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Informacja o ustawie
z dnia 14 sierpnia 2020 r.
o świadczeniu pieniężnym przysługującym
osobom zesłanym lub deportowanym
przez władze
Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich
w latach 1936–1956.
Celem uchwalonej z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ustawy jest zaspokojenie słusznych roszczeń obywateli polskich zesłanych
lub deportowanych do ZSRR w latach 1936–1956, którzy do tej pory nie
otrzymali rekompensaty za doznane cierpienia. Ustawa przewiduje przyznanie tym osobom świadczenia pieniężnego w wysokości proporcjonalnej do okresu pobytu na zesłaniu lub deportacji w ZSRR, a ponadto
określa zasady, wysokość oraz tryb przyznawania tego świadczenia.
W myśl art. 2, świadczenie pieniężne przysługiwać będzie osobom,
które na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach
oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego uzyskały decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych potwierdzającą okres przebywania w:
1) niewoli lub obozach internowanych oraz w obozach podległych
Głównemu Zarządowi do Spraw Jeńców Wojennych i Internowanych
(GUPWI) NKWD, a od marca 1946 r. MWD ZSRR, i obozach
podległych Wydziałowi Obozów Kontrolno-Filtracyjnych NKWD,
a od marca 1946 r. MWD ZSRR, spowodowanego działalnością
kombatancką, lub
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2) więzieniach i poprawczych obozach pracy oraz poprawczych
koloniach pracy podległych Głównemu Zarządowi Obozów i Kolonii
Poprawczych (GUŁag) NKWD, a od marca
3) 1946 r. MWD ZSRR, spowodowanego działalnością
kombatancką lub działalnością uznaną za równorzędną z działalnością
kombatancką, lubwięzieniach oraz poprawczych obozach pracy
i poprawczych koloniach pracy podległych Głównemu Zarządowi
Obozów i Kolonii Poprawczych NKWD, a od marca 1946 r. MWD
ZSRR, lub na przymusowych zesłaniach i deportacji w ZSRR,
z przyczyn politycznych, religijnych i narodowościowych.
Świadczenie pieniężne przysługiwać będzie osobom, które posiadają
obywatelstwo polskie w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia.
Zgodnie z art. 3, świadczenie pieniężne nie będzie przysługiwało osobom, które uzyskały, na mocy wyroku sądu okręgowego, odszkodowanie
lub zadośćuczynienie na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 23 lutego
1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
Świadczenie pieniężne przyznawane będzie jednorazowo, w wysokości
200 zł za każdy miesiąc okresu podlegania w latach 1936–1956 represjom,
o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy, jednak nie niższej niż 2 400 zł.
Świadczenie pieniężne będzie przyznawane na wniosek osoby zainteresowanej, złożony do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (organ właściwy w sprawie przyznania, ustalenia wysokości
oraz wypłaty świadczenia pieniężnego). Ustawa określa treść wniosku.
Świadczenie pieniężne będzie wypłacane w terminie miesiąca od dnia
doręczenia osobie zainteresowanej decyzji o przyznaniu świadczenia.
Świadczenie pieniężne będzie wolne od egzekucji oraz nie będzie podlegało wliczeniu do dochodu uprawniającego do innych świadczeń i dodatków. Ponadto świadczenie pieniężne będzie zwolnione od podatku
dochodowego od osób fizycznych.
Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 21 sierpnia 2020 r. poz. 1428

USTAWA
z dnia 14 sierpnia 2020 r.
o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze

Poz. 1428
Art. 1. Ustawa określa zasady, wysokość oraz tryb przyznawania świadczenia pieniężnego osobom zesłanym
lub deportowanym przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1936–1956, zwanego
dalej „świadczeniem pieniężnym”.
Art. 2. Świadczenie pieniężne przysługuje osobie, która:
1) uzyskała na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 517) decyzję Szefa Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzającą okres przebywania:
a) w niewoli lub obozach internowanych oraz w obozach podległych Głównemu Zarządowi do Spraw Jeńców
Wojennych i Internowanych (GUPWI) NKWD, a od marca 1946 r. MWD ZSRR, i obozach podległych
Wydziałowi Obozów Kontrolno-Filtracyjnych NKWD, a od marca 1946 r. MWD ZSRR, spowodowanego
działalnością kombatancką, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
b) w więzieniach i poprawczych obozach pracy oraz poprawczych koloniach pracy podległych Głównemu
Zarządowi Obozów i Kolonii Poprawczych (GUŁag) NKWD, a od marca 1946 r. MWD ZSRR,
spowodowanego działalnością, o której mowa w art. 1 ust. 2 i art. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o
kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
c) z przyczyn politycznych, religijnych i narodowościowych:
– w więzieniach oraz poprawczych obozach pracy i poprawczych koloniach pracy podległych Głównemu
Zarządowi Obozów i Kolonii Poprawczych NKWD, a od marca 1946 r. MWD ZSRR, lub
– na przymusowych zesłaniach i deportacji w ZSRR;
2) posiada obywatelstwo polskie w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego.
Art. 3. Świadczenie pieniężne nie przysługuje osobie, która uzyskała odszkodowanie lub zadośćuczynienie na
pod-stawie art. 8 ust. 2a 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 2018 r. poz. 2099
oraz z 2019 r. poz. 1952).
Art. 4. 1. Świadczenie pieniężne jest przyznawane jednorazowo w wysokości 200 zł za każdy miesiąc okresu
podlegania w latach 1936–1956 represjom, o których mowa w art. 2 pkt 1, potwierdzonego decyzją Szefa
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, o której mowa w art. 2 pkt 1.
2. Wysokość świadczenia pieniężnego nie może być niższa niż 2400 zł.
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Sprawy organizacyjne
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec
osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego oraz ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych.

Art. 5. 1. Świadczenie pieniężne jest przyznawane na wniosek osoby zainteresowanej złożony Szefowi Urzędu
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, numer PESEL oraz adres zamieszkania osoby
zainteresowanej;
2) oświadczenie osoby zainteresowanej o nieuzyskaniu odszkodowania lub zadośćuczynienia na podstawie art. 8
ust. 2a ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób
represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego;
3) numer rachunku bankowego, numer rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub adres,
na który ma zostać wypłacone świadczenie pieniężne;
4) podpis osoby zainteresowanej.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie.
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, osoba zainteresowana składa pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu osoba zainteresowana zawiera klauzulę
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Art. 6. 1. Na wniosek osoby zainteresowanej zamieszkałej za granicą świadczenie pieniężne wypłaca się w
państwie zamieszkania na rachunek bankowy tej osoby za granicą. Wypłata dokonywana jest w walucie
wymienialnej.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) w przypadku osób zamieszkałych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA):
a) imię i nazwisko właściciela rachunku, którym może być tylko osoba zainteresowana,
b) adres zamieszkania,
c) nazwę banku,
d) adres banku,
e) numer rachunku bankowego w formie IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego),
f) międzynarodowy identyfikator banku w formacie BIC/SWIFT,
g) walutę wymienialną, w której jest prowadzony rachunek;
2) w przypadku osób zamieszkałych w innych państwach niż wymienione w pkt 1:
a) imię i nazwisko właściciela rachunku, którym może być tylko osoba zainteresowana,
b) adres zamieszkania,
c) nazwę banku,
d) adres banku,
e) międzynarodowy identyfikator banku w formacie SWIFT,
f) numer rachunku bankowego (w formacie ABA/Routing – dotyczy osoby zainteresowanej zamieszkałej w
Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej),
g) walutę wymienialną, w której jest prowadzony rachunek.
Art. 7. 1. Organem właściwym w sprawie przyznania, ustalenia wysokości oraz wypłaty świadczenia
pieniężnego jest Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
2. Przyznanie, ustalenie wysokości oraz odmowa przyznania świadczenia pieniężnego następuje w drodze
decyzji administracyjnej.
Art. 8. Świadczenie pieniężne jest wypłacane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w
terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego.
Art. 9. Świadczenie pieniężne, wraz z kosztami jego obsługi, jest finansowane w ramach środków budżetu
państwa.
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Art. 10. Świadczenie pieniężne jest wolne od egzekucji i nie podlega wliczeniu do dochodu uprawniającego do
świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie przepisów odrębnych.
Art. 11. W ustawie 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 2018 r. poz. 2099
oraz z 2019 r. poz. 1952) w art. 8 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Przepisu ust. 2a nie stosuje się do osób, którym Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przyznał świadczenie pieniężne na podstawie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o świadczeniu
pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich w latach 1936–1956 (Dz. U. poz. 1428).”
Art. 12. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz.
1426 i 1291) w art. 21 w ust. 1 po pkt 45 dodaje się pkt 45a w brzmieniu:
„45a) świadczenie pieniężne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o świadczeniu
pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich w latach 1936–1956 (Dz. U. poz. 1428);”.
Art. 13. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda
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Druki do pobrania dostępne są na stronie www.sybiracyzg.pl w zakładce Ogłoszenia.
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UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA
TABLICY PAMIĘCI SYBIRAKÓW
W BASZNI DOLNEJ

Tablica zamontowana na murach kościoła pw. św Andrzeja Boboli w Baszni
Dolnej, odsłonięta i poświęcona 28 czerwca 2020 r. Wykonawcą tablicy jest dr
Stanisław Marek Dryniak z ASP w Krakowie. Znak pamięci ufundowała Gmina
Lubaczów.
Tablicę odłonili: Teresa Mielnik i Tadeusz Wałczyk – zesłańcy Sybiru, ksiądz
dr Leszek Bruśniak – proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Baszni Dolnej,
Anna Schmidt-Rodziewicz – Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
poseł na Sejm RP, Wiesław Kapel – Wójt Gminy Lubaczów.
Poświęcenia dokonali – ksiądz dr Leszek Bruśniak – proboszcz parafii pw. św.
Andrzeja Boboli w Baszni Dolnej oraz ksiądz kan. mgr Andrzej Stopyra - proboszcz parafii konkatedralnej dziekan dekanatu lubaczowskiego.
16
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Skrócony tekst przemówienia Barbary Janczury:
(...) Historia Sybiraków i los jaki Ich spotkał po zakończeniu wojny jest
szczególnie bolesny i czeka na swoją prawdę. Bo po powrocie do Ojczyzny, w okresie PRL, mur milczenia a nawet nienawiści otaczał Sybiraków.
Modlili się wówczas cicho:
Naucz nas, Boże, jak mamy przebaczyć
Lata pogardy, kłamstwa i milczenia.
Łzy naszych matek samotnych w rozpaczy,
Ich ból i nędze, i upokorzenia.
A w nasze serca, które ciągle bolą,
Racz wlać Swój Pokój, nadzieję i wiarę,
Byśmy się mogli pogodzić z Twą wolą,
Żeś przyjął naszych najdroższych ofiarę.
Że z krwi, co wsiąkła w nieznane mogiły,
Prawdziwie wolna Ojczyzna powstanie.
Dodaj nam wiary i dodaj nam siły!
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Dobry Bóg im dopomógł, wybaczyli, ale nie zapomnieli. Wiedzę
o krwawej Golgocie Wschodu przekazują w testamencie następnym
pokoleniom. (...)
Musimy razem strzec poczucia polskiej godności i polskiego honoru.
Tak było wówczas, na zesłaniu, tak powinno być obecnie. Wdzięczni
Panu Bogu za łaskę przeżycia Sybiraków, zachowajmy w modlitewnej
pamięci Tych Wszystkich, których prochy są rozproszone po syberyjskich przestrzeniach, wzdłuż torów kolejowych na Syberię i katyńskich
mogiłach.
Ta tablica niech będzie miejscem, w którym, w Dzień Zaduszny i z okazji Dnia Sybiraka będziemy Ich wspominać i modlić się w Ich intencji.
Pamięci tych, co nie przeżyli,
Tych, co cierpiąc, przetrwali, tych, co na zesłaniu pozostali,
A przyszłym pokoleniom – aby pamiętały.
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Przemawia Barbara Janczura
– członek Zarządu Terenowego Koła Związku Sybiraków
w Lubaczowie
Marmurowa tablica, wykonana przez dr Stanisława Marka Dryniaka
z ASP w Krakowie, jest symbolem szacunku wobec historii oraz świadectwem przekazywania pamięci o niej.
Niezwykle wzruszającym momentem uroczystości było odegranie
Marszu Sybiraków, po którym kwiaty pod tablicą złożyli: Sybiracy z Koła
Terenowego w Lubaczowie, dzieci i wnuki Sybiraków, Anna Schmidt-Rodziewicz – Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Teresa
Pamuła- Poseł na Sejm RP, Starosta Lubaczowski, delegacje służb mundurowych, Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów
Politycznych, Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II
wojny Światowej, Związku Inwalidów Wojennych RP, Stowarzyszenia
Spadkobierców Polskich Kombatantów II wojny Światowej, Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Podkarpackiego, 5 Kompanii
34 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnych w Jarosławiu, Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie, Hufca ZHP w Lubaczowie im. Harcmistrza Wiktora Hassa Paneckiego, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baszni Dolnej, środowisk
lokalnych i Samorządu Gminy Lubaczów.
18
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Przemawia Wiesław Kapel – wójt gminy Lubaczów
Wartę honorową przy tablicy wystawili harcerze z Hufca ZHP
w Lubaczowie im. Harcmistrza Wiktora Hassa Paneckiego oraz strzelcy
z Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie.
Był to dzień radości dla całej okolicy za co należą się szczególne słowa
uznania, gdyż właściwa postawa dorosłych to najlepsza lekcja patriotyzmu dla najmłodszych Polaków oraz okazja do uczenia się i kształtowania pozytywnych postaw i uczuć patriotycznych.
Uroczystość dała początek nowej tradycji lokalnej społeczności. Zobowiązała grono pedagogiczne, władze i zaproszonych gości do zjednoczenia się pod poświęconą tablicą, która symbolizuje okrutne czasy Krwawej
Golgoty Wschodu. Wszystkich zobligowała do szerzenia dziedzictwa,
które pozostawili nam Sybiracy, walcząc o przetrwanie i Ojczyznę.
Tekst: Barbara Janczura
Zdjęcia: Magdalena Czuryło

19
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MAJ WE WROCŁAWIU
I W KOLE FABRYCZNA – 2020
MAJ – najpiękniejszy miesiąc w naszej strefie klimatycznej,
będziemy długo pamiętać.
Raz – że jako seniorzy – musimy przebywać raczej w domu,
i ewentualnie wychodzić w maseczkach na spacery w rejony, gdzie jest
mało spacerowiczów – aby nie zarazić się COVID-19.
Dwa – za względu na bojaźń przed pandemią, nie braliśmy udziału
w świętach 2 ,1 i 3 maja a nawet w Dniu Zwycięstwa.
Trzy – ze względu na zawirowania związane z wyborami Prezydenta RP.
Cztery – maj w tym roku jest miesiącem zwiększonej liczby pogrzebów,
miesiącem, w którym nie możemy się spotykać (Biuro ZS jest nieczynne)
Liczba zachorowań wzrasta…
Pięć – miesiąc ten dodatkowo straszył nas jeszcze suszą – dobrze, że
z czasem „niebiosa” zlitowały się nad nami, nad Polską!
Sześć – dobrze, że nasze Koło, tak jak i Zarząd oddziału współpracują
z Fundacją „Wspólnota Pokoleń”, a w niej szczególnie z p. Magdaleną
Szymerowską i p. Marcinem Grygierem. Do marca, główna współpraca dotyczyła naszego udziału w zajęciach szkolnych, tzn. przekazywania
uczniom naszych przeżyć, wspomnień z lat zesłania do różnych zakątków ZSRR, czyli cząstkę naszego życia, w ujęciu naszej historii od II Rzeczypospolitej, aż po dzień dzisiejszy.
Aktualnie, od Świąt Wielkanocnych, Fundacja „Wspólnota Pokoleń”
poprosiła o podanie wykazu osób (poprzez wiceprezesa ZO p. Ryszarda
Janosza), którym mogłaby dostarczać paczki (spożywcze – obiadowe), ze
szczególnym uwzględnieniem osób potrzebujących, samotnych, nieposiadających OZIW, działających na rzecz Związku Sybiraków i współpracujących z Fundacją. Czyli można powiedzieć, że była i jest to paczka pomocowo-dziękczynna, z głównym ukierunkowaniem na pierwszy człon.
W tej sprawie, telefonicznie zwróciłem się do członków Zarządu o podanie listy osób, które odpowiadają ww. uwarunkowaniom oraz skiero20
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wałem ok. 100 maili i SMS-ów do naszych członków!
Z wielką radością muszę stwierdzić, że osoby z którymi miałem kontakt
– odpowiadały: „dziękuję, ale może są osoby bardziej potrzebujące niż ja!”.
Tylko jedna osoba w trakcie dostawy paczek, myśląc, że wszyscy Sybiracy dostają paczki, zadzwoniła i poprosiła o dostawę. Po wyjaśnieniu… otrzymałem podobną odpowiedź.
Po rozmowach z:
– prezydium Koła (p. Barbara Kraszewska i p. Nikola Stankiewicz-Latosik),
– komisją socjalną (p. Krystyna Dobkowska i p. Stanisława Szarycz oraz
– wiceprezesem ZO p. Ryszardem Janoszem,
– Członkami Fundacji podałem do akceptacji ZO 28 członków z naszego Koła. Wszystkie zgłoszone osoby zostały zaakceptowane przez ZO
i te osoby dostawały paczki, dwa razy w tygodniu.
Na święta paczki okolicznościowe dostało z naszego Koła 13 osób.
Natomiast na bieżąco do końca miesiąca maja otrzymuje je razem ponad 30 osób.
W imieniu obdarowywanych Sybiraków z Koła Fabryczna chciałbym
serdecznie podziękować osobom, instytucjom zaangażowanym w ten
szlachetny czyn, w dobie „panowania Koronowirusa”. Słowa podziękowania i szacunku płyną, do:
– pracowników Fundacji „Wspólnota Pokoleń” za wdrożenie wspaniałego programu „Patriotyzm Dzisiaj – Zostań w Domu”, czy też „ Patriotyzm Dzisiaj – Posiłek dla Kombatanta” – dostarczanie posiłków dla
seniorów: kombatantów, weteranów, osób represjonowanych i niepełnosprawnych;
– osób i instytucji, które wspomagają Fundację „Wspólnota Pokoleń”, aby
mogła zrealizować swój wspaniały program (prezydent Wrocławia Jacek
Sutryk, PITRADWAR – PGZ Polska Grupa Zbrojeniowa S.A);
– pracowników restauracji (m.in. „Słowianka”, „Konspira”), za przygotowywanie smacznych, świeżych i różnorodnych potraw;
– dowódcy 16DBOT p. płk. Arturowi Barańskiemu, z prośbą o przekazanie naszych podziękowań żołnierzom, którzy roznoszą potrawy do
domów m.in. naszych Sybiraków z Koła Fabryczna.
21
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12 MAJA – obchodzimy ważne jubileusze:
– 85. rocznicę śmierci marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO
Józef Klemens Piłsudski (ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie, zm. 12 maja
1935 w Warszawie) – polski działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu; od 1892 członek Polskiej Partii Socjalistycznej i jej
przywódca w kraju, twórca Organizacji Bojowej PPS (1904) i  POW (1914),
kierownik Komisji Wojskowej i Tymczasowej Rady Stanu (1917), od 11 listopada
1918 naczelny wódz Armii Polskiej, w latach 1918–1922 naczelnik państwa,
pierwszy marszałek Polski (1920); przywódca obozu sanacji po przewrocie
majowym (1926), dwukrotny premier Polski (1928–1926 i 1930).
Kwiaty w imieniu narodu złożyli m.in. prezydent Polski Andrzej Duda
oraz premier rządu Mateusz Morawiecki
– 50. rocznicę śmierci gen. Władysława ANDERSA we Włoszech
Władysław Albert Anders
(ur. 11 sierpnia 1892 w Błoniu, zm. 12 maja 1970 w    Londynie) – polski wojskowy i polityk. Generał dywizji Polskich Sił Zbrojnych, dowódca Armii Polskiej w ZSRR oraz 2 Korpusu Polskiego. Naczelny Wódz
Polskich Sił Zbrojnych, następca prezydenta RP na uchodźstwie w latach
1954–1950, w 1954 mianowany przez władze emigracyjne generałem
broni. Od 1954 członek Rady Trzech.
Ambasador, p. Anna Maria Anders, złożyła kwiaty na Monte Cassino.
We Wrocławiu w sanktuarium Golgoty Wschodu przy ul. Wittiga 10
złożono kwiaty w 50. rocznicę śmierci Władysława ANDERSA. Udział
w uroczystości wzięli udział:
–  Wicewojewoda dolnośląski p. Jarosław Kresa;
– prezes Zarządu Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru Antonina Kużaj;
– wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków Ryszard Janosz;
– przedstawiciele Fundacji „Wspólnota Pokoleń”: Magdalena Szymerowska i Marcin Grygier.
– Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek oraz Krajowy Dzień Położnych.
Dziękujemy za niesioną pomoc!!!
Opracował
i chyli czoło przed wszystkimi, co szanują każdego człowieka
Antoni Tunkiewicz Koło Fabryczna
22
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„STAĆ NA STRAŻY PRAWDY I PAMIĘCI” –
UROCZYSTA SESJA RADY GMINY LUBACZÓW
W 80. ROCZNICĘ DEPORTACJI
MIESZKAŃCÓW
GMINY LUBACZÓW NA SYBIR
W dniu 25 czerwca 2020 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisich Jamach odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Lubaczów, poświęcona deportacji mieszkańców powiatu lubaczowskiego przez Sowietów
w 1940 r.
Na uroczystość przybyli: Marta Tabaczek – przewodnicząca Rady Powiatu Lubaczowskiego, Paweł Głaz – wicestarosta Lubaczowski, Barbara Janczura – członek Zarządu Terenowego Koła Związku Sybiraków
w Lubaczowie, dr Zygmunt Kubrak – historyk i regionalista, Dariusza Sałek – adiunkt Muzeum Kresów w Lubaczowie, st. chor. Związku Strzeleckiego Eugeniusz Huk – prezes Koła Miejsko-Gminnego
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych w Lubaczowie, prezes Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich
Kombatantów II Wojny Światowej – Okręg Lubaczowski, przedstawiciel Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP w Lubaczowie, Adam
Antonik i Stanisław Pachołek – przedstawiciele Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Podkarpackiego, hm. Anna Hawrylak – komendantka Hufca ZHP w Lubaczowie im. hm. Wiktora Hassa
Paneckiego, sierż. Związku Strzeleckiego Jacek Świstowicz – zastępca
dowódcy Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia
w Lubaczowie, sołtysi, dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych
Urzędu Gminy Lubaczów, nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie oraz przedstawiciele lokalnych mediów.
Goście wysłuchali przemówień Wiesława Kapla – wójta gminy Lubaczów, Dariusza Sałka, Barbary Janczury oraz dr. Zygmunta Kubraka.
23
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(członek Zarządu Terenowego Koła Związku Sybiraków w Lubaczowie),

