
ZWIĄZEK SYBIRAKÓW
ZARZĄD GŁÓWNY

Komunikat
1/143

Warszawa, maj 2020



Szanowni P.T. Prezesi Oddziałów i Kół
Prosimy o zaznajamianie z treścią Komunikatu

wszystkich członków Zarządu i Związku

REDAKCJA
Beata Żyłkowska

Copyright © by Związek Sybiraków Zarząd Główny 2020
e-mail: biuro@sybiracyzg.pl

ISSN 1508-0676

Nakład 370 egz.

Współwydawca biuletynu „Komunikat”

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY
00-021 Warszawa, ul. Chmielna 15 lok. 108

tel. 22 827-93-71
Konto bankowe PKO BP S.A. I O/Warszawie

Nr 85 1020 1013 0000 0502 0149 8617



SPRAWY ORGANIZACYJNE

Warszawa, 30 grudnia 2019 

ZG/861/19 
  

 Sz�P� Andrzej Duda
 Prezydent
 Rzeczpospolitej Polskiej
 
 
Szanowny Panie Prezydencie,
Zarząd Główny Związku Sybiraków serdecznie dziękuje Panu Prezydentowi 

za poparcie projektu ustawy nr 1657 z dn. 10.06.2013 r. o świadczeniu pienięż-
nym dla osób przebywających w latach 1939–1956 na zesłaniu lub deporta-
cji w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i zwraca się serdeczną 
prośbą o dalsze wsparcie swoim autorytetem prac nad ustawą. 

Nasze stowarzyszenie, zrzeszające osoby wywiezione w głąb ZSRR w latach 
II wojny światowej i po jej zakończeniu od czasu reaktywowania w 1988 r., 
czyni ciągłe starania o uzyskanie odszkodowania za doznaną przez obywate-
li polskich represję ze strony totalitaryzmu sowieckiego, którzy w nieludzkich 
warunkach klimatycznych, bytowych wykonywali pracę katorżniczą dla cie-
miężyciela i okupanta, przebywając kilka bądź kilkanaście lat setki tysięcy ki-
lometrów od ojczystego kraju, pozbawieni nadziei na szczęśliwy powrót.

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

Po usilnych staraniach Związku Sybiraków został przygotowany i wniesio-
ny przez grupę posłów PiS w dniu 10 czerwca 2013 r. projekt ustawy o przy-
znaniu świadczenia pieniężnego i renty inwalidzkiej przysługującej Sybirakom-
-kombatantom przebywającym w latach 1939–1956 na przymusowym zesłaniu 
lub deportacji w byłym ZSRR (druk nr 1657 w załączeniu). Projekt ten w części 

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

A. Mickiewicz
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dotyczącej świadczenia substytucyjnego zawierał rozwiązania takie same jak 
projekt ustawy wniesiony do Sejmu przez śp. Lecha Kaczyńskiego, natomiast 
zawierał również regulację dotyczącą przyznania Sybirakom prawa do renty 
inwalidy wojennego, uwzględniając opinię Katedry Psychiatrii Collegium Me-
dicum Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczącą wpływu zespołu przewlekłego 
stresu na stan zdrowia osób po przebytych obozach, restrykcjach przeżytych na 
zesłaniu. 

Na posiedzeniu Komisji Sejmowej Polityki Społecznej i Rodziny w 2018 r., 
mimo że wszyscy posłowie PiS i inni z opozycji głosowali „za”, głosami po-
słów koalicji rządowej PO-PSL projekt ustawy został odrzucony. 

Zwracamy się zatem do Pana Prezydenta o osobistą pieczę nad pracami legi-
slacyjnymi nad ustawą, aby zyskała ona szczęśliwy koniec.

Wierzymy, że będzie Pan sprzyjał realizacji tego projektu. Za co z góry ser-
decznie dziękujemy. 

Uchwalenie przez Parlament ustawy dla nas wszystkich byłoby zwieńcze-
niem 30-letniej działalności stowarzyszenia i ukłonem w stronę 22 000 żyją-
cych jeszcze świadków historii. 

                                                              Z sybirackim pozdrowieniem
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Warszawa, 10/03/2020 

ZG/144/2020 
  

 Sz.P. Mateusz Morawiecki 
 Premier
 Rzeczpospolitej Polskiej
Szanowny Panie Premierze,
Zarząd Główny Związku Sybiraków zwraca się z prośbą o zwrócenie uwagi, 

podjęcie działań i decyzji w sprawie nierozwiązanej w dalszym ciągu kwestii in-
walidztwa wojennego dla Sybiraków. Otóż znaczna większość osób represjono-
wanych, która złożyła wnioski, uzyskała prawo do inwalidztwa wojennego zgod-
nie z ustawą z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach 
będących ofi arami represji wojennych i okresu powojennego, z uwzględnieniem 
opinii i decyzji orzeczników ZUS. Natomiast grupa ok. 2100 Sybiraków, którzy 
posiadają zaświadczenia o złym stanie zdrowia za przyczyną traumatycznych 
przeżyć podczas pobytu lub transportu na Syberię (stanowiska najwyższych au-
torytetów naukowych w dziedzinie psychiatrii prof. dr. hab. med. Adama Szymu-
sika z Collegium Medicum, dr n. med. Jolanty Walczewskiej z Kliniki Chorób 
i Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, prof. dr hab. Inetty Jędrasik-
-Jankowskiej), nie otrzymała orzeczeń z powodu nieuwzględniania przez orzecz-
ników ZUS w terenie. Sprawę tę przekazywałem Panu Premierowi na spotkaniu 
w dniu 31/07/2019 r., po czym została przekazana do kancelarii, a pomimo to do 
dziś nie mamy odzewu od Państwa. W dalszym ciągu prosimy o wydanie stosow-
nych decyzji, aby zweryfi kować stanowisko prezesa ZUS i załatwianie spraw dla 
tych, który posiadają stosowną dokumentację lekarską. 

Znając wrażliwość Pana Premiera, liczymy na wyrozumiałość i prosimy 
o pozytywne załatwienie naszej prośby. 

Dla omówienia problemu jesteśmy skłonni do spotkania z Panem oraz 
z przedstawicielem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

      Łączę wyrazy szacunku

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

A. Mickiewicz
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Warszawa, 10/03/2020 

ZG/145/2020 
  

 Sz�P� Andrzej Duda  
 Prezydent
 Rzeczpospolitej Polskiej
 
Szanowny Panie Prezydencie,
Zarząd Główny Związku Sybiraków serdecznie dziękuje Panu Prezy-

dentowi za podjęcie inicjatywy wystąpienia do Parlamentu projektu ustawy 
nr 3037 z dn.10.06.2019 o zadośćuczynieniu dla osób przebywających w latach 
1939–1956 na zesłaniu lub deportacji do ZSRR. Z uwagi na to, że ustawa zosta-
ła odesłana do Komisji Rodziny i Polityki Socjalnej i nastąpił koniec kadencji 
w 2019, ustawa ta nie ujrzała światła dziennego. 

Związek Sybiraków zwraca się do Pana Prezydenta o skierowanie na nowo 
do parlamentu ustawy, której inicjatorem uregulowania sprawy pod względem 
formalno-prawnym był śp. Prezydent RP Lech Kaczyński. 

Znając przychylność Pana Prezydenta wobec Sybiraków, czekamy na wspar-
cie i pomoc, abyśmy doczekali szczęśliwego zakończenia.

  

      Łączę wyrazy szacunku

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

A. Mickiewicz
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NAJWAŻNIEJSZE ZADANIE ODDZIAŁU ZS W KONINIE 
– ZNAKI PAMIĘCI SYBIRU

Kiedy patrzę, hen za siebie,
W tamte lata, co minęły...

A minęło ich, oj, minęło niemało, bo 80 lat! 80 lat od tych tragicznych 
dni i nocy masowych deportacji naszych rodziców i nas, dzieci, na nie-
zmierzone, niewyobrażalnie dzikie nam obszary ZSRR w 1940 r. W jedną 
noc, z zaskoczenia oddziały NKWD unicestwiły nasze dzieciństwo, zruj-
nowały życie setek tysięcy obywateli polskich.

Do tych wspomnień nam, sybirakom, wracać myślą wciąż trudno, a często 
i nie chcemy, chociaż zdajemy sobie sprawę, że trzeba, że musimy, bo „kto, 
jak nie my i kiedy, jak nie teraz”. Jesteśmy świadomi tego, że starzeje-
my się, „odchodzimy”, przychodzą nowe pokolenia, często nieświadome 
wszystkiego, co niesie ze sobą wojna. Dopóki żyjemy, staramy się przeka-
zywać młodzieży jak najwięcej faktów z naszego tragicznego dzieciństwa, 
mówić i pisać prawdę o życiu na wygnaniu, na tzw. Sybirze, o zniewole-
niu i upodleniu ludzi, niewyobrażalnych warunkach życia, pracy, walce 
o przetrwanie i nadziei na powrót do ojczyzny. O tym mówimy na lekcjach 

UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA

Prezes Zarządu Oddziału ZS w Koninie Maria Pawłowska i Zbigniew Korzec składają 
kwiaty przy obelisku Pamięci Ofiar Sybiru, przy kościele św. Wojciecha. Dzień Sybi-
raka, 2017 r.



„żywej historii” w szkołach, a w szczególności na spotkaniach z członkami 
Honorowego Klubu Wnuka Sybiraka w Izbie Pamięci Sybiru, utworzonej 
przy I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Koninie.

Wiara w powrót „na swoje”, do ojczyzny spełniła się dla większości 
z nas po ponad sześciu latach, ale wróciliśmy już nie „na swoje”, bo nasze 
już nie było nasze. Znów więc czekały nas wędrówki po kraju i niepew-
ność, czy znajdzie się dla nas jakiś dach nad głową i będzie co włożyć do 
garnka. Państwo starało się, ludność nas nie akceptowała tak, jak byśmy 
tego chcieli, zasługiwali. Wciąż mieliśmy przed oczyma tych, którzy na 
zawsze pozostali w „nieludzkiej ziemi”, a byli nam najbliżsi, najdrożsi. 
Z wielką czcią kłaniamy się dziś prochom naszych rodziców, którzy nara-
żając własne życie, ratowali nas, dzieci. Jakże często ginęli w tej nierównej 
walce z systemem komunistycznym! Los ich dzieci w sierocińcach to od-
dzielna karta zesłańców – są wśród nas i tacy, którzy przetrwali ten reżim, 
a ich opowieści młodzież słucha z niedowierzaniem i rozmawia z nimi na 
spotkaniach o wojnie, ludziach, historii.

Wielu naszych sybiraków swoje wspomnienia opublikowało w książ-
ce „Sybirackie losy zesłańców regionu konińskiego” (2000 r.). Podobne 

wspomnienia zebrały i wydały Koła terenowe 
w Turku, Kole i Słupcy. Koło w Turku wyda-
ło zbiór wierszy sybiraczki Heleny Strojwąs-
-Tomczyk „Pożegnanie Sybiru”.

Zarząd Oddziału Związku Sybiraków 
w Koninie i Koło Miejskie dbają o to, aby 
na naszym terenie powstawały znaki pamię-
ci Sybiru. Mamy ich 14. W 2017 r., w Dniu 
Sybiraka odsłonięto przy kościele św. Wojcie-
cha w Morzysławiu (Konin) obelisk „Pamięci 
tych, których ciała pozostały w syberyjskiej 
tajdze i stepach Kazachstanu”, a w 2018 r. 
zasadzono dąb Sybirak w parku im. F. Cho-
pina w Koninie. Co roku Dzień Sybiraka ob-
chodzony jest bardzo uroczyście: msza święta 
w kościele św. Wojciecha, złożenie kwiatów 
przy ww. obelisku przez przedstawicieli orga-
nizacji kombatanckich, władz miasta, uczniów 
konińskich szkół, harcerzy i oczywiście sybi-

Odsłonięcie tabliczki z napi-
sem „Dąb – Sybirak” w par-
ku im. F. Chopina w Koninie. 
Dzień Sybiraka, w 2018 r.

8 KOMUNIKAT 1/143
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raków. Następna część uroczystości, ta oficjalna z akcentem historycznym, 
przemówieniami gości, odznaczeniami za działalność na rzecz sybiraków 
oraz krótka część słowno-muzyczna w wykonaniu młodzieży ma miejsce 
w restauracji Żak. Całość uroczystości kończy wspólny obiad. 

W 2019 r. uczestniczyło dużo młodzieży, co nas bardzo cieszy. Odznacze-
niami uhonorowano Ewę Ogrodowczyk – Srebrną Odznaką Honorową za Za-
sługi dla Związku Sybiraków – za wielkie zaangażowanie w pracę na rzecz 
Związku, jakim wykazuje się, pełniąc funkcję sekretarza Zarządu w Kole Te-
renowym w Turku. Taką samą odznakę otrzymała Alicja Korzec – członek 
Zarządu Oddziału ZS w Koninie, kronikarka.

Odznakę Honorową Sybiraka otrzymali: Alex Rybacki – wnuk Klubu 
Wnuka Sybiraka, który od przedszkola w Dniu Sybiraka recytował wier-
sze, a teraz śpiewa i gra na gitarze, tworząc muzykę do wierszy Mariana 
Jonkajtysa, oraz Roman Pankowski – zastępca komendanta miejskiego Po-
licji w Koninie, za pomoc w rozwiązywaniu problemów sybiraków.

Wręczenie Odznaki Honorowej Sybiraka. Od lewej: Franciszek Olech – prezes Za-
rządu Koła Miejskiego ZS w Koninie, Czesław Botor – kierownik Wydziału Spraw 
Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Koninie, Alex Rybacki – odznaczony, wnuk sy-
biraczki Marii Pawłowskiej, Roman Pankowski – zastępca komendanta miejskiego 
Policji w Koninie, Maria Pawłowska – prezes Zarządu Oddziału ZS w Koninie. Dzień 
Sybiraka, 2019 r.
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Bolejemy nad tym, że na nasze wspólne uroczystości dwa razy w roku 
przychodzi coraz mniej sybiraków – nieubłagana biologia usuwa nas 
w cień, ale cieszy nas jednocześnie, że przychodzi do nas coraz więcej 
sympatyków i młodzieży. To znaczy, że nasze dotychczasowe działania 
jako Związku Sybiraków były właściwe, i pozwala nam sądzić, że pamięć 
o nas będzie żyła we wspomnieniach o nas.

Maria Pawłowska

TRZYDZIEŚCI LAT ISTNIENIA KOŁA ZWIĄZKU 
SYBIRAKÓW NR 6 W LUBSKU

W piękny słoneczny dzień 18 września 2019 r. Koło Związku Sybira-
ków w Lubsku obchodziło 30-lecie istnienia. Obchody rozpoczęły się mszą 
świętą za zmarłych i żyjących sybiraków i ich rodziny w kościele pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa, w obecności pocztów sztandarowych Kół 
Terenowych ZS, szkół, zaproszonych gości, sybiraków i mieszkańców 

Przedstawiciele Koła Związku Sybiraków w Lubsku: prezes Wojciech Szabliński 
(drugi z prawej), Halina Siemaszko (z lewej) i Halina Skindzier (z prawej) z pocztem 
sztandarowym
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Lubska. Homilię wygłosił kapelan sybiraków ks. kanonik Zygmunt Mo-
krzycki. Mszę obsługiwał prawnuk i wnuk sybiraków Michał Czerniawski. 

Po mszy świętej uczestnicy jubileuszu przemaszerowali ulicami miasta 
pod Miejsce Pamięci. Wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele naczel-
nych władz Związku, władz powiatu, miasta, szkół i instytucji.

Obchody jubileuszowe uświetniła akademia w sali widowiskowej Lub-
skiego Domu Kultury. Uroczystość rozpoczęto polonezem w wykonaniu 
uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku. Przy wtórze werbli wpro-
wadzono poczty sztandarowe Kół Terenowych ZS i poczty lubskich szkół. 
Po wysłuchaniu hymnu państwowego i Hymnu Sybiraków w wykonaniu 
zespołu Modry Len z Górzyna i Klubu Seniora z Lubska uczczono minutą 
ciszy pamięć zmarłych sybiraków i Polaków poległych w czasie II wojny 
światowej.

Następnie prezes Zarządu lubskiego Koła ZS Wojciech Szabliński powi-
tał przybyłych gości i sybiraków. Uroczystość swoją obecnością zaszczyci-
li: senatorowie RP Waldemar Sługocki i Walerian Piotrowski, Kordian Bo-
rejko – prezes Zarządu Głównego ZS, Wacław Mandryk – prezes Zarządu 
Oddziału ZS w Zielonej Górze i wiceprezes Zarządu Głównego, Edward 
Daszkiewicz – były prezes Zarządu Oddziału ZS w Zielonej Górze i poseł 
III kadencji, Marian Szymczak – wiceprezes Zarządu Oddziału w Zielonej 

Obchody 30-lecia Koła rozpoczęła msza święta
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Górze, Józef Radzion – starosta żarski, Krzysztof Czerniawski – zastępca 
przewodniczącego Rady Powiatu Żarskiego, Janusz Dudojć – burmistrz 
Lubska, Marek Gutowski – przewodniczący Rady Miasta Lubska, ks. ka-
nonik Zygmunt Mokrzycki – kapelan lubskiego Koła Związku Sybiraków. 
Obecni byli także: prezesi i poczty sztandarowe Kół ZS województwa lu-
buskiego, przedstawiciele placówek oświatowych i kulturalnych z Lubska, 
Brodów i Górzyna oraz młodzież szkolna. Uroczystość prowadzili na-
uczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku Marta Kunicka i uczeń tej 
szkoły Patryk Chwieszczennik. 

Kolejnym punktem programu było wystąpienie zastępcy prezesa Zarzą-
du Koła Haliny Siemaszko, która przedstawiła historię powstania naszego 
Koła i 30-lecia jego działalności. Projekcja multimedialna pokazała różne 
wydarzenia z życia Koła. W swym wystąpieniu wiceprezes przypomniała 
ważne wydarzenia, m.in. moment pożegnania Rodrycjusza Gerlacha, któ-
ry był założycielem naszego Koła i przez 27 lat pełnił funkcję prezesa. 
Zwróciła się do zebranych, aby jeszcze raz w obecności rodziny i zebra-
nych podziękować panu Gerlachowi. Przytoczyła słowa, którymi żegna-
liśmy naszego prezesa: „Panie Rodrycjuszu! Przez 27 lat Pan jako prezes 
scalił rozsianą brać sybiracką, służył wszystkim, pomagał w uzyskiwaniu 
uprawnień kombatanckich, znał każdego z imienia, znał sytuację material-
ną i rodzinną każdego z nas. Okazał się Pan człowiekiem wielkiego serca 
i wspaniałym Polakiem. Poeta Konstanty Gałczyński powiedział: »Chciał-
bym i ja swój ślad ocalić od zapomnienia«. Jakże te słowa odzwierciedlają 
Pana osobowość i działalność. Wdzięczni jesteśmy Panu za przekazywa-
nie młodemu pokoleniu Polaków naszej gehenny na »nieludzkiej ziemi«. 
Dziękujemy za liczne spotkania z młodzieżą, za pomoc, jaką nas Pan oto-
czył, za interesujące publikacje, mówiące o naszym życiu na nieprzyjaz- 
nej Syberii, a szczególnie za książkę »Syberyjskie etapy« – wzruszającą 
opowieść zawierającą osobiste tragiczne przeżycia Pana i Pana rodziny”. 
Zebrani podziękowali gromkimi oklaskami.

Ważnym momentem uroczystości było uhonorowanie zasłużonych osób 
odznaczeniami przyznanymi przez Zarząd Główny ZS i Zarząd Oddziału 
ZS w Zielonej Górze. Odznaczenia wręczyli Kordian Borejko i Wacław 
Mandryk. Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków 
otrzymali Janusz Dudojć i Alicja Czerniawska; Odznakę Honorową Sybi-
raka – ks. kanonik Zygmunt Mokrzycki. Medal 90-lecia Związku Sybira-
ków odebrali: Barbara Maćkowiak, Małgorzata Bodnarek, Witold Zalewski,  
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Józef Radzion, Elżbieta Maćko, Halina Siemaszko, Wojciech Szabliński, Wa-
lerian Piotrowski, Fryderyk Cielecki, Edward Daszkiewicz, prof. Wiesław 
Hładkiewicz, Stanisław Jagiełowicz, Maria Karwacka. Medal pamiątkowy 
zielonogórskich sybiraków otrzymali: Halina Skindzier, Janina Zujewska, 
Jan Zujewski, Beata Wojnarowska, Irena Kosiela, Agnieszka Rezlerska,  
ks. Władysław Tasior, Marek Budniak, Jan Dziewulak, Maria Gładyś, Alicja 
Klim, Łukasz Mejza, Jerzy Przybecki, Kazimierz Wróblewski. Listy gratu-
lacyjne od Zarządu Głównego ZS wręczone zostały Edwardowi Daszkiewi-
czowi, Marianowi Szymczakowi, Józefowi Seńkowowi.

Prezes Zarządu Koła Wojciech Szabliński i jego zastępca Halina Sie-
maszko przyjmowali życzenia i kwiaty od gości. Prezes Zarządu Głów-
nego ZS Kordian Borejko w swoim wystąpieniu przypomniał idee zjazdu 
założycielskiego i wybitne postaci, które znalazły się wśród XIX-wiecz-
nych zesłańców, jak marszałek Józef Piłsudski, który otrzymał legitymację  
nr 1 międzywojennego Związku. Przekazał wyrazy uznania dla idei po-
wstania Związku i zaznaczył, że dzięki postawie zesłańców, ich determi-
nacji, prawda o wywózkach przetrwała czasy zakłamania i przemilczania 
historii. Podziękował za zaproszenie na tak doniosłą i piękną uroczystość. 
Spotkanie było hołdem i szacunkiem dla tych wspaniałych ludzi, którzy 
przeszli drogę cierpień i męki syberyjskiej.

Przedstawiciele Koła ZS w Lubsku, Oddziału ZS w Zielonej Górze i zaproszeni goście
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Słowa uznania i życzenia pomyślności dla Zarządu Koła ZS nr 6 w Lub-
sku i uczestników obchodów skierowali prezes Zarządu Oddziału ZS 
w Zielonej Górze Wacław Mandryk, prof. Wiesław Hładkiewicz, Łukasz 
Mejza – prezes Koła Wnuków Sybiraków w Krośnie Odrzańskim oraz pre-
zesi Zarządów Kół Terenowych.

Wystąpienie Edwarda Daszkiewicza miało oryginalny charakter, budzą-
cy aplauz i łzy zebranych. Zaśpiewał bowiem pięknym barytonem a capel-
la wzruszającą, przez siebie ułożoną pieśń poświęconą polskim matkom 
sybiraczkom.

Część artystyczną przygotowaną przez młodzież Zespołu Szkół Technicz-
nych w Lubsku rozpoczął majestatyczny polonez, budząc podziw i wzrusze-
nie widowni. Dekoracja, przypominająca tajgę, dobór tekstów, narratorzy 
i recytatorzy sprawili, że powstał wspaniały spektakl, świeży, spójny, prze-
mawiający do serc i wrażliwości słuchaczy. Scenka przedstawiająca aresz-
towanie i wywózkę na Sybir przypomniała zebranym sybirakom tragiczne 
momenty z ich życia. Głęboką emocję i zadumę budziła piosenka Okudżawy 
„Modlitwa” w wykonaniu Katarzyny Kromp – wójta Tuplic. Zebrani podzi-
wiali występy zespołu Modry Len z Górzyna i Klubu Seniora z Lubska. Jak-
że wzruszająca, wyciskająca łzy z oczu nie tylko malejącej, niestety, z roku 
na rok grupy sybiraków, ale i zebranych na widowni wywołała scena, kie-

dy wszyscy zaśpiewali „Rotę” 
Marii Konopnickiej. Należy do-
cenić zamysł scenariusza, któ-
rego twórcami byli Alicja Czer-
niawska, Barbara Maćkowiak, 
Małgorzata Bodnarek i Marta 
Kunicka – nauczycielki szkoły. 
Profesjonalną pomocą w tym 
pięknym spektaklu służyli pra-
cownicy Lubskiego Domu 
Kultury. Obecność na sali mło-
dzieży, jej skupienie i zaduma 
świadczą, że młodym Polakom 
wiedza o tragicznym losie i zma-
ganiu się z nim ich dziadków, ro-
dziców i bliskich głęboko zapad-
nie w pamięć i serce.

Wystawa prac Haliny Skindzier towarzysząca 
uroczystości
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Uroczystości towarzyszyła wymowna wystawa dokumentów sybiraków 
świadczących o ich pobycie na dalekiej Syberii – listy, zdjęcia, wspomnie-
nia. Tej wystawie szczególny nastrój nadawały obrazy i rysunki tematycznie 
związane z Syberią autorstwa artysty plastyka Haliny Skindzier – sybiracz-
ki, która przebywała na tej ziemi 10 lat. Ona była też pomysłodawczynią 
i organizatorką tej wystawy.

Na zakończenie prezes Zarządu Koła podziękował zebranym za uczest-
nictwo, ciepłe słowa i życzenia oraz pomoc w organizacji naszego jubile-
uszu, a wykonawcom za piękną część artystyczną. Zaproszenie na słodki 
poczęstunek zakończyło obchody jubileuszu. 

Halina Siemaszko

ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 173 
W WARSZAWIE-WESOŁEJ

W czwartek 5 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 173 im. Górni-
ków Polskich w Warszawie-Wesołej, która od 15 lat aktywnie współpra-
cuje z Kołem Związku Sybiraków Praga-Południe oraz z Oddziałem War-
szawskim ZS, odbyła się po raz kolejny wspaniała, podniosła uroczystość 
– „Święto Szkoły”. Udział w niej oprócz młodzieży wzięli znakomici 
goście – władze dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy pod przewodnictwem 
burmistrza Mariana Mahora, przewodniczący Rady Rodziców Waldemar 
Wymiatał, prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków 
Stanisław Sikorski, prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków Praga-Po-
łudnie Janusz Marciniak, liczne grono sybiraków oraz górnicy z Kopal-
ni Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice” z kierownikiem Działu 
Administracji Januszem Biszkowieckim na czele. Był również przedsta-
wiciel resortu górnictwa. Po raz kolejny szkolną uroczystość uświetniła 
Orkiestra Górnicza z KWK „Knurów-Szczygłowice” pod batutą Grzego-
rza Pakury. 

Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły, po którym 
młodzież wraz z gośćmi odśpiewała hymn Polski. Dyrektor szkoły Ewa 
Walczuk przywitała zebranych, a w szczególności zaproszonych gości. Do-
konano dekoracji laureatów konkursu „Ocalić od zapomnienia – Sybiracy 
są wśród nas”. Po części oficjalnej młodzież zaprezentowała ciekawą insce-
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Wręczenie pamiątkowych dyplomów laureatom konkursu przez prezesa Janusza 
Marciniaka i dyrektor Ewę Walczuk

Prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków Stanisław Sikorski 
wręcza pamiątkową książkę dyrektor Ewie Walczuk
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nizację okolicznościową. Na zakończenie mogliśmy wysłuchać wystąpień 
burmistrza dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Mariana Mahora oraz prezesa 
Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków Stanisława Sikor-
skiego, który wręczył pamiątkową książkę. Prezes Zarządu Koła Praga-Po-
łudnie Związku Sybiraków Janusz Marciniak wręczył dyrektor szkoły medal 
upamiętniający 90-lecie Związku Sybiraków oraz wiązankę kwiatów.

Przedstawiciele sybiraków zwracali uwagę przede wszystkim na wagę 
współpracy szkoły ze Związkiem Sybiraków oraz podkreślali, że ta forma 
edukacji historycznej i patriotycznej ma szczególne znaczenie – pozwala 
bowiem uczniom zrozumieć, jak wielką wartość mają ojczyzna i wolność. 

Uroczystość zakończyła wspaniała zabawa „całej szkolnej sali” w takt 
melodii wygrywanych przez orkiestrę górniczą. Wysłuchaliśmy wiązanki 
melodii górniczych, a przy okazji dyrygent potrafił wspaniale bawić się 
z młodzieżą szkolną.

Po uroczystości nastąpiło spotkanie zaproszonych gości przy kawie 
i herbacie.

 Leon Zujko

SPOTKANIA WIGILIJNE Z UDZIAŁEM SYBIRAKÓW 
KOŁA WROCŁAW-FABRYCZNA

Na przełomie 2019 i 2020 r. jako członek wielu organizacji uczestniczy-
łem w dziewięciu spotkaniach opłatkowych i w jednej rodzinnej Wigilii. 
Chciałbym poniżej przedstawić głównie te, w których uczestniczyli sybira-
cy z Koła Fabryczna Związku Sybiraków we Wrocławiu.

W dniu 12 grudnia 2019 r. odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizo-
wane przez prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Związek Sybiraków 
z Dolnego Śląska reprezentowały osoby zaproszone z Zarządu Oddziału 
i z poszczególnych Kół Związku działających w naszym województwie 
(19), z Koła Fabryczna – 10 osób (z około 250 członków). Zarząd Oddzia-
łu reprezentowali: Ryszard Janosz, Roman Janik, Włodzimierz Kowalczyk 
i Edward Drużyłowski. Spotkanie odbyło się w Starym Ratuszu.

Po przemówieniu prezydenta Jacka Sutryka, przedstawiciela komba-
tantów i osób represjonowanych oraz ks. kpt. Maksymiliana Jezierskiego 
(kapelana Akademii Wojsk Lądowych) składaliśmy sobie życzenia, a póź-
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niej odbyła się „konsumpcja” darów świątecznych przygotowanych przez 
uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych pod nadzorem nauczycieli, 
pięknie i smacznie przyrządzonych. Po spotkaniu każdy z uczestników był 
obdarowywany paczką świąteczną.

Było to miłe spotkanie. Prezydent Wrocławia, odwrotnie niż poprzedni 
nasi prezydenci, często spotyka się z seniorami! My, sybiracy, mieliśmy już 
trzykrotnie podobne spotkanie. Spotkania zawsze są dobrze przygotowane 
i w miły sposób przeprowadzone, ze skromnym poczęstunkiem... ale jakże 
bogatszym od tego, jaki mieliśmy podczas zesłania!

Można pomyśleć, że to jest łączenie wszystkich grup z II wojny świato-
wej i późniejszego okresu walczących na różnych frontach i popierających 
różne ugrupowania polityczne. I to jest piękne i dobre w naszej obecnej 
rzeczywistości.

To było tradycyjne, polskie spotkanie, z namiastką łączenia ludzi nie 
tylko w różnym wieku, ale i z różnych opcji politycznych. Opłatek łączył 
nas, tak jak modlitwa i życzenia. 

Spotkanie w Starym Ratuszu. Ogólny widok „naszego stołu” – sybiraków. Stoi wi-
ceprezes Zarządu Oddziału Ryszard Janosz, obok wiceprezes Roman Janik. Z Koła 
Fabryczna udział wzięli: Krystyna Dobkowska, Danuta Zawko, Bogusława Chojenta, 
Otylia Sych, Barbara Kraszewska, Zofia Tunkiewicz, Stanisława Szarycz, Edward Stu-
dziński i Antoni Tunkiewicz, 12 grudnia 2019 r.
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W dniu 16 grudnia – ostatnie zebranie Zarządu Koła Fabryczna w 2019 r., 
połączone z dzieleniem się opłatkiem. Spotkanie opłatkowe ze wszystki-
mi chętnymi sybirakami z Koła Fabryczna odbyło się w dniu 15 stycznia 
2020 r. 

Smutne było to spotkanie, gdyż odeszły z naszego Zarządu dwie osoby 
(śp. Lucyna Zgłobicka-Węcławska i śp. Zofia Daniszewska) oraz 21 człon-
ków Koła.

Po krótkiej naradzie podsumowującej 2019 r. i udzieleniu wytycznych 
na rok kolejny, łamaliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie życzenia.  
Na 11 członków Zarządu było obecnych 10. Większość z nas w trakcie 
rozmowy wspominało swoje pierwsze wigilie na zesłaniu w ZSRR, które 
przypadły najczęściej w trakcie II wojny światowej.

Było to skromne, powiedziałbym „robocze” spotkanie opłatkowe – przy-
pominające o nadchodzącym święcie Bożego Narodzenia i Nowego Roku. 
Lecz były opłatek, chwila ciszy, skromne przyjęcie i życzenia.

17 grudnia 2019 r. uczestniczyliśmy na zaproszenie Zarządu Oddziału 
Związku Sybiraków we Wrocławiu o godz. 11.00 w spotkaniu w Akademii 
Wojsk Lądowych. Udział wzięli w nim m.in.: prezes Zarządu Głównego 

Zebranie Zarządu Koła ZS Fabryczna. Od prawej: Barbara Kraszewska, Edward Stu-
dziński, Otylia Sych, Krystyna Dobkowska, Stanisława Szarycz i Nijola Stankiewicz-
-Latosik – aktualnie rzecznik prasowy Zarządu Oddziału, 16 grudnia 2019 r.
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ZS Kordian Borejko, przedstawiciele Zarządu Oddziału ZS we Wrocławiu 
z prezesem Eugeniuszem Kuszką, przedstawiciele Akademii Wojsk Lądo-
wych. Życzenia sybirakom składał kapelan sybiraków ks. prof. Franciszek 
Głód, a opłatki błogosławił abp Józef Kupny.

Było szereg przemówień, „oficjalnych” życzeń, łamanie się opłatkiem 
jako symbolem pojednania i przebaczenia, jak również przyjaźni i miło-
ści, a także jako symbolem chleba, wynikającym z modlitwy „Ojcze Nasz” 
(aby nam nigdy chleba nie zabrakło, a brakło w dziejach naszego życia 
i nie tylko na zesłaniu czy też deportacji).

Głównymi uczestnikami „stołu opłatkowego” jednak byli sybiracy 
z Dolnego Śląska – reprezentujący wszystkie Koła Związku Sybiraków.

Bardzo przyjemne spotkanie zorganizowane przez Zarząd Oddziału ZS 
we Wrocławiu. Miło, że raczył nas odwiedzić nasz prezes Kordian Borejko 
(z Gdańska), jak również abp Józef Kupny. Tradycji stało się zadość, że 
uczestniczyli sybiracy z całego województwa Dolnego Śląska. 

Słowa podziękowania należą się Komendzie AWL za umożliwienie zor-
ganizowania tak wspaniałego spotkania. Serdecznie dziękuję w imieniu 
sybiraków z Koła Fabryczna i jako jeden z uczestników.

19 grudnia jadę na kolejne spotkanie opłatkowe, tym razem do Koła  
„SAPER” Związku Żołnierzy Wojska Polskiego do hotelu Jasek. To spotka-
nie z byłą głównie kadrą Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii Wojskowej 
im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tade-
usza Kościuszki, jak i z wdowami po naszych kolegach. 

Po części organizacyjno-odznaczeniowej, ks. Maksymilian (kapelan 
AWL) pobłogosławił opłatek i uczestników, a następnie mogliśmy nawza-
jem złożyć sobie życzenia i łamać się opłatkiem. Było to drugie spotkanie 
w takiej liczbie uczestników po spotkaniu u prezydenta Wrocławia.

Pięknie jest spotkać się z przełożonymi i kolegami z okresu intensywnej 
pracy w procesie dydaktycznym, przekazywania wiedzy podchorążym i włas- 
nego dokształcania się poprzez prowadzenie prac naukowo-badawczych, 
głównie o kierunku dydaktyki i technicznym (jako WSOIW – o profilu tech-
nicznym). Nasza szkoła uległa połączeniu 25 lat temu, a my – jeszcze o niej 
pamiętamy. Właśnie takie spotkanie opłatkowe jest do tego okazją. W uro-
czystości brało udział kilku członków z naszych Kół Związku Sybiraków,

W dniu 15 stycznia 2020 r. organizujemy spotkanie opłatkowe z na-
miastką informacyjną o Kole Fabryczna Związku Sybiraków we Wrocła-
wiu. Co ciekawe, ze względu na nasz wiek (sybiraków) spotkanie zawsze 
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jest organizowane w styczniu (w grudniu mamy sporo spraw w rodzinach), 
w Zespole Szkół Gastronomicznych, gdzie uczniowie praktycznie uczą się 
przygotowywać stoły, potrawy, obsługiwać, ba, pomagać w kuchni.

W naszym sybirackim spotkaniu towarzyszą nasz kapelan ks. prof. Fran-
ciszek Głód, dyrektorzy Zespołu Szkół Gastronomicznych i Szkoły Podsta-
wowej nr 95 wraz z chórem oraz inni zaproszeni goście, np. były radny Jan 
Chmielewski czy wiceprezes Zarządu Oddziału Ryszard Janosz.

Po bardzo krótkim powitaniu głos zabiera nasz kapelan, który wspomina 
czas na zesłaniu na Syberii i odmawia krótką modlitwę oraz z chórem (po-
dobnie jak w AWL) śpiewa kolędy. Po czym łamiemy się opłatkami i skła-
damy sobie życzenia, aby zapomnieć o przeszłości, a w zdrowiu i szczęściu 
przeżyć przeznaczone nam jeszcze lata.

Mamy zawsze zupkę, rybkę na drugie danie i przysłowiowe ciastko 
z kawą lub herbatą, owoce i słodycze. Chór śpiewa w przerwach kolędy. 
Jak miło posłuchać i popatrzeć, z jaką werwą dzieci i młodzież śpiewają 
kolędy czy też Hymn Sybiraków.

Prezes Zarządu Koła przedstawia informacje na temat wykonania zadań 
w 2019 r. oraz główne zadania na kolejny – 2020 r.

Po obopólnym zapoznaniu się odśpiewaliśmy razem i pod przewodnic-
twem chóru ze Szkoły Podstawowej nr 95 Hymn Sybiraków!

Spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Zarząd Oddziału ZS we Wrocławiu,  
17 grudnia 2019 r.
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Z pięciorga sybiraków, którym prezydent RP Andrzej Duda przyznał 
Krzyż Zesłańców Sybiru (są to Halina Piskorska, Jadwiga Idczak, Janusz 
Durmaj, Kazimierz Horyd, Marian Obrąpalski), odznaczenie mogliśmy 
wręczyć tylko Halinie Piskorskiej. Krzyż Zesłańców Sybiru wręczył wice-
prezes Zarządu Oddziału Ryszard Janosz z Danutą Zawko. Czworo pozo-
stałych ze względu na stan zdrowia było nieobecnych.

W trakcie spotkania jako prezes Zarządu Koła przedstawiłem krótką in-
formację o naszym Kole, a mianowicie:

– jest nas w Kole 242 osoby, w tym 153 kobiety i 89 mężczyzn, średnia 
wieku ponad 81 lat;

– naszą seniorką jest Jadwiga Kuczyc (98 lat), pani Jadwidze, która pięk-
nie opowiada o swoich przeżyciach, wręczyłem książkę Ewy Kobel i Ka-
milli Jasińskiej „Wrocław szlakiem pamięci Zesłańców Sybiru”; 

– do naszego Koła przyjęliśmy w 2019 r. trzech członków;
– składki członkowskie opłaca na bieżąco 159 osób (nie opłaca 83 członków); 
– Krzyżem Zesłańców Sybiru zostało wyróżnionych 17 członków Koła, 

a Odznaką Honorową – 3 osoby, 21 osób nie posiada KZS; na medale Pro 
Patria, Stulecia Odzyskania Niepodległości i Opiekuna Miejsc Pamięci 
musimy jeszcze poczekać;

– renty tzw. sybirackiej w Kole nie ma 61 osób;
– z naszego życia w 2019 r. odeszło na zawsze 21 osób. 
Głos zabrał m.in. wiceprezes Zarządu Oddziału Ryszard Janosz (główna 

uwaga była zwrócona na organizację przedsięwzięć w 2020 r.).

Spotkanie opłatkowe Koła ZS Wrocław-Fabryczna, 15 stycznia 2020 r.
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Ksiądz profesor zachęcał do wzięcia udziału w uroczystościach w Al-
bertówce w dniach 24–26 stycznia oraz do uczestniczenia w wykładach 
z antropologii filozoficzno-teologicznej w ramach zajęć seminaryjnych dla 
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

To nic, że przekroczyliśmy już ponad osiemdziesiątkę. Dalej w miarę 
możliwości uczestniczymy we wszystkich uroczystościach państwowych 
i organizowanych przez Związek Sybiraków. Pomagamy sobie wzajemnie, 
nie tylko poprzez odwiedziny, ale pomoc materialną.

Uczestniczyłem w tylu spotkaniach opłatkowych. Na wszystkich z nich 
były pogoda ducha, radość, uśmiech i chęć przekazania swoich myśli. Może 
nie zawsze są one wesołe, ale zawsze coś wnoszą dla osób słuchających. 
Zawsze do domu wracałem zadowolony, pełny wiary, że szanujemy trady-
cję, wierzymy w ludzi, którzy robią te spotkania dla nas, ludzi pracujących, 
będących na emeryturach i rentach. Szczególnie ci ostatni są dumni, że 
o nich się nie zapomina. Oby tak dalej, bądźmy dobrej wiary. Miło było, 
gdy na spotkaniach u prezydenta Wrocławia, w AWL, w hotelu Jasek czy też 
w Zespole Szkół Gastronomicznych głos zabierali księża, nie tylko z punktu 
widzenia wiary katolickiej, ale z punktu widzenia np. ciemiężonych zesłań-
ców na Sybir czy też uczestników II wojny światowej, oddając im chwałę 
i podziękowanie, a dodatkowo zachęcając do śpiewania kolęd. To było miłe. 
Większość spotkań jest zbliżona do spotkań w domach, w rodzinach. I to 
jest piękne.

Wszystkim organizatorom w imieniu uczestników serdecznie dziękuję, 
to jest niemały trud, aby zorganizować i mieć nadzieję, że uczestnicy będą 
mogli przyjść, a więc do zobaczenia w grudniowo-styczniowych spotka-
niach 2020/2021 r.! 

Antoni Tunkiewicz

UROCZYSTE SPOTKANIE OPŁATKOWE 
WARSZAWSKICH SYBIRAKÓW 

Zostaliśmy zaproszeni przez prezesów Warszawskiego Stowarzyszenia 
Rodzina Policyjna 1939 r., Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Warsza-
wie, Związek Sybiraków oraz kierownika Muzeum Katyńskiego na uro-
czyste spotkanie opłatkowe w dniu 13 grudnia 2019 r., które odbyło się 
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w sali konferencyjnej Ordynariatu Polo-
wego Wojska Polskiego w Warszawie. 
Oprócz licznego grona warszawskich 
sybiraków udział w spotkaniu wzięli 
przedstawiciele stowarzyszeń Rodzina 
Policyjna 1939 r., Rodzina Katyńska 
oraz zaproszeni goście. Spotkanie zo-
stało poprzedzone mszą świętą w Ka-
tedrze Polowej Wojska Polskiego pw. 
Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski w Warszawie, a koncelebrował ją 
bp gen. bryg. dr Józef Guzdek – biskup 
polowy Wojska Polskiego. Msza mia-
ła bardzo uroczysty charakter, z przej-
mującą homilią wygłoszoną przez  
bp. Józefa Guzdka. Wzniosłe patriotycz-
ne przesłanie wygłosił płk Miarzyński. 

Na zakończenie mszy biskup polowy 
Wojska Polskiego wręczył odznaczenia 

Wystąpienie prezesa Zarządu 
Oddziału Warszawskiego Związku 
Sybiraków Stanisława Sikorskiego

Medal Ordyna-
riatu Polowego 
WP „W służbie 
Bogu i Ojczyź-
nie” przyznany 
prezesowi 
Stanisławowi 
Sikorskiemu
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„W służbie Bogu i Ojczyźnie”, przyznane przez Ordynariat Polowy m.in. 
Stanisławowi Sikorskiemu, prezesowi Zarządu Oddziału Warszawskiego 
Związku Sybiraków.

Po mszy wszyscy jej uczestnicy przeszli do Sali Konferencyjnej Katedry 
Polowej, gdzie odbył się uroczysty koncert kolęd, które wspólnie śpiewano 
z występującymi artystami. Towarzyszyła nam orkiestra policyjna. Wystą-
pił również chór seniorów z Piaseczna z wiązanką kolęd. W trakcie tego 
spotkania wystąpienia okolicznościowe wygłosili prezesi Anna Wesołow-
ska (Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939), Marek Krystyniak (Stowa-
rzyszenie Rodzina Katyńska w Warszawie), Stanisław Sikorski (Oddział 
Warszawski Związku Sybiraków) oraz kierownik Muzeum Katyńskiego 
Sławomir Frątczak. 

Po części oficjalnej odbyła się wspólna modlitwa poprowadzona przez 
biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka, po której przystąpio-
no do dzielenia się opłatkiem i składania tradycyjnych życzeń. Uroczyste 
spotkanie zakończyło się świątecznym poczęstunkiem i zwiedzaniem Mu-
zeum Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

Leon Zujko

Dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń
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OTWARCIE ŚCIEŻKI EDUKACYJNO-HISTORYCZNEJ 
„IV ROZBIÓR POLSKI” W PRZEMYŚLU

Dnia 14 grudnia 2019 r. przemyski Oddział Związku Sybiraków doko-
nał otwarcia ścieżki edukacyjno-historycznej „IV Rozbiór Polski”, którą 
wybudował w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków Programu 
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022 w ramach Programu 
Dotacyjnego „Niepodległa” z projektu „Przez Sybir do Niepodległej”. 

Wytyczony wzdłuż rzeki San szlak – ścieżka edukacyjna „IV Rozbiór 
Polski” ma informować o układzie Ribbentrop–Mołotow z sierpnia 1939 r. 
oraz o 17 września 1939 r., agresji ZSRR na Polskę, początku zesłańczej 
gehenny Polaków na Sybir, o ustaleniu granicy na rzece San i podziale Pol-
ski (Przemyśla) pomiędzy III Rzeszę i ZSRR – o tzw. IV rozbiorze Polski. 

Na szlaku o długości około 3 km jest ustawionych siedem tablic zawie-
rających daty i miejsca deportacji, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc 
walk i wydarzeń historycznych o zasięgu ogólnonarodowym oraz wyda-
rzeń ważnych dla historii naszego miasta i regionu. Przez dobór tematów 
odnoszących się do historii naszej małej ojczyzny dążymy do budowania 
postaw patriotyzmu. 

Uroczystość otwarcia ścieżki edukacyjnej „IV Rozbiór Polski” rozpoczęła się przy  
pomniku Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia
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Tablice zostały umieszczone w miejscach naszego miasta, w których na-
stępowały kluczowe wydarzenia dla jego mieszkańców w okresie II woj-
ny światowej. Początek szlaku to tablica przy schronie bojowym na stoku 
parku Miejskiego. Następne tablice ustawiono przy: pomniku Zesłańcom 
Sybiru i Ofiarom Katynia, klasztorze sióstr Benedyktynek na Zasaniu, po-
mniku Orląt Przemyskich, schronie bojowym naprzeciw Galerii Sanowa. 
Ostatnia tablica została umieszczona przy nieczynnej rampie kolejowej na 
Bakończycach – w miejscu, skąd odchodziły na Syberię transporty depor-
towanych mieszkańców Przemyśla i okolic.

Na każdej z tablic został umieszczony tekst opisujący ważne wydarze-
nie historyczne dotyczące naszego miasta, umieszczono zdjęcie terenu oraz 
kod QR, za pomocą którego można uzyskać dostęp do tłumaczeń tekstu na 
język: angielski, niemiecki, rosyjski.

Otwarcie szlaku nastąpiło przy pomniku poświęconym Zesłańcom Sybiru 
i Ofiarom Katynia. Tam zgromadzonych przywitali prezes Zarządu Oddziału 
Związku Sybiraków Stanisława Żak i Mirosław Majkowski, prezes Przemy-
skiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „X D.O.K.”. Wśród przyby-
łych osób byli sybiracy, przedstawiciele Archiwum Państwowego w Przemyślu 
– dyrektor Archiwum Elżbieta Laska i Agnieszka Bobowska-Hryniewicz, na-
czelnik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Przemyślu Janusz 

Uczestnicy wydarzenia przeszli m.in. pod pomnik Orląt Przemyskich
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Łukasiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 im. A. Mickiewicza Artur 
Mykita z nauczycielami Marcinem Dumą i Moniką Góruk. 

Zgromadzeni zwiedzili schron – półkaponierę artyleryjską (do ostrza-
łu bocznego jednostronnego). Dwukondygnacyjny obiekt wyposażony był 
w dwa stanowiska dział artyleryjskich kaliber 76,2 mm oraz dwa stano-
wiska dla ręcznych karabinów maszynowych kaliber 7,62 mm (jeden do 
obrony zapola). Kierunek ostrzału z tego schronu skierowany był na za-
chód, wzdłuż linii granicznej na rzece San.

Każda kolejna odwiedzona na szlaku tablica to kolejne uzupełnienie fak-
tów historycznych o Przemyślu i losie zesłańców Sybiru. 

Otwarcie ścieżki było ostatnim zadaniem w ramach realizowanego pro-
jektu „Przez Sybir do Niepodległej”. 

Dziękujemy wszystkim współpartnerom: Archiwum Państwowemu w Prze-
myślu, Wydziałowi Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Wy-
działowi Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Przemyskiemu 
Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznej „X D.O.K.”, Szkole Podstawowej 
nr 15 im. A. Mickