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Uroczystość wręczenia sztandaru dla Zespołu Szkół  

i Placówek Kształcenia Zawodowego im. Zesłańców  

Sybiru w Zielonej Górze. 
 

Bardzo ważnym wydarzeniem dla Sybiraków z Oddziału w Zielonej 

Górze był 21 wrzesień 2021 rok. W tym dniu w Zielonogórskiej Fil-

harmonii odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru przez Zielonogór-

skich Sybiraków dla Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodo-

wego im. Zesłańców Sybiru. Nadanie imienia Zesłańców Sybiru dla 

Szkoły odbyło się na mocy uchwały Rady Miasta Zielona Góra z dnia 

28 kwietnia 2020 roku. Jest to jedyna szkoła w zasięgu działania Od-

działu Związku Sybiraków w Zielonej Górze nosząca imię Zesłańców 

Sybiru. Nadanie dla Szkoły imienia Zesłańców Sybiru poprzedzone 

było licznymi spotkaniami Sybiraków koła nr 8 w Zielonej Górze z 

Uczniami, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców tej placówki oświa-

tiowej. Szczególnie dużo wysiłku włożyli w tej sprawie Wacław Man-

dryk, Marian Szymczak i Fryderyk Cielecki, przy dużym wsparciu 

Pani Wiolety Haręźlak wiceprezydent Zielonej Góry i Katarzyny Per-

nal – Wyderkiewicz wicekurator oświaty. 

Sztandar został ufundowany przez: Zielonogórskich Sybiraków, firmy 

współpracujące ze Związkiem Sybiraków, Urząd Miasta Zielonej 

Góry, nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia 

Zawodowego. 

Filharmonia Zielonogórska na uroczystość została przepięknie udeko-

rowana przez uczniów szkoły.  

Uroczystość prowadzili: nauczyciel Istiena Boguszewicz – Gnatowicz 

i uczeń IV klasy Technikum nr 5 Bartłomiej Śliwiński. Scenariusz 

przygotowała nauczycielka Małgorzata WalkowiczNa uroczystości 

przybyli licznie zaproszeni goście a wśród nich: Robert Dowhan  

senator RP, Katarzyna Osos poseł na Sejm RP, Piotr Barczak 
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Przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra , Wioleta Haręźlak  

dyrektor departamentu wydziału spraw społecznych Urzędu Miasta 

Zielonej Góry, Małgorzata Ostrowska Naczelnik Wydziału Urzędu 

Miasta Zielonej Góry, Bogusław Zaraza Kierownik Wydziału Spraw 

Społecznych Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, Zbigniew 

Dymitruk kapelan Sybiraków, przedstawiciele firm współpracujących 

ze Związkiem Sybiraków, delegacja Sybiraków z Gorzowa Wlkp.  

z członkiem Zarządu Głównego Związku Sybiraków Mieczysławem 

Wirszycem, delegacje Sybiraków z kół terenowych, liczna grupa mło-

dzieży szkolnej. Sala Filharmonii Zielonogórskiej była wypełniona, 

obecnych było około 400 osób. 

Gospodarzem uroczystości była Pani dr Bożena Bogucka dyrektor 

szkoły. Początek uroczystości rozpoczęto wręczeniem sztandaru z za-

chowaniem obowiązującego ceremoniału. Symboliczny gwóźdź  

w drzewiec sztandaru w imieniu fundatorów wbił młotkiem Jan Ol-

szewski – prezes koła nr 8 Związku Sybiraków w Zielonej Górze. 

Wręczenia sztandaru dla  Dyrektor szkoły dr Bożenie Boguckiej, do-

konali w imieniu Związku Sybiraków: Wacław Mandryk prezes Od-

działu Związku Sybiraków w Zielonej Górze, Jan Olszewski prezes 

koła nr 8 w Zielonej Górze i Maria Tarwacka - członek zarządu koła 

nr 8 w Zielonej Górze. Wystąpienie okolicznościowe wygłosiła Pani 

dyrektor szkoły dr Bożena Bogucka podkreślając, że jest to jedna  

z najważniejszych uroczystości w dotychczasowej historii szkoły i sta-

nowi duże wyróżnienie w patriotycznym jej wizerunku, bo Sybiracy 

za patriotyczną postawą na zesłaniu, zasłużyli się także jako żołnierze 

w odzyskaniu niepodległości kraju i jego odbudowy  ze zniszczeń  

wojennych. 

W imieniu Sybiraków zabrał głos Wacław Mandryk wiceprezes  

Zarządu Głównego i prezes Zielonogórskiego Oddziału Związku  

Sybiraków, przedstawiając tragiczne losy Polaków na zesłaniu, którzy  
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ponosili także ofiary życia w szeregach Wojska Polskiego w czasie 

drugiej wojny światowej między innymi: pod Lenino, w walkach 
  

o Kołobrzeg, Warszawę, Monte Cassino, Bolonię. Mówiąc, że nadanie 

dla szkoły imienia Zesłańców Sybiru stanowi również trwały znak  

pamięci na Ziemi Lubuskiej, przedstawiający losy narodu polskiego  

w odzyskaniu niepodległości oraz przekazywanie tej wiedzy dla mło-

dego pokolenia Polaków. Wystąpienia na tej podniosłej uroczystości 

mieli Wioleta Haręźlak, przekazując m. in. wyrazy uznania od Janusza 

Kubickiego Prezydenta Zielonej Góry, Katarzyna Pernal – Wyderkie-

wicz w imieniu własnym i Kurator Oświaty Ewy Rawa, życzyła szkole 

i Sybirakom, by nadane imię dla szkoły stanowiło hołd dla trwałej  

pamięci o tych, którzy byli ofiarami totalitaryzmu Rosji sowieckiej. 

Poświęcenia sztandaru wraz z modlitwą i jego symbolicznego  ucało-

wania dokonał kapelan Zielonogórskich Sybiraków ks. Zbigniew  

Dymitruk, mówiąc przy tym w duchu patriotyczno – religijnym o tra-

gizmie zesłania i niezłomnej wierze Zesłańców w powrót do wolnej 

ojczyzny. 

Następnie odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły, 

były to scenki rodzajowe, patriotyczne wiersze i pieśni w tym Marsz 

Sybiraków, co zostało nagrodzone gromkimi oklaskami.  

Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na okolicznościowy  

poczęstunek w podziemiach filharmonii. Obfity, smaczny i atrakcyjny 

wizualnie - poczęstunek został przygotowany przez uczniów klas  

gastronomicznych szkoły, spożywano go z apetytem, dziękując przy 

tym młodzieży za wspaniały jego smak i zmysłową formę wykonania. 

Całość odbytej uroczystości należy uznać także, jako przykład inte-

gracji pokoleń. 

 

                                                           Opracował: Wacław Mandryk 
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Wacław Mandryk Prezes Oddziału Związku Sybiraków w Zielonej Górze w asyście 

Marii Tarwackiej i Jana Olszewskiego (niewidoczny) wręcza sztandar Pani Bożenie 

Boguckiej Dyrektor szkoły. 
 

 
Pani Bożena Bogucka – Dyrektor szkoły wręcza sztandar dla pocztu 

sztandarowego 
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Jan Olszewski prezes koła nr 8 w Zielonej Górze z Panią Bożeną Bogucką –  

Dyrektor szkoły, w imieniu sponsorów sztandaru wbija symboliczny gwóźdź  

w drzewiec sztandaru. 
 

 
Kapelan Zielonogórskich Sybiraków ks. Zbigniew Dymitruk wyraża swój szacunek 

do sztandaru. 
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Zbiórka  produktów  żywnościowych  żywności dla  

POLSKICH KOMBATANTÓW I ICH RODZIN NA 

KRESACH  w  ramach  akcji  Stowarzyszenia   

"Odra- Niemen" 
 

To  już  5  raz  jak Koło Związku Sybiraków w Dębicy w zorganizo-

wało  akcję zbiorki produktów żywnościowych dla rodaków. 

Ziarnko do ziarnka. Burmistrz Miasta Dębica dołączył do akcji, jak 

też Gminne Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica, uczniowie 

Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mroczki w Górze Motycznej 

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jodłowej, Publicznej Szkoły Podstawo-

wej przy ulicy Niepodległości w Pilźnie, Szkoły Podstawowej w Łę-

kach Górnych, Szkoły Podstawowej w Słotowej, a także  Gminna 

Spółdzielnia Samopomoc Chłopska i Dom Kultury - w Pilźnie.   

Drukarnia "ZET" w Dębicy nieodpłatne wykonała 1500 szt. ulotek,  

a Hotel  "Willa Wiluszówka" udostępnił swe pomieszczenie na maga-

zyn. 

Zbiórka  prowadzona w biurze Koła zaowocowała 791 kg produktów. 

Ciężko było się obrócić gdy segregowaliśmy i pakowaliśmy dostar-

czone produkty. Musieliśmy zając część korytarza. Wszystko zostało 

posegregowane i przygotowane do transportu. To rekord tego co  w 

tej akcji dostarczyli tylko do naszego biura ofiarodawcy. 

Finalnym akcentem akcji była zbiórka przeprowadzona w dniu 18 

grudnia w  Galerii Dębickiej.  Tutaj wsparli dyżurujących Sybiraków 

członkowie Podkarpackiego Stowarzyszenia Miłośników Militariów  

z Rzeszowa i Strzelcy z  J.S 2017 w Dębicy . 

No to mamy REKORD. Wprawdzie nie o rekordy walczyliśmy ale  

o produkty dla Polaków na Kresach. TU MIESZKAŃCY DĘBICY 

przekazali w nasze ręce 912 kg żywności!!! Między innymi: 82 l oleju, 

222 szt. opakowań makaronu, 164 kg ryżu i kasz różnych, 42 kg mąki 
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260 szt. konserw mięsnych, 36 kg kawy prawdziwej, słodycze, cukier- 

ki, ciastka, czekolady etc.  

Podsumowując akcję "Rodacy Bohaterom" organizowaną w Dębicy  

i okolicach przez Związek Sybiraków w Dębicy zebraliśmy: w biurze 

- 791 kg, w Pustkowie 160 kg, ze Słotowej i Pilzna 180 kg , w Galerii 

912 kg = RAZEM : 2.043 kg - To BARDZO DUŻO !!!! 

Dziękujemy koleżankom i kolegom z naszego koła, wszystkim tym 

których wymienialiśmy w poprzednich relacjach dębiczankom i dębi-

czanom, wszystkim LUDZIOM WIELKIEGO, DOBREGO SERCA. 

Znowu za rok podziałamy wspólnie.    

Opracował: Jerzy Godzisz 

 

 
 

Zbiórka darów w Galerii Dębica  
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Członkowie Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego  

i Gazownictwa SA  u Dębickich  Sybiraków 
 

W dniu 21 grudnia 2021 r. Dębickich Sybiraków odwiedzili członko-

wie Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA.  

Z świątecznymi prezentami odwiedzili najstarszego Sybiraka w jego 

mieszkaniu, a z 4-ką innych spotkali się w  biurze. W  imieniu  PGNiG  

panowie Paweł Rybicki i Piotr Gnidiuk przekazali świąteczne życze-

nia wszystkim Dębickim Sybirakom. Razem z przedstawicielami 

PGNiG przybył też Krzysztof Krzemiński - Prezes Mazowieckiego 

Oddziału Odra  - Niemen a zarazem – Przewodniczący NSZZPW 

Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne. Roz-

mowy przy owocowej herbatce z świątecznym ciastem miały sympa-

tyczny wymiar i przebiegły w miłej atmosferze z nadzieją na dalszą 

współpracę i wsparcie w 2022 r. Pan K. Krzemiński odwiedził na za-

proszenie  Sybiraków i Wójta Gminy Dębica Uzdrowisko Latoszyn 

gdzie gościnnie oprowadzał  przybyłych Z-ca Wójta Gminy Dębica - 

Marek Mikrut i Dyr. Uzdrowiska Marcin Nowak. Kreślą się perspek-

tywy dalszych kontaktów Gminy Dębica z ZZPW. W spotkaniu 

uczestniczyło też kierownictwo Podkarpackiego Oddziału Stowarzy-

szenia Odra - Niemen.  

  

https://www.facebook.com/marek.mikrut.90?__cft__%5b0%5d=AZWu4TdTGLI6TyIIMnXMFDAiI34KAftZCxRaji68dVniQT1NZrp_KgiF0P9m-C6nPZWqHmILiZLZPxQ97Fd1gvVxXF6aAbgI2qdTKk-WBk1-FXMUpF9WXiWaS2nnb4wlV48&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/marcin.nowak.14019338?__cft__%5b0%5d=AZWu4TdTGLI6TyIIMnXMFDAiI34KAftZCxRaji68dVniQT1NZrp_KgiF0P9m-C6nPZWqHmILiZLZPxQ97Fd1gvVxXF6aAbgI2qdTKk-WBk1-FXMUpF9WXiWaS2nnb4wlV48&__tn__=-%5dK-R
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Od  lewej:  Sybiracy: Barbara Nożyńska, Maria Nykiel, Jan Kudyba, Maria  Aktyl. 

