gminy Ostrów Mazowiecka Waldemar Brzostek, 
a organizatorem była społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ze-
słańców Syberyjskich w Kalinowie. W wydarzeniu tym, które odbyło się 
21 czerwca 2018 r., wzięli jeszcze dość licznie udział sami sybiracy oraz 
ich rodziny. Przybyli oni m.in. z Warszawy na czele z prezesem Zarzą-
du warszawskiego Oddziału Związku Sybiraków Stanisławem Sikorskim, 
z Ostrołęki na czele z prezes Lidią Załuską oraz wiceprezesem Jerzym Siw-
kiem. Oba Oddziały wystawiły też swoje poczty sztandarowe. Nie zabrakło 
także miejscowych sybiraków. Z ostrowskiego Koła w Marszu udział wzię-
li Mirosław Tomasik, Halina Subda i Stanisława Baranowska. 

Symboliczna mogiła sybiraków na cmentarzu parafialnym w Jasienicy, wartę ho-
norową pełnią harcerki z 21 DH „Plejady” z Komorowa oraz członkowie Młodzieżo-
wej Drużyny Pożarniczej z Kalinowa
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Po wspólnej modlitwie za zmarłych na „nieludzkiej ziemi” zesłańców Sybi-
ru poprowadzonej przez ks. kanonika Piotra Kapelańskiego, proboszcza jasie-
nickiej parafii, złożono na mogile sybiraków wiązanki kwiatów i zapalono zni-
cze. W I Marszu Pamięci oprócz sybiraków wzięli też udział zaproszeni gości,  
m. in. w imieniu ministra cyfryzacji i posła na Sejm Marka Zagórskiego Justy-
na Pętkowska – kierownik biura poselskiego, Marian Krupiński – radny Sejmi-
ku Województwa Mazowieckiego, Marcin Grabowski – dyrektor Delegatury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce, wizytator Jolanta Go-
dlewska z Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie, starosta 
ostrowski Zbigniew Kamiński, wójt gminy Ostrów Mazowiecka Waldemar 
Brzostek, przewodniczący Rady Gminy Sylwester Rozumek z radnymi Maria-
nem Kacprzakiem i Krystyną Kacpurą, bryg. Janusz Iwanowski – komendant 

Przed symboliczną mogiłą sybiraków na cmentarzu parafialnym w Jasienicy (od 
lewej): starosta ostrowski Zbigniew Kamiński, prezes Zarządu Oddziału Warszaw-
skiego ZS Stanisław Sikorski, dyrektor Delegatury Mazowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Ostrołęce Marcin Grabowski, dyrektor szkoły Adam Jabłonka, wójt 
gminy Ostrów Mazowiecka Waldemar Brzostek, przewodniczący Rady Gminy 
Ostrów Mazowiecka Sylwester Rozumek
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powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Danuta Umińska – prezes Oddziału 
Powiatowego TPD w Ostrowi Mazowieckiej, Waldemar Pałys – przewodni-
czący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświa-
ty i Wychowania w Ostrowi Mazowieckiej, delegacja Związku Piłsudczyków 
RP z Ostrowi Mazowieckiej – Alina Rytelewska i Kazimierz Duda, Cecylia 
i Jan Elceserowie – chrzestni sztandaru szkoły, właściciele miejscowej firmy 
ELKOPOL, dyrektorzy szkół gminnych Marta Kamińska, Edward Urbanow-
ski, Jacek Stachacz, Henryk Fidura i Leszek Szulkowski, Agnieszka Kosewska 
– dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą 
w Nagoszewie, Stefan Matys – sołtys wsi Kalinowo oraz przyjaciele szkoły 
Ireneusz Malec i Andrzej Mierzwiński, harcerze z 21 DH „Plejady” z Komo-
rowa z drużynową pwd. Małgorzatą Szyszkowską i 29 drużyny „Pogodni” 
z Ostrowi Mazowieckiej z drużynową phm. Grażyną Dudą.

Wśród pocztów sztandarowych znalazły się sztandary sybiraków, OSP 
w Kalinowie, szkół średnich z Ostrowi Mazowieckiej, szkół podstawo-
wych z gminy Ostrów Mazowiecka oraz Szkoły Podstawowej im. Stefa-
na Kardynała Wyszyńskiego w Czerwinie. Ogółem w uroczystości wzięło 
udział 20 pocztów sztandarowych.

Przemarsz przez miejscowość Kalinowo, szyk prowadzi komendant OSP w Kalino-
wie Krzysztof Radwański
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Mszę świętą w intencji zmarłych i żyjących sybiraków pod przewodnic-
twem ks. bp. Janusza Stepnowskiego, ordynariusza diecezji łomżyńskiej, 
odprawili ks. dr Jan Okuła – dziekan dekanatu WNMP w Ostrowi Mazo-
wieckiej, ks. kanonik Piotr Kapelański – proboszcz parafii pw. św. Rocha 
w Jasienicy oraz ks. dr Marek Chrzanowski – wikariusz tutejszej parafii. 
W homilii ksiądz biskup podkreślił znaczenie pamięci wydarzeń i ludzi 
z historii naszej ojczyzny, szczególnie w 100. rocznicę jej niepodległości.

Po mszy świętej wszyscy uczestnicy Marszu w szyku pod ochroną policji, 
OSP w Kalinowie oraz ratowników medycznych przemaszerowali na od-
cinku Jasienica–Kalinowo. Pomimo upału wszyscy podążali ramię w ramię  
– 90-letni sybiracy, duchowni na czele z księdzem biskupem, władze, poczty 
sztandarowe, młodzież, dzieci oraz okoliczni mieszkańcy. Z biało-czerwony-
mi chorągiewkami manifestowali pamięć Sybiru i swój patriotyzm. 

Przemarsz zakończył się przy pomniku Zesłańców Syberyjskich Zie-
mi Ostrowskiej, znajdującym się przy szkole w Kalinowie. Tu odczytany 

Delegacja uczestników Marszu – uczennica Emilia Dąbkowska, wójt Waldemar 
Brzostek, dyrektor szkoły Adam Jabłonka – składa wiązankę kwiatów i znicz na 
pomniku poświęconym sybirakom ziemi ostrowskiej przy szkole w Kalinowie
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został apel pamięci i złożone wiązanki kwiatów od uczestników Marszu. 
Posadzono też przy tej okazji Drzewo Pamięci Sybiru w ramach realizo-
wanej przez szkołę ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Drzewa Pamięci... 
Drzewa Wspomnień…”. Aktu posadzenia drzewa oraz odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej dokonali wspólnie ks. bp Janusz Stepnowski, wójt Waldemar 
Brzostek oraz dyrektor szkoły Adam Jabłonka. 

Dalsza część uroczystości odbyła się w remizie OSP w Kalinowie. 
Były tu wystąpienia gości oraz koncert pieśni sybirackich i patriotycznych 
w wykonaniu uczniów szkoły oraz zespołu Kwiaty Polskie z Chmielewa.

Marsz zakończył się wspólną grochówką przygotowaną przez rodziców 
oraz zakład ELKOPOL, zwiedzaniem izby pamięci szkoły oraz wpisami 
gości do Księgi Pamiątkowej szkoły.

Sadzenie Drzewa Pamięci Sybiru. Aktu posadzenia drzewa oraz odsłonięcia ta-
blicy pamiątkowej dokonali wspólnie ks. bp Janusz Stepnowski, wójt Waldemar 
Brzostek oraz dyrektor szkoły Adam Jabłonka



I Marsz Pamięci Sybiru na Ziemi Ostrowskiej zgromadził ponad  
200 uczestników. Była to głównie młodzież z okolicznych szkół, miesz-
kańcy parafii oraz sybiracy i ich rodziny. Uczestnicy w szczególny spo-
sób, poprzez swoją drogę i trud, mogli uczcić pamięć Golgoty Wscho-
du. Zamanifestowali także swoje postawy współczesnego patriotyzmu  
w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Adam Jabłonka

Absolwentka naszej szkoły Agnieszka Krupa i chór szkolny w repertuarze o treści 
sybirackiej
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WSPOMNIENIE O ANI  
– DR ANNIE MILEWSKIEJ-MŁYNIK

8 sierpnia 2018 r. pożegnaliśmy zmarłą w ostatni dzień lipca br. dr Annę 
Milewską-Młynik – pracownika Muzeum Niepodległości w Warszawie, 
badacza i popularyzatora tematyki kresowej i zesłańczej, przyjaciela śro-
dowisk kresowych, sybirackich i łagierniczych, a przede wszystkim muze-
alnika – kustosza dyplomowanego ratującego i eksponującego materialne 
i duchowe ślady polskości na Kresach Wschodnich RP oraz sowieckich 
represji wobec zamieszkałej tam ludności polskiej.

Dr Anna Milewska-Młynik (1950–2018), z wykształcenia etnograf pra-
cujący w tym zawodzie od ukończenia studiów na Uniwersytecie Warszaw-
skim, w 1993 r. podjęła pracę w Muzeum Niepodległości w Warszawie. 
To dzięki jej działaniom powstały tu kolekcje Krzemieniecka i Sybiracka, 
gromadzące pamiątki dokumentujące historię małego miasteczka na Wo-
łyniu ze słynnym Liceum Krzemienieckim oraz zesłańcze losy Polaków 
w czasach stalinowskich. Nie było to łatwe, gdyż tematyka ta w okresie 
Polski Ludowej była przemilczana, a nawet ukrywana wręcz przed pol-
skim społeczeństwem. Dzięki współpracy z krzemieńczanami, Związkiem 
Sybiraków, Stowarzyszeniem Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej i in-
nymi organizacjami udało się przygotować i otworzyć szereg wystaw, jak 
np. „Krzemieniec miasto wielkiej tęsknoty” czy „Sybiracy 1940–1956”. 
Warto tu zwrócić uwagę, że od 1994 r. zgromadzono w muzealnej Kolekcji 
Sybirackiej ponad 1500 eksponatów, w zdecydowanej większości darowa-
nych do zbiorów. W dużej części obiekty te wykorzystane były na trzech 
wystawach w Muzeum Niepodległości pod wspólnym tytułem „Sybiracy 
1940–1956”. Pierwsza z nich, otwarta 10 lutego 1996 r. dla upamiętnienia 
szczególnie ważnej dla represjonowanych rocznicy pierwszej wywózki, 
eksponowana była w dwóch salach Pałacu Przebendowskich (Radziwił-
łów), dwie następne w Oddziale Muzeum Niepodległości w X Pawilonie 
Cytadeli Warszawskiej, pierwsza na parterze, druga w salach pierwszego 
piętra. Autorką scenariuszy wystaw i ich komisarzem była właśnie Ania. 
Ukazywały one realia życia zesłańców na tzw. wolnym osiedleniu oraz 
w sowieckich łagrach. Dwóm pierwszym ekspozycjom towarzyszyły fol-
dery „Sybiracy 1940–1956” autorstwa Anny Milewskiej-Młynik, wydane 
przez Muzeum Niepodległości w Warszawie w 1996 r. i w 2000 r. Trzecia 
z wystaw udokumentowana była folderem polsko-angielskim, przygoto-
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wanym również przez Anię. Jej autorstwa jest też wydany przez Muzeum 
Niepodległości katalog Kolekcji Sybirackiej tom I, pracowała również nad 
II tomem, który dotychczas nie został wydany. 

Zarówno o Kolekcji Sybirackiej, jak też o wystawach w Muzeum Nie-
podległości poświęconych tematyce sybirackiej i kresowej pisała w wielu 
czasopismach: „Niepodległość i Pamięć”, „Zesłaniec”, „Sybirak”, „Wro-
cławskie Studia Wschodnie”, „Kwartalnik Stowarzyszenia Łagierników 
Żołnierzy Armii Krajowej” i w innych. Jej artykuły mówią o wybitnych 
zesłańcach zarówno carskich, jak też sowieckich. Pisała o Bronisławie Pił-
sudskim – bracie marszałka Józefa Piłsudskiego, badaczu dziejów i oby-
czajów Ajnów zamieszkujących Sachalin oraz Wyspy Japońskie i Kuryl-
skie, Aleksandrze Sochaczewskim – malarzu Syberii i zesłańców z okresu 
carskiej Rosji, czy Marianie Jonkajtysie – autorze „Marsza Sybiraków”. 
Szczególnymi postaciami w dorobku dr Anny Milewskiej-Młynnik byli 
Seweryn Gross oraz Feliks Mostowicz. Sewerynowi Grossowi – zesłańco-
wi carskiemu do Kazachstanu – poświęciła swoją pracę doktorską, wyda-
ną w 2012 r. nakładem Muzeum Niepodległości, zatytułowaną „Seweryn 
Gross wśród badaczy kazachskiego prawa zwyczajowego”. Feliks Mosto-
wicz, syn polskich zesłańców z 1936 r., urodzony w Kazachstanie (obecnie 
mieszka w Polsce), poświęcił talent malarski tematyce zesłańczej, inspiru-
jąc się w swojej twórczości wspomnieniami rodziny, sąsiadów i własnymi. 
Część jego obrazów znajduje się w Kolekcji Sybirackiej Muzeum Niepod-
ległości. Były one prezentowane na wystawie przygotowanej przez Anię 
zatytułowanej „Malarski pamiętnik Feliksa Mostowicza”, której towarzy-
szył katalog jej autorstwa wydany pod tym samym tytułem. 

Inną formą propagowania tematyki zesłańczej były inspirowane i ini-
cjowane przez nią cykle spotkań, popularyzujących wiedzę o historii Po-
laków na Syberii i w Kazachstanie: „Przez tajgę, tundrę i stepy – ślada-
mi polskich zesłańców”, „Prawdy jawne i ukryte, czyli o czym świadczą 
sybirackie pamiątki” oraz „Gwiazdy na Syberii” przypominające polskich 
artystów przebywających na Syberii. Spotkania te cieszyły się dużym 
uznaniem i miały swoją stałą publiczność, a ich niewątpliwym walorem 
były prezentowane fotografie dokumentalne oraz współcześnie wykonane 
podczas licznych podróży Anny Milewskiej-Młynik po Rosji i Kazachsta-
nie śladami polskich zesłańców i łagierników. Przez kilka lat swoje urlopy 
wypoczynkowe poświęcała na wyjazdy nad Bajkał, do Irkucka, Wierszyny 
i Usola, do Władywostoku, na Wyspy Sołowieckie, do Workuty czy do 



Kazachstanu, co było niezwykle pomocne w poznaniu warunków życia ze-
słańców i więźniów, a także w zrozumieniu ich psychiki. 

Dr Anna Milewska-Młynik była czynnym członkiem Komisji Badań 
nad Historią Syberii Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii 
Nauk, brała udział w pracach komisji egzaminacyjnych olimpiad historycz-
nych o losach Polaków na Wschodzie oraz spektakli teatralnych i filmów 
dokumentalnych. Współpracowała z organizacjami kresowymi i sybirac-
kimi, uczestniczyła w ich uroczystościach i spotkaniach środowiskowych 
oraz z redakcjami wydawanych przez nie czasopism. Współredagowała 
pismo Zarządu Głównego Związku Sybiraków „Zesłaniec”, a od 2017 r. 
pełniła funkcję redaktora naczelnego „Kwartalnika” Stowarzyszenia Ła-
gierników Żołnierzy Armii Krajowej, angażując się z pasją w jego dalszy 
rozwój.

Społeczna Fundacja Pamięci Narodu Polskiego uhonorowała ją za ca-
łokształt pracy naukowej medalem Mater Polonia Nostra Est, a Zarząd 
Główny Związku Sybiraków Odznaką Honorową Sybiraka za wkład pracy 
w dokumentację dziejów Sybiru.

Ania miała jeszcze wiele niezrealizowanych planów: wystawę „Kresy 
i bezkresy”, kolejne spotkania z cyklu „Gwiazdy na Syberii”, książkowe 
wydanie relacji z podróży po Rosji i Kazachstanie „Przez tundrę, tajgę 
i stepy”, kolejne artykuły i wiele innych pomysłów. Szkoda, że plany te nie 
zostaną już zrealizowane.

Aniu, bardzo brakuje nam Twojej inspiracji, siły przekonywania, pasji 
i emocji, jakie wkładałaś we wszystko, czym się zajmowałaś. Pamięć o To-
bie doda nam jednak siły do realizacji naszych wspólnych przecież zamie-
rzeń. Śpij spokojnie!

Regina Madej-Janiszek
Muzeum Niepodległości w Warszawie
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Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 27 maja 2018 r., przeżywszy 89 lat, 
odeszła od nas 

śp. Danuta Rybicka 

Lwowianka, więzień łagrów sowieckich, wieloletni wiceprezes Zarządu Oddziału 
Związku Sybiraków w Nowym Sączu.

Za godną naśladowania postawę została uhonorowana m.in. Krzyżem Zesłańców 
Sybiru, Krzyżem Więźniów Politycznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem Pro 
Memoria i Pro Patria, Krzyżem Małopolski, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla 

Związku Sybiraków, srebrnym Jabłkiem Sądeckim.
Uczyła młodzież patriotyzmu, tolerancji i przebaczania.

Cześć Jej pamięci!

Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Nowym Sączu.
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