Wójt gminy Lubaczów Wiesław Kapel.

24
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Wójt gminy Lubaczów Wiesław Kapel.

Wszystkie wystąpienia łączył przejmujący obraz tragicznego losu, jaki
spotkał ludzi zesłanych do Związku Sowieckiego, niespodziewanie pojmanych, przewożonych w bydlęcych wagonach i zmuszanych do pracy
w wyjątkowo trudnych warunkach klimatycznych ówczesnej Syberii. To
obraz nieludzkich praktyk sowieckiego aparatu terroru. To wstrząsające historie pojedynczych osób, mieszkańców ziemi lubaczowskiej, które
składają się na historię naszego narodu.
Z każdego przemówienia płynęło przesłanie, że naszym obowiązkiem
jest pamiętać o tych, którzy złożyli ofiarę za Ojczyznę, o całych rodzinach, tych, którzy tam zmarli, i o tych, którzy powrócili, by dać świadectwo historii.
W pamiątkowym wpisie zawarto nazwiska rodzin, które zostały poddane deportacjom, a także słowa uznania dla osób i instytucji, które
przyczyniają się do utrwalania i przekazywania prawdy o ich tragicznych losach.
25
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Podczas tego wydarzenia Barbara Janczura złożyła na ręce Wiesława Kapla – wójta gminy Lubaczów – podziękowania za wsparcie Terenowego Koła
Związku Sybiraków w Lubaczowie i dążenie do poznawania lokalnej historii
oraz losów Sybiraków, a także godne ich upamiętnianie. Wójt gminy otrzymał dyplom i odznaczenie nadane przez prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków oraz pamiątkową statuetkę.
Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie Dariusz
Iwaneczko w liście skierowanym do przewodniczącego Rady Gminy
Lubaczów podkreślił uznanie dla działań samorządu zmierzających do
uwiecznienia tragicznych wydarzeń 1940 r.
Podczas sesji radni Rady Gminy przyjęli także dwie uchwały upamiętniające wywózki na Sybir: w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy masowych deportacji Polaków na Sybir oraz dokonania wpisu do księgi pamiątkowej gminy Lubaczów.
Dr Zygmunt Kubrak w swym wystąpieniu, oprócz losów rodzin deportowanych na Syberię, przedstawił także historię Juliana Dąbka – kierownika
szkoły w Lisich Jamach przed wybuchem II wojny światowej, który jako
młody mężczyzna doświadczył okrucieństwa sowieckiego totalitaryzmu.
W budynku szkoły znajduje się tablica poświęcona tej postaci. Podczas sesji kwiaty pod nią złożyły delegacje Samorządu Gminy Lubaczów, Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach oraz Barbara Janczura wraz z dr.
Zygmuntem Kubrakiem.
Autor: Tomasz Mach, zdjęcia Tomasz Mach
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ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ
W ŚNIADOWIE
15 sierpnia 2020 roku w Śniadowie odbyła się doniosła uroczystość
odsłonięcia i poświęcenia tablicy, która upamiętnia mieszkańców Śniadowa i okolic wywiezionych na Syberię. Tablica została usytuowana
w kaplicy na cmentarzu parafialnym. W uroczystości udział wzięli Sybiracy, posłowie na Sejm, Lech Antoni Kołakowski, Stefan Krajewski
i starosta łomżyński Lech Antoni Szabłowski. Tablicę odsłonili prezes
Związku Sybiraków Danuta Pieńkowska-Wolfart i najstarsza Sybiraczka Irena Boryszewska, która w czasie wywózki miała 10 lat. Tablicę poświęcił ks. biskup pomocniczy Tadeusz Bronakowski. Inicjatorką była
córka Sybiraczki – nauczycielka Elżbieta Mierzejewska, pomagał ksiądz
proboszcz Tomasz Wilga oraz wójt gminy Śniadowo Rafał Pstrągowski,
którzy zostali odznaczeni Odznaką Honorową Sybiraka. Po uroczysto-

Tablica pamiątkowa usytuowana w kaplicy na cmentarzu parafialnym w Śniadowie
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ści pani prezes, posłowie i starosta łomżyński złożyli kwiaty pod tablicą
i zapalili znicz.
Na tablicy umieszczone są nazwiska mieszkańców gminy Śniadowo,
którzy zostali wywiezieni na Syberię.

SPOTKANIE MŁODZIEŻY
Z SYBIRAKAMI
Sybiracy z naszego Oddziału często byli zapraszani do szkół na lekcje
historii. W związku z pandemią od dłuższego czasu nie odwiedzamy
szkół. Młodzież z Zespołu Szkół Rolniczych w Marianowie wraz nauczy-

Od lewej: ks. proboszcz Tomasz Wilga, bp Tadeusz Bronakowski,
poczet sztandarowy Oddziału Łomża Irena Paliwoda, Adam Frąckiewicz, Irena Jakubowska.
28
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cielką historii przyszli do biura i z uwagą wysłuchali opowieści Adama
Frąckiewicza, Niny Żyłko i Henryka Kowalewskiego o tym, jak ich rodziny znalazły się na Syberii. Wręczyliśmy im album Znaki Pamięci. Młodzi
nie przyszli z pustymi rękami, przynieśli kwiaty, słodycze i „blachę” pysznej szarlotki. To miłe, że w tak trudnym czasie młodzi pamiętają o Sybirakach.

Delegacja z Zespołu Szkół Rolniczych w Marianowie.
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SYBIRACY NA OBCHODACH
81. ROCZNICY WYBUCHU
II WOJNY ŚWIATOWEJ
NA WESTERPLATTE
Na zaproszenie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych grupa Sybiraków z Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków z prezesem Stanisławem Sikorskim na czele wzięła udział
w wyjeździe na obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Wraz z grupą kombatantów z Bogusławem Nizieńskim, przewodniczącym Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz z grupą przedstawicieli Solidarności udającymi się na obchody 40. rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność” wyruszyliśmy wczesnym rankiem 31 sierpnia 2020 r.
z ulicy Kruczej w Warszawie do Gdańska. Nasze obawy wiązały się

Maria Markiewicz i Stanisław Sikorski w autokarze w drodze do Gdańska.
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z załamaniem pogody i towarzyszącym nam ciągle padającym deszczem. Jednak im bliżej byliśmy Gdańska, tym aura stawała się sympatyczniejsza. Gdy wjeżdżaliśmy do miasta, witało nas już pełne
słońce. W pierwszej kolejności podjechaliśmy naszym autokarem
w okolice, gdzie miały się odbyć uroczystości związane z obchodami
40. rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Z okien autokaru było widać duże grupy ludzi z pocztami sztandarowymi, którzy udawali się w okolice pomnika
przy bramie głównej stoczni, gdzie już było widać gęstniejący tłumek,
W dniu l września o godz. 3.00 wyruszyliśmy na Westerplatte pod pomnik Obrońców Wybrzeża, Przed wyjazdem dołączył do naszej grupy
Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko.
Była ciemna noc i tylko pomnik i jego okolice były oświetlone, a w niebo skierowane były symboliczne smugi świateł reflektorów. Mimo chłodnego świtu musieliśmy sporo czekać na rozpoczęcie uroczystości. Na postawionych telebimach wyświetlane były filmy okolicznościowe, a spiker
co chwila zapowiadał przybycie ważnych oficjeli, w tym Prezydenta RP
Andrzeja Dudy, Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek, Marszałka Senatu
RP Tomasza Grodzkiego i Mariusza Błaszczaka Ministra Obrony Narodowej, który był pierwszy raz głównym gospodarzem tej uroczystości.
Na Westerplatte byli również obecni parlamentarzyści, przedstawiciele
instytucji państwowych, samorządowych, kombatanci, harcerze, funkcjonariusze służb mundurowych oraz mieszkańcy Gdańska z prezydent
miasta Aleksandrą Dulkiewicz.
Tradycyjnie uroczystości rozpoczęły się o godz. 4.45 bardzo głośnym
dźwiękiem syren okrętowych (o tej porze 1939 roku nastąpił niemiecki
atak na polską Wojskową Składnicę Tranzytową ulokowaną na półwyspie
koło Gdańska).
Okolicznościowe wystąpienia wygłosili Mariusz Błaszczak oraz Andrzej
Duda. Prezydent przekazał informacje historyczne dotyczące szczątków
obrońców Westerplatte, które zostały odkryte i zidentyfikowane podczas badań archeologicznych przeprowadzonych jesienią ubiegłego roku
przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i pion śledczy IPN. Wręczył też w obecności prezesa IPN dr. Jarosława Szarka i dyrektora Muzeum II Wojny Światowej dr. Karola Nawrockiego, noty identyfikacyjne
rodzinom tych poległych żołnierzy Wojska Polskiego.
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Bogusław Nizieński, przewodniczący Rady ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych, sędzia, były żołnierz Armii Krajowej, Kawaler
Orderu Orła Białego wspominał, jak zapamiętał jako 11-letni chłopiec tamten czas, podkreślił, że bohaterscy obrońcy Wybrzeża dawali
nadzieję i że zostali wystawieni na trudną próbę.
Po okolicznościowych przemówieniach harcerze odczytali „przesłanie
Westerplatte”. Następnie żołnierze Wojska Polskiego i zaproszeni goście
odśpiewali Hymn Rzeczypospolitej
Polskiej.
W trakcie
uroczystości
sztafeta
pokoleń
złożona
z kombatantów,
harcerzy
i żołnierzy zapaliła symboliczny Znicz Pokoju. Po raz pierwszy odegrany
został Marsz
Bohaterów Westerplatte skomponowany przez zastępcę dowódcy Orkiestry Wojskowej w Krakowie por. Piotra Flisa specjalnie z okazji 81.
rocznicy wybuchu II wojny światowej. Został odczytany apel poległych,
który uczczono salutem armatnim. Uroczystość tradycyjnie zakończyła
modlitwa ekumeniczna za duszę poległych bohaterów, którą poprowadził
biskup polowy Wojska Polskiego ks. gen. bryg. Józef Guzdek. Na zakończenie nad naszymi głowami przeleciały samoloty wojskowe z Dęblina,
zostawiając na niebie symboliczne smugi w biało-czerwonych barwach.
Zmarznięci, ale poruszeni do głębi symboliką uroczystości wracaliśmy do miejsca zakwaterowania, skąd udaliśmy się w drogę powrotną
do Warszawy. Gdy zbliżaliśmy się do Warszawy zrobiło się pochmurno
i powitał nas deszcz. Zmęczeni, ale pełni wrażeń dziękujemy UDSKiOR
za wzorowo zorganizowany wyjazd. Byliśmy przez cały czas pobytu pod
czułą i fachową opieką przedstawicieli Urzędu, za co składamy wyrazy
uznania.
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Czesław Czarkowski, Stanisław Sikorski i Roman Janiak na Westerplatte po uroczystości.

Tekst i zdjęcia: Leon Zujko
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81. ROCZNICA WYBUCHU
II WOJNY ŚWIATOWEJ
– UROCZYSTOŚCI W PRZEMYŚLU
1 września, w 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej, odbyły się
w Przemyślu uroczystości upamiętniające ten tragiczny dla narodu polskiego dzień. Organizatorami uroczystości byli Prezydent Miasta Przemyśla oraz Dowództwo Garnizonu Przemyśl.
Uroczystości rozpoczęły się mszą św. Koncelebrowaną, odprawioną
w kościele o.o. karmelitów bosych. Mszy świętej przewodniczył i słowo
Boże wygłosił o. Krzysztof Górski przeor klasztoru o.o. karmelitów bosych.
Druga część uroczystości odbyła się na Cmentarzu Wojskowym przy
Grobie Nieznanego Żołnierza, gdzie zgromadzili się w asyście Kompanii
Honorowej Wojska Polskiego i pocztów sztandarowych między innymi:
kombatanci, w tym członkowie przemyskiego Ooddziału Związku Sybiraków, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, delegacje stowarzyszeń i organizacji oraz harcerze i strzelcy.
Odegrano Hymn Państwowy, a modlitwę za poległych poprowadził ks.
prałat Stanisław Czenczek.
Głos zabrał poseł na sejm Marek Rząsa, wicemarszałek województwa
Podkarpackiego Piotr Pilch i prezydent Przemyśla Wojciech Bakun.
Odczytano apel pamięci i oddano salwę honorową. Na zakończenie
uroczystości przybyłe delegacje złożyły kwiaty i wieńce przy Grobie Nieznanego Żołnierza.
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Grób Nieznanego Żołnierza na Cmentarzu Wojskowym w Przemyślu.
Tekst i zdjęcie:
Marian Boczar
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30-LECIE DZIAŁALNOŚCI
TERENOWEGO KOŁA
ZWIĄZKU SYBIRAKÓW
W LUBACZOWIE
“O krainie, gdzie marzną westchnienia…” – objazdowe odwiedziny.
Tegoroczna uroczystość z okazji Dnia Sybiraka miała odbyć się ku
                       
  Pamięci tych co nie przeżyli,
             
            Tych co, cierpiąc, przetrwali,
             
Tych co na zesłaniu pozostali,
                                  A przyszłym pokoleniom – aby pamiętały!
W tym roku obchodzimy trzy uroczystości: obchody 80. rocznicy deportacji Polaków na Sybir, Dzień Sybiraka oraz 30-lecie działalności Terenowego Koła Związku Sybiraków w Lubaczowie.
W związku z pandemią, bacząc na bezpieczeństwo Sybiraków, uroczystość przełożona została na rok 2021. Ze względu na stan zdrowia
niektórych Sybiraków, na prośbę ich rodzin podjęliśmy decyzję o wcześniejszych objazdowych odwiedzinach, po uprzednim telefonicznym
umówieniu się na dany dzień i godzinę.
I tak w dniach od 25 lipca do 10 września Teresa Mielnik – skarbnik
i Barbara Janczura – członek Zarządu, odwiedziły wszystkich Sybiraków,
sponsorów, a także osoby zaprzyjaźnione i współpracujące z Kołem.
Rocznice to okazja do podziękowania i uhonorowania osób wyróżniających
się, wieloletnich członków i aktywnych działaczy Koła. Ich zaangażowanie w pracę na rzecz krzewienia wiedzy o Sybirakach oraz udział w przedsięwzięciach
upamiętniających fakty z najnowszej historii Polski, zostały docenione przez Zarząd Główny Sybiraków w Warszawie.
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Postanowieniem Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków
Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków odznaczeni zostali: Władysław Białek, Stefan Baran, Franciszka Bratek, Rozalia Cząstkiewicz, Stefania Hakało, Eugeniusz Kukiełka, Stanisława Par-

KOMUNIKAT 2/144

tyka, Bronisław Stopyra, Czesława Sudoł, Stanisława Wacnik i Tadeusz
Wałczyk.
Członkowie Zarządu:
Aleksandra Bek, Barbara Janczura
Członkowie wspierający:
Zdzisław Cioch, Jadwiga Tabaczek, Thieme Barbara Thieme
Są osoby, które nas nigdy nie zawiodły w potrzebie. Takie odruchy
serca bardzo cenimy. Gdyby nie ofiarność i życzliwość naszych sponsorów ciężko byłoby nam funkcjonować. Każdy z nich, na miarę swoich
możliwości, staje na wysokości zadania.
Za pomoc finansową, życzliwość, współpracę decyzją Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie, Srebrną Odznaką Honorową za
Zasługi dla Sybiraków odznaczeni zostali:
Jan Janczura – prezes Spółdzielczej Grupy Producenckiej „Kresy”
Wiesław Kapel – wójt gminy Lubaczów
Janusz Skalski – nadleśniczy, Nadleśnictwo Narol
Zenon Swatek – starosta lubaczowski
Stanisław Zagrobelny – nadleśniczy, Nadleśnictwo Oleszyce
Srebrne Odznaki, pamiątkowe statuetki przygotowane z okazji 30-lecia
Koła, zostały wręczone odznaczonym podczas objazdowych odwiedzin.
Odznaczenia wraz ze statuetkami przesłano pocztą do Artura Kwiatkowskiego z Łodzi i Grzegorza Woźniaka z Dąbrowy Górniczej.
Pamiątkowe statuetki otrzymali także pozostali sponsorzy:
Krzysztof Szpyt – burmistrz Lubaczowa
Mirosław Tabin i Leszek Cioch z Firmy SMIB
Bożena Szypulska
Anna Sochur z firmy Chigo Polska i AB Klima, Krasne k/Rzeszowa
Danuta Palińska z Norwegii
Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Lubaczowie
Zarząd Banku Spółdzielczego w Lubaczowie oraz osoby związane
i współpracujące z Kołem.
Statuetki zaprojektował Grzegorz Woźniak z Dąbrowy Górniczej. Wykonane zostały przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej im. św.
Józefa w Oleszycach.
Odznakę Honorową Sybiraka otrzymała Halina Zaniewicz, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaczowie.
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Barbara Janczura
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„JEŚLI ZAPOMNĘ O NICH
– TY BOŻE NA NIEBIE ZAPOMNIJ O MNIE!”
DZIEŃ SYBIRAKA W KROŚNIE.
Dnia 13 września br. w Kościele Farnym w Krośnie odbyły się uroczystości Dnia Sybiraka organizowane przez lokalny samorząd oraz Oddział
Związku Sybiraków w Krośnie. Mszy świętej odprawionej w intencji Zesłańców Sybiru przewodniczył ks. proboszcz dr Andrzej Chmura – kapelan Sybiraków w Krośnie, a homilię wygłosił ks. prał. Tadeusz Buchowski. O oprawę uroczystości zadbali harcerze z 19. Drużyny Harcerskiej
„Invictus” im. Józefa Piłsudskiego w Jaszczwi, na czele z harcmistrzem
Piotrem Lubasiem, oraz wokalista Krzysztof Zajdel.

Sybiraczki z Krosna.
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W uroczystości wzięli udział przedstawiciele sejmu i senatu, „Solidarności”, prezydent Krosna i starosta powiatu krośnieńskiego oraz goście ze
Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej z Horyńca Zdroju. Po zakończonej mszypod tablicą upamiętniającą
zesłańców – ofiary sowieckiego terroru – zostały złożone kwiaty.

Kościół Farny w Krośnie.
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ŚWIATOWY DZIEŃ SYBIRAKÓW
W TORUNIU
W Toruniu, jak co roku, obchodzono Dzień Sybiraka. W tym roku,
ze względu na obostrzenia sanitarne, uroczystości miały skromniejszy
charakter.
Uczestnicy spotkali się przy tablicy Matki Polki Sybiraczki, która znajduje się przy kościele pw. Miłosierdzia Bożego i św.
Faustyny. Na początku wspólnie odśpiewano hymn państwowy, oprawę muzyczną zapewniła orkiestra wojskowa pod dyrekcją majora Andrzeja Bogusza. Następnie prezes toruńskiego oddziału Związku Sybiraków Jan Myrcha powitał przybyłych gości,
a uroczystość swą obecnością uświetnili m.in.: Sybiracy, wojewoda
kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, marszałek woj. kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, przedstawiciele miasta Torunia
z prezydentem Michałem Zaleskim na czele, opiekun duchowy Sybiraków ks. prałat Józef Nowakowski, przedstawiciele Fundacji gen.
E. Zawackiej, poczty sztandarowe, kombatanci, a także dyrektor VI
Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru wraz z gronem pedagogicznym i uczniami.
Na początku swego wystąpienia prezes Myrcha przypomniał, że Światowy Dzień Sybiraka obchodzony jest co roku, 17 września, w rocznicę napaści radzieckiej na Polskę, a pierwsze uroczystości miały miejsce w 2004
r. Od 2013 r. Dzień Sybiraka ma status święta państwowego. W dalszej
części przemówienia, Jan Myrcha zwrócił się do Sybiraków i zebranych:
„Patrzę na zgromadzonych tu przy pomniku Matki Polki Sybiraczki tych, którzy stamtąd powrócili i uczestniczą w dzisiejszej uroczystości. Wy, żyjący jeszcze dzisiaj Sybiracy, byliście wtedy dziećmi.
Dziećmi, które w latach, kiedy poznaje się całą urodę życia, poznawały głód, widziały śmierć najbliższych, pracowały ponad siły. I na
ten aspekt strasznej epopei sybirackiej chcę zwrócić uwagę. O tym
mówiło się i mówi mało. Trudno powiedzieć, jaki procent wywie41
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zionych stanowiły dzieci. Z całą pewnością bardzo wysoki. Niemal
w każdej wywiezionej rodzinie były dzieci: małe, duże, nawet noworodki. Już drogi do tajgi czy stepów Kazachstanu wiele z nich nie przeżyło. A te, które sześć lat dzieciństwa tam zostawiły, na pewno nie mogą
tego czasu nazwać szczęśliwym. Oderwane od polskiego języka, polskiej szkoły, kultury i tradycji tylko swoim matkom zawdzięczały to, że
pozostały polskimi dziećmi. Ale nawet miłość i poświęcenie matek nie
ustrzegły ich przed głodem, chorobami, wycieńczeniem. Z tym bagażem wróciliście do kraju. To wszystko sprawiło, że start w normalne życie był trudny, trudniejszy niż innych dzieciaków, że gruźlica, krzywica
i inne przypadłości towarzyszyły tym dzieciom po powrocie do Polski.
Ale nie tylko to. Przez wiele jeszcze lat dzieci te nie były wolne od koszmarnych wspomnień i przeżyć (…)
Dlatego dzisiaj – w rocznicę dramatycznych wydarzeń – stoimy tu,
przy pomniku poświęconym Matkom Sybiraczkom i oddajemy hołd
wszystkim ofiarom tej tragedii. Zawsze będziemy o nich pamiętać. To
nasze wielkie zobowiązanie wobec pokoleń, które swoje przywiązanie
do polskości i niepodległości pieczętowały cierpieniem i krwią”. Ale,
jednocześnie kieruję te słowa do naszej młodzieży – jesteście jednymi
z ostatniego pokolenia, które może rozmawiać z naocznymi świadkami tamtej gehenny narodowej. My – nasze pokolenie – uczyliśmy się
o Sybirakach z powstań narodowych, nie wiedząc, że mamy ich w zasięgu ręki. Korzystajcie z tego, ale  nie zapominajcie o Katyniu, historia
narodu jest zawsze jedna. Bez względu, kto ją opisuje.”
Na zakończenie uroczystości odśpiewano Hymn Sybiraków i złożono
kwiaty i znicze przy tablicy Matki Polki Sybiraczki.
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Prezydent Torunia Michał Zaleski odznaczony medalem Pro Patria.

Odznaczeni podczas uroczystości Dnia Sybiraka.
Izabela Świtała, nauczyciel VILO im. Zesłańców Sybiru w Toruniu.
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ŚWIĘTO SZKOŁY I DZIEŃ SYBIRAKA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. SYBIRAKÓW W BACHOWIE
17 września Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Bachowie obchodziła
Dzień Sybiraka, który jest również świętem tej szkoły. Uczniowie przedstawili zarys historyczny wydarzeń z 17 września 1939 r. Apelem poległych upamiętniono tych, którzy na zawsze pozostali na tej „nieludzkiej
ziemi” – na wschodzie. Delegacje samorządów klas złożyły kwiaty. Zapa-
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lono symboliczne znicze. W celu wzbogacenia wiedzy uczniów o tematyce Sybiru ogłoszono konkursy: plastyczny, historyczny i recytatorski pt.
„Razem pamiętamy więcej”.

Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie.
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ŻYCZENIA
DLA LEGNICKICH SYBIRAKÓW

W dniu 17 września w imieniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 16
w Legnicy Beata Siek przekazała (jak co roku) życzenia dla wszystkich
Sybiraków oraz drobne upominki. Wanda Puchała postarała się, aby karki z życzeniami wykonane przez uczniów dotarły do wszystkich żyjących
Sybiraków. W tym roku, ze względu na COVID-19, w szkole nie mogło
być zorganizowane spotkanie. Społeczność szkolna pamięta o Zesłańcach i ma nadzieję, że w przyszłości odbędzie się jeszcze wiele spotkań
z legnickimi Sybirakami.
Serdecznie pozdrawiam – nauczycielka języka polskiego – Beata Siek.
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Wanda Puchała – wiceprezes,
– nauczycielka ze SP 16 w Legnicy.

Wanda

Ostrowska

–

sekretarz,

Beata

Siek
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DZIEŃ SYBIRAKA W OŁAWIE.
„JESTEŚCIE ŚWIADKAMI HISTORII…”
17 września na oławskim cmentarzu odbyły się obchody Dnia Sybiraka
– z powodu pandemii nieco skromniej niż zwykle.
– To nie jest tylko nasze święto – mówił prezes oławskiego koła Związku Sybiraków Aleksander Maciejewicz. Przypomniał najazd Sowietów na
Polskę, wywózki na Sybir, oławskich założycieli Związku Sybiraków oraz
najważniejsze wydarzenia z życia koła, czyli powstanie organizacji, poświęcenie sztandaru i odsłonięcie pomnika na cmentarzu.
Podczas uroczystości złotą odznaką honorową Związku Sybiraków wyróżniono wieloletnią dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Oławie Barbarę Turczynowską.
Życzenia składali Sybirakom przedstawiciele władz samorządowych,
w tym burmistrz Oławy Tomasz Frischmann.
Uroczystość z okazji Dnia Sybiraka była okazją do złożenia życzeń ks.
Stanisławowi Bijakowi, wieloletniemu kapelanowi oławskich Sybiraków,
który w maju obchodził złoty jubileusz kapłaństwa.
– Jesteś prawdziwym polskim patriotą – mówili Sybiracy, a specjalne
życzenia odczytała poetka Sybiraczka Łucja Michalik. Były kwiaty i życzenia.
– Bóg przygotuje Ci podziękowania w niebie – usłyszał majowy jubilat.
I jak zwykle żartował, wspominając chwile spędzone z Sybirakami na przeróżnych zebraniach., uroczystościach czy opłatkach.
W obchodach wzięli udział oławscy Sybiracy i ich bliscy, przedstawiciele samorządów oraz uczniowie klasy mundurowej z Zespołu Szkół im.
Zjednoczonej Europy. Podczas uroczystości złożono kwiaty i zapalono
znicze.
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Tekst i zdjęcia: Jerzy Kamiński – Gazeta Oławska
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DZIEŃ SYBIRAKA W JAROSŁAWIU
17 września 2020 r. w 81. rocznicę sowieckiej napaści na Polskę w  Kolegiacie Jarosławskiej pw. Bożego Ciała rozpoczęły się obchody Dnia Sybiraka. Mimo przeszkód i ograniczeń z powodu pandemii Sybiracy przybyli licznie z rodzinami i opiekunami.
Tradycyjnie o godz. 10.00 rozpoczęła się msza, której przewodniczył ks.
dziekan Jan Jagustyn, celebransami byli: ks. prałat Marian Bocho – proboszcz parafii i kapelan Związku Sybiraków Oddział w Jarosławiu oraz
ks. Łukasz Buczek – dyrektor Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego.
Ks. Maciej Ruszel wydał rozkaz wprowadzenia sztandarów: Wojska Polskiego, Armii Krajowej, „Solidarności” i jarosławskiego oddziału Związku Sybiraków, który reprezentowany był przez Henryka Jaremę – Sybiraka – i uczniów liceum. Gospodarz świątyni ks.
prałat Marian Bocho jak zwykle bardzo ciepło i serdecznie przywitał
obecnych gości i Sybiraków. Wygłosił homilię w oparciu o pieśni religijne i patriotyczne, a także posłużył się poezją Mariana Jonkajtysa. Modlitwę wiernych odczytał zastępca burmistrza Marian Tracz,
a dary ofiarne nieśli Sybiracy: Maria Bilik, Zofia Zięba i Józef Karaś.
Po nabożeństwie zgromadzeni przeszli na plac ks. Piotra Skargi przed
Kolegiatą pod pomnik Bohaterów II Wojny Światowej, gdzie odbyła się
druga część uroczystości. Asysta Wojskowa wystawiona przez 14. Dywizję Artylerii Samobieżnej im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza wciągnęła flagę na maszt, odśpiewano hymn państwowy i odegrano hymn
Sybiraków.
Burmistrza miasta Jarosław reprezentował zastępca Dariusz Tracz,
który wygłosił okolicznościowe przemówienie, starostę powiatu jarosławskiego reprezentował zastępca Mariusz Trojak z członkami Rady
Powiatu, Radę Miasta reprezentowali: Wanda Czerwiec, Antoni Lotycz
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i Mariusz Walter. W uroczystości jak co roku wziął udział Stanisław
Gonciarz – wójt gminy Laszki oraz przebywający na urlopie ks. Łukasz
Chrunik ze zgromadzenia werbistów pracujący od kilku lat na Syberii,
obecnie w Nowosybirsku. Odczytano listy okolicznościowe od posłów
i senatora. Prezes oddziału Witold Garczyński wygłosił krótkie przemówienie i podziękował wszystkim za udział w obchodach. Na zakończenie
uroczystości delegacje złożyły kwiaty.
Delegacja Zarządu oddziału udała się na cmentarz, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze na symbolicznej mogile Sybiraków, mogile Kresowiaków i pod krzyżem Sybiraków wkomponowanym w pomnik Dziejów
Narodu Polskiego przy kościele pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu.

Pomnik Bohaterów II Wojny Światowej.
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Poczet sztandarowy jarosławskiego oddziału Związku Sybiraków

Sybiracy zgromadzeni na uroczystości.

Irena Halwa
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OBCHODY DNIA SYBIRAKA
W BIAŁYMSTOKU
Uroczystości w 81. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę zostały zorganizowane pod patronatem prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego. Rozpoczęły się 16 września 2020 r. o godz. 20.00 przy Muzeum Pamięci
Sybiru w Białymstoku.
Prezydent Białegostoku wygłosił krótkie przemówienie nawiązujące do
tematu spotkania i serdecznie przywitał zaproszonych gości. Odegrany
hymn Sybiraków rozpoczął integralną część uroczystości.
Zebrani licznie Sybiracy wraz z osobami wspierającymi Związek Sybiraków, władze samorządowe, duchowieństwo i służby mundurowe
uczestniczyli w odsłonięciu pomnika Bohaterskich Matek Sybiraczek dokonanym przez Sybiraczkę Krystynę Dobrowolską wraz z pokoleniową
rodziną. Poświęcenia pomnika dokonali kapłani w obrządku ekumenicznym.
Następnie zabrał głos prezes oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku Tadeusz Chwiedź. Podkreślił wiodącą rolę Matek Sybiraczek na
zesłaniu, ich wielkie poświęcenie w obronie życia swoich dzieci, zapobieganiu rusyfikacji i w dążeniu do utrzymania pewności powrotu do kraju.
Przytoczone wiersze wzbudziły wielkie wzruszenie.
Na zakończenie swego wystąpienia prezes bardzo serdecznie podziękował prezydentowi Truskolaskiemu za jego inspirację do wybudowania
pomnika. Spotkanie przy pomniku zakończyło się złożeniem kwiatów
i zapaleniem zniczy przez harcerzy. Spotkanie uświetniła obecność pocztu
sztandarowego Związku Sybiraków.
Kolejna część uroczystości rozpoczęła się przy pomniku Katyńskim następnego dnia, tj. 17 września o godz. 11.30 modlitwą kapelanów wojskowych, następnie złożeniem kwiatów przez przedstawiciela prezydenta
Białegostoku w asyście członków Rodziny Katyńskiej i   Związku Sybiraków. Kolejny wieniec złożył dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru wraz z Sybirakami.
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Główna część uroczystości miała miejsce przy Grobie Nieznanego
Sybiraka. Punktualnie o godz. 12.00 rozległ się sygnał alarmowy i bicie
dzwonów z pobliskiego kościoła.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego i hymnu Sybiraków zabrał głos
prezydent Białegostoku. W szerokim aspekcie nakreślił napad Związku
Sowieckiego na Polskę 17 września 1939 r. i dramatyczną obronę wojsk
polskich. Modlitwa ekumeniczna kapelanów wojskowych poprzedziła
wypowiedź prezesa T. Chwiedzia, który podziękował prezydentowi za
zorganizowanie tak wspaniałej oprawy obchodów Dnia Sybiraka oraz
przybyłym gościom za uczestnictwo.
Obecność sztandaru Związku Sybiraków i 19. Białostockiego Pułku
Rozpoznawczego dodały rangi tej uroczystości. Złożenie kwiatów przez
wojewodę, marszałka i prezydenta oraz radnych Białegostoku, jak również wielu instytucji i Sybiraków zakończyło tę część obchodów.
Kolejna część uroczystości odbyła się w Muzeum Pamięci Sybiru
o godz. 14.00
Pierwszym punktem programu był ceremoniał odznaczeń Honorowymi Odznakami Związku Sybiraków za zasługi dla Związku. Otrzymało je
11 osób, głównie budowniczowie Muzeum Pamięci Sybiru.
Występ Białostockiego Chóru Kameralnego Cantica Cantamus zachwycił wszystkich słuchaczy, a hymn Sybiraków w ich wykonaniu wycisnął łzy z oczu nie tylko Sybirakom.   
Dzień 17 września był również Dniem Darczyńcy jako wyraz wdzięczności osobom, które okazały wsparcie dla inicjatywy budowy Muzeum.
Zostały one uhonorowane statuetkami, dyplomami oraz bukietami
kwiatów.
Drugim ważnym wydarzeniem zorganizowanym przez Muzeum
Pamięci Sybiru był Peleton Pamięci mający upamiętnić 81. rocznicę
agresji sowieckiej na Polskę.
W 2020 r., ze względu na obchody 80. rocznicy deportacji obywateli
polskich w głąb ZSRS oraz 100-lecia wojny polsko-bolszewickiej i bitwy
o Białystok zostały wyeksponowane miejsca związane z deportacjami,
legionistami i ochotnikami biorącymi udział w działaniach wojennych
1920 r. na terenie Białegostoku i regionu. Uczestnicy peletonu – 100 osób
– przejechali wyznaczoną trasę: Muzeum Pamięci Sybiru, Podlaski Od55
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dział Straży Granicznej, Cmentarz Wojskowy i około godz. 19.00 dotarli
do Grobu Nieznanego Sybiraka. Była chwila milczenia, a wszyscy uczestnicy zapalili znicze.
Dzień Sybiraka w Białymstoku był obchodzony godnie i z wielkim szacunkiem dla tych, którzy pozostali na zawsze na „nieludzkiej ziemi”.

Pomnik Bohaterskich Matek Sybiraczek.
Opracowała: Jolanta Hryniewicka
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OBCHODY 81. ROCZNICY
AGRESJI ZWIĄZKU SOWIECKIEGO
NA POLSKĘ W LUBACZOWIE
Wrzesień jest miesiącem, w którym obchodzimy ważne dla każdego
Polaka rocznice –początek agresji niemieckiej i sowieckiej na Polskę. Oba
te wydarzenia łączą się z cierpieniem naszego narodu, zsyłkami, bolesnymi konsekwencjami wielu lat wojny i trudnym czasem powojennym.
Jak co roku, 17 września w Lubaczowie odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna związana z upamiętnieniem 81. rocznicy agresji Związku
Sowieckiego na Polskę. W tym roku ze względu na pandemię przebieg
uroczystości odbył się w innej formie niż zazwyczaj.
Uroczystość rozpoczęła się wieczorną mszą świętą w intencji żyjących,
zmarłych i pozostałych na „nieludzkiej ziemi” Sybiraków, odprawioną
przez dziekana księdza kanonika Andrzeja Stopyrę proboszcza parafii
konkatedralnej. W wygłoszonej homilii ksiądz proboszcz przypomniał
o tragicznym momencie w dziejach naszego narodu i państwa. „Pamięć
zmarłym, żyjącym pojednanie” to hasło, na którym opiera się dziś działalność Związku Sybiraków reaktywowanego po 1989 roku – powiedział.
Po modlitwie pod tablicą pamięci w sanktuarium Najświętszej Maryi
Panny Łaskawej zostały złożone wiązanki kwiatów i zapłonęły symboliczne znicze.
Sybirakom poświęciliśmy dzisiejszą mszę i pamięć, z nadzieją, że to
ostatni taki rozdział w historii Polski. Wdzięczni Panu Bogu za łaskę
przeżycia, zachowujemy w modlitewnej pamięci tych wszystkich, których prochy są rozproszone po syberyjskich przestrzeniach. Jechali,
umierali, ale modlili się. Do Polski wracali po latach wygnania, zesłania, cierpienia…
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Modlitwa
przed tablicą.

Janina Płachta,
Barbara Janczura,
Marcin Materniak

OBCHODY DNIA SYBIRAKA
W ŁODZI
Uroczystości Dnia Sybiraka 17 września 2020 r. odbyły się w Łodzi
w trzech miejscach: w Archikatedrze Łódzkiej, przy symbolicznym
Grobie Sybiraków i przy pomniku Ofiarom Komunizmu. W Archikatedrze mszy świętej w intencji Ojczyzny i rodaków zmarłych na zesłaniu oraz tych, którym dane było powrócić do kraju przewodniczył nasz
ksiądz kapelan Ryszard Olejnik. W uroczystościach uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych,
kombatanci, przedstawiciele wojska, policji, straży miejskiej, przedstawiciele związków zawodowych i poczty sztandarowe. Młodzieży szkolnej przybyło w tym roku mniej, ale i tak ucieszyło to przybyłych Sybiraków i kombatantów.
Po mszy uczestnicy uroczystości użyczonym przez panią prezydent Hannę Zdanowską autobusem udali się pod symboliczny Grób Sybiraków na
Cmentarz św. Anny, gdzie po wspólnej modlitwie, pod przewodnictwem
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ks. kapelana Sybiraków, delegacje władz samorządowych, organizacji społeczno-patriotycznych oraz osoby prywatne złożyły kwiaty i zapaliły znicze.
Z cmentarza wspomnianym autobusem udaliśmy się na ul. Anstadta pod
pomnik Ofiarom Komunizmu.
Tu NSZZ „Solidarność” Region Ziemia Łódzka, Związek Sybiraków
Oddział w Łodzi oraz XII LO w Łodzi zorganizowali dalszą część rocznicowych uroczystości.
Przy pomniku Ofiarom Komunizmu przemówienia wygłosili wicewojewoda łódzki K. Młynarczyk, wicemarszałek P. Adamczyk, wiceprezydent Łodzi J. Skrzydlewska, przewodniczący Wojewódzkiej Rady
Kombatantów i Osób Represjonowanych M. Pejka, przewodniczący
Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji i Osób
Represjonowanych A. Słowik i prezes łódzkiego oddziału Związku
Sybiraków S. Jurkin. Przemówienia zakończył przewodniczący Zarządu
NSZZ „Solidarność” Regionu Ziemi Łódzkiej W. Krenc.
Po uroczystych przemówieniach złożono kwiaty, zapalono znicze.

Poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność” i Związku Sybiraków przy symbolicznym Grobie Sybiraków na cmentarzu przy ul. Lodowej w Łodzi.
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Delegacja z ks. kapelanem przy symbolicznym Grobie Sybiraków.

Delegacja Sybiraków składa kwiaty przed pomnikiem Ofiarom Komunizmu
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18 września odbyły się uroczystości Dnia Sybiraka w Pabianicach. Na
ręce prezesa Koła Związku Sybiraków przekazano list od prezydenta Pabianic, w którym czytamy między innymi: „…Drodzy Sybiracy – przyjmijcie nasze najlepsze życzenia i podziękowania za to, że jesteście tutaj
z nami, podziękowania za nową Polskę, której się doczekaliście i która
bezspornie jest także Waszą zasługą”.

Teresa Patrzyczna
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OBCHODY DNIA SYBIRAKA
W ŁOMŻY
Obchody Międzynarodowego Dnia Sybiraka w Łomży zostały zorganizowane przez prezydenta Łomży, Instytut Pamięci Narodowej i Związek
Sybiraków Oddział w Łomży. Uroczystości zaczęły się od odsłonięcia i poświęcenia tablicy ,,Pamięci zesłanych przez Sowieckiego Okupanta w latach
1940-1941” z Łomży i okolic która została umieszczona na ścianie miejskiej
hali targowej, skąd 80 lat temu mieszkańcy z Łomży i okolic byli wywiezieni w głąb Rosji bez nadziei na powrót. Tablica została zaprojektowana przez
Tadeusza Babiela syna Sybiraka, Feliksa Babiela wywiezionego w 1941 roku,

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na frontonie miejskiej hali targowej w Łomży. .
Kwiaty składają płk Leon Wagner – najstarszy Sybirak i Stefania Zabielska – Sybiraczka.
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który miał 10 lat i dziś zaszczycił uroczystość swą obecnością. Wykonanie
tablicy sfinansował Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku. Dr
hab. Krzysztof Sychowicz naczelnik oddziału Biura Badań Historycznych
IPN w Białymstoku w swoim przemówieniu powiedział, że jest to miejsce
symboliczne – ,,koniec torów zaczyna tragiczną podróż tysięcy mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej.” Po uroczystym odsłonięciu i poświęceniu tablicy
kwiaty złożyli: wicestarosta podlaski Marcin Sekciński, przedstawiciel IPN,
prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski oraz Sybiracy. Następnie ulicą Mickiewicza wyruszył I Marsz Łomżyńskich Sybiraków do Doliny Pamięci pod
pomnik Sybiraków. Tam też członkowie poszczególnych delegacji złożyli
kwiaty i zapalili znicze. O 15.00 rozległ się dźwięk syren, po czym rozpoczęła się uroczysta msza święta w intencji Sybiraków. Celebrował ją ks.pr. Jan
Sołowianiuk. Następnie odbyła się ceremonia wręczenia medali Pro Patria
za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a także Złotych Odznak Honorowych i OHS za zasługi dla Związku Sybiraków. Wicewojewoda Marcin Sekciński, wicemarszałek
województwa podlaskiego i prezes Danuta Pieńkowska Wolfart uhonorowali
medalem Pro Patria Sybiraków Helenę Karwowską, Feliksa Babiela, Jerzego
Szymanowskiego i Henryka Kowalewskiego. Pani prezes i prezydent Łomży
wręczyli OHS 11-letniemu Pawełkowi Ostrowskiemu, prawnukowi Sybiraka, który od trzech lat wraz z pocztem sztandarowym uczestniczy we wszystkich uroczystościach sybirackich. Jest to ewenement w skali kraju. Rodzice,
Szkoła w Wysokiem Mazowieckiem i my Sybiracy możemy być dumni, że
rośnie prawdziwe pokolenie patriotów, którzy nie pozwolą o nas zapomnieć.
14 września na zaproszenie dyrektora Szkoły w Kupiskach Nowych w lekcji
historii wzięli udział sekretarz Nina Żyłko i syn Sybiraka Henryk Kowalewski. Opowiedzieli uczniom, jak ich rodziny wywieziono na Syberię, gdzie
przez 5 lat znosiły głód, chłód i poniewierkę.
Młodzież słuchała w ciszy i skupieniu. Nina Żyłko opowiedziała, że
urodziła się w syberyjskiej tajdze, gdzie jej mama do ostatnich dni pracowała przy wyrębie lasu. Opowiadała, jak często płakała, bo była głodna. Henryk Kowalewski opowiedział o losach swojej rodziny, o służbie
w wojsku i uczestnictwie w misjach pokojowych. Zaapelował do młodzieży, że trzeba pamiętać, co znaczy wolność, honor i jak trzeba szanować ojczyznę. Wystąpienie Sybiraków młodzież nagrodziła gromkimi
brawami. Dyrektor Karol Łebkowski wręczył Sybirakom dyplomy podziękowania za żywą i wzruszającą lekcję historii.
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I Marsz Łomżyńskich Sybiraków. Na czele poczet sztandarowy Oddziału Łomża.

Odznaczeni medalami Pro Patria Sybiracy: Helena Karwowska, Feliks Babiel, Jerzy Szymanowski i
Henryk Kowalewski.
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OTWARCIE WYSTAWY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W KUPISKACH NOWYCH
17 września 2020 r. społeczeństwo Szkoły Podstawowej w Kupiskach
Nowych rozpoczęło obchody Dnia Sybiraka. Dyrekcja szkoły zaprosiła Sybiraków na otwarcie wystawy. O godz. 10.00 w szkole rozpoczęła
się uroczystość. Zaproszeni goście, młodzież i nauczyciele wysłuchali
hymnu Sybiraków. Następnie Nina Żyłko i wójt gminy Łomża Piotr
Kłys odsłonili wystawę pt.: ,,Połączył ich Sybir” wypożyczoną z Muzeum w Białymstoku przez dyrektora szkoły Karola Łebkowskiego.
Nina Żyłko opowiedziała, jak jej rodzina znalazła się na Syberii i jak
działa obecnie łomżyński oddział Związku Sybiraków. 170 uczniów słuchało w skupieniu. Na ręce dyrektora szkoły Karola Łebkowskiego przekazała album Znaki Pamięci i materiały o tematyce Sybirackiej.

Sekretarz Nina Żyłko przekazuje dyrektorowi szkoły album Znaki Pamięci.
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ŚWIATOWY DZIEŃ SYBIRAKA
– 81. ROCZNICA AGRESJI ZSRR
NA POLSKĘ… TARNÓW
„Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi,
Z rezydencji, białych dworków i chat
Myśmy wciąż do Niepodległej szli,
Szli z uporem, ponad dwieście lat…!”
Pamięć nie ulega przedawnieniu. Tarnów dał 17 września temu świadectwo, oddając hołd poległym w walkach, zesłanym na Wschód i wszystkim
tym, którzy ucierpieli podczas okupacji sowieckiej.
W imię tej pamięci, a także w trosce o przyszłość, by ta nigdy nie była
zagrożona, by kolejne pokolenia wyrastały znając i szanując historyczną przeszłość, uroczystość ta niosła w sobie bogactwo wielu przesłań
i wartości.
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O pamięci mówił także dzisiaj prezydent Tarnowa Roman Ciepiela –
„Spotykamy się co roku w tym samym miejscu, nie z poczucia nienawiści,
nie z chęcią rewanżu czy odwetu, ale dla pamięci. Ta pamięć musi być dla
nas pełna i mocna. Jesteśmy tutaj i pamiętamy, bo nie zgadzamy się na to,
co się wydarzyło 17 września. Wcale nie jesteśmy niemymi świadkami historii – historia nas uczy i zobowiązuje”.
Pod pomnikiem Ofiar Stalinizmu przedstawiciele organizacji kombatanckich, samorządu, służb mundurowych oraz placówek oświatowych złożyli
wiązanki kwiatów i znicze pamięci. Uroczystość zakończono odśpiewaniem
Marszu Sybiraków i Roty.
W czasie uroczystości Związek Sybiraków wyróżnił prezydenta Romana
Ciepielę medalem 90-lecia Związku Sybiraków. Medal ten przyznawany jest
za szczególne zasługi na rzecz wspierania działalności Związku.
Uroczystości pod pomnikiem Ofiar Stalinizmu poprzedziło złożenie
kwiatów przy pomniku Ofiar Pomordowanych na Wschodzie na Starym
Cmentarzu oraz msza w intencji Sybiraków w tarnowskiej katedrze.
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Materiały udostępnione dzięki uprzejmości niezależnego serwisu informacyjnego KADR.
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OBCHODY DNIA SYBIRAKA W ODDZIALE
ZIELONA GÓRA
W zielonogórskim oddziale Związku Sybiraków – Dzień Sybiraka
w 80. rocznicę masowych zesłań Polaków na Syberię i do Kazachstanu, miał charakter trwałego upamiętnienia losów zesłańców. Główne
uroczystości odbyły się na Zielonogórskiej Nekropolii, będącej miejscem pamięci ofiar komunizmu i faszyzmu z okresu II wojny światowej.
Uroczystość rozpoczęto hymnem państwowym, a następnie wysłuchano Marszu Sybiraków odśpiewanego przez zgromadzonych Sybiraków.
Uroczyste spotkanie prowadził Jan Olszewski prezes Koła w Zielonej
Górze, witając na wstępie wszystkich przybyłych, w tym wartę honoro-

Ogólny widok znaków upamiętniających Sybiraków, po renowacji Nekropolii na cmentarzu komunalnym w Zielonej Górze.
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Odsłaniający tablicę od prawej: ks. bp. Paweł Socha, wicemarszałek woj. lubuskiego Łukasz Porycki,
wicewojewoda lubuski Wojciech Perczak, wiceprezydent Zielonej Góry Dariusz Lesicki, prezes oddziału Związku Sybiraków w Zielonej Górze Wacław Mandryk

wą Wojska Polskiego wystawioną przez 14. pułk artylerii przeciwlotniczej z Czerwińska. Zielonogórska Nekropolia powstała na cmentarzu
komunalnym z inicjatywy Związku Sybiraków, aby upamiętnić ofiary
wszystkich organizacji kombatanckich i stowarzyszeń patriotycznych.
W 1991 roku z inicjatywy Bogusława Baja, pierwszego prezesa zarządu oddziału w Zielonej Górze i prof. Jana Konrada Stawiarskiego, wiceprezesa, dla uczczenia zmarłych Sybiraków na zesłaniu Ks. bp Józef
Michalik poświęcił metalowy krzyż o wadze 17 ton i wysokości 15 m
oraz całą Nekropolię. Krzyż ten jest największym w Polsce krzyżem metalowym upamiętniającym śmierć i cierpienia zesłańców Sybiru. Obok
krzyża w najbliższym otoczeniu ustawione są inne trwałe znaki pamięci, symbole Golgoty Wschodu narodu polskiego. W czasie uroczystości
na Zielonogórskiej Nekropolii odsłonięto i poświęcono metalowe tablice pamiątkowe, przedstawiające miejsca zesłań i opis losów Polaków
na zesłaniu. Koszty wykonania tablic i renowacji pozostałych znaków
pamięci Sybiraków znajdujących się w pobliżu krzyża pokrył Lubuski
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Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze, dzięki przychylności pani marszałek Elżbiety Anny Polak i przewodniczącej sejmiku województwa
lubuskiego Wiolety Haręźlak. Całość robót nadzorował Urząd Miasta
w Zielonej Górze przy osobistym zaangażowaniu się Janusza Kubickiego – prezydenta Zielonej Góry. Odsłonięcia tablic dokonali: wicewojewoda lubuski Wojciech Perczak, wicemarszałek województwa lubuskiego Łukasz Porycki, wiceprezydent Zielonej Góry Dariusz Lesicki, ks.
bp Paweł Socha i prezes oddziału Związku Sybiraków w Zielonej Górze
Wacław Mandryk. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele 15. kół
terenowych Związku Sybiraków i młodzież szkolna z Zespołu Szkół
i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze im. Zesłańców
Sybiru wraz z dyrektor tej szkoły Małgorzatą Bogucką.
Wystąpienia okolicznościowe wygłosił Wacław Mandryk, przedstawiając gehennę Polaków na zesłaniu, składając przy tym podziękowanie dla Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Zielona Góra za sfinansowanie i wykonanie renowacji
I etapu – miejsca pamięci ofiar komunizmu i faszyzmu. Wojciech Perczak
w swoim wystąpieniu m.in. podziękował Sybirakom za pamięć i utrwalanie wiedzy o historii narodu polskiego w odzyskaniu niepodległości
narodowej.
Ponadto w Zielonej Górze 20. września z okazji Dnia Sybiraka i napaści Rosji sowieckiej na wschodnie tereny Polski w Kościele Najświętszego Zbawiciela odprawiona została msza święta celebrowana przez ks. bp. Pawła Sochę i kapelana zielonogórskich Sybiraków
księdza Zbigniewa Dymitruka. Po zakończonej mszy Sybiracy i liczne
grono uczestników obchodów przemaszerowało pod pomnik Matki
Sybiraczki. Wacław Mandryk powitał wszystkich przybyłych pod pomnik, mówiąc o wielkiej roli matek w ratowaniu życia dzieci, które na
zesłaniu ucierpiały najbardziej. Pomnik Matki Sybiraczki, który jest
symbolem zielonogórskich Sybiraków, został odsłonięty 17 września
2010 roku.
Uroczystości o charakterze publicznym z okazji Dnia Sybiraka
w dniach od 15 do 20 września odbyły się także w wielu kołach terenowych. Szczególnie dużą rangę społeczną i medialną miały uroczystości
w Krośnie Odrzańskim i Żarach.
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W Krośnie Odrzańskim, przy kole Związku Sybiraków, aktywnie
działa Klub Wnuków, uczestnicząc każdorazowo w uroczystościach
i spotkaniach krośnieńskich Sybiraków. Uroczystości główne w Krośnie Odrzańskim upamiętniające Dzień Sybiraka odbyły się 15 września na cmentarzu komunalnym. Rolę głównego organizatora i gospodarza uroczystości pełnił burmistrz miasta Marek Cebula. Na wstępie
powitał zgromadzonych Sybiraków w osobach Wacława Mandryka
wiceprezesa Zarządu Głównego i prezesa oddziału Związku Sybiraków, Danielę Otlewską prezesa Koła Związku Sybiraków w Krośnie
Odrzańskim, Marię Szymczak prezesa honorowego – założyciela koła
i wszystkich licznie przybyłych Sybiraków, organizacje kombatanckie,
żołnierzy Wojska Polskiego, przedstawicieli starostwa powiatowego
i okolicznych gmin. Dużą grupę uczestników stanowiła młodzież
szkolna. Na wstępie uroczystości żołnierze Wojska Polskiego wciągnęli na maszt flagę państwową, wysłuchano hymnu państwowego
i Marszu Sybiraków. Wystąpienia okolicznościowe wygłosili burmistrz Krosna Odrzańskigo Marek Cebula i Daniela Otlewska prezes
koła w Krośnie Odrzańskim. W czasie uroczystości Sybiraczka Maria
Łój przekazała dla Wacława Mandryka drogocenną pamiątkę rodzinną z okresu zesłania – srebrny łańcuszek z krzyżykiem, na którym jest
metalowy orzeł, do umieszczenia w Izbie Pamięci powstałej przy Kole
nr 8 w Zielonej Górze. Następnie oficer Wojska Polskiego odczytał
apel poległych, a kompania honorowa oddała salwę honorową. Na
zakończenie uroczystości przybyłe delegacje złożyły pod pomnikiem
Zesłańców Sybiru wiązanki kwiatów.
W godzinach popołudniowych 17 września przy pomniku Zesłańców Sybiru przy udziale licznej grupy Sybiraków z koła Związku Sybiraków w Żarach oraz przedstawicieli władz miasta Żary, powiatu
żarskiego, gminy Żary, kompanii honorowej Wojska Polskiego, organizacji kombatanckich, młodzieży szkolnej, delegacji Sybiraków,
Wacława Mandryka oraz Jana Olszewskiego, odbyła się patriotyczna
uroczystość. Przybyłych na nią powitał prezes koła Związku Sybiraków w Żarach Walerian Sznajder. Na początku uroczystości patriotyczny występ artystyczny zaprezentowała młodzież szkolna, która
przepięknie zaśpiewała m.in. Marsz Sybiraków. Przemówienia okolicznościowe Golgoty Wschodu narodu polskiego wygłosili: Danuta
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Madej i Wacław Mandryk. Modlitwę przed pomnikiem poprowadził
ks. Zbigniew Dymitruk. Dowódca kompanii honorowej Wojska Polskiego odczytał apel poległych. Na zakończenie uroczystości oddano
salwę honorową, a pod pomnikiem Zesłańców Sybiru złożono wiązanki kwiatów.
Dalsza część uroczystości odbyła się w gościńcu Folwark, w którym
Małgorzata Cegielska, dyrektor Muzeum Ziemi Żarskiej, przy kawie
z ciastkiem wręczyła przybyłym żarskim Sybirakom i zaproszonym
gościom pięknie opracowany i wydany album zawierający zdjęcia żarskich Sybiraków z ich krótkimi życiorysami. Wydawnictwo to zostało
sfinansowane przez żarski samorząd i stanowi kolejny trwały znak pamięci o losach Polaków na zesłaniu, osiedlonych po powrocie do kraju
na Ziemi Lubuskiej.
Wacław Mandryk
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81. ROCZNICA AGRESJI SOWIECKIEJ
NA POLSKĘ I ŚWIATOWY DZIEŃ
SYBIRAKA WE WROCŁAWIU
W dniu 17 września 2020 roku we Wrocławiu odbyły się uroczyste obchody naszego święta – „Dnia Sybiraka” i 81. rocznicy napaści Związku
Radzieckiego na Polskę zorganizowane przez wrocławski oddział Związku Sybiraków przy współudziale dowódcy Garnizonu Wrocław.
O godzinie 11.00 rozpoczęła się uroczysta msza święta, której przewodniczył arcybiskup -metropolita wrocławski ks. Józef Kupny i koncelebransi: ks. proboszcz tutejszej parafii Jerzy Żytowiecki, nasi kapelani ks. Franciszek Głód, ks. Wojciech Tokarz, ks. Witold Baran i ks.
Maksymilian Jezierski. Na wstępie wprowadzono poczty sztandarowe:
10 pułku dowodzenia Garnizonu Wrocław, oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu, szkół, uczelni, organizacji społecznych i kombatanckich oraz wojskową asystę honorową 10 pdow. Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych zapewniła wspaniałą oprawę muzyczną.
Msza rozpoczęła się odegraniem hymnu Polski. Homilię wygłosił ks.
Żytowiecki.
Nawiązał w niej do trudnej sytuacji ludności na Kresach dotkniętej wywózkami
i zmuszoną do mozolnej odbudowy życia religijnego po epoce komunizmu, a także podkreślił że „wielka miłość objawia się w przebaczeniu i jest
owocem wiary”.
Na zakończenie, po błogosławieństwie udzielonym przez metropolitę
wrocławskiego ks. abp. Józefa Kupnego, odśpiewaniu pieśni Boże coś
Polskę i Hymnu Sybiraków, poczty sztandarowe oraz uczestnicy mszy
udali się na skwer Sybiraka, pod pomnik Zesłańcom Sybiru. Przy pomniku, obok posterunku honorowego w strojach historycznych żołnierzy
z Powstania Listopadowego, wystawionego przez podchorążych Akade74
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mii Wojsk Lądowych, zebrali się wszyscy goście i Sybiracy, którym zdrowie pozwoliło dotrzeć na miejsce uroczystości.
Druga część uroczystości rozpoczęła się odegraniem przez orkiestrę
reprezentacyjną Wojsk Lądowych hymnu Polski. Następnie głos zabrał
prezes oddziału Związku Sybiraków Eugeniusz Kuszka. Przypomniał on,
że w momencie ataku sowietów na Polskę 17 września 1939 roku, wielu
naszych rodaków utraciło ojczyznę. Dla większości oznaczało to początek zsyłki na Sybir, gdzie wielu oddało życie, a ci, którzy przeżyli, nie mogli już wrócić na ojczystą ziemię – Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej.
Wojciech Leśniak – dyrektor gabinetu szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odczytał posłanie ministra Jana Józefa
Kasprzyka, szefa UdSKiOR.
Następnym mówcą był generał Dariusz Krzywdziński – dowódca Garnizonu Wrocław, który w swoim wystąpieniu podkreślił, jak skomplikowana była sytuacja militarna i jak tragiczna w skutkach była napaść
Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku.
Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa przypomniał, że Polska nie
skapitulowała wtedy, walka trwała nadal, pomimo ciosu w plecy ze strony
ZSRS. W osobach Sybiraków widać najlepiej siły witalne Polski. Wielu
chciało ją zniszczyć, ale nikomu się to nie udało.
Prezydent
Wrocławia Jacek
Sutryk stwierdził,
że
Sybiracy wiele lat tułali się po sowieckich bezkresnych stepach i tajdze, a ci, co nie uwierzyli że „Polszy niet i nie budet”
i powrócili do ludowej ojczyzny, nie doczekali się godnego przyjęcia
i uznawani byli za wrogów ludu.
Wicemarszałek województwa dolnośląskiego  
Marcin Krzyżanowski również nawiązał do złowieszczej dla Polski daty 17 września 1939 roku.
Dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu dr Andrzej Drogoń zaznaczył,
że wielu chce przebaczyć swoim oprawcom, ale nie wiedzą komu. Za
zbrodniczym systemem kryją się konkretni ludzie i IPN jako swoją misję
traktuje ich odnalezienie. Trzeba ich poznać, żeby móc przebaczyć.
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Po przemówieniach nastąpiła ceremonia wręczenia medali Pro Patria i Pro Bono Poloniae szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych ministra Jana Józefa Kasprzyka. Odznaczenia wręczył p. Wojciech Lesiak w asyście kol. Eugeniusza Kuszki.
Medal Pro Bono Poloniae otrzymali:
płk Jacek Narloch
płk Wojciech Czerechowski
Medal Pro Patria otrzymał
kpt. Maksymilian Jezierski
Następnie miała miejsce ceremonia wyróżnienia odznakami Związku
Sybiraków. Decyzję prezesa Zarządu Głównego ZS Kordiana Borejki odczytał zastępca prezesa ZS Oddziału Wrocław Ryszard Janosz, a medale
wręczył sekretarz generalny Związku, a jednocześnie prezes Zarządu ZS
Oddziału Wrocław p. Eugeniusz Kuszka w towarzystwie Romana Janika.
Złotą odznaką Za Zasługi dla Związku Sybiraków uhonorowano
działaczy Związku Armii Krajowej:
Wandę Kiałkę, Stanisława Ułaszewskiego, Stanisława Wołczarskiego
Waldemara Kolendo.
Działaczy Związku Sybiraków:
Irenę Gut, Bogusławę Chojentę, Barbarę Marię Turczynowską,
Wojciecha Trębacza
Srebrną Odznaką Za Zasługi dla Związku Sybiraków udekorowano
Janinę Cieślak, Janinę Gulcz, Jana Sierszyńskiego
Kończąc ceremonię odznaczeń Eugeniusz Kuszka złożył życzenia
urodzinowe kol. Romanowi Janikowi z okazji 90. urodzin. Dziękując za wieloletnią pracę dla Związku na stanowiskach prezesa Koła,
przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej i wiceprezesa zarządu
naszego oddziału, życzył mu wielu lat życia w ciągłym zdrowiu i aktywności. Życzenia zostały przyjęte gromkimi brawami. Po ceremonii
odznaczeń odprawiona została ekumeniczna modlitwa za Sybiraków
– wszystkich tych, co pozostali na „nieludzkiej ziemi” i tych żyjących,
często schorowanych, w podeszłym wieku. Modlitwę poprowadził ks.
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prof. Franciszek Głód, kapelan Sybiraków. Po niej nastąpił wzruszający apel pamięci, aby złożyć hołd obrońcom Ojczyzny w 1939 roku
oraz upamiętnić cierpienia i śmierć tysięcy mieszkańców Kresów
Wschodnich. Wzywani do apelu byli wszyscy patrioci, którzy nie zawiedli w godzinie próby i zginęli śmiercią męczeńską. Chwała Bohaterom, którzy polegli w obronie Ojczyzny. Cześć Ich pamięci.
Następnie dla uczczenia pamięci ofiar agresji sowieckiej Kompania Honorowa 10. pułku dowodzenia oddała salwę honorową. W dalszym przebiegu
uroczystości nastąpiło składanie wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem Zesłańcom Sybiru.
Wieńce zostały złożone w następującej kolejności: w imieniu Związku
Sybiraków przez Eugeniusza Kuszkę, w imieniu Szefa Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych przez Wojciecha Lesiaka,
w imieniu służb mundurowych przez Dowódcę Garnizonu Wrocław generała brygady Dariusza Krzywdzińskiego, w imieniu premiera RP przez
wicewojewodę dolnośląskiego Jarosława Kresę, w imieniu mieszkańców
Dolnego Śląska przez wicemarszałka Marcina Krzyżanowskiego, w imieniu mieszkańców Wrocławia przez prezydenta Jacka Sutryka.
W dalszej kolejności wieńce i wiązanki składali przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, kół Związku Sybiraków i prywatne osoby.
Po zakończeni ceremonii składania wieńców, Orkiestra Reprezentacyjna
WL zagrała pieśń Wojska Polskiego.
Uroczystość dobiegła końca. Prezes Związku Sybiraków Oddziału
Wrocław Eugeniusz Kuszka serdecznie podziękował wszystkim Sybirakom, zaproszonym gościom, oficerom i żołnierzom Garnizonu Wrocław,
Akademii Wojsk Lądowych i wszystkim, którzy przyczynili się do godnego uczczenia ofiar sowieckiej agresji. Zaprosił też wszystkich na obchody
w przyszłym roku.
Na koniec odtworzono wzruszający hymn Sybiraków o tym, jaką drogę
musieli przejść Sybiracy, żeby wrócić do wolnej ojczyzny. Ze względu na
panującą pandemię, w tym roku organizatorzy zrezygnowali z tradycyjnego spotkania Sybiraków przy „żołnierskiej grochówce”.
Ryszard Janosz
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81. ROCZNICA NAPAŚCI ZWIĄZKU
SOWIECKIEGO NA POLSKĘ
I DZIEŃ SYBIRAKA W PRZEMYŚLU
81 lat temu, we wrześniu 1939 roku, Przemyśl stał się miastem
granicznym pomiędzy dwoma agresorami – mocarstwami: niemieckim i sowieckim. Stało się tak na mocy podpisanego paktu Ribbentrop-Mołotow zawartego pomiędzy hitlerowską III Rzeszą
i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Przebiegająca przez środek miasta rzeka San stała się granicą. Przemyśl
był podzielony na strefę niemiecką i radziecką. Taka sytuacja trwała do
czerwca 1941 r., do czasu zaatakowania Rosji przez Niemcy.
W Przemyślu odbyły się uroczystości upamiętniające 81. rocznicę agresji Związku Sowieckiego na Polskę i Dzień Sybiraka. Rozpoczęły się one
mszą świętą koncelebrowaną, odprawioną w intencji ofiar agresji sowieckiej na Polskę, za zmarłych i żyjących Sybiraków oraz za poległych żołnierzy Wojska Polskiego, którzy oddali życie w obronie odrodzonej Rzeczypospolitej w bitwie z bolszewikami w dniu 16 września 1920 r. pod
Dydiatynem zwanym polskimi Termopilami. Mszy przewodniczył duszpasterz przemyskiego oddziału Związku Sybiraków ks. prałat Jan Mazurek, a homilię wygłosił ks. prałat Stanisław Czenczek, wiceoficjał Sądu
Metropolitalnego w Przemyślu i kapelan harcerzy.
Po nabożeństwie zgromadzeni przeszli ulicami miasta przed pomnik
upamiętniający zesłańców Sybiru i ofiary Katynia. Na placu zgromadziły się delegacje władz wojewódzkich, powiatowych i samorządowych.
Kompania Honorowa Wojska Polskiego, poczty sztandarowe, Sybiracy,
kombatanci, młodzież przemyskich szkół i mieszkańcy miasta. Dźwiękiem dzwonu umieszczonego na pomniku rozpoczęto drugą część uro78
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czystości. Odegrano hymn państwowy i podniesiono flagę państwową na
maszt. Nierozłącznym akcentem każdej uroczystości sybirackiej w Przemyślu jest odegranie i odśpiewanie hymnu Sybiraków.
Na
początku
uroczystości
głos
zabrała
prezes
zarządu
oddziału
Związku
Sybiraków
w Przemyślu Stanisława Żak. Kolejno głos zabrali: wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch i prezydent Przemyśla Wojciech
Bakun. Listy okolicznościowe do organizatorów uroczystości wystosowali: Anna Szmidt-Rodziewicz – minister, poseł na Sejm RP, Elżbieta Łukacijewska – poseł do Parlamentu Europejskiego, Bogdan Rzońca – poseł
do Parlamentu Europejskiego i Ewa Leniart – wojewoda podkarpacki.
Uczeń II Liceum Ogólnokształcącego Aleksander Zarębiński wygłosił
wiersz Artura Oppmana List z Sybiru.
Mamo! Piszę do ciebie ten list.
Czy go czytać
Będziesz? Nie wiem! czy dojdzie? Nie wiem!
Chciałbym spytać
Kwiatka, jak to się u nas wróży listków rwaniem, Ale kwiaty
umarły pod śniegu posłaniem
I o losie tej kartki żaden mi nie
powie!
Mamo! jak to okropnie, gdy
w słowo po słowie Kładę serce
swe, duszę, ach, całego siebie,
A nie wiem czy tak chociaż powrócę do ciebie!
Mamo! jak to już dawno, jak
dawno się zdaje, Gdym cię żegnał! Ta chwila, jak we mgle mi
staje Przed okiem, zapatrzonem
tam, ku naszej stronie!
Widzę twoje rozpacznie wyciągnięte dłonie,
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Widzę ruch ten, gdy chciałaś, z bólu
obłąkana,
Przed potworem dymiącym runąć na
kolana,
I ten wieczór — i słońce gasnące szkarłatnie, I jękiem rwie mi serce „Pamiętaj!”
ostatnie!
„Pamiętaj!” Mamo! ile w tym jednym
wyrazie Jest męki! gdyby wyryć słowo to
na głazie
I kazać mu pamiętać: z żalu głazby spękał!
Niema dnia, niema nocy, bym we łzach
nie klękał, Powtarzając „Pamiętaj!” straszne, jak przekleństwo!
O, matko! jeśliś chciała dać błogosławieństwo,
Bym żyjąc i konając, nie cierpiał
ogromniéj,
To było mnie pożegnać, wołając: „Zapomnij!”
Piszę rankiem. Śnieg zawiał okienka
mej chaty, W izbie mroźno i szaro... Jakiś gość skrzydlaty Przed zimnem do lepianki schronił się — i ćwierka. Ja piszę,
a ptaszyna z pod pułapu zerka I widzi,
jak na papier ciężka łza mi kapie... Sople
wiszą lodowe u ścian, na okapie
I stary mój kożuszek srebrzy się od
szronu...
Jak głucho! bicie serca słychać, jak głos
dzwonu...
Co tu robię? jak żyję? Nie wiem, jak
nakreślić,
Że patrząc — nie chcę widzieć, myśląc
— nie chcę myślić,
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Że pomiędzy tem wszystkiem, co mnie
tu otacza,
A mną — jest dusza moja, która przeinacza
Rzeczywistość — i sprawia, że złudzony snami
Chodzę z niewidomemi, jak ślepiec,
oczami
I dzień po dniu przeżywam, i chwilkę
za chwilką Tem, co mam wewnątrz siebie... I tak trwam: tem tylko!...
Ludzie nie są źli tutaj. Jest w nich jakaś
szczera
Litość. Nieraz chłop prosty tak na mnie
spoziera, Jak ja patrzyłem niegdyś na pisklę bezdomne.
Nieraz, gdy wyjdę z chaty na śniegi
ogromne,
Zakrwawione od zorzy polarnego nieba,
Na progu pieniądz srebrny, albo krążek
chleba Położy jakaś dobra, niewiadoma ręka.
Jem chleb ten, gdy to piszę — i serce
mi pęka!
Znalazłem na dnie kufra twój „Złoty
Ołtarzyk”, Tyś go włożyła, mamo! To mój
relikwiarzyk!
Schowałem go na sercu i chodzę z nim
wszędzie. Jak ty przeczułaś, mamo, czem
mi tutaj będzie Ta książka: jakby żywą
i drogą osobą...
Po polsku z nią jedynie rozmawiam
— i z sobą. I codzień na te pustki drętwe, nieskończone, Idzie moja modlitwa:
„Pod Twoją obronę!”
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Mamo! Napisz mi wszystko! Czy tak
samo z rana Gra srebrna sygnaturka
u świętego Jana?
Czy jednako pod zamkiem pluska Wisły fala?
Czy słońce zawsze najpierw płomienie
zapala Na kolumnie Zygmunta, wprost
naszego domu?
Czy pieśń z Fary, jak echo dalekiego
gromu,
Bijąc w niebo milczące, brzmi po staroświecku?
Pytam, jak dziecko małe... Odpowiedz,
jak dziecku!
Ach, mamo, jak mi tęskno! A śnię, co
noc prawie, Żem w kraju: nasz pokoik
widzę, jak na jawie! Staś kłusuje na krześle z pałasikiem w ręku, Ty, mamo, jak
to zwykle, szyjesz przy okienku, A w kącie ja i Zosia gwarzymy oboje. Budzę
się, ale oczy otworzyć się boję
I chciałbym usnąć jeszcze, by ujrzeć to
samo... Jaki to żal okropny! jaki to żal,
mamo!
Zosia!... Nie mogę o tem... Mamo! Powiedz Zosi:
Niechaj zapomni! Powiedz, że ją o to
prosi Umarły! Niech zapomni i niech mi
przebaczy, Żem, prócz niej, kochał kogoś bardziej — choć inaczéj! Stasia ucałuj, mamo! Mów z nim często o mnie,
Mów, jak jest, choćbyś miała zasmucić
ogromnie Tę duszyczkę tak jasną, jak
jego oczęta!...
Zosia... niechaj zapomni! lecz on: niech
pamięta!
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Mamo! Bądź zdrowa, mamo! Niech
Boża opieka Będzie nad wami! Pozdrów każdego człowieka, Mur każdy,
wszystkich, wszystko! Pozdrów, jak od
brata!
Mamo! ja piszę do was, jak z tamtego
świata,
Bo, jak stamtąd — nie wrócę! Ach, jakie wrą wojny W mem sercu! Chciałbym
zwalczyć! Chciałbym być spokojny!
Ale kiedy pomyślę: Nigdy! nigdy! nigdy!
O, mamo!...
Następnie Pan Tadeusz Szczerbaty odczytał apel pamięci. Dla upamiętnienia
ofiar agresji sowieckiej na Polskę oraz Dnia Sybiraka odczytany został apel poległych oraz oddana salwa honorowa. Na zakończenie uroczystości przybyłe delegacje złożyły przed pomnikiem kwiaty i zapalili znicze.

Przemarsz ulicami Przemyśla. Kompania Honorowa wystawiona przez 5 bsp.
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Od lewej: Bolesław Matkowski – Sybirak, Maria Wielgosz – Sybiraczka, Tadeusz Szczerbaty – aktor
teatru „Fredreum”, Stanisława Żak – prezes zarządu oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu,
Mieczysław Tłuczek – Sybirak, Maria Rydzik, Roman Rydzik – Sybirak.

Członkowie przemyskiego oddziału prezydentem Przemyśla Wojciechem Bakunem.
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Dzwon Sybiraka na pomniku poświęconym zesłańcom Sybiru i ofiarom Katynia.

Stanisława Żak, Marian Boczar
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ŚWIATOWY DZIEŃ SYBIRAKA
W GMINIE ROGOŹNO (WIELKOPOLSKA)
Pierwszy Światowy Dzień Sybiraków odbył się w 2004 roku, zorganizowany
przez Związek Sybiraków. Od 2013 roku ma status święta państwowego. Tegoroczne obchody połączone z 80. rocznicą deportacji Polaków na Syberię i 81.
rocznicą napaści ZSRR na Polskę w dniu 17 września rozpoczęły się od symbolicznego złożenia wiązanek kwiatów pod pomnikiem Sybiraków na placu Jana
Pawła II przez przedstawicieli Związku Sybiraków oraz przy Krzyżu Katynia
i Sybiru na cmentarzu parafialnym przez przedstawicieli samorządu gminnego
i powiatowego. Następnie na terenie gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyło się spotkanie członków koła Sybiraków Rogoźno/Wągrowiec/Studzienie.
Przewodniczył mu prezes Zygmunt Strenczak. W trakcie uroczystości członków koła Marię Zienkiewicz i Wincentego Buczka wyróżniono tytułem Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej przyznanym przez Kapitułę, po czym wyróżnieni
dokonali wpisu do Księgi Honorowej. Wyróżnienia wręczyli: przewodniczący
Kapituły – przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Zaranek oraz burmistrz Roman Szuberski. Zarząd Główny Związku Sybiraków odznaczył Odznaką Honorową Sybiraka Włodzimierza Sadłowskiego, burmistrza Rogoźna Romana
Szuberskiego oraz Szkołę Podstawową nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie. Złotą Odznaką za Zasługi dla Związku Sybiraków wyróżniono Mieczysława Zienkiewicza, Odznaką Srebrną Renatę Tomaszewską, Danutę Karolak
oraz Pawła Wojciechowskiego. Odznaczenia wręczył obecny na uroczystości
prezes oddziału Pilskiego Związku Sybiraków – Jan Skrobot. Część artystyczną
z patriotycznymi wierszami i pieśniami przygotowały uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie oraz Chór Echo.  
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Dekoracja Odznaką Honorową Sybiraka sztandaru Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźni

Tytuł Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej
przyznanym przez Kapitułę dla Marii Zienkiewicz.

Tytuł Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej
przyznanym przez Kapitułę dla Wincentego Buczka.

Paweł Wojciechowski, Natalia Pietrowiak, Małgorzata Skwisz
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UROCZYSTOŚCI DNIA SYBIRAKA
W POWIECIE MIĘDZYCHODZKIM
16-17 WRZEŚNIA 2020 R.
Tegoroczne obchody Dnia Sybiraka, tak jak w poprzednich latach, odbyły się pod hasłem „Pamiętamy o ofiarach sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 r.”.
W tym roku z tymi uroczystościami, zbiegło trzecie wydanie Naszej Sybiriady – książki, której podtytuł brzmi: Losy mieszkańców powiatu międzychodzkiego dotkniętych represjami sowieckimi w latach 1939–1956. Ta
zbieżność wpłynęła na wzbogacenie treści Dnia Sybiraka.
W trzecim wydaniu Naszej Sybiriady opisujemy dodatkowo 14 postaci
dotkniętych represjami niejako „nowo odkrytych Sybiraków” w naszym
środowisku. Dziewięć z czternastu opisywanych postaci spoczywa na
międzychodzkich cmentarzach. W związku z tym w dniach 16 i 17 września, zwyczajem lat minionych, na grobie każdego Sybiraka nastąpiło
uroczyste odsłonięcie nagrobnych Tabliczek Pamięci.
Dnia 16 września na cmentarzu w Łowyniu odsłonięto tabliczkę na
grobie Augustyna Makowiaka. Odsłonięcia dokonała córka Eleonora
Lombardo. Uczestnikami byli członkowie rodziny, delegacja młodzieży
ze Szkoły Podstawowej w Łowyniu z dyrektorem Andrzejem Paplą i pedagogiem szkolnym Sławomirem Kaszyńskim. Obecny był też Ryszard
Sulej – prezes koła Związku Kombatantów – jako fundator tabliczki.
O godz. 10.00 podobna uroczystość odbyła się na cmentarzu w Kamionnie. Odsłonięto Tabliczkę Pamięci na grobie Elżbiety Lombardo
i Mariana Jeronimo. Obecni byli liczni członkowie obu rodzin, delegacja
młodzieży szkolnej ze sztandarem pod opieką nauczycielki Jolanty Klawe. Fundatorem tabliczek była Fundacja 700-lecia Kamionny reprezentowana przez prezesa Henryka Paecha.
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Na cmentarzu w Kwilczu odsłonięto tabliczkę na grobie Józefa Dziubaka. Dokonały tego wnuczki Elżbieta Lubik i Marzena Nowak. Obecna była delegacja młodzieży szkolnej pod opieką wicedyrektora Marcina
Lehmanna. Fundatorem tabliczki był Urząd Gminy w Kwilczu. W uroczystości uczestniczyli zastępca wójta Sławomir Wrębel i kierownik wydziału promocji Jakub Melcer. Zastępca wójta w swym wystąpieniu zadeklarował stałą opiekę nad wszystkimi grobami zesłańców Sybiru na
terenie całej gminy.
O godz. 13.30 na cmentarzu w Mościejewie odsłonięto Tabliczkę
Pamięci na grobie Michała Stańko. Uczyniła to córka Maria Śmigielska. Złożono również kwiaty i zapalono znicze na dwóch grobach sybirackich. Wraz z członkami rodzin obecny był przewodniczący Rady
Powiatu Ryszard Skiba. Tabliczkę ufundował Urząd Gminy w Chrzypsku Wielkim.
Dnia 17 września podobne uroczystości odbyły się przy czterech grobach
na cmentarzu w Międzychodzie. Na grobie Zygmunta Wielgosza odsłonięcia Tabliczki Pamięci dokonała córka Maria Sobczak. Wiesława Studzińska odsłoniła tabliczkę na grobie teścia Hieronima Studzińskiego.
Podobną ceremonię spełniła Elżbieta Kapusta Łapsza przy grobie matki
i babci. Przy grobie Wincentego Więckiewicza spotkały się aż trzy pokolenia – wnuczki Małgorzata i Ewa z córką i jej dziećmi.
Fundatorami tabliczek byli prezes koła Związku Kombatantów Ryszard
Sulej i Cech Rzemiosł reprezentowany przez Wacława Napierałę.
Przy każdym z odwiedzanych grobów krótką historię przedstawił prezes koła Sybiraków Adam Nowak. Wspomnienia przyczyniły się do wzruszeń członków rodzin, a szczególnie tych najmłodszych, którzy często po raz pierwszy usłyszeli niesamowitą historię
o swoich prapradziadkach. Dokumentowaniem tych uroczystości
i wzruszających spotkań zajmowali się Artur Paczesny – przedstawiciel
Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie, kierujący Muzeum i redaktor tygodnika międzychodzko-sierakowskiego Krzysztof Sobkowski.
O godzinie 16.00 w kościele na Lipowcu odbyła się msza w intencji ofiar
sowieckiej agresji. Mszę odprawiał ksiądz dziekan
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Roman Grocholski. Do mszy, jako ministrant, służył członek naszego koła, wnuk Sybiraka, Wacław Napierała. Podczas nabożeństwa wystąpił chór młodzieżowo-dziecięcy pod dyrekcją organisty Krzysztofa
Dobkiewicza. Przed mszą z okolicznościowym odczytem wystąpił prezes katolickiego stowarzyszenia – Edmund Stronka. Te trzy inicjatywy
wzbogacające ceremonię mszalną były dla członków koła i ich rodzin
miłą niespodzianką. Prezes koła po mszy serdecznie za to podziękował,
a zgromadzeni poparli oklaskami. Przed mszą i po niej uczestnicy indywidualnie składali kwiaty i zapalali znicze.
Następnym punktem uroczystości było spotkanie o godzinie
17.00 członków koła z władzami powiatu i gminy. Zebranych w sali
widowiskowej CAK powitała dyrektor Natalia Czarnecka – imiennie
wymieniając czterech, jeszcze żyjących, Sybiraków, tj. Eugeniusza
Śliwińskiego – 91 lat, Adama Nowaka – 89 lat, Reginę Szulc – 85 lat
i Wiktora Prokopczuka – 76 lat. Prezes koła przywitał wszystkich
zebranych (ponad 40 osób), a imiennie starostę – Rafała Litke, sekretarza UMiG Międzychód – Tomasza Ruckiego, burmistrza UMiG
Sieraków – Witolda Maciołka, wójta Kwilcza – Stanisława Mannka
i przedstawicielkę gminy Chrzypsko – Klaudię Kolanowską. Zarząd
Główny Związku Sybiraków reprezentował członek tego Zarządu –
Mieczysław Wirszyc.
Po wysłuchaniu hymnu Sybiraków Dyrektor CAK odczytała krótkie
recenzje – promocje Naszej Sybiriady napisane przez redaktora Piotra
Bojarskiego i przez starostę Rafała Litke. Następnym punktem uroczystości był występ zespołu wokalnego „Fin-Art” pod dyrygenturą
Teresy Cichosz.
Mieczysław Wirszyc dokonał wręczenia odznaczeń. Złote Odznaki
Honorowe za zasługi dla Związku Sybiraków otrzymali: Janina Chołołowicz, Ryszard Jaskuła, starosta Rafał Litke. Srebrną Odznakę Honorową za zasługi dla ZS otrzymał Ryszard Sulej. Odznaki Honorowe Sybiraka otrzymali: Barbara Tuczyńska Nowak, Henryk Paech i Wacław
Napierała. OHS dla instytucji otrzymali: gmina Chrzypsko Wielkie
i drukarnia Międzychód – Bożena Wesołowska Drobik. Kopię tego odznaczenia z dopiskiem „Dla matki chrzestnej Naszej Sybiriady” otrzymała składacz druku – Edyta Stachowiak.
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Starosta Rafał Litke i redaktor TM-S Krzysztof Sobkowski wręczyli
w imieniu Kapituły Plebiscytu „Osobowość Roku 2019” Głosu Wielkopolskiego, statuetkę i dyplom prezesowi Koła Adamowi Nowakowi.
Swoje wystąpienia mieli też goście. Głoss zabrali: starosta Rafał Litke,
wójt Kwilcza Stanisław Mannej, burmistrz Sierakowa Witold Maciołek
i sekretarz UMiG Międzychód Tomasz Rucki.
Następnym punktem programu było wręczenie III wydania Naszej
Sybiriady, jako wyraz podziękowania za działalność na rzecz Sybiraków
przez Joannę Szydłowską i Artura Paczesnego – członków koła. Książki
otrzymały 24 osoby. W tym miejscu należy wspomnieć, że starosta Rafał
Litke wykupił dla koła ZS 40 egzemplarzy III wydania książki. Z tej liczby
11 egzemplarzy już wcześniej otrzymały rodziny nowo opisywanych postaci, 24 egz. jako wyraz podziękowania, Zarząd oddziału ZS w Gorzowie

Tabliczka Pamięci na grobie Sybiraka.
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Wlkp – 2, Zarząd Główny ZS w Warszawie – 1, Muzeum Sybiraka w Białymstoku
– 1, IPN w Poznaniu – 1 egz. Razem 40 egzemplarzy. Staroście powiatu bardzo
dziękujemy.
Nowym członkom koła – 6 osób – wręczono legitymacje członkowskie. Na zakończenie były jeszcze wolne głosy.

Janina Chołołowicz, Ryszard Jaskuła, Starosta Rafał Litke, Ryszard Sulej, Barbara Tuczyńska Nowak, Henryk Paech, Wacław Napierała, Bożena Wesołowska Drobik, Edyta Stachowiak.

93

UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA

I SYBIRACKIE SPOTKANIE RODZINNE
W ŚWIĘTEJ WODZIE k. BIAŁEGOSTOKU
W sobotę 19 września w Świętej Wodzie niedaleko Wasilkowa odbyło się I Sybirackie Spotkanie Rodzinne zorganizowane w ramach
obchodów Dnia Sybiraka przez białostocki oddział Związku Sybiraków oraz Wspólnotę Wnuków Sybiraków (WWS). Wręczone zostały
Odznaki Honorowe Sybiraka, a jedną z nich otrzymał Stanisław Derehajło, wicemarszałek województwa podlaskiego.
Uroczystości rozpoczęła msza święta w sanktuarium Matki Bożej
Bolesnej w Świętej Wodzie. Liturgii przewodniczył ks. Michał Kalinin, członek Wspólnoty Wnuków Sybiraków. W czasie nabożeństwa
Sybiracy wraz ze swoimi rodzinami dziękowali, że mogą świadczyć
kolejnym pokoleniom prawdę o losach Polaków zesłanych, więzionych i wymordowanych na Syberii przez stalinowski reżim.
Dalsza część uroczystości, którą rozpoczęło odśpiewanie hymnu
Sybiraków autorstwa Mariana Jonkajtysa, miała miejsce przed Krzyżem Pamięci i Wdzięczności Sybirakom na Górze Krzyży. Wszystkich zgromadzonych uczestników uroczystości przywitał Cezary
Rutkowski, prezes zarządu WWS. Podkreślił, że I Sybirackie Spotkanie Rodzinne to hołd pamięci składany przez Związek Sybiraków oraz Wspólnotę Wnuków Sybiraków drogim naszemu sercu
osobom, które były na zesłaniu, kochały nas i, co bolesne, nie zawsze mogły mówić o swojej syberyjskiej gehennie po powrocie do
ojczyzny. Wspomniał, że jest to też hołd czci przed Krzyżem Pamięci
i Wdzięczności Sybirakom, którzy już odeszli do wieczności, a my,
ich potomkowie, pozostaliśmy jeszcze tu na warcie, aby pielęgnować
o nich wspomnienia.
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Tadeusz Chwiedź, prezes białostockiego oddziału Związku Sybiraków, przypomniał zgromadzonym tragiczne losy naszych rodaków zesłanych na „nieludzką ziemię”. Podkreślił, jak ważna dla nas
wszystkich jest pamięć historyczna.
– Wspomnienie tamtych tragicznych dni w dziejach polskiej historii powoduje, że ciarki przechodzą przez skórę. A co możemy powiedzieć na temat samego przeżycia? My dzisiaj musimy pamiętać
o tych tragicznych wydarzeniach. Marszałek Piłsudski powiedział
i ostrzegał nas słowami: „Naród, który zapomina o tragicznych wydarzeniach swojej Ojczyzny, przestaje być narodem. Staje się zbiorem
ludzi czasowo zamieszkujących dany teren”. Do tego dopuścić nie
wolno. My wszyscy musimy przypominać, po to, żeby nigdy więcej
podobna sytuacja, podobna tragedia narodu polskiego nie powtórzyła się. To jest cel tego spotkania i wszystkich spotkań, które organizujemy jako rocznicę poszczególnych zsyłek, represji – mówił.
Stanisław Derehajło, wicemarszałek województwa podlaskiego wyraził wzruszenie z powodu uczestnictwa w spotkaniu. Podkreślił, że
każde spotkanie z Sybirakami oraz ich bliskimi jest dla niego wielkim
przeżyciem. Dodał, że nigdy nie powinniśmy zapomnieć o wydarzeniach, które działy się w czasie II wojny światowej i w późniejszych
latach.
– Odczuwam, że wciąż jest za mało edukacji naszej młodzieży o historii
zsyłek i deportacji Polaków w głąb ZSRR. Naszą rolą jest, żeby to zmie95
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niać i aby pojawiały się programy edukacyjne informujące o tych wydarzeniach. Tak jak powiedział pan prezes, żeby nie powtórzyło się więcej
to, co miało miejsce w okupowanej Polsce. Żeby nigdy nie powtórzył się
Sybir, ale też, żeby nigdy nie powtórzyły się obozy koncentracyjne, nigdy
nie powtórzyły się łagry. Bo życie człowieka jest najważniejszą wartością,
którą trzeba cenić. Naród polski jest narodem niezłomnym. Nigdy się
nie poddaje, jeżeli otrzymuje nakazy. Naród polski musi zawsze chcieć
pracować dla dobra ogółu i jest bardzo przywiązany do swojej tradycji
– powiedział wicemarszałek, dziękując licznie zebranym uczestnikom
uroczystości.
Zgromadzeni odmówili modlitwę w intencji zmarłych Sybiraków, po
czym złożono kwiaty oraz znicze przed Krzyżem.
Kolejną częścią wydarzenia było spotkanie integracyjne, w czasie którego Janina Rutkowska, Sybiraczka, założycielka stowarzyszenia Wspólnota Wnuków Sybiraków opowiedziała przybyłym rodzinom o dotychczasowej działalności tej organizacji oraz o tym, w jaki sposób ona powstała.
– 17 sierpnia 2020 roku Wspólnota Wnuków Sybiraków ukończyła 22 lata. Pragnę przypomnieć Państwu jej powstanie. W początkach sierpnia 1998 roku, rankiem, przyszłam do biura Związku Sybiraków (ZS), gdzie już urzędował pan prezes Tadeusz Chwiedź
i poinformowałam, że mam pomysł, aby u nas utworzyć WWS. U nas w Białymstoku. Prezes jak najbardziej zaakceptował ten pomysł. Przedtem spotkałam się z Marianem Jonkajtysem, Sybirakiem, autorem naszego hymnu
i wielu wierszy o Sybirze, który poinformował, że napisał pieśń – balladę
Wnukowie Sybiraków, ale żalił się, że ani Warszawa, ani Zarząd Główny ZS
nie chcą się tym zainteresować. I tak powstała u nas WWS – mówiła.
Na zakończenie uroczystości zgromadzeniu towarzyszyła pieśń Matko
moja ja wiem odśpiewana wspólnie przez Sybiraków, ich dzieci, wnuki
oraz prawnuki.
W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Katarzyna Korycka, dyrektor Biura
Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, która otrzymała Odznakę Honorową Sybiraka; prof. Wojciech
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Śleszyński, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru; Lech Rutkowski, prezydent Białegostoku w latach 1990-1994 oraz Jerzy Bołtuć, prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Sybiru.

Wydarzenie zostało zorganizowane przy wsparciu Samorządu
Województwa Podlaskiego.
Tekst: Cezary Rutkowski.
Zdjęcia: Wspólnota Wnuków Sybiraków
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ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ
W 75. ROCZNICĘ ARESZTOWANIA
I DEPORTACJI MIESZKAŃCÓW
HARTY NA SYBIR
Harta to największa miejscowość gminy Dynów i jedno z większych
sołectw w województwie podkarpackim. Pierwsze pisane źródła, w których pojawia się nazwa Harta, pochodzą z 1429 r.
Ważnym wydarzeniem z historii tej miejscowości stała się przeprowadzona w 1937 r. przez niektórych mieszkańców Harty i okolicznych
wsi blokada drogi Przemyśl- Krosno. Wydarzenie to przeszło do historii pod nazwą strajku chłopskiego. Harta była także silnym ośrodkiem
ruchu oporu podczas okupacji. Istniał tu liczący 63 żołnierzy pluton
Armii Krajowej. Po zakończeniu wojny mieszkańcy Harty podejrzani
o przynależność do organizacji wolnościowych byli prześladowani przez
NKWD. Wielu z nich zostało aresztowanych, przesłuchiwanych, więzionych w areszcie w Sanoku. Żadnemu nie przedstawiono oczywistych dowodów przestępstwa, a mimo to zostali uznani za winnych i w 1945 roku
zesłani do syberyjskiego łagru Bajdajewka k. Nowokuzniecka w obwodzie kemerowskim w ZSRR.
W 2019 r. zrodziła się potrzeba upamiętnienia tych wydarzeń i osób, które doświadczyły losu zesłania. Z inicjatywy Józefa Sieńki, mieszkańca Harty, zostały podjęte starania, aby
w 75. rocznicę deportacji mieszkańców Harty upamiętnić to bolesne
wydarzenie i oddać hołd ofiarom. Powstał Społeczny Komitet Organizacyjny dla upamiętnienia 75. rocznicy deportacji mieszkańców Harty na
Sybir. Komitet zajął się przygotowaniem imiennej tablicy upamiętniającej
zesłańców. Wykonana tablica z 9 nazwiskami zesłańców została umieszczona na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Harcie.
W niedzielny poranek 20 września 2020 r. w kościele parafialnym pw.
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św. Mikołaja w Harcie mszą świętą koncelebrowaną rozpoczęły się religijno-patriotyczne uroczystości upamiętniające 75. rocznicę zsyłki na Sybir.
Mszy przewodniczył ks. prałat Jan Mazurek – duszpasterz przemyskiego oddziału Związku Sybiraków, a homilię wygłosił ks. prałat Stanisław
Czenczek.

Po nabożeństwie uczestnicy w asyście Kompani Honorowej 5 brygady
Strzelców Podhalańskich z Przemyśla, pocztów sztandarowych i orkiestry przemaszerowali do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Walk Chłopskich.
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Przemarsz z kościoła do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Harcie.
Część patriotyczną rozpoczęto hymnem Sybiraków. Inicjatorem upamiętnienia ofiar deportacji i projektantem tablicy pamiątkowej był Józef Sieńko –

101

UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA

syn Sybiraka. Przywitał przybyłych na uroczystość, przybliżył historię
zesłań na przestrzeni wieków oraz potrzebę upamiętnienia zesłanych
mieszkańców Harty.

Na tablicy pamiątkowej umieszczono nazwiska dziewięciu zesłańców: Walenty Karnas, Józef Lignowski, Jan Łysiak, Henryk Mnich, Władysław Nowak, Stanisław Sieńko, Stanisław Siry, Jan Śmietana oraz Tadeusz Śmietana. Ludzie ci zostali skierowani do katorżniczej pracy w łagrze
Bajdajewka. Z zesłania wszyscy szczęśliwie powrócili. Stanisław Sieńko,
jako jedyny, żyje do dnia dzisiejszego.
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Honory odsłonięcia tablicy czynili: wójt gminy Dynów Wojciech Piech, naczelnik oddziałowego Biura Upamiętnienia Walk
i Męczeństwa IPN w Rzeszowie Piotr Szopa oraz przedstawicielka rodzin Sybiraków Wanda Lignowska-Bajda. Tablicę poświęcił
ks. Tomasz Węgrzyński, proboszcz parafii Harta.
Podczas uroczystości głos zabrała wicewojewoda podkarpacka Jolanta
Sawicka i Piotr Szopa.
Medalem Pro Patria wyróżniono Stanisława Sieńko. W imieniu Szefa
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych medal wręczyli Jolanta Sawicka oraz wicestarosta rzeszowski Marek Sitarz. Medal
odebrała córka Stanisława Sieńko.

Medal Pro Patria dla Stanisława Sieńko. Medal odebrała córka.
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Postanowieniem prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków, na
wniosek przemyskiego oddziału Odznakę Honorową Sybiraka otrzymał
Pan Stanisław Sieńko – Sybirak i Pan Józef Sieńko. W imieniu prezesa
Zarządu Głównego odznakę wręczył Marian Boczar.
Na ręce dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 glazurnicy z Harty przekazali wykonany na płycie ceramicznej wizerunek pociąg, a prezes przemyskiego oddziału Związku Sybiraków przekazała materiały edukacyjne
mówiące o deportacjach Polaków na Sybir i wspomnienia Sybiraków.
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Podczas uroczystości odczytano apel poległych, została oddana salwa honorowa. Na zakończenie uroczystości przybyłe delegacje złożyły
kwiaty i zapalili znicze.
W uroczystości
uczestniczyli
członkowie
rodzin
deportowanych mieszkańców Harty, przedstawiciele władz wojewódzkich
i samorządowych
z Jolantą
Sawicką
na
czele,
Marek Sitarz, Robert Godek – dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojciech Piech, Piotr Szopa, Grzegorz Leszczyński,
i przedstawiciele gminy Orły.
Przemyski oddział Związku Sybiraków reprezentowali: poczet sztandarowy w osobach: Andrzej Stawarz, Krystyna Hańczuk, Jan Filozof, Stanisława Żak, Antoni Blecharczyk, Krystyna Jasz, Jadwiga Maszczak, Maria
i Roman Rydzikowie.
Tekst i zdjęcia: Marian Boczar
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KRZYŻ KATYŃSKI
Dziś, stojąc przed krzyżem katyńskim, próbujemy ubrać w słowa naszą wdzięczność i wyrazy szacunku wobec bohaterów tamtych czasów
za ich heroiczną walkę – mówił pod Krzyżem Katyńskim radny Marek
Burkhardt. Elblążanie w kościele pw. Wszystkich Świętych i na cmentarzu przy ul. Agrykola uczcili dziś (17 września) ofiary II wojny światowej.
81 lat temu, w czasie obrony przed niemiecką agresją, na Polskę napadł
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
- Zgromadziliśmy się dzisiaj, by uczestniczyć w bardzo ważnej uroczystości upamiętnienia wydarzenia sprzed 81 lat - mówił Czesław
Żukowski, prezes elbląskiego oddziału Związku Sybiraków. Przywołał
dramatyczne wydarzenia związane z napaścią ZSRR na Polskę i związane z tym przymusowe deportacje Polaków, które często niosły za sobą
śmierć jeszcze w czasie drogi na Sybir. - Ci, którzy przeżyli transport,
byli skazani na ciężką, katorżniczą pracę m. in. przy wyrębie lasów, budowie linii kolejowych, w kopalniach rud. Codziennie toczyli walkę
o przetrwanie – wskazywał prezes. - Władze ZSRR traktowały deportacje nie tylko jako formę walki z wrogiem politycznym, ale także jako
element eksterminacji polskich elit, a przede wszystkim dla wykorzystania tysięcy osób jako bezpłatnej siły roboczej – mówił. Wyraził też
radość, że dziś Polska może cieszyć się niepodległością, należy do UE,
a wiedza o wydarzeniach takich jak deportacje, zbrodnia w Katyniu czy
pakt Ribbentrop-Mołotow jest dziś powszechnie dostępna. - Jako jeszcze żyjący świadkowie tej historii możemy przekazywać ją potomnym
– podkreślał Czesław Żukowski.
Michał Missan, wiceprezydent Elbląga, wskazywał, że napaść ZSRR
na Polskę była potężnym ciosem dla kraju w czasie, gdy broniła się ona
przed agresją Niemiec.
- Ten krótki sojusz przeciwstawnych sobie totalitaryzmów, Rosji sowieckiej i hitlerowskich Niemiec, został zawarty po to, by zlikwidować odro106
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dzoną ponad 20 lat wcześniej Polskę – mówił wiceprezydent. W swoim
przemówieniu przywołał dramatyczne zmagania Polaków z agresorami
zza wschodniej i zachodniej granicy. - Wydarzenia te pozostały w zbiorowej pamięci Polaków i dziś są elementem naszej silnej tożsamości.
Z dumą mogę powiedzieć, że jest to tożsamość Polaków, którzy nie ugięli
się potężnym agresorom z września 1939 r. i wojnę o obronę swojej tożsamości wygrali. Składam dziś hołd wszystkim Polakom, którzy stali się
ofiarami agresji Rosji na Polskę, stracili życie lub zostali wywiezieni za
swoje polskie pochodzenie. Chylę czoła przed tymi, którzy mimo brutalnych represji i wywózek zachowali polskość – mówił Michał Missan,
reprezentujący podczas uroczystości prezydenta Elbląga.
Przewodniczącego Rady Miejskiej Antoniego Czyżyka reprezentował
z kolei Marek Burkhardt. Elbląski radny podkreślił, że dla kraju, który
niedawno odzyskał niepodległość, wrześniowa napaść byłą potężnym
ciosem.
- Jednak determinacja w obronie ojczyzny była tym większa – mówił. Dziś, stojąc przed Krzyżem Katyńskim, próbujemy ubrać w słowa naszą
wdzięczność i wyrazy szacunku wobec bohaterów tamtych czasów za ich
heroiczną walkę. Jesteśmy świadomi spoczywającej na nas odpowiedzialności za podtrzymanie pamięci o tych, którzy zginęli w obronie naszej
ojczyzny, na których spadła sowiecka agresja. Naszą powinnością jest
przekazanie tej pamięci kolejnym pokoleniom młodych Polaków.
Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin na dzisiejszą okoliczność skierował do zgromadzonych list. Odczytał go Edward Pietrulewicz,
dyrektor elbląskiego biura regionalnego Urzędu Marszałkowskiego. Marszałek odniósł się w liście do początku II wojny światowej.
- Tamten wrzesień pozostanie dla nas symbolem nieugiętej walki
wbrew przeciwnościom, a pamięć o nim jesteśmy winni nie tylko jego
bohaterom, ale wszystkim następnym pokoleniom Polaków – wskazał
w swoim piśmie Gustaw Marek Brzezin.
Modlitwom za poległych przewodniczył biskup elbląski Jacek Jezierski.
Zwyczajowo podczas obchodów odczytano apel poległych. Pod Krzyżem
Katyńskim złożono też kwiaty, a żołnierze wystrzelili salwę honorową.
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ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE
DLA SYBIRAKÓW
Po długim czasie starań – doczekaliśmy się decyzji Parlamentu Rzeczypos-politej o przyznaniu wsparcia pieniężnego dla osób deportowanych
wgłąb terytorium ZSRR w okresie od 1936 do 1956 roku. Starania przyznania nam zadośćuczynienia za czas zesłania rozpoczął ś.p. Lech Kaczyński,
Prezydent RP. Uznał to za konieczne wobec braku możliwości uzyskania
rekompensaty od Rosji, spadkobierczyni Związku Radzieckiego. Przekazany w 2010 roku prezydencki projekt Ustawy przewidywał przyznanie Sybirakom kwoty 400 zł za każdy miesiąc pobytu na zesłaniu. Nietety
projekt nie został przez Sejm rozpatrzony i stracił ważność, gdy skończyła
się kadencja sejmowa. W kolejnej kadencji powstał nowy projekt podobnej treści, lecz także nie doczekał się zatwierdzenia. Dopiero teraz, w 2020
roku, z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy, do Sejmu wpłynął kolejny projekt Ustawy dotyczący Sybiraków. Tym razem z propozycją 200
zł za miesiąc przymusowego pobytu w ZSRR, w latach 1939 – 1956. Ten
projekt uzyskał aprobatę wszystkich klubów poselskich i został odesłany do
Senatu. W Senacie projekt został przyjęty, z tym że rozszerzono czas zesłania na lata 1936 do 1956. To przesunięcie dolnej granicy pozwala na ujęcie
zesłańców z okresu t.zw. „sprawy polskiej”, to jest wywiezienia tysięcy Polaków z dawnych Kresów Polskich do Kazachstanu, z których część zdołala
ostatnio wrócić do Polski. Zatwierdzoną Ustawę Prezydent RP podpisał
w lipcu 2020 roku i od września Sybiracy mogli składać potrzebne Wnioski
do Urzedu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który załatwia sprawy przyznawania i przekazywania pieniędzy.
W Krakowie składanie wniosków rozpoczęło się od 15 września. Do
biura przychodziło po kilkadziesiąt osób w każdyn dniu dyżyru. A to
w czasie trwającej epidemii - osoby pełniace dyżur były bardzo narażone,
pomimo zrobionych ad hoc zabezpieczeń. Konieczna była pomoc w wypełnianiu formularzy wniosków i służeniu różnymi wyjaśnieniami. Zebrane wnioski były następnie partiami odsyłane do Warszawy do Urzędu Do Spraw Kombatantow i Osób Represjonowanych. Część naszych
członków wysłała swoje wnioski bezpośrednio do Warszawy, a część
przysyła je na adres biura Oddziału w Krakowie.
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Posługa w tej sprawie wymagała pełnej mobilizacji osób z Zarządu
Odziału.
Szczególne wyrazy uznania należą się p. Barbarze Łuczyńskiej, która
przyjmowała najwięcej osób, pracując nawet na korytarzu przed pokojem biura.
Z powodu nasilającej się pandemii koronawirusa – nasze biuro zostało ponownie zamknięte, od 13 października. Wnioski Sybiracy mogą
składać w Dzienniku Podawczym Urzędu Wojewodzkiego, na parterze,
w holu głównym.
Tam są również dostępne potrzebne formularze .
Ostateczny termin składania wniosków upływa 21 grudnia 2020 rok.
Wszyscy Sybiracy są wdzięczni za wyrażoną o nich troskę i za wsparcie,
które wielu osobom jest bardzo potrzebne. Składamy za to podziękowanie Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i obydwu Izbom Parlamentu
Bardzo dziękujemy także Urzędowi Do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych.
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ZŁOŻENIE URNY Z ZIEMIĄ
Z MOGIŁ POLSKICH ŻOŁNIERZY NA SYBERII
		

20 września 2020 roku w Jaworznie

Urna wraz z certyfikatem została przekazana przez Wandę Seliwanowską z Orenburga w Rosji, gdzie jest ona prezesem Kulturalno-Oświatowego Centrum „ Czerwone Maki” i aktywnie działa na
rzecz utrwalenia pamięci o polskich żołnierzach z Armii Generała
Andersa w Obwodzie Orenburskim.
Urnę odebrał gen. dyw.nawig. Zbigniew Galec i przekazał ją Tadeuszowi Zemle, prezesowi Światowego Stowarzyszenia Lotników
Polskich w Jaworznie. W Jaworznie znajduje się Kaplica Lotników
w kościele p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Kaplica Lotników
jest pod wezwaniem Matki Bożej Loretańskiej , patronki lotników
. W tym kościele , 20 września 2020 roku odbył się doroczny Zjazd
Stowarzyszenia Lotników Polskich, podczas którego przekazano
urnę z ziemią z mogił polskich żołnierzy zmarłych na Syberii.
Urna z Orenburga została wręczona kapelanowi Stowarzyszenia
, który postawił ją na stoliku przed ołtarzem ,gdzie stała przez cała
uroczystość .Urnę wręczyły dwie przedstawicielki Zarządu Głównego Związku Sybiraków – Danuta Sedlak z Katowic i Aleksandra
Szemioth z Krakowa. Po nabożeństwie urnę uroczyście przeniesiono do Kaplicy Lotników i postawiono obok licznych urn z całego
świata . W dalszym ciągu uroczystości odbyło się poświęcenie
dwóch tablic pamiątkowych, a następnie zgromadzeni mieli okazję
zapoznać się ze zbiorami muzeum lotników, eksponowanymi na
rozległym piętrze górnej części kościoła.
Kolejnym
etapem
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uroczystości była konferencja naukowa w dużej sali Domu Kultury. Złożyły się na nią trzy bardzo ciekawe wykłady historyków, w
których przedstawiono różne aspekty Bitwy Warszawskiej – polityczny, militarny oraz dotyczący losów konkretnych osób-uczestników Bitwy. Odbyło się także nadanie odznaczeń osobom
zasłużonym dla Stowarzyszenia Lotników Polskich.
Na zakończenie zaproszono wszystkich na poczęstunek.
Całość uroczystości była ważna dla członków Stowarzyszenia Lotników. Sprawa wręczenia urny z mogił polskich żołnierzy zmarłych w czasie tworzenia Armii gen. Andersa na południu
ZSRR była tylko małym elementem całości wydarzenia. Niemniej
dobrze stało się, że ziemia ta została przekazana – będzie świadczyć
o tamtych już odległych sprawach i o śmierci naszych rodaków w
tak trudnych okolicznościach.
Aleksandra Szemioth
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DZIEŃ ARCHIWISTY
W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM
W PRZEMYŚLU
W Archiwum Państwowym w Przemyślu już po raz drugi obchodzony był
Dzień Archiwisty. W wydarzeniu tym wzięli udział przedstawiciele przemyskiego
oddziału Związku Sybiraków: Stanisława Żak, Maria i Roman Rydzikowie, Krystyna Jasz, Edward Kroczek, Krystyna Hańczuk. Tego dnia nastąpiło otwarcie,
ustawionej przed budynkiem Archiwum, wystawy „Niepodległa. Historie z rodzinnych archiwów”. Zaprezentowano materiały udostępnione przez Brygidę Jasińską, Marzenę Włodek oraz Walentynę i Ewę Świder.
Podczas wydarzenia można było uczestniczyć w warsztatach „Zostań rodzinnym archiwistą”. Po części teoretycznej zapoznano uczestników z tajnikami konserwacji i metodami właściwego przechowywania rodzinnych pamiątek. Każdy
z uczestników otrzymał upominek w postaci „wyprawki domowego archiwisty”.
Dziękujemy Archiwum Państwowemu w Przemyślu za zaproszenie na warsztaty.

Członkowie przemyskiego oddziału Związku Sybiraków w pracowni archiwum.

Tekst: Marian Boczar. Zdjęcie: Archiwum Państwowe.
114

KOMUNIKAT 2/144

OTWARCIE WYREMONTOWANEJ ULICY
im. SYBIRAKÓW W WAŁBRZYCHU
W dniu 1 października nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej
ulicy Sybiraków w wałbrzyskiej dzielnicy Poniatów. Przecięcia wstęgi dokonali
prezydent miasta Roman Szełemej, ks. Kazimierz Kordek jako współautor projektu oraz Wacław Kwieciński – społeczny działacz, współautor projektu.
Ceremonia ta została poprzedzona krótkim wystąpieniem pana prezydenta
w którym dziękował autorom projektu, radnym miejskim i wykonawcy za trud
włożony w realizację zadania. Współautor projektu Wacław Kwieciński przywitał
obecnych na uroczystości Sybiraków: ks. prałata Stanisława Pająka, wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie Adama Mitelszteta oraz
Sybiraczki Raisę Podhorodecką oraz Danutę Wołodko. Następnie ks. proboszcz
dokonał poświęcenia nowej ulicy Sybiraków.

Otwarcie wyremontowanej ul. Sybiraków
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KALENDARIUM LUBELSKIEGO ODDZIAŁU
ZWIĄZKU SYBIRAKÓW – ROK 2020
11 stycznia
Związek Sybiraków Oddział w Lublinie oraz dyrekcja i społeczność
XXVII LO im. Zesłańców Sybiru zaprosiły Sybiraków na spotkanie
opłatkowe. Jest ono co roku okazją do uroczystego spotkania w większym gronie. Na zaproszenie przybyli goście: wojewoda lubelski Lech
Sprawka, przedstawiciel prezydenta miasta Zdzisław Niedbała, naczelnik Biura Edukacji Narodowej IPN Magda Śladecka, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Dariusz Śladecki, prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska Danuta Malon, przedstawiciele Komendanta
Wojewódzkiego Policji, prezes Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczyzny, dyrektor Bursy Szkolnej nr 2.
Okolicznościowy występ jasełkowy przygotowała młodzież z XXVII
LO im. Zesłańców Sybiru.
9-11 lutego
Trzydniowe uroczystości upamiętniające 80. rocznicę masowych deportacji Polaków na Sybir, pod hasłem „Przeszliśmy niepokonani”, na
które zaprosili: IPN Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, lubelski oddział Związku Sybiraków, XXVII LO im. Zesłańców
Sybiru, Bursa Szkolna nr 2.
9 lutego
Msza święta w kościele Wniebowstąpienia NMP Zwycięskiej, w intencji Polaków zmarłych i zamordowanych na zesłaniu. Przemarsz pocztów
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sztandarowych, orkiestry wojskowej, kompanii honorowej i uczestników
uroczystości pod pomnik Matki Sybiraczki, na plac Dzieci z Pahiatna.
Wartę honorową przy pomniku zaciągnęła młodzież z XXVII LO. Odegrano hymn Sybiraków. Wystąpienia okolicznościowe wygłosili: prezes oddziału ZS w Lublinie Janusz Pawłowski, wojewoda lubelski Lech
Sprawka, marszałek województwa, oraz przewodnicząca Parlamentu
Rady Miasta Dzieci i Młodzieży..
10 lutego
W XXVII LO im. Zesłańców Sybiru odbyło się spotkanie, które rozpoczął hymn Sybiraków w wykonaniu uczniów szkoły. Gości powitała
dyrektor liceum Urszula Łapińska-Łubniewska, następnie odbył się finał
IV edycji konkursu „Co nam przekazują zesłańcy Sybiru”. Prace młodzieży zgłoszone na konkurs: plakat, poezja, multimedia, wzruszały nas
i dają nadzieję, że my – ostatni świadkowie syberyjskich dramatów, potrafiliśmy przekazać historię młodemu pokoleniu. Podczas uroczystego
finału konkursu medalem 90-lecia Związku Sybiraków został uhonorowany prezes lubelskiego oddziału IPN Marcin Krzysztofik. Medal wręczył prezes Janusz Pawłowski.
11 lutego
W sali konferencyjnej IPN gości przywitała naczelnik oddziału
Biura Edukacji Narodowej Magda Śladecka. Wysłuchaliśmy hymnu
Sybiraków w wykonaniu uczniów XXVII LO im. Zesłańców Sybiru.
Naczelnik przedstawiła program projektu edukacyjno-patriotycznego realizowanego w ramach 80. rocznicy masowych deportacji
Polaków na Sybir. My, Sybiracy, otrzymaliśmy od 20 szkół, placówek oświatowych i nauczycieli biorących udział w projekcie, foldery
z wyrazami szacunku, m.in.: „Jesteśmy wdzięczni za przechowanie
w pamięci i przekazanie kolejnym pokoleniom tych pełnych ogromnego cierpienia wspomnień z nieludzkiej ziemi”. – Serdecznie dziękujemy z całego serca szkołom, placówkom oświatowym i koordynatorom projektu – powiedział prezes Janusz Pawłowski. Dyrektor
NBP O/w Lublinie skierował do Sybiraków słowa uznania za świadectwo postaw patriotycznych i uhonorował monetą kolekcjonerską
„-100lecie polskiego lotnictwa wojskowego” -98letnią Sybiraczkę
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Wandę Gdulę, prezesa Janusza Pawłowskiego oraz rzeczniczkę Oddziału Krystynę Mateuszuk.
We współpracy z XXVII LO im. Zesłańców Sybiru oraz Polską Harcerską Szkołą Społeczną im. Romualda Traugutta w Brześciu, Stowarzyszenie Wspólnota Polska wydało na 80-lecie masowych deportacji Polaków
na Sybir komiks. Zatytułowano go „Zesłańcy Sybiru – nigdy nie zapomnieliśmy, kim jesteśmy”. Jego egzemplarze wręczył prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Dariusz Śladecki.
Następnie medalem 90-lecia Związku Sybiraków zostali uhonorowani:
dyrektor Bursy Szkolnej nr 2 Renata Bielecka i nauczyciel historii Zespołu
Szkół nr 4 Wojciech Tesarczyk. Medale wręczył prezes Janusz Pawłowski.
Program artystyczny przedstawili uczniowie XXVII LO im. Zesłańców
Sybiru, Bursy Szkolnej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II.
Na zakończenie uroczystości odbył się wspaniały koncert Norberta Smolińskiego „Jest taki kraj daleki”.
1 marca
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Sybiracy uczestniczyli
we mszy św. w intencji mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” i jego
podkomendnych, w kościele garnizonowym. Po mszy złożyliśmy kwiaty
pod pomnikiem majora na skwerze przed XXIX LO przy ul. Lipowej.
Krystyna Mateuszuk
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„LAURKA OD SERCA”
– OD PRZEDSZKOLAKÓW
DLA PRZEMYSKICH SYBIRAKÓW
Rok 2020, ze względu na szalejącą epidemię, przyniósł wiele ograniczeń
w działalności przemyskiego oddziału Związku Sybiraków. Przymusowa
izolacja i ograniczenia w kontaktach międzyludzkich prawie całkowicie
wyeliminowały organizowane przez Sybiraków spotkania z młodzieżą
w szkołach i z mieszkańcami Przemyśla.
Szczególnie dotkliwie odczuliśmy zubożoną formę świętowania 102.
rocznicy odzyskania niepodległości.
Wspaniałą formułę świętowania znalazło Przedszkole Miejskie nr 14
im. Czytelników Życia Przemyskiego. Z okazji rocznicy odzyskania niepodległości i Dnia Seniora dzieci z grupy starszaków pod opieką wychowawczyni przygotowały program artystyczny składający się z patriotycznych wierszy i piosenek. Przygotowując się do świętowania tych ważnych
wydarzeń dzieci zapoznały się z historią Polski lat 1918-1920 i odświeżyły sobie wiedzę ze spotkania z Sybirakami. Uroczystość została sfilmowana i przesłana mailowo do oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu.
Prezentowane na fotografiach laurki i inne prace plastyczne były dla
naszych członków oddziału bardzo miłą niespodzianką. Składamy wyrazy podziękowania dla kadry nauczycielskiej i dziękujemy dzieciom za
wspaniałą niespodziankę.
Stanisława Żak
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„POMOC BOHATEROM”
Związek Sybiraków Zarząd Główny realizuje zadanie publiczne pod tytułem „Pomoc bohaterom” w postaci dowozu obiadów dla uprawnionych
osób.
Zadanie realizowane jest z dotacji otrzymanej z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w ramach programu „Świadczenie zadań
opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy
opozycji antykomunistycznej oraz innych uprawnionych w związku z obowiązującym stanem epidemii”.
Do kombatantów z terenu Warszawy i okolic oraz Torunia od 16 listopada do 17 grudnia 2020 r. dostarczane są obiady. Związek Sybiraków
otrzymał dofinansowanie w kwocie 90 000 zł.
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WSPIERANIE DZIAŁAŃ
ARCHIWALNYCH 2020
Archiwizacja i udostępnienie materiałów archiwalnych.
Trwają intensywne prace nad realizacją zadania „Archiwizacja i udostępnienie materiałów archiwalnych dotyczących osób wywiezionych na
Sybir, należących do Związku Sybiraków Zarządu Głównego – etap I”.
Celem zadania, dofinansowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, jest opracowanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie
kwestionariuszy członków Związku Sybiraków oraz załączonych do nich
materiałów archiwalnych wchodzących w skład zasobu archiwum Zarządu Głównego Związku Sybiraków.
Opracowanie kwestionariuszy znacząco ułatwi poszukiwanie informacji o osobach wywiezionych na Sybir i ich rodzinach.
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DOTACJE Z URZĘDÓW
DOTACJA NA WYDANIE KWARTALNIKA
„ZESŁANIEC”
Informujemy, iż dzięki Fundacji Polakom na Wschodzie współfinansowanej przez Kancelarię Premiera Rady Ministrów Związek Sybiraków
otrzymał dotację na wydanie kwartalnika „Zesłaniec” w kwocie 25 000 zł.
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 8 maja 2020 roku
w wieku 84 lat odeszła

śp. Jolanta Antonina Chojnacka

z domu Sulima-Szulmaniewicz – herbu starego Sulima
Długoletni, aktywny członek Zarządu Koła Związku Sybiraków
Warszawa Ochota, odznaczona Krzyżem Zesłańców Sybiru oraz
Złotą Odznaką za Zasługi dla Związku Sybiraków.
Cześć Jej pamięci
Zarząd Koła Związku Sybiraków Warszawa Ochota

Z bólem i żalem zawiadamiamy,
że dniu 11 czerwca 2020 r. zmarł

śp. Józef Budrewicz
Przez 26 lat prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Ścinawie,
a także członek Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Legnicy.
Za działalność społeczną odznaczony m.in. Krzyżem Zesłańców
Sybiru, medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, medalem
Pro Memoria, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku
Sybiraków.
Człowiek wielkiego serca, darzony ogromną sympatią. Dobry mąż,
ojciec, dziadek, a także wspaniały kolega i przyjaciel.
Spoczywaj w spokoju z Bogiem.
Cześć Jego pamięci!
Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Legnicy
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Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 6 sierpnia 2020 r. zmarła

śp. Wiesława Otrocka.
Urodzona 27 lutego 1932 r. w Wełniance w woj. Łuck.
13 kwietnia 1940 r. wraz z matką i bratem została wywieziona
do kołchozu 10-lecia, rej. Irtyszysk, obł. pawłodarska – Kazachstan.
W lipcu 1943 r. została przeniesiona wraz z rodziną do Irtyszyska. Do
Polski wróciła w 1946 r .
Od powołania lubelskiego oddziału Związku Sybiraków była jego
aktywnym, zaangażowanym członkiem, przewodniczącą komisji
socjalnej i skarbnikiem. Odznaczona Krzyżem Zesłańców Sybiru,
Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową za Zasługi
dla Związku Sybiraków.
Spoczywaj w spokoju
Zarząd i członkowie lubelskiego oddziału Związku Sybiraków

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
że 8 listopada 2020 r.
w wieku 81 lat zmarł

śp. Stanisław Cichocki
Nieodżałowanej pamięci kolega, członek Oddziału Związku
Sybiraków w Przemyślu. Wieloletni skarbnik i członek Zarządu
Oddziału, uhonorowany medalem Pro Memoria, Srebrną i Złotą
Odznaką za Zasługi dla Związku Sybiraków.
Żegnamy go z bólem, zachowując w pamięci jako życzliwego Kolegę
i Przyjaciela, na którego zawsze można było liczyć.
Cześć Jego pamięci
Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w wieku 90 lat odszedł

śp. Kazimierz Wojewoda
Sybirak, artysta, pedagog, wychowawca tysięcy młodych ludzi,
w których przez kilkadziesiąt lat z powodzeniem zaszczepił miłość
do sztuk plastycznych, Współzałożyciel Związku Sybiraków
w Łomży, długoletni wiceprezes Zarządu Oddziału.
Będziemy go pamiętać jako szlachetnego, życzliwego
i uśmiechniętego człowieka zasłużonego
dla Sybiraków, Łomży i regionu.
Cześć Jego pamięci
Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Łomży

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 4 września 2020 r.
w wieku 92 lat zmarła

śp. Eulalia Myślińska
Zasłużona działaczka naszego Oddziału, była członkini grupy
założycielskiej, wieloletnia skarbniczka Oddziału, uczestniczka
niezliczonych spotkań z młodzieżą szkół bydgoskich, działaczka
na rzecz środowiska dzielnicy Miedzyń w Bydgoszczy, odznaczona
między innymi Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem
Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Srebrną
i Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków.
Cześć jej pamięci
Członkowie Oddziału Związku Sybiraków w Bydgoszczy
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Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 16
września 2020 r.
w wieku 94 lat zmarł

śp. Jan Sitko

Żołnierz Niezłomny
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 19 września 2020 r. o godz. 16.30
w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej, gdzie zostanie odprawiona
msza żałobna, po której ciało zostanie przewiezione i pochowane na
cmentarzu parafialnym w Woli Rzędzińskiej.

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
że w dniu 2 listopada 2020 r.
w wieku 85 lat zmarła

śp. Henryka Czarnik
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 listopada 2020 r. o godz.
14.00 w kaplicy cmentarza parafialnego w Krzyżu, gdzie zostanie
odprawiona msza żałobna, po której nastąpi odprowadzenie
Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
że w dniu 28 czerwca 2020 r.
w wieku 90 lat zmarła

śp. Wanda Wójcik
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 2 lipca 2020 r. o godz. 13.00
w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie, gdzie zostanie
odprawiona msza żałobna, po której nastąpi odprowadzenie Zmarłej
na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarz Stary w Tarnowie.
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