PGNiG Paweł Rybicki i Piotr Gnidiuk, Odra - Niemen Podkarpacie - Krystian  Fila. 

 

Podsumowanie działalności Koła Związku Sybiraków  

w Wałbrzychu, w Roku 2021. 
 

Miniony 2021r.  to kolejny rok panującej pandemii i kolejnych utrud-

nionych działań naszego Koła. Mimo wszystkich przeciwności w mi-

nionym roku udało się przeprowadzić wiele ciekawych wydarzeń, 

które przedstawiam poniżej. 

10 lutego uczestniczyliśmy we Mszy św. w intencji żywych i zmarłych 

Sybiraków w dzielnicy Poniatów a następnie złożyliśmy wieńce  

i kwiaty pod pomnikiem Ofiar Syberyjskiej Golgoty na Piaskowej Gó-

rze. 
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W marcu ubiegłego roku ogłosiliśmy Konkurs sybiracki dla Szkół 

Miasta Wałbrzycha i Powiatu Wałbrzyskiego. Wpłynęło ponad sto 

prac a prace zwycięskie zostały zaprezentowane na stronie Sybiracy - 

Pamiętamy . 

9 maja 2021 r. jako członek wałbrzyskiego Koła Związku Sybiraków 

brałem udział w 5. edycji Polish Heritage Days w dniach 01 - 

09.05.2021. Silniejsi Razem gdzie internetowej społeczności przed-

stawiono prezentację Sybiracy-pamiętamy. 

10.06.2021 r. wyłoniliśmy laureatów Konkursu sybirackiego. 

30.06.2021 r. pożegnaliśmy na cmentarzu na Białym Kamieniu na-

szego kolegę, wieloletniego członka pocztu sztandarowego Stanisława 

Lebiedzia. 

08.07.2021 r. w ZSP nr 7 w Wałbrzychu odbyło się nadzwyczajne ze-

branie członków i Zarządu Koła Sybiraków w Wałbrzychu gdzie do-

konano wyboru nowych władz Koła. Prezesem Koła ZS ponownie zo-

stała Pani Joanna Baniukiewicz. 

15.09.2021 r. braliśmy udział w uroczystej Akademii w Boguszowie-

Gorcach podczas której został nadany tytuł Zasłużony dla Miasta Bo-

guszów-Gorce Prezesowi naszego Oddziału Panu Adamowi Mitelsz-

tet. 

17.09.2021 r.  rozpoczęły się uroczystości na Piaskowej Górze przy 

pomniku Ofiar Syberyjskiej Golgoty oraz dalsza część uroczystości  

w Szkole Podstawowej przy ul. Głównej 2, gdzie wręczyliśmy laure-

atom konkursu ufundowane nagrody. Przypomnę, że fundatorami tej 

edycji Konkursu byli: 

- Urząd Miasta w Wałbrzychu  

- Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu 

- Zamek Książ w Wałbrzychu  

- Stara Kopalnia - Centrum Nauki i Sztuki  

- Związek Sybiraków Koło w Wałbrzychu wraz z Oddziałem. 

 
 

https://www.facebook.com/sybiracy.pamietamy/?__cft__%5b0%5d=AZWpRnFizBGGLUHvYMW-tPgGOsrGHkOWvp2tg78Nr7dNZRWtMEwiill6s5_uJ_dIqFJCRXC6iR5yRFepDNVE8MzpjwCCFG4ToyrFFEAPuJ3YqaMF0GrnpPTtl3YsXSs6vzUVo2rtopA-46w6_v_I-GHs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/sybiracy.pamietamy/?__cft__%5b0%5d=AZWpRnFizBGGLUHvYMW-tPgGOsrGHkOWvp2tg78Nr7dNZRWtMEwiill6s5_uJ_dIqFJCRXC6iR5yRFepDNVE8MzpjwCCFG4ToyrFFEAPuJ3YqaMF0GrnpPTtl3YsXSs6vzUVo2rtopA-46w6_v_I-GHs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/KsiazWalbrzych/?__cft__%5b0%5d=AZWpRnFizBGGLUHvYMW-tPgGOsrGHkOWvp2tg78Nr7dNZRWtMEwiill6s5_uJ_dIqFJCRXC6iR5yRFepDNVE8MzpjwCCFG4ToyrFFEAPuJ3YqaMF0GrnpPTtl3YsXSs6vzUVo2rtopA-46w6_v_I-GHs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/starakopalnia/?__cft__%5b0%5d=AZWpRnFizBGGLUHvYMW-tPgGOsrGHkOWvp2tg78Nr7dNZRWtMEwiill6s5_uJ_dIqFJCRXC6iR5yRFepDNVE8MzpjwCCFG4ToyrFFEAPuJ3YqaMF0GrnpPTtl3YsXSs6vzUVo2rtopA-46w6_v_I-GHs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/sybiracy.walbrzych/?__cft__%5b0%5d=AZWpRnFizBGGLUHvYMW-tPgGOsrGHkOWvp2tg78Nr7dNZRWtMEwiill6s5_uJ_dIqFJCRXC6iR5yRFepDNVE8MzpjwCCFG4ToyrFFEAPuJ3YqaMF0GrnpPTtl3YsXSs6vzUVo2rtopA-46w6_v_I-GHs&__tn__=kK-R
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W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia w poło-

wie października poprosiliśmy Szkoły Podstawowe o przygotowanie 

kartek świątecznych z napisem „Dla Sybiraka od młodego Polaka”. 

Wpłynęło ponad 400 kartek i za wszystkie serdecznie Szkołom dzię-

kujemy. 

25.10.2021 r. razem z Wiceprezesem Koła Panem Adamem Mitelsztet 

gościliśmy w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Sybiru w Lubawce, 

gdzie przeprowadziliśmy lekcję żywej historii. 

02.11.2021 r. oddaliśmy cześć zmarłym podczas Lampionów Pamięci 

przed wałbrzyskim Ratuszem. Wśród wyczytanych była nasz kole-

żanka Michalina Błaż-Bazan wieloletnia Prezes naszego Koła. 

05.11.2021 r. w budynku Ratuszu w Wałbrzychu odbył się nadzwy-

czajny IX Zjazd Delegatów Kół ZS należących do Wałbrzyskiego Od-

działu ZS celem dokonania wyboru nowych władz Zarządu Oddziału. 

Prezesem Oddziału ponownie wybrano Pana Adama Mitelsztet. 

12.11.2021 r. wzięliśmy udział w organizowanym Wieczorze Patrio-

tycznym w Bibliotece pod Atlantami w Wałbrzychu. Miałem ogromny 

zaszczyt być prelegentem tego wieczoru. 

03.12.2021 r. w ZSP Nr 2 w Wałbrzychu przedstawiciele naszego 

Koła wzięli udział w lekcji żywej historii z uczniami klas ósmych. 

Miałem przyjemność prowadzić tą lekcję wraz z Sybiraczką naszego 

Koła Panią Raisą Podhorodecką, która przybliżyła uczniom swoje sy-

beryjskie wspomnienia. 

10.12.2021 r.  wałbrzyscy Sybiracy będą wspominają bardzo mile. Do 

naszej siedziby przybyli gospodarze naszego Miasta Pan Prezydent 

Roman Szełemej, Pani Wiceprezydent Sylwia Bielawska oraz Pani 

Gabriela Niewiadomska z Urzędu Miasta i przywieźli 60 paczek dla 

członków naszego Koła. 

Serdecznie za ten dar dziękujemy. Paczki rozwieźliśmy do domów Sy-

biraków. Końcem roku od anonimowego darczyńcy otrzymaliśmy 

używany ale sprawny telewizor za który bardzo gorąco dziękujemy. 
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I tak oto kolejny rok dobiegł końca a w Nowy Rok wchodzimy z no-

wymi nadziejami i życzeniami dla wszystkich dobrego zdrowia i po-

myślności. 

Opracował: Wacław Kwieciński 

 

 
 

 



KOMUNIKAT 1/147  

16 
 

 

Działalność Związku Sybiraków w Słupsku  

w latach 2018-2021 
 

Opis działalności naszej należy podzielić na dwie części. 

Lata 2018-19 były okresem normalnej działalności. Tradycyjne 

roczne spotkania członków odbyły  się w ratuszu miejskim w Słupsku 

przy obecności władz samorządowych. Okolicznością była 90-ta rocz-

nica powstania Związku Sybiraków. W bibliotece miejskiej przygoto-

waliśmy wystawę okolicznościową pamiątek i książek. Pamiętaliśmy 

również o 100-ej rocznicy Niepodległości proponując postawienie 

przy placu Zwycięstwa pomnika Józefowi Piłsudskiemu. Propozycja 

nie przeszła. 

Przykładamy dużą wagę do przygotowań uroczystości Dnia Zbrodni 

Katyńskiej i Dnia Sybiraka. Nadal współpracujemy przy tych uroczy-

stościach z Zespołem Szkół Technicznych. Natomiast w kolach oraz 

w środowisku Ustka rocznicowe daty uczczono razem w środowisku 

samorządowym. Tradycyjne uroczystości w Lęborku przy pomniku 

Sybiraków odbywały się nawet podczas choroby prezesa Koła Pana 

Witolda Bania  w roku 2021. Udział naszych delegatów w Krajowym 

Zjeździe Delegatów w Legionowie w czerwcu 2018 to nowy okres 

pracy Związku mimo starzenia się całego środowiska. Nadal głównym 

problemem pozostawał projekt ustawy sejmowej o rekompensacie za 

pobyt na zesłaniu. 

W październiku roku 2019 przed wyborami parlamentarnymi zachę-

cono Sybiraków do głosowania przez rozpoczęcie procedury sejmo-

wej nad ustawą o świadczenie za pobyt na zesłaniu. W następnym roku 

w sierpniu ustawa weszła w życie. Niestety, to jednorazowe świadcze-

nie przyznane nam, kiedy byliśmy tam dziećmi, należało się naszym 

rodzicom.  Nie jako zadośćuczynienie, kwota 200 złotych za miesiąc  

zesłania, lecz jako symboliczne świadectwo krzywdy wyrządzonej  
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przez okupanta rosyjskiego w czasie Drugiej Wojny Światowej.   

Zarząd miał sporo pracy w pomocy naszym członkom. Był to trudny 

okres z uwagi na pandemię. Nie można ocenić, jaka liczba naszych 

członków odebrała to świadczenie. 

Od roku 2020 prowadziliśmy dyżury w naszym biurze w Słupsku  

w ograniczony sposób. Pełnione były dyżury z telefonem komórko-

wym biura przez członków Prezydium w domu. Dotyczyły one, nie-

stety, informacji o zgonach oraz chorobach nie tylko na Covid-19. 

Ograniczaliśmy też udział delegacji w uroczystościach oraz w pogrze-

bach. W podobny sposób działały zarządy kół w Człuchowie, Lęborku 

i Słupsku. Jedynie uroczyście ze sztandarem  braliśmy udział w uro-

czystościach Dnia Zbrodni Katyńskiej oraz Dnia Sybiraka. 

Pomimo trudności i ograniczeń epidemicznych pod koniec roku 2021 

przeprowadziliśmy wybory nowych władz naszych Kół oraz Zarządu 

Oddziału.  Oddział w Słupsku składa się z kół w Człuchowie, Lęborku 

i Słupsku. Zarząd Oddziału wybrał Prezydium w składzie: 

prezes Jerzy Lisiecki, wiceprezes Barbara Dolata, sekretarz Wiktoria 

Bicimirska, skarbnik  Maria Sałata członek prezydium Edward Nastaj.  

Dokonaliśmy też wyboru delegatów na Zjazd Krajowy. Podczas obrad 

delegatów Oddziału w Ratuszu Miejskim pod koniec listopada  

obecny był Zastępca Prezydenta Miasta Pan Marian Goliński, który 

odznaczony został  honorową odznaka Zasłużonego dla Związku Sy-

biraków. Takie odznaczenie otrzymali również działacze naszego 

Związku: Wiktoria Bicimirska, Albina Sycz i Józef Wróblewski.  

Z upoważnienia Prezesa Zarządu Głównego odznaczenia wręczał  

Jerzy Lisiecki, Prezes Zarządu Oddziału. 
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Delegaci na Walnym Zgromadzeniu w Słupsku. 
 

 
Osoby odznaczone. 
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Oddział Związku Sybiraków z tytułem Zasłużony  

dla Miasta Wałbrzycha. 
 

Komisja Edukacji i Kultury przy Urzędzie Miasta w Wałbrzychu 

przedstawiła radnym wniosek o nadanie wałbrzyskiemu Oddziałowi 

Związku Sybiraków tytułu Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha.  

Za przyjęciem wniosku głosowało 23 radnych i wniosek został przy-

jęty. 

Pragnę serdecznie podziękować organowi składającemu wniosek za 

piękne słowa w odczytanej laudacji oraz wszystkim biorącym udział 

w tym głosowaniu w imieniu całego Zarządu Oddziału i wszystkich 

zrzeszonych w nim członków Związku Sybiraków. Jestem bardzo 

wdzięczy za docenienie zasług naszego Oddziału, który od 1989 r. nie 

ustaje w pielęgnowaniu pamięci o naszych rodakach, którzy przeszli 

Golgotę Wschodu. Powyższe podziękowania miałem zaszczyt złożyć 

radnym na żywo podczas zdalnej debaty Rady Miejskiej. 
 

Poniżej treść odczytanej laudacji: 

Laudacja dla Związku Sybiraków – Oddział Wałbrzych Oddział 

Związku Sybiraków w Wałbrzychu powstał w 1989 r. zrzeszając po-

czątkowo Koła Ziemi Bystrzycy Kłodzkiej, Dzierżoniowskiej, Kłodz-

kiej, Świdnickiej, Wałbrzyskiej i Ząbkowickiej. 

Komitet Założycielski zorganizował Walne Zebranie dnia 28.08.1989 

r.  w Wałbrzychu, z którego wybrano 7 osobowy Zarząd. Pierwszym 

Prezesem Zarządu Oddziału wybrano Henryka Golmonta wałbrzysza-

nina. Wiceprezesami zostali Czesław Bartkiewicz ze Świdnicy i Jerzy 

Kobryń z Bystrzycy Kłodzkiej. Do Zarządu wybrano Józefa Micha-

łowskiego z Kłodzka, Tadeusza Jaworowskiego z Boguszowa-Gorc  

i Mieczysława Balowskiego z Jedliny Zdroju. Reaktywowany Woje-

wódzki Związek Sybiraków w Wałbrzychu miał 17 Kół terenowych 

działających na terenie dawnego województwa wałbrzyskiego a liczba 
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członków wynosiła maksymalnie 4300 osób.  

Na dzień 01.01.2021 r. Wałbrzyski Oddział ZS posiada 13 Kół  

a liczba członków ogółem wynosi 926 osób z tego 684 członków zwy-

czajnych i 242 wdów i wdowców po Sybirakach. 

Od początku istnienia Koła ZS podjęły szereg inicjatyw mających na 

celu utrwalanie wśród lokalnej społeczności pamięci o ofiarach stali-

nowskiego reżimu. Przez 32 lata od reaktywowania Oddziału wybu-

dowano 15 pomników w tym 2 w Wałbrzychu, zamontowano 21 tablic 

w tym 2 w Wałbrzychu. Pierwsza przy Pomniku Niepodległości, 

druga w Kościele pw Aniołów Stróżów. Nadano nazwę imienia Sybi-

raków 6 parkom i skwerom w tym w Wałbrzychu na Piaskowej Górze. 

Przywieziono urny z ziemią z 13 miejsc pobytu Sybiraków na Nie-

ludzkiej Ziemi. Zakupiono 3 różańce poświęcone Błogosławionemu 

Rafałowi Kalinowskiemu – Kapelanowi Sybiraków. Powstały 4 Izby 

Pamięci poświęcone Sybirakom między innymi w Ząbkowicach Śl. 

Nadano nawę 6 ulicom im. Sybiraków w tym w Wałbrzychu w dziel-

nicy Poniatów w roku 2019.  

Koła zrzeszone w Oddziale zakupiły 12 sztandarów. W Wałbrzychu 

12.04.1992 r. sztandar został wyświecony i oddany pod opiekę Sybi-

rakom. Zarząd Oddziału zakupił i zamontował 4 nieżyjącym Prezesom 

tablice nagrobkowe w Białymstoku na ścianie przy Pomniku-Grobie 

Nieznanego Sybiraka. Sybiracy należący do Oddziału współuczestni-

czyli we wpłatach na budowę pomników: w Licheniu, Wrocławiu, 

Białymstoku i w Warszawie. 

W roku 1997 i 2011 wałbrzyski Oddział wspierał finansowo dotknię-

tych powodzią Sybiraków z Bogatyni, Zgorzelca i Wrocławia. 

Uczestniczyli w zbiórce finansowej gdy w Sanktuarium w Grodźcu 

spłonął dach w miejscu naszych majowych pielgrzymek. Członkowie 

Wałbrzyskiego Oddziału odgrywają kluczową rolę w przekazywaniu 

młodemu pokoleniu wartości patriotycznych, obywatelskich oraz  
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poczucia szacunku do własnej kultury i tradycji uczestnicząc w lek-

cjach żywej historii w szkołach. 

Podczas takich lekcji przekazują potomnym swoje zesłańcze wspo-

mnienia, refleksje, rozbudzając zainteresowanie przeszłością Narodu. 

Przy wydatnej pomocy Prezydenta Miasta Wałbrzycha Pana Henryka 

Gołębiewskiego Oddział zorganizował wystawę znaków pamięci, 

która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców byłego 

województwa wałbrzyskiego. Wystawę w Okręgowym Muzeum 

w Wałbrzychu prowadzili Michalina Błaż-Bazan, Raisa Podhoro-

decka i Jerzy Listwan przybliżając zwiedzającym losy i gehennę jaką 

przechodzili Sybiracy zamieszczając w gablotach eksponaty przywie-

zione z deportacji tzw. pamiątki rodzinne. Wystawę tą pod hasłem 

„Sybiracy 1946-1956” odwiedziło ponad 3000 osób, głównie mło-

dzież szkolna z byłego województwa wałbrzyskiego. 

Zarząd Oddziału cyklicznie organizuje spotkania z młodzieżą połą-

czone z konkursami z wiedzy o historii sybirackiej.  

Uczniowie Szkół z Wałbrzycha, z Nowej Rudy, Bystrzycy Kłodzkiej 

i Świdnicy spisali wspomnienia Sybiraków z przeprowadzonych wy-

wiadów w latach 1998, 2000, 2001, 2003, 2008 i 2009. Spisane tomy 

nosiły nazwy: „Ptakom podobni”, „Katharsis”, „Golgota Wschodu”, 

„Na nieludzkiej ziemi”, „Biały krzyż” i „Paciorki polskiego różańca”. 

Na przestrzeni ostatnich 32 lat działalności Wałbrzyski Oddział wie-

lokrotnie organizował pielgrzymki patriotyczno-religijne do Grodźca, 

Częstochowy, Lichenia, Białegostoku i Wrocławia. Organizował rów-

nież wycieczki do miejsc urodzenia Sybiraków takich jak Wilno, 

Lwów, Stanisławów, Drohobycz, Podbuże, Krzemieniec, Borysław, 

Tarnopol i Kijów i inne. 

Jest on również organizatorem rocznic „10 luty”, „13 kwietnia”, „17 

września - Dzień Sybiraka”, organizatorem spotkań wigilijnych, wiel-

kanocnych dla członków Związku i zaproszonych gości przekazując 

im swoje przeżycia na „nieludzkiej ziemi” pozostawiając to ocenie  
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przyszłym pokoleniom jako spadek dla upamiętnienia historii a war-

tości moralne takie jak: honor nadzieja, wiara, przebaczanie, pojedna-

nie są wartościami każdego Sybiraka, pozwalającymi przetrwać tota-

litaryzm sowiecki. 

Historia Sybiraków stanowi niepodważalne świadectwo patriotyzmu, 

oddanie Ojczyźnie oraz niestrudzonego poświęcenia i służby na rzecz 

„misji sybirackiej”, jest gwarantem zachowania pamięci. Bez pamięci 

o przeszłości, bez zachowania uniwersalnych wartości nie może ist-

nieć zdrowe społeczeństwo czy silny Naród. 

Sybiracy w swoim życiu i działaniu kierują się Prawdą, dobrem Pań-

stwa do czego zobowiązują ich ofiary „Golgoty Wschodu” angażując 

cały potencjał na rzecz krzewienia pamięci o historii Polskiego Sybiru. 

Obrady IX Zjazdu Delegatów Oddziału Wałbrzych dnia 05.11.2021 r. 

wybrały nowy Zarząd a kierownictwo powierzyło ponownie 

Adamowi Mitelsztet w celu kontynuowania „misji sybirackiej” na 

rzecz społeczności lokalnej w latach 2021-2024. 

Zaangażowanie Wałbrzyskiego Oddziału w sprawy środowiska lokal-

nego oraz całokształt działań podejmowanych na rzecz krzewienia pa-

mięci o historii zasługują na słowa najwyższego uznania. 

Wobec powyższego wnioskuję o nadanie Oddziałowi Związku Sybi-

raków w Wałbrzychu tytułu „Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha”. 

Komisja Edukacji i Kultury UM w Wałbrzychu. 

 

Opracował: Wacław Kwieciński 
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Obchody 82. rocznicy I masowej deportacji 1940 r.  

w Białymstoku. 
 

 

W dniu 9 lutego 2022 r. Sybiracy spotkali się ze społecznością szkolną 

w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Andersa w Białymstoku. 

Uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu Sybira-

ków wraz z chórem danej szkoły. Następnie nastąpiła ceremonia od-

znaczeń. Prezes Tadeusz Chwiedź udekorował dyr. szkoły Renatę 

Frankowską Złotą Honorową Odznaką Zasłużony dla Związku Sybi-

raków, a dwie nauczycielki Honorową Odznaką Sybiraka.   

Przygotowany program artystyczny wzbudził w nas, Sybirakach, 

wiele wspomnień i emocji. Wygłoszona prelekcja przez prezesa Od-

działu, p. Tadeusza Chwiedzia, przywołała w słuchaczach refleksje na 

temat przyczyn i skutków układu Ribbentrop -Mołotow, w wyniku 

którego nastąpiło skazanie Polski na całkowitą zagładę. Obecna wice-

kurator wyraziła wyrazy uznania za znakomity program artystyczny 

oraz lekcję historii wygłoszoną przez p. T. Chwiedzia. Po oficjalnym 

spotkaniu spotkaliśmy się w ścisłym gronie na wspomnienia z okresu 

zesłania. 

Tego samego dnia, o godz. 19.00 spotkaliśmy się na dziedzińcu Mu-

zeum Pamięci Sybiru. Sygnałem do rozpoczęcia uroczystości był 

dźwięk dzwonu im. Józefa i Bronisława Piłsudskich - w dzwon ude-

rzyli przedstawiciele Wspólnoty Wnuków Sybiraków - Cezary Rut-

kowski, Elżbieta Rogowska. 

Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy pod pomnikiem Bohaterskiej 

Matki Sybiraczki przez prezydenta m. Białegostoku Tadeusza Trusko-

laskiego, Tadeusza Chwiedzia, prezesa Oddziału Związku Sybiraków 

w Białymstoku, dyr. Muzeum Pamięci Sybiru prof.  

Wojciecha Śleszyńskiego, zostały przekazane wspomnienia z areszto-

wania i wywózki 16-letniej dziewczyny, wywiezionej na Syberię. 
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Po chwili ciszy, zaczęliśmy ustawiać zapalone znicze przygotowane 

przez harcerzy. Palące się setki zniczy, ustawione na torach 

kolejowych sprawiały niesamowite wrażenie.   

Następnego dnia, 10 lutego, o godz. 10.00 odbyła się skromna 

uroczystość przy pomniku w Zaciszu k. Białegostoku. Przedstawiciele 

Sybiraków i delegacja Szkoły Podstawowej im. Sybiraków  

w Rafałówce złożyła kwiaty i zapaliła znicze. 

Główne obchody rocznicy I deportacji rozpoczęły się o godz. 12.00 

przy pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka w Białymstoku. 

Po modlitwie odmówionej przez ks. Kapelana Józefa Kozłowskiego 

za zmarłych Sybiraków na zesłaniu i w kraju nastąpiło składanie 

kwiatów i zapalenie zniczy przez władze samorządowe miasta  

i Sybiraków, IPN, Zespół Szkół Technicznych im. Gen. Andersa. 

Warta honorowa wystawiona przez 19. Pułk Rozpoznawczy dopełniła 

rangi uroczystości. 

Następnie przejechaliśmy pod Pomnik Katyński, gdzie po złożeniu 

kwiatów i zapaleniu zniczy, chwili krótkiej zadumy, udaliśmy się do 

znaku Pamięci znajdującym się na dworcu PKP dworzec Fabryczny, 

skąd w latach okupacji sowieckiej wywożono Polaków na Syberię  

i do Kazachstanu. Warta honorowa była również w pozostałych 

miejscach oddawania czci Polakom zesłanym, zamordowanym  

i zmarłym na „nieludzkiej ziemi”.    

Ukoronowaniem obchodów pierwszej masowej deportacji był 4 Bieg 

Pamięci Sybiraków, zainicjowany przez Muzeum Pamięci Sybiru. 

Trasa biegu wynosiła 6 km.  Rozpoczęła się o godz. 17.00 w lesie 

Solnickim na peryferiach Białegostoku. Uczestników Biegu, w 

przedziale wiekowym od 12 do 70 lat było 600 osób, natomiast 

wirtualnie dołączyło jeszcze 400 osób. Dopingiem do biegu były 

słowa spikera, wiceprezydenta m. Białegostoku Rafała Rudnickiego, 

Jerzego Bołtucia Prezesa Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci 

Zesłańców Sybiru oraz Tadeusza Chwiedzia – Prezesa Oddziału 
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Związku Sybiraków w Białymstoku. 

Uczestnicy biegu leśnego wzięli udział w niezwykłym wydarzeniu pa-

triotycznym, w którym sportowa inicjatywa została uzupełniona o re-

konstrukcje historyczne. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 

około godz. 18.00; pamiątkowe plakietki i książki były wręczane zwy-

cięzcom przez Sybiraków. Największe brawa uzyskał najmłodszy 

uczestnik biegu zajmując I miejsce w swojej kategorii wiekowej. 

Pogoda dopisywała, wszyscy uczestnicy Biegu byli w dobrych nastro-

jach i z całym zaangażowaniem uczcili to wydarzenie jako oddanie 

hołdu wszystkim Sybirakom.    

Opracowała: Jolanta Hryniewicka 

 

 
 

Białystok - rocznica deportacji 
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Na zdjęciu: Barbara Sokulska, Janina Rutkowska, Tadeusz Chwiedź, Jolanta  

Hryniewicka, Jerzy Bołtuc 

 

 

Uroczystości w  Dębicy  staną  się  tradycją. 
 

10.02.2022 rok godzina 16.oo . Nasze wezwanie do uroczystości przy 

Symbolicznym Grobie Sybiraka na Cmentarzu Wojskowym nie pozo-

stało bez echa. Punktualnie o 16.00 ruszyliśmy w stronę symbolicz-

nego grobu naszych Koleżanek, Kolegów, członków naszych rodzin. 

Do nas Sybiraków dołączyli synowie i córki, wnuczki i wnuczkowie, 

prawnuczki i prawnuki, nasi sympatycy i osoby z którymi spotkaliśmy 

się po raz pierwszy. Ze zniczami poszli w kierunku pamiętnego sym-

bolu młodzi ludzie z Dębickiego Hufca Pracy. Znicz przyniósł też Dę-

bicki Starosta, a Burmistrz miasta przybył z wiązanką. W ciszy zapło-

nęły znicze. Padła propozycja aby corocznie 10 lutego o godzinie 

16.00  spotkać się właśnie w tym miejscu - miejscu upamiętniającym 

Tych, którzy pozostali na złej, obcej ziemi i Tych, których nie ma już 

wśród nas.  

Opracował: Jerzy Godzisz 
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 Od lewej: Jurek Godzisz,  Prezes  koła - Maria  Aktyl,  Krzysztof  Glijer 
 

 
Burmistrz -  Mariusz  Szewczyk i Dyrektor  MOPS -  Marzena  Sopcha 

 

 
Sybirackie  córki  -  Danuta  Niwa i Zofia  Kliś, oraz  wnuczki - Aneta  Janaś  

i Elżbieta  Kaczka - Dudek 



KOMUNIKAT 1/147  

28 
 

 

 
Symboliczny Grób  Sybiraka na  Cmentarzu  Wojskowym w Dębicy 
 

Wieści z Oddziału Łomża 
 

Pomimo panującej pandemii w niedzielne popołudnie w Podgórzu od-

była się doniosła uroczystość upamiętniająca 82. rocznicę pierwszej 

masowej wywózki na Syberię (10.II.2022). Obchody rozpoczęły się 

uroczystą Mszą świętą w intencji Sybiraków i ich rodzin. Homilię wy-

głosił ks. dr Andrzej Mikucki. W uroczystości udział wzięli: Senator 

RP Marek Komorowski, Wojewoda Podlaski Bohdan Peszkowski. 

Wicemarszałek Marek Olbryś, Starosta Łomżyński Lech Marek Sza-

błowski władze lokalne, Sybiracy z rodzinami i mieszkańcy Podgórza. 

Poczty Sztandarowe, z Oddziału ZS w Łomży, Straży Pożarnej  

i Szkoły z Podgórza oraz Wojska Polskiego. Po Mszy uczestnicy udali 

się pod Pomnik Poświęcony Sybirakom, gdzie został odegrany Hymn  
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Państwowy a chór strażaków z Podgórza odśpiewał Hymn Sybiraków. 

Poszczególne delegacje u stóp Pomnika złożyli kwiaty i zapalili zni-

cze. Następnie wszyscy udali się do sali konferencyjnej, gdzie w cie-

płych słowach gości przywitał Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys i Dy-

rektor Biblioteki Publicznej Wiesława Kłosińska. W swym przemó-

wieniu Wójt powiedział, że dziś spotykamy się aby wspominać tra-

giczne wydarzenia do, których doszło przed 82 laty. To była zaplano-

wana przeprowadzona z determinacją akcja, która miała złamać pol-

skiego ducha w narodzie. Podkreślił że domy, z których zabierano 

mieszkańców zostały wcześniej wybrane, znajdowały się w nich ro-

dziny wojskowych policjantów, urzędników i pracowników służby le-

śnej i kolei. Wszyscy Sybiracy przeżyli tą samą tragedię ten sam kosz-

mar tragicznych wydarzeń. Tylko z samego Podgórza wywieziono 

180 osób a z całej Gminy Łomża 850. Ważnym akcentem uroczystości 

było wręczenie Medali ProPatria dla osób szczególnie zasłużonych. 

Wojewoda Podlaski w asyście Danuty Komorowskiej wiceprezes Od-

działu uhonorował Magdalenę Wasik nauczyciel historii, Józefa i Ta-

deusza Babiel synów Sybiraka. Wójt Gminy Łomża i Dyrektor Biblio-

teki podziękowali zebranym za przybycie i zaprosili na wspólną her-

batkę ..    

 
Przemarsz ulicami Łomży 
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Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Nina Żyłko, Magdalena Wasik i Danuta 
Komorowska  
 

 
 

Odznaczeni: Tadeusz Babiel, Magdalena Wasik, Józef Babiel 

 

Opracowała: Nina Żyłko  
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Razem z Sybirakami z Nowego Sącza 
 

W Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, co roku odby-

wały się „Spotkania z Patronem”. Nasi Sybiracy spotykali się z mło-

dzieżą, która miała niepowtarzalną okazję zapoznać się z gehenną zsy-

łek od naocznych Świadków historii. Niestety, pandemia, ogranicze-

nia, zawansowany wiek naszych Sybiraków, stanął na przeszkodzie 

kontynuowania tej formy kontaktów z Patronem.  

Z inicjatywy uczniów powstał pomysł pisania „Listu do Sybiraka”.  

Każda klasa dostała w opiekę jednego Sybiraka, do którego pisze listy, 

życzenia z okazji Świąt, rocznic. Przedstawiają się jako klasa, społecz-

ność, wypytuje o zesłańcze losy swojego Patrona. Ta forma kontaktu 

spotkała się z bardzo serdecznym odbiorem Adresatów. Uczniowie 

otrzymują zwrotne listy od Sybiraków opisujące ich dzieje.  

Odwiedzają Sybiraków w miarę możliwości i niosą pomoc w życiu 

codziennym. Na zdjęciu odwiedziny uczniów klasy III A p wraz z wy-

chowawczynią Panią Urszulą Orzechowską u Prezesa Związku Sybi-

raków, Pana Kazimierza Korczyńskiego, z okazji Świąt Bożego Na-

rodzenia. To bardzo piękna inicjatywa, tym bardziej, że wyszła od 

młodzieży. Jesteśmy dumni z naszych uczniów i z pracy wychowaw-

czej, która jak widać rodzi wspaniałe owoce.  

10 lutego w 82. rocznicę I deportacji Polaków na Sybir, która rozpo-

częła nocą z 9 na 10 lutego 1940 r., uczniowie, nauczyciele i członko-

wie Stowarzyszenia Pamięci Zesłanych na Sybir zapalili znicze przed 

Pomnikiem Sybiraka na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu  

i na grobach naszych Sybiraków.  

Nasi Sybiracy, zawsze będą bliscy naszemu sercu i zawsze o nich pa-

miętamy. 

Tekst i zdjęcia: Renata Skowron 
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      Uczennice ZS nr2  z wizytą  u Państwa Korczyńskich 
 

 
   Zapalenie zniczy w 82. rocznicę deportacji Polaków na Sybir 
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      Zapalenie zniczy w 82. rocznicę deportacji Polaków na Sybir 

 

 

82. rocznica pierwszej masowej zsyłki Polaków na Sybir 

- koło Rogoźno - Wągrowiec.  ( Wielkopolska) 
 

10 lutego 1940 roku rozpoczęła się masowa deportacja Polaków prze-

prowadzona przez NKWD. 

W głąb Związku Sowieckiego wywieziono około 140 tyś. obywateli 

polskich. Wśród deportowanych były głównie rodziny wojskowych, 

urzędników, pracowników służby leśnej i kolei ze wschodnich obsza-

rów przedwojennej Polski.  

Związek Sybiraków Koła Rogoźno - Wągrowiec zorganizował ob-

chody pod Pomnikiem Sybiraków na Placu Jana Pawła II w Rogoźnie, 

upamiętniając ofiary deportacji na Sybir. Uroczystość rozpoczęła się 

Mszą św. w intencji Sybiraków w kościele pw. Ducha Świętego. Po 

eucharystii nastąpiło złożenie kwiatów przed pomnikiem Sybiraków  

„W Hołdzie Ofiarom Ludobójstwa 1939-1956 Sybir-Katyń ".  
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Wraz z Sybirakami i członkami Koła w uroczystości uczestniczyli 

przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Wągrowieckiego  

i Obornickiego oraz Gminy Rogoźno i Gminy Wągrowiec, jak rów-

nież młodzież szkolna Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków 

Polskich wraz z dyrekcją.  

Tekst: Paweł Wojciechowski 

Foto: Małgorzata Skwisz  

 

 
 

 

 

82-ej rocznicy pierwszej masowej deportacji na 

Sybir w Kielcach 
 

Uroczyste obchody 82-ej rocznicy Pierwszej Masowej Deportacji na 

Sybir rozpoczęliśmy od złożenia symbolicznego wieńca przed odsło-

niętym w dniu 23.10. 2021 r. Pomnikiem Matki Polki Sybiraczki na  

 



UROCZYSTOŚCI  I  SPOTKANIA  

35 
 

 

kieleckiej Kadzielni. Dokonała tego delegacja naszego Związku  

w składzie : Stanisław Wierzbicki - prezes Zarządu Sybiraków, Jan 

Masternak - członek Zarządu i Jerzy Jarmołowicz - prezes Staropol-

skiego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Kielcach, sybirak. 

U stóp Pomnika zapłonęły biało czerwone znicze po czym zasadnicza 

część obchodów rozpoczęła się przy Pomniku Sybiraków na Cmenta-

rzu Starym.  

Przybyły poczty sztandarowe. Nasz poczet sztandarowy stanowili: Jan 

Masternak, Jan Papciakowski i Jerzy Krogulski. wojskową wartę ho-

norową wystawiło Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w 

Kielcach. W spotkaniu udział wzięli m. innymi: v-ce minister, poseł 

Piotr Wawrzyk, senator Ziemi Świętokrzyskiej Krzysztof Słoń, Woje-

woda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Starosta Kielecki Mirosław 

Gębski, prezydent Miasta Kielce Bogdan Wenta, Naczelnik Delega-

tury IPN w Kielcach Leszek Bukowski, dowódcy służb munduro-

wych: wojska, OTK, policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej. 

Uczestników uroczystości w imieniu Sybiraków powitał i słowo 

wstępne wygłosił prezes Stanisław Wierzbicki. Przypomniał, że dzień 

10 lutego 2022 roku został zapisany w naszej historii jako 82-ga rocz-

nica zorganizowanej przez NKWD byłego ZSRR pierwszej zsyłki ma-

sowo aresztowanych Polaków deportowanych na Sybir i stepy Ka-

zachstanu. Miała ona miejsce w nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku  

i objęła około 140 tysięcy obywateli polskich. Kolejne zesłania miały 

miejsce: drugie 13.04.1940 r., trzecie 28/29.06.1940 r. i czwarte 

20.06.1941 r. Te cztery wielkie przygotowane z premedytacją depor-

tacje objęły wywózkę wg różnych szacunków od 1 mln do 1 750 tyś. 

obywateli polskich. Kolejni mówcy przytaczali też swoje rodzinne 

wspomnienia i podkreślali wielkość tragedii i poświęcenia narodu pol-

skiego. Wystąpienia te słowami wspólnej modlitwy zakończył kape-

lan Sybiraków i Rodzin Katyńskich ksiądz dr Tomasz Gocel po czym 

poszczególne delegacje złożyły przed Pomnikiem Sybiraków  
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okolicznościowe wieńce i kwiaty. W imieniu świętokrzyskich Sybira-

ków wieniec złożyli Stanisław Wierzbicki, Michał Kosztołowicz  

i Wiktor  
 

 

Chabowski. Odegrano Hymn Sybiraków i nastąpił przemarsz uczest-

ników uroczystości przed Pomnik Katyński na Cmentarzu Partyzanc-

kim, gdzie po modlitwie złożono wieńce i wiązanki kwiatów czcząc 

pamięć pomordowanych w czasie zbrodni Katyńskiej. Cały przebieg 

uroczystości poprowadził redaktor Dionizy Krawczyński. 

Opracował: Stanisław Wierzbicki 
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Obchody 82. rocznicy pierwszej deportacji Polaków  

na Sybir we Wrocławiu 
 

Obchody 82. rocznicy pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir 

we Wrocławiu rozpoczęły się Mszą św. odprawioną kościele pw. św. 

Bonifacego, którego Proboszcz jest Kustoszem naszego Pomnika. 

Uroczysta Msza Święta odprawiona zgodnie z ceremoniałem wojsko-

wym, rozpoczęła się wprowadzeniem do kościoła pocztów sztandaro-

wych szkół, harcerzy, Związku Sybiraków, Akademii Wojsk 
 

 

Lądowych i 16 BOT Wrocław przy muzycznej oprawie Orkiestry Re-

prezentacyjnej Wojsk Lądowych. 

Na wstępie ks. Proboszcz przedstawił Wikariusza Generalnego Archi-

diecezji Wrocławskiej ks. dr Adama Łużniaka, który przewodniczył 

liturgii wraz z koncelebransami o. Witoldem Baranem, ks. mjr 

Maksymilianem Jezierskim i  ks. Wojciechem Tokarzem. 

Przejmującą homilię wygłosił ojciec Witold Baran redemptorysta ku-

stosz Golgoty Wschodu. Nawiązał do źródeł totalitaryzmu, bezboż-

nego systemu, który zawsze prowadzi do bestialstwa, a rodzi się z py-

chy ludzkiej. Po co pamiętać? Po co wspominać? Żeby oddać hołd?  

Z pewnością tak. Żeby się pomodlić za zesłańców? Owszem, ale też 

po to należy wspominać tragiczne wywózki na Sybir by stawać się 

mądrzejszym w wymiarze osobistym i narodowym. Wszak historia 

magistra vitae est. błogosławieni, którzy z tej historii chcą się uczyć 

gdyż zło znów czai się wokół nas. 

Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości udali się przed Pomnik Ze-

słańcom Sybiru na pobliski Skwer Sybiraków, gdzie na placu udeko-

rowanymi flagami odbyła się druga część Uroczystości. 

 

Po wprowadzeniu i ustawieniu pod Pomnikiem pocztów sztandaro-

wych, orkiestry reprezentacyjnej Wojsk Lądowych i kompanii  
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honorowej, którą wystawiła Akademia Wojsk Lądowych odegrano  

i wspólnie odśpiewano Hymn Rzeczpospolitej Polskiej. 

Głos zabrał Wiceprezes Oddziału Wrocławskiego Związku Sybira-

ków: Ryszard Janosz, który nawiązał do tragicznej daty 10 lutego 

1940 roku. Przypomniał zebranym początek wielkiej zbrodni bolsze-

wików na Narodzie Polskim. Powiedział jak w wyjątkowo mroźną noc 

rozpoczęła się pierwsza masowa deportacja Polaków na Sybir  

w ramach planowego wyniszczenia ludności polskiej przez Sowietów. 

My wówczas małe dzieci przeżycie Sybiru zawdzięczamy naszym ro-

dzicom, a głownie Matkom.  
 

 

 

Potem nastąpiły kolejne wywózki w kwietniu i czerwcu 1940 roku,  

a czwarta w czerwcu 1941 roku. Nawet wówczas gdy rozpoczęła się 

wojna niemiecko-radziecka, Sowieci nie wycofywali się i transporty  

z Polakami bombardowanymi przez samoloty niemieckie jechały na 

Sybir. Spotykamy się tu, aby uczcić pamięć naszych najbliższych, któ-

rzy pozostali na zawsze na nieludzkiej ziemi. Także po to aby pamięć 

o okrutnej  zbrodni nie zaginęła, nie poszła w niepamięć. Wieziono 

nas tam abyśmy „wyzdychali” Jesteśmy pokoleniem odchodzącym  

i bardzo zależy nam, by na trwale zapisać nasze bolesne doświadcze-

nia w pamięci młodego pokolenia, w pamięci Narodu, jako przestrogę 

przed lekceważeniem odradzających się grup szowinistów i faszy-

stów. Wśród nich może narodzić się współczesny Hitler lub Stalin. 

Po przemówieniu Wiceprezes Ryszard Janosz przywitał przybyłych 

przedstawicieli władz rządowych, samorządowych, księży, żołnierzy, 

nauczycieli, harcerzy i uczniów. Z uwagi na ograniczenia pande-

miczne i ferie uczniowie przybyli niezbyt licznie. Na koniec  szcze-

gólnie gorąco prezes przywitał drogich Sybiraków ze Związku Sybi-

raków jak i Z S III RP współorganizatora uroczystości, którzy nie ba-

cząc na swój wiek i różne dolegliwości przybyli na najważniejsze dla 

nas miejsce we Wrocławiu pod pomnik „Zesłańcom Sybiru” 
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„Witam wszystkich zebranych, jestem przekonany że uroczystość za-

padnie głęboko w pamięć wszystkim uczestnikom” tymi słowami za-

kończył p. Ryszard Janosz swoje przemówienie. 
 

Tak fragmentem Psalmu 137 Nad rzekami Babilonu-pieśnią wygnań-

ców przywołał pamięć o syberyjskich zesłańcach Wikariusz Gene-

ralny Archidiecezji Wrocławskiej ks. dr Adam Łużniak. 

Następni mówcy: Wicewojewoda Dolnośląski p. Jarosław Kresa, 

Przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego p. Andrzej Jaroch, Dyrektor 

Oddziału IPN Paweł Rozdżestwieński, Burmistrz Środy Śląskiej 

Adam Ruciński i inni nawiązywali do tragicznej rocznicy i koniecz-

ności pamięci gdyż obecnie za polskość są prześladowani nasi rodacy 

na Białorusi. 

Po okolicznościowych przemówieniach nastąpiło wręczenie odzna-

czeń: Krzyżem Zesłańców Sybiru zostali udekorowani przez Pana 

Wojewodę Jarosława Kresę: Jadwiga Korniak, Barbara Szywała, 

Genowefa Prorok, Irena Bagińska i Stanisław Hopting 

- Odznaką Honorową Sybiraka: płk Sławomir Ślusarz 

- Złotą Odznaką za Zasługi dla Sybiraków: Maria Bunakowa 

Odznaki wręczył członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków Ry-

szard Janosz.  

Modlitwa za zmarłych na „nieludzkiej ziemi” odmówił kapelan Sybi-

raków ks. dr Wojciech Tokarz.. Po modlitwie został odczytany Apel 

Pamięci . 

Następnie dla uczczenia pamięci ofiar Wielkiej Deportacji na Sybir 

został odczytany Apel Pamięci i oddano Salwę Honorową. Po czym 

nastąpiło składanie wieńców i wiązanek kwiatów pod Pomnikiem. 

Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych odegrała Pieśń Repre-

zentacyjną WP słynne Legiony po czym odtworzono Hymn Sybira-

ków w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska 

Polskiego.   
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Na zakończenie p. Ryszard Janosz podziękował wszystkim, którzy 

przyczynili się do godnej organizacji uroczystości.  

 

Opracowała: Nijola Stankiewicz-Latosik  
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Pierwsza rocznica nadania imienia Sybiraków  

X LO w Rzeszowie 
 

Dnia 10 lutego 2021 roku X Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie 

przyjęło imię Sybiraków. Właśnie minął rok od tego niezwykle dla nas 

ważnego, a zarazem zaszczytnego wydarzenia. Data uroczystości nie 

była przypadkowa, gdyż właśnie 10 lutego przypada rocznica upa-

miętnienia pierwszej wywózki obywateli polskich w trakcie II wojny 

światowej na zachodnią Syberię i do północnych obwodów Rosji. Naj-

ważniejszym powodem, dla którego zdecydowaliśmy się obrać imię 

Sybiraków, było pragnienie utrwalenia pamięci o wielkiej narodowej 

tragedii, jaką stanowiły losy tysięcy zesłanych. Nie można budować 

przyszłości bez pamięci, prawdy i wybaczenia.  
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Pamięć o Zesłańcach Syberyjskich jest jednym z ważniejszych ele-

mentów wspierających proces kształtowania tożsamości narodowej 

i wychowania patriotycznego. „Jeśli zapomnę o Nich, Ty, Boże na nie-

bie, zapomnij o mnie” – to właśnie słowa wielkiego wieszcza – Adama 

Mickiewicza – kierowały nami od samego początku starań 

o nadanie imienia szkole. Rozumieliśmy, że wybór patrona jest sprawą 

wielkiej wagi i zawsze wzbudza wiele emocji.  I nam one towarzy-

szyły, gdyż byliśmy przekonani, że chcemy nosić imię ludzi wyjątko-

wych, którzy cierpieli i umierali z dala od Ojczyzny.  

Nasi uczniowie utożsamiają się z patronem, mają do niego emocjo-

nalny stosunek, ten swoisty mentor stanowi wzór godny naśladowa-

nia. Rodaków przymusowo zesłanych na Sybir obrazuje umiłowanie 

polskości, wygnanie wykształciło w nich cechy tzw. „dobrego czło-

wieka”, nigdy bowiem nie zapomnieli, że są Polakami. Ich wspomnie-

nia są tragiczne i przejmujące w swej treści, ale zarazem zawsze prze-

pełnione wiarą w wolną Polskę. Zesłańcy są więc wyjątkowymi 

ludźmi, których imię nasi uczniowie prezentować będą z wielkim sza-

cunkiem dla ich trudnych doświadczeń, które przez lata okryte były 

płaszczem milczenia. 

Tekst i zdjęcia: ZSKU 
 

 
          Msza św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża św. w Rzeszowie   
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Ślubowanie kadetów klasy pierwszej ZSKU  
 

 

 
Pomnik Sybiraków w Rzeszowie  
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Sybiracy u żołnierzy 1 batalionu czołgów  w Żurawicy 
 

W dniu 11 lutego 2022 r. przedstawiciele przemyskiego Oddziału 

Związku Sybiraków – prezes Stanisława Żak i sekretarz Marian Bo-

czar, na zaproszenie dowództwa 1 batalionu czołgów w Żurawicy koło 

Przemyśla, gościli w jednostce wojskowej. Spotkanie z żołnierzami 

zorganizowano dla upamiętnienia 82. rocznicy masowej deportacji 

Polaków na Sybir i do Kazachstanu dokonanej podczas II wojny świa-

towej przez stalinowski reżym. 

Uczestniczący w spotkaniu żołnierze mieli możliwość zapoznania się 

z  historią deportacji Polaków w czasie II wojny światowej, zaangażo-

waniu żołnierzy Sybiraków w walkach o odzyskanie przez Polskę nie-

podległości i wysłuchali wspomnień Pani Stanisławy Żak, która jako 

5-letnia dziewczynka wraz z rodziną została zesłana z Czyszek do 

Chabarowska. 

O powstaniu Związku Sybiraków i jego działalności po 1988 r. opo-

wiedział Marian Boczar. Zwrócił uwagę na brak możliwości pełnego 

udokumentowania zesłań ze względu na ograniczenia w dostępie do 

archiwów Federacji Rosyjskiej.  

Opracował: Marian Boczar 
 

 

http://sybiracy-przemysl.pl/2021/02/08/sybiracy-u-zolnierzy-1-batalionu-czolgow-w-zurawicy/
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Obchody 82. rocznicy I masowej deportacji 1940 r.  

w Przemyślu. 
 

We wrześniu 1939 roku, Przemyśl stał się miastem granicznym po-

między agresorami niemieckim i sowieckim. Stało się tak na mocy 

paktu Ribbentrop - Mołotow, zawartego pomiędzy hitlerowską III 

Rzeszą i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Przebie-

gająca przez środek miasta rzeka San stała się graniczną. Miasto przez 

dwa lata, do czasu ataku III Rzeszy na Sowietów, było podzielone na 

strefę niemiecką i radziecką. 

W 82. rocznicę pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir i do 

Kazachstanu członkowie przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków 

wraz Przemyskiem Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Strojów Histo-

rycznych Damy i Huzary i mieszkańcami miasta upamiętnili ofiary 

sowieckiego totalitaryzmu.  

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w intencji deportowanych, od-

prawioną w kościele pw. św. Trójcy, której przewodniczył ks. prałat 

Stanisław Czenczek. Podczas eucharystii homilię wygłosił ks. prałat 

Jan Mazurek - kapelan przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków. 

Po nabożeństwie zapalono znicze przed tablicą umieszczoną w arkadii 

murów kościelnych, następnie uczestnicy w marszu milczenia przeszli 

Wyb. Jana Pawła II przez kładkę na Sanie do pomnika  

„Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia”.   

Przed pomnikiem odegrano Hymn Sybiraków, a prezes przemyskiego 

Oddziału Stanisława Żak przypomniała historię zesłań okresu II 

wojny światowej 1940 - 1941 i powojennego 1944 - 1956. Wiersz pt.: 

„Netta Folwark” Mariana Jonkajtysa przeczytali aktorzy przemy-

skiego Teatru „Fredreum” Marta Dyrkacz i Tadeusz Szczerbaty. Pod-

czas uroczystości Odznaką Honorową Sybiraka została uhonorowana 

Jednostka Strzelecka 2009. Dekoracji Sztandaru dokonał w imieniu  
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Prezesa Zarządu Głównego, członek Zarządu Głównego  

Pan Marian Boczar.  

Nie zabrakło podziękowań dla osób, które wspierają działalność na-

szego Oddziału. Okolicznościowy dyplom otrzymali: ks. prałat Stani-

sław Czenczek,  Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pan 

Piotr Pilch i Prezydent Miasta Przemyśla Pan Wojciech Bakun.  

W imieniu obecnych na uroczystości samorządowców głos zabrał Pan 

Wojciech Bakun Prezydent Miasta Przemyśla dziękując przemyskim 

Sybirakom za trud kontynuowania i upowszechniania pamięci 

o ofiarach Sybiru. Podkreślając, że są żywym przykładem tego, iż 

„Polskiego serca i polskiej duszy nie da się złamać”. 

Dla uświetnienia uroczystości Agata Osip - uczennica Szkoły Podsta-

wowej nr 15 im. A. Mickiewicza w Przemyślu - zaprzyjaźnionej  

z naszym Oddziałem -zaśpiewała utwór „Taki kraj”.   

Na zakończenie przed pomnikiem złożono kwiaty i zapalono znicze.  

W tym dniu przedstawiciele Przemyskiego Stowarzyszenia Rekon-

strukcji Strojów Historycznych Damy i Huzary wcielili się w postacie 

wywiezionych na Syberię mieszkańców Przemyśla i okolic.  
 

W uroczystości udział wzięli  władze samorządowe. Obecny był Pan 

Piotr Pilch Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Pan Jan 

Pączek Starosta Przemyski, Pan Wojciech Bakun Prezydent Miasta 

wraz z Przewodniczącym Przemyskiej Rady Miejskiej Panem Macie-

jem Kamińskim, oraz radnym Panem Tomaszem Leszczyńskim.  

Wartę honorową przy pomniku wystawił 5. Batalion Strzelców Pod-

halańskich i Związek Strzelecki „Strzelec”.  

Współorganizatorami uroczystości było: Urząd Miejski w Przemyślu, 

Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K., 

Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Strojów Historycznych 

Damy i Huzary.  

Tekst: Stanisława Żak 

Zdjęcia: Marian Boczar 
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Przemarsz ulicami miasta przed pomnik „Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia” 
 

Odznaczenie  sztandaru Jednostki Strzeleckiej 2009 
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Prezydent Miasta Przemyśla  
Wojciech Bakun 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Kwiaty składają: 
 Starosta Przemyski  

Jan Pączek  
i Prezydent Miasta  

Wojciech Bakun 

 
 
 
 
 

 
Od lewej: Marian Boczar, Wojciech Bakun Prezydent Miasta Przemyśla, Jan Pączek Starosta 
Przemyski, ks. prałat Jan Mazurek – kapelan Oddziału ZS, Stanisława Żak – prezes Oddziału 
ZS, Piotr Pilch – wicemarszałek województwa podkarpackiego, Maciej Kamiński – przewod-
niczący Rady Miejskiej Przemyśla. 
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Obchody 82. rocznicy I masowej deportacji 1940 r.  

w Kole Fabryczna we Wrocławiu. 
 

Koło Fabryczna przy wsparciu Zarządu Oddziału zorganizowało  

w dniu 13.02.2022 r. uroczystość religijno-patriotyczną dla upamięt-

nienia Ofiar deportacji na Sybir w czasie II wojny światowej. W ko-

ściele pod wezwaniem Najświętszej Matki Bożej Różańcowej w Złot-

nikach. O 12.00  odbyła się msza św. pod przewodnictwem probosz-

cza ks. Andrzeja Pańczaka – piękne kazanie wygłosił ks. Karol Żyga-

dło. 

Po mszy św. przeszliśmy pod Ołtarz Matki Bożej Królowej Polski  

i tam po przemówieniach: Prezesa ZO p. Eugeniusza Kuszki  i p. Ewy 

Kobel – w kolumbarium złożyliśmy kwiaty, przed Urną z Ziemią  

z Cmentarzy Syberyjskich i zapaliliśmy znicze. Po czym udaliśmy się 

na  rozmowy i wybór nowego Zarządu w Kole Fabryczna przy smacz-

nych ciastkach, kawie i herbacie, które przygotowały Parafianie tutej-

szego Kościoła. 

Przedstawicielom ZO we Wrocławiu, Sybirakom z Wrocławia i Para-

fianom ze Złotnik  oraz wszystkim uczestnikom z Koła Fabryczna ser-

decznie dziękuję za udział w uroczystościach poświęconych nie tylko 

naszym zesłaniom i deportacjom. Szczególnie dziękuję za udział  

w uroczystościach, w tych miejscach /Jugowice, Kościół św. Elżbiety 

Węgierskiej przy ul. Grabiszyńskiej 103 i Kościół Najświętszej Maryi 

Panny Różańcowej w Złotnikach/, którymi nasze Koło opiekuje się. 

 

W imieniu Zarządu 

Koła Fabryczna  

Antoni Tunkiewicz Prezes 
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Uroczystość odsłonięcia obelisku  

w Nadleśnictwie Nurzec 
 

W dniu 14 lutego 2022 r. Sybiracy wraz z pocztem sztandarowym  

z Oddziału w Białymstoku zostali zaproszeni na uroczystość odsłonię-

cia obelisku w Mętnej, poświęconym w hołdzie leśnikom i ich rodzi-

nom z terenu nadleśnictwa Nurzec oraz Nadleśnictwa Mielnik wywie-

zionym, zmarłym i pomordowanych na Syberii. 

Uroczystość rozpoczęła się w Ośrodku Dziejów Ziemi Mielnickiej  

w Mielniku sygnałówką „Darz Bór” i powitaniem przybyłych gości 

przez nadleśniczego Artura Gackiego z Nadleśnictwa Nurzec. Wśród 

gości byli: kanclerz Kurii Drohiczyńskiej ks. dr Zbigniew Rostkowski, 

Starosta Siemiatycki Marek Bobel, przedstawiciel Generalnej Dyrek-

cji Lasów Państwowych, dyr. Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-

wych w Białymstoku Jan Józef Nowak oraz chór leśników z Biało-

wieży. 

Referaty historyczne wygłoszone przez prelegentów Rafała Zubkie-

wicza, Adama Tobota, płk Romana Szymaniuka i Wojciecha Konoń-

czuka, autora książki „Sztuka przetrwania. Deportacje Sowieckie  

z powiatu bielskiego 1940-1941 były na wysokim poziomie literackim 

i obfitujące w szereg faktów historycznych. Były to w większej części 

wspomnienia zesłańców przedstawione bardzo realistycznie, szcze-

gólnie historia rodziny Russelów z leśniczówki Mętna, wywiezionej 

na Syberię. Wszystkie prelekcje były uzupełniane prezentacjami mul-

timedialnymi. 

Na zakończenie części oficjalnej wystąpił chór Leśników z Puszczy 

Białowieskiej. Uczczeniem wszystkich Sybiraków był hymn Sybira-

ków oraz „Modlitwa obozowa”. 

Po występie chóru przejechaliśmy do miejscowości Mętna, gdzie zo-

stał odsłonięty i poświęcony w obrządku ekumenicznym obelisk  

w hołdzie leśnikom i ich rodzinom z terenu Nadleśnictwa Nurzec oraz 
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Nadleśnictwa Mielnik. 

Poczty sztandarowe, złożone kwiaty i zapalone znicze przez leśników 

z Nadleśnictwa Nurzec oraz powaga obecnych była hołdem wywie-

zionym leśnikom 10 lutego 1940 r. w głąb Związku Sowieckiego. Od-

śpiewana „Rota” i powtórnie Hymn Sybiraków wzbudziła w nas po-

czucie patriotyzmu i wspólnoty narodowej. 

Odczytany list gratulacyjny posła Jarosława Zielińskiego zakończył 

podniosłą uroczystość. 

                                                     Opracowała: Jolanta Hryniewicka 

 

 

 

Drogi do umiłowanej wolności… 
 

25 lutego 2022 roku reprezentacja ze Związku Sybiraków - Oddziału 

w Augustowie oraz Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru w Au-

gustowie została zaproszona na wspólne przeżywanie historii losów 

naszego Narodu, począwszy od chrztu Polski, poprzez lata okupacji  

i zsyłek oraz zmagania z trudnym czasem komunizmu.  

Spektakl muzyczny pt. „Droga do wolności”, według scenariusza 

Wojciecha Straszyńskiego, w aranżacji i opracowaniu muzycznym  
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Elżbiety Granackiej, dostarczył wiele wzruszeń i rozedrganie nutki  

patriotycznej. Dziękujemy pani Annie Jastrzębskiej, dyrektor Miej-

skiego Domu Kultury oraz Augustowskim Placówkom Kultury, za 

możliwość wspólnego rozpamiętywania i przeżywania tych przełomo-

wych wydarzeń. Dziękujemy za niesamowite wykonanie utalentowa-

nym artystom z Augustowskiego Teatru Piosenki.  

Po obejrzeniu spektaklu pt. „Droga do wolności” wykonaliśmy 

wspólne zdjęcia pod rzeźbą „Wierzeje” autorstwa mistrza kowalstwa 

artystycznego p. Pawła Mikuckiego. 

Opracował:  D.J. Gregorowicz 
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W  DĘBICY  ROZDALI  NAGRODY. 
 

21   kwietnia -  "Pisk  białego  orłą " -  widowisko  słowno  - muzyczne  

w  wykonaniu  dzieci  ze  Szkoły  Podstawowej  nr  1 w Jodłowej 

przygotowane przez: ks.  Piotra     zainicjowało Galę Finałową  I  Po-

wiatowego  Konkursu  Wiedzy  o  Sybirakach. W  Domu Kultury  

w Pilźnie laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe  (markowy  

sprzęt  audio),  listy gratulacyjne od  Kordiana Borejki  -  Prezesa Za-

rządu Głównego  Związku  Sybiraków  w  Warszawie,  oraz okolicz-

nościowe pamiątki i świeże wydanie książki  " Z  dalekiego  Sybiru"  

-   wspomnień naszych koleżanek i kolegów z laty  zsyłki.  Nagrody 

w imieniu patronów  honorowych konkursu - Starosty  Piotra  Chęćka  

wręczyła Pani  Aneta  Sękowska  -  Dyrektor Wydziału Promocji Sta-

rostwa  Powiatowego,  a z ramienia Związku Sybiraków w Dębicy  -  

Barbara  Nożyńska. Listy  Gratulacyjne od  Kordiana Borejki z jego 

upoważnienia przekazał Jurek Godzisz.  Gośćmi uroczystości byli 

między innymi:  Przewodniczący Rady Powiatu - Pan  Michał  Ma-

ziarka,  Burmistrz Pilzna  -  Pani Ewa Gołębiowska,  a Gminę Dębica  

reprezentowała Pani Sylwia Zapał  -  Z-ca Dyrektora CKiB.   Wspólne 

zdjęcia  Sybiraków,  gości i uczestników konkursu zakończyły uro-

czystość.   Całość  uroczystości  koordynowała, przygotowała  i  pro-

wadziła  nasza  koleżanka  Aneta  Janaś.    Pomocą  Anecie  służyły  

Ela  Kaczka  - Dudek i Agnieszka Gawron   

Opracowała: Agnieszka  Gawron.    
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82. rocznica zbrodni katyńskiej 
 

W 82. rocznicę tych wydarzeń w Przemyślu odbyły się uroczystości 

upamiętniające ofiary mordu w Katyniu i innych miejscach zbrodni, 

w których udział wzięli przedstawiciele przemyskiego Oddziału 

Związku Sybiraków.  Rozpoczęły się Mszą św. w intencji ofiar w ko-

ściele o. o. Karmelitów Bosych a przewodniczył jej o. Krzysztof Gór-

ski – Przeor. Po nabożeństwie zgromadzeni złożyli kwiaty przed z ta-

bliczkami umieszczonymi  w kościele, które upamiętniają pomordo-

wanych w Katyniu. Ciąg dalszej uroczystości odbył się przy pomniku 

poświęconym „Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia”. 
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Uroczystości upamiętniające rocznicę II deportacji  

w Białymstoku 
 

W dniu 12.04.2022r. Sybiracy spotkali się ze społecznością szkolną w 

Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami In-

tegracyjnymi im. S. Staszica w Białymstoku w celu uczczenia kwiet-

niowej rocznicy deportacji Polaków na Sybir. 

Grupa Sybiraków, zaproszeni goście oraz młodzież szkolna spotkali 

się w dużej sali gimnastycznej, w której na frontowej ścianie były 

plansze w kolorze granatowym i umieszczone na niej daty kolejnych 

deportacji. 

Po serdecznym powitaniu obecnych przez dyrektora Szkoły Mariusza 

Pęzę, chór szkolny odśpiewał Hymn Sybiraków, a następnie głos za-

brał prezes Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku pan Tadeusz 

Chwiedź. W swoim przemówieniu umiejętnie połączył fakty histo-

ryczne ze swoimi osobistymi przeżyciami i przekazał młodzieży 

„żywą lekcję historii, którą przeżył każdy Sybirak”. Opowiedział 

przeżycia małego dziecka, jakim był podówczas na zesłaniu, skłaniają 

do głębokich refleksji, gdy widzi tragiczne realia wojny na Ukrainie, 

a szczególnie dramat dzieci.  

Następnie zabrał głos zastępca prezesa pan Jerzy Bołtuć. Jako były 

nauczyciel, zwrócił się przede wszystkim do pedagogów, by na lek-

cjach historii przekazywać młodzieży niezafałszowaną prawdę histo-

ryczną. 

Ceremoniał odznaczeń odbył się w ciszy i skupieniu. Odznaczenia 

związkowe dotyczyły przede wszystkim dyrektorów szkół i nauczy-

cieli. Złotą Odznaką Zasłużony dla Związku Sybiraków została od-

znaczona Pani Dyrektor III LO w Białymstoku Anna Kietlińska, nato-

miast Odznaką Honorową Sybiraka uhonorowano 8 osób; były to 

Mariusz Pęza, Katarzyna Rakowska, Beata Konopko, Barbara Zin- 
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Dziedzic, Anna Satuła, Danuta Łazar, Marek Józefowicz, Bogdan 

Wróbel 
 

Są to osoby ściśle współpracujące ze Związkiem Sybiraków. 

Program artystyczny w wykonaniu uczniów w/w szkoły, oparty na 

faktach historycznych i wierszach o tragedii zesłańców i tęsknocie do 

ojczyzny wzbudził w słuchaczach wielkie wzruszenie, natomiast pieśń 

„Kwiaty polskie” niejednemu wycisnęła łzę z oka. 

Takie spotkania zawsze budzą w nas , Sybirakach, wielkie wzruszenie 

i pamięć o tamtych tragicznych latach. 

 

Opracowała: Jolanta Hryniewicka 
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XIV Nowosądecki Marsz Pamięci Sybiraków 
 

Od 2005 r. Zespół Szkół Nr 2 im. Sybiraków organizuje Nowosądecki 

Marsz Pamięci Sybiraków. Marsze te, organizowane są 

w kwietniu, w rocznicę drugiej, wielkiej wywózki na Syberię z 12 na 

13 kwietna 1940 roku.  12 kwietnia, jest to także rocznica przyjęcia 

przez szkołę imienia Sybiraków – nasze Święto Szkoły.  

Po przerwie spowodowanej pandemią udało się przywrócić tradycję 

Marszu. Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. w kościele pw. Matki 

Boskiej Niepokalanej. Następnie uczestnicy przeszli w marszu, popro-

wadzonym przez Orkiestrę Reprezentacyjną Straży Granicznej na 

Cmentarz Komunalny pod symboliczny grób Pamięci Sybiraków 

Ziemi Sądeckiej, w którym znajdują się również prochy z cmentarza 

w Katyniu. W Marszu, który odbył się pod honorowym patronatem 

Prezydenta Nowego Sącza oraz Komendanta Karpackiego Oddziału 

Straży Granicznej w Nowym Sączu, udział brała cała społeczność 

szkolna, przedstawiciele Związku Sybiraków, Stowarzyszenia Pa-

mięci Zesłanych na Sybir, Związek Strzelecki "Strzelec", delegacje  

z sądeckich szkół, władze miasta, wydziału oświaty, kuratorium, or-

ganizacje kombatanckie, służby mundurowe, poczty sztandarowe 

i oczywiście sądeczanie.  

Społeczność szkolna, w ten sposób stara się utrwalać pamięć o Sybi-

rakach i zesłaniach. Przez lata był to temat tabu w Polsce Ludowej, nie 

wolno było o tej tragicznej karcie historii naszego narodu mówić,  

a tym bardziej pisać. Maszerując ulicami miasta w milczeniu, odda-

jemy cześć wszystkim Zesłańcom, pamiętamy o tych tysiącach mogił, 

rozsianych po bezkresach Sybiru, stepach Kazachstanu, po których już 

nie został żaden ślad, dlatego Pamięć o Nich jest naszym obowiązkiem 

i przesłaniem dla przyszłych pokoleń.  

O przekazywaniu pamięci pokoleń, by nigdy nie musieliśmy przeży- 
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wać cierpień Sybiraków, wspomniał prezes Związku Sybiraków pan 

Kazimierz Korczyński; 

Sybiracy! W podziwie dla Was skłaniamy głowy za przykład Waszej 

wierności, męstwa i wielkiego, otwartego serca. Za Wasze świadec-

two, jakie dajecie młodemu pokoleniu. 

Opracowała: Renata Skowron 
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Nadanie imienia dwóm salom lekcyjnym w Zespole 

Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu 
 

12 kwietnia 2022 r. po Nowosądeckim Marszu Pamięci Sybiraków na-

stąpiło odsłonięcie Pamiątkowej Tablicy Sybiraków - Pani Alicji Ra-

taj-Szofer i Pana Eugeniusza Ziarno i nadanie imienia następnym 

dwóm salom lekcyjnym w Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków w No-

wym Sączu. 

Pierwsza sala otrzymała imię Sybiraczki Alicji Rataj-Szofer.  

Pani Alicja Rataj-Szofer urodzona 1 listopada 1931 r. w Korolówce  

w województwie tarnopolskim (obecne tereny Ukrainy). Pani Alicja  

w 1990 r. brała udział w reaktywowaniu Związku Sybiraków na Są-

decczyźnie, a od 1996 roku aż do końca, pełniła rolę wiceprezesa 

Związku Sybiraków w Nowym Sączu. Była też pomysłodawczynią  

Nadania naszej szkole imienia Sybiraków. W 2002 roku uroczyście 
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szkoła przyjęła imię Sybiraków. Pobyt na Syberii bardzo nadwyrężył 

jej zdrowie i do końca życia zmagała się ze zdrowotnymi skutkami 

zesłania. Zmarła 19 maja 2011 r.  

Odsłonięcia tablicy dokonała córka Pani Julita Szofer – Florek. 

Druga sala otrzymała imię Sybiraka Eugeniusza Ziarno  

Od 1997 r. aż do końca, Pan Eugeniusz był członkiem Zarządu Od-

działu Związku Sybiraków oraz Chorążym w poczcie sztandarowym. 

Przychodził do naszej szkoły na spotkania z młodzieżą, gdzie dzielił 

się swoimi przeżyciami, od początku uczestniczył w Marszach Pa-

mięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku. Zawsze pogodny, życzliwy  

i pomimo tragicznego dzieciństwa, nigdy nie stracił wiary w ludzką 

dobroć. Zmarł 20 listopada 2006 r. Na zawsze zostanie w naszych ser-

cach i pamięci. Przy odsłonięciu Tablicy obecna była żona - Pani 

Anna, syn - Pan Dariusz z żoną Barbarą i wnuczki. Wszyscy są człon-

kami Stowarzyszenia Pamięci Zesłanych na Sybir. Wspierają naszą 

szkołę we  wszystkich działaniach na rzecz Patrona i bardzo Im za to 

dziękujemy. 

Odsłonięcia tablicy dokonał syn Pan Dariusz Ziarno. 

Pan dyrektor zaznaczył, że szkoła, nosząca imię Sybiraków to wielka 

wspólnota, ale i zarazem cząstka każdego Zesłańca obecna w imieniu 

każdej klasy.  

Opracowała: Renata Skowron 
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Potrójna uroczystość w Łomży 
 

W dniu 10.IV.2022 roku w ,,Dolinie Pamięci” przy kościele Miłosier-

dzia Bożego odbyła się potrójna uroczystość z okazji: rocznica II wy-

wózki na Sybir, Katyń - symbol zbrodni sowieckich dokonanych na 

Polakach wiosną 1840 roku oraz 12 rocznicy katastrofy lotniczej  

z udziałem pary Prezydenckiej w Smoleńsku.  

Katyń to obowiązek pamięci o ludziach którzy za nie złomną wierność 

Polsce przypłacili życiem, jesteśmy w tym miejscu po to by oddać ho-

nor i cześć tym wszystkim, którzy w różnych okolicznościach stanęli 

w obronie Ojczyzny powiedział prowadzący uroczystość ppłk. Ry-

szard Matuszewski. Na uroczystość w niedzielny poranek przybyli, 

Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski, radni, Wiceminister Rolnic-

twa Lech Antoni Kołakowski, Marek Olbryś, Starosta Łomżyński 

Lech Szabłowski, delegacja Sybiraków na czele z prezes Danutą Pień-

kowską-Wolfart, Harcerzy, Prezes ZG TPZŁ, Szkoły oraz kompania 

Wojska Polskiego ze sztandarem 18 Łomżyńskiego Pułku Logistycz-

nego im. generała Mariana Reganowicza.  

Uroczystość rozpoczęła się włączeniem syren odśpiewano Hymn Pol-

ski i Hymn Sybiraków. Po odczytaniu Apelu Pamięci i salwie honoro-

wej, poszczególne delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze przed Po-

mnikiem Sybiraków i Ofiar katastrofy Smoleńskiej po czym udały się 

do pobliskiego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie wzięli udział 

we Mszy świętej w intencji Ojczyzny. 

Natomiast w dniu 13.IV.2022 r w 82. rocznice wywózki na Sybir Pre-

zydent Miasta w asyście swojej matki i Prezes Oddziału ZS w Łomży 

Danuty Pieńkowskiej-Wolfart złożyli kwiaty i zapalili znicz pod Ta-

blicą Pamięci zesłanych na Sybir przez okupanta sowieckiego w latach 

1940-1941 umieszczoną na Miejskiej Hali Targowej  przy ul .Sikor-

skiego. Trzeba też nadmienić że w dniu 13.IV.2022 r. w Jedwabnem 

odbyła się promocja wyjątkowej  publikacji o gehennie wywózek na  
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Sybir. Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą, następnie uczestnicy 

złożyli kwiaty i zapalili znicze przed  Pomnikiem Sybiraka znajdują-

cym się w centrum Miasta. Potem Wszyscy udali się do Domu Kultury 

gdzie odbyła się prezentacja publikacji Instytutu Pamięci Narodowej 

poświęcona wywózkom na Syberię i do Kazachstanu z Gminy Je-

dwabne i okolic. Dyrektor IPN w Białymstoku dr hab Pan Piotr Kar-

dela w swoim wystąpieniu nawiązał zarówno deportacji Polaków na 

Sybir jak również do zamordowania polskiej  inteligencji przez 

NKWD w 1940 r. Publikacja cieszyła się ogromnym powodzeniem 

tak, że Burmistrz Jedwabnego poprosił IPN o dodrukowanie jeszcze 

200 egzemplarzy. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem. 
 

                                                                     Opracowała: Nina Żyłko 

 

 
Uczestnicy w ,,Dolinie Pamięci” przy kościele Miłosierdzia Bożego przemawia ppłk. 
Ryszard Matuszewski 
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82. rocznica kwietniowych deportacji w Warszawie 
 

13 kwietnia to pamiętna data dla Sybiraków. Tego dnia w 1940 roku 

odbyła się kolejna wywózka  mieszkańców Kresów Wschodnich – 

tym razem głównie matek z dziećmi bo ich mężowie w tym czasie byli 

mordowani w Katyniu i innych miejscach kaźni. Warszawscy Sybi-

racy zbierają się przy symbolicznej Mogile Sybiraków na Cmentarzu 

Powązkach Wojskowych od pierwszych chwil gdy tylko to było moż-

liwe, by wspomnieć ten tragiczny czas ukrywany przed społeczeń-

stwem przez ponad 50 lat, oddać cześć tym, którzy oddali życie na 

nieludzkiej ziemi i tych którzy odeszli już po powrocie do kraju, czy 

tych którym nie było dane powrócić …. Żal tylko wielki, że z każdym 

kolejnym rokiem jest nas coraz mniej … Każdorazowo uroczystość 

rozpoczyna się hymnem sybirackim, po którym odbywa się liturgia 

prowadzona przez księdza Przemysława Śliwińskiego i wspólną mo-

dlitwą zebranych.  Minutą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłych ostatnio 

Prezesa Honorowego Ryszarda Piotrowskiego, Marię Stankiewicz, 

Henryka Majewskiego i wielu innych.  

W swoim wystąpieniu Prezes Oddziału Warszawskiego Związku Sy-

biraków Stanisław Sikorski powiedział: „Jesteśmy przed Symboliczną 

Mogiłą Sybiraków – dzień 13 kwietnia 2022 r. to jest 82. rocznica dru-

giej masowe deportacji Obywateli Polski do dalekiej, dalekiej Syberii. 

Tylko ta zsyłka objęła łącznie około 300 000 polskich głównie matek 

i dzieci bo ich ojców w tym czasie mordowano w Katyniu. Jak osza-

cowała komisja historyczna Związku Sybiraków łącznie deportowano 

1 350 000 Polaków. Spotykamy się tutaj od chwili reaktywacji 

Związku Sybiraków co najmniej 4 razy w roku celem upamiętnienia 

ofiar tych zsyłek. Upamiętniamy naszą historię, naszych najbliższych 

i wszystkich tych którzy odeszli na nieludzkiej ziemi a także w wielu 

krajach na świecie - w Azji, Afryce, Ameryce Południowej i Północnej 
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Nowej Zelandii i  innych krajach Europy Zachodniej.  

Ta Symboliczna Mogiła Sybiraków upamiętnia też tych Sybiraków, 

którzy odeszli już na ziemi ojczystej. Żegnamy ich z każdym rokiem 

coraz więcej. Będziemy odwiedzali tę Symboliczną Mogiłę Sybira-

ków tak długo na ile pozwoli nam nasz stan fizyczny, psychiczny  

i intelektualny. W obecnym czasie aktualne wydarzenia na wschodniej 

granicy i nieludzkie mordy na Ukrainie budzą grozę i niewesołe re-

fleksje. Życzmy sobie nawzajem zdrowia, zdrowia, zdrowia i oczywi-

ście smacznego jajka w Wielkanocny czas”. 
 

Opracował: Leon Zujko 

 

 

 

 

     Symboliczna Mogiła 

      w Warszawie  
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DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ -  

koło Rogoźno - Wągrowiec 
 

13 kwietnia to pamiętna data dla Sybiraków, związana z rocznicą II 

wywózki na Sybir z 1940 roku. Tego dnia obchodzimy również Dzień 

Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, oddając cześć Ofiarą zbrodni ludo-

bójstwa, którego funkcjonariusze NKWD dokonali na prawie 22 tyś. 

obywateli II Rzeczypospolitej. Związek Sybiraków koła Rogoźno – 

Wągrowiec zorganizował symboliczne spotkanie upamiętniające wy-

darzenia z kwietnia 1940 roku pod pomnikiem Sybiraków na Placu 

Jana Pawła II w Rogoźnie. 

Główne uroczyste obchody upamiętniające pierwsze wywózki na Sy-

bir odbyły się już 10 lutego, gdzie uczestniczyli przedstawiciele władz 

samorządowych i liczne delegacje. Obecna uroczystość miała formę 

symboliczną ze względu na przypadający w tym czasie Wielki Ty-

dzień Zmartwychwstania Pańskiego. 

Po odśpiewaniu Hymnu Polski i odegraniu Hymnu Sybiraków, prze-

mówienie do zgromadzonych wygłosił prezes Włodzimierz Sadłowski 

i dyrektor Szkoły Podstawowej nr. 2 im. Olimpijczyków Polskich – 

Danuta Karolak, po czym nastąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem. 

                                                                       Tekst : Paweł Wojciechowski 

                                                                       Foto   : Małgorzata Skwisz 
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VIII Krajowy Marsz Golgoty Wschodu 
 

W Sanktuarium Golgoty Wschodu we Wrocławiu upamiętniono i mo-

dlono się za ofiary wieloletnich zsyłek na Sybir i do Kazachstanu. Na 

uroczystość przybyli świadkowie tamtych wydarzeń z całej Polski. 

Przybyłych przedstawicieli rządu, władz samorządowych, Sybiraków 

i kombatantów, wojsko polskie przywitał o. Witold Baran – pro-

boszcz.  W ramach VIII Krajowego Marszu Golgoty Wschodu w pa-

rafii pw. NMP Matki Pocieszenia została odprawiona polowa Msza 

św. koncelebrowana, której przewodniczył ks. Dr Franciszek Głód, 

wieloletni kapelan Sybiraków, który wygłosił homilię. 

Po nabożeństwie osoby zasłużone zostały uhonorowane Medalem Pro 

Patria: Prof. Antoni Kuczyński, Maria Kuczyńska, Leszek Wesołow-

ski, Juliusz Woźny. Medale wręczyła w imieniu Szef Urzędu do spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych Anna Krakowiak-Pacholska 

Medalem Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej uhonorowani zostali: 

Stanisława Szarycz, Eugeniusz Kuszka, Jerzy Frydel, Antoni Tunkie-

wicz wręczenia dokonał Wicewojewoda Jarosław Kresa 

Do uczestników uroczystości list skierował Jan Józef Kasprzyk Szef 

Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który 

dziękował za podtrzymywanie pamięci o martyrologii narodu pol-

skiego. „Dziękuję Wam, że mimo swego wieku uczestniczycie w uro-

czystościach, że spotykacie się z młodzieżą, której przekazujecie pa-

mięć o tej tragicznej historii i o losie narodu polskiego” – napisał do 

Sybiraków. 

Ryszard Janosz, prezes wrocławskiego Oddziału Związku Sybiraków, 

przypomniał, że we Wrocławiu znajdują się cztery znaki pamięci  

o Zesłańcach Sybiru: pomnik Zesłańców Sybiru, Golgota Wschodu na 

Wittigowie, Kaplica Sybiracka w Bazylice Garnizonowej i ołtarz po-

lowy na wrocławskich Złotnikach. Czynimy starania, aby te miejsca 
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żyły i przynajmniej raz w roku odbywają się tam ważne dla Sybiraków 

uroczystości. 

Po odczytanym Apelu Pamięci i salwie honorowej Sybiracy, komba-

tanci, delegacje rządowe, parlamentarzyści, przedstawiciele władz sa-

morządowych oraz organizacje patriotyczne i młodzież szkolna zło-

żyli wieńce i wiązanki kwiatów pod tablicą Panteonu Wschodu. 

Asystę honorową wystawiła 25 kompania szkolna Akademii Wojsk 

Lądowych. 

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele rządu, samorządu, róż-

nych instytucji, oficerowie i żołnierze Wojska Polskiego, kombatanci, 

dyrektorzy szkół i młodzież. 
 

Tekst i zdjęcia: Marian Boczar 

 

 
 

Msza święta w Sanktuarium Golgoty Wschodu we Wrocławiu 
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Święto szkoły w Rafałówce 
 

27 kwietnia 2022 r. w Szkole Podstawowej w Rafałówce odbyła się 

uroczystość Święta Szkoły, Święta Patrona - Sybiraków. Po dwóch la-

tach przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa społeczność 

szkolna mogła spotkać się z Sybirakami- żywymi świadkami historii, 

osobami, które doświadczyły traumy wywózek na Sybir w czasie II 

wojny światowej. 

W uroczystości uczestniczyli Sybiracy z Panem Tadeuszem Chwie-

dziem - Prezesem Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Białym-

stoku, Jerzym Bołtuciem – Wiceprezesem Oddziału Związku Sybira-

ków w Białymstoku, Burmistrzem Zabłudowa - Adamem Tomanek,  

Przewodniczącą Rady Miejskiej w Zabłudowie - Antoniną Kuna  

i przedstawicielami innych instytucji współpracujących ze szkołą. 

Uczniowie szkoły pod kierunkiem nauczycieli przygotowali montaż 

słowno- muzyczny poświęcony deportacjom na Sybir ludności pol-

skiej oraz upominek muzyczny jubilatowi.  

Pan Prezes w swoim wystąpieniu przybliżył sprawy  deportacji Pola-

ków, a szczególnie ich codzienne życie na zesłaniu. Życzył również 

dużo zdrowia i podziękował za długoletnią współpracę Jubilatowi. 

Uroczystość miała wymiar patriotyczny, ale obok wątku historycz-

nego, pojawił się również element jubileuszowy związany z dziewięć-

dziesięcioleciem urodzin Sybiraka z Zacisza Pana Zenona Puchal-

skiego - Przyjaciela Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Rafa-

łówce.  

Z tej okazji jubilat otrzymał list gratulacyjny od społeczności szkolnej 

i Burmistrza Zabłudowa oraz kwiaty od innych obecnych na uroczy-

stości gości. Pan Zenon był wzruszony, ale szczęśliwy, że pamiętano 

o nim i jego rocznicy urodzin. 

Opracowała: Jolanta Hryniewicka 
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Wręczenie kwiatów jubilatowi Zenonowi Puchalskiemu przez Zarząd  

Oddziału w Białymstoku 

 

Wręczenie kwiatów jubilatowi Zenonowi Puchalskiemu przez Burmistrza 

Zabłudowa Pana Adama Tomanek i Dyrektora Szkoły w Rafałówce Panią 

Edytę Szóstko- Łapińska   
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Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, 

że w dniu 24 grudnia 2021 r. 

odeszła na wieczną wartę do Pana 

śp. Maria Stankiewicz 

 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 4 stycznia 2022 roku.  

   Msza św. żałobna odprawiona została w kościele pw. św. Klemensa     

   Hofbauera na Woli, po czym nastąpiło odprowadzenie na cmentarz   

   Powązki Wojskowe do grobu rodzinnego. 

Po zakończeniu pracy zawodowej bardzo aktywnie zaczęła działać     

w Kole Związku Sybiraków Warszawa Wola-Bemowo a od 2006 r. 

 w Oddziale Warszawskim Związku Sybiraków. Aktywnie uczestniczyła   

 w życiu sybirackiej społeczności, przez wiele lat sprawowała funkcję  

 viceprezesa Zarządu Oddziału. Nawet gdy miała problemy zdrowotne  

 nie poddawała się i aktywnie działała w naszym zarządzie. 

Za swoją społeczną pracę na rzecz środowiska Sybiraków Maria   

  Stankiewicz była wielokrotnie odznaczona, m.in.: Srebrną i Złotą  

  Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków, medalem „Pro  

  Patria”, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 90-lecia Związku  

  Sybiraków. 

Zapamiętamy Marię jako serdecznego, ciepłego człowieka o wysokiej 

kulturze osobistej, która zawsze służyła pomocą. Była prawdziwym    

  Przyjacielem. Będzie nam Jej bardzo brakowało. My, Sybiracy jesteśmy    

  wielką rodziną, która dzisiaj żegna bardzo dobrego, ciepłego,  

porządnego człowieka. Pokój Jej duszy. 

Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Warszawie 

 
 

 

 

Odeszli od nas 
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Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, 

 że odeszła na wieczną wartę do Pana 

śp. Bożena Dudzińska 

 

Bożena Dudzińska przez kilka lat pełniła funkcję wiceprezesa  

Zarządu Głównego Związku Sybiraków i była Prezesem  

Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Jeleniej Górze.  

Za swoją działalność na rzecz środowiska sybirackiego została  

odznaczona Medalem Pro Patria oraz odznaczeniami nadanymi  

przez Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków. 

Panią Bożenę żegnamy z szacunkiem i pamięcią w sercach. 

Zarząd Oddziału ZS w Jeleniej Górze 

  

 
 
 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 84 lat 

odszedł na wieczną wartę 

śp. Sławomir Aliński – Sybirak 

 

Prezes Koła w Piątnicy od chwili jego powstania . 

Wspaniały człowiek, kolega, przyjaciel. Za zaangażowanie  

na rzecz Związku Sybiraków ,uhonorowany wieloma  

Odznaczeniami, dyplomami. 
 

                                        Cześć jego  pamięci . 

                                     Zarząd Oddziału i Sybiracy. 

  

Odeszli od nas 
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Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, 

że w dniu 09.02.2022 roku, 

w wieku 95 lat odszedł na wieczną wartę 

śp. Mieczysław Wutke. 
 

Założyciel odrodzonego Łódzkiego Oddziału Związku Sybiraków. 

Śp. Mieczysław Wutke – Sybirak, ur. 04.08.1927 roku w Słonimiu, 

a 13.04.1940 roku deportowany do Kazachstanu.  

Do Polski powrócił w lipcu 1946 roku. 

W 1992-1996 w reaktywowanym Związku Sybiraków w Łodzi był  

wiceprzewodniczącym Komisji Pomocy Polakom na Wschodzie –  

był współorganizatorem w wysyłce darów dla Rodaków  

do Kazachstanu, na Litwę i Białoruś. 

Pan Wutke był bardzo aktywnym członkiem Związku Sybiraków  

i uczestniczył prawie na każdym polu działania Łódzkiego Oddziału. 

W 2016 r. zespół redakcyjny rocznika „My, Sybiracy”, którego  

członkiem był śp. Mieczysław Wutke, nagrodzony został przez  

Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Łodzi „Superekslibrisem”. 

Za pracę na rzecz Sybiraków był wielokrotnie wyróżniany, m.in.  

Odznaką Honorową Sybiraka, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla 

Związku Sybiraków, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci  

Narodowej, Medalem „Pro Memoria”, Medalem „Pro Paria”, Odznakę  

„Za Zasługi dla Miasta Łodzi”, Krzyżem Kawalerskim Orderu  

Odrodzenia Polski, Krzyżem Zesłańców Sybiru.  

16.11.2016 roku Mieczysław Wutke otrzymał nagrodę  

„Świadek Historii”. Za całokształt aktywnej działalności  

w odrodzonym Związku Sybiraków śp. Mieczysław Wutke został  

wyróżniony tytułem Honorowego Prezesa Łódzkiego Oddziału  

Związku Sybiraków. 

Śp. Mieczysława Wutke pożegnaliśmy w Łódzkiej Archikatedrze 

18.02.2022 roku. 

 

                                       Cześć Jego pamięci! 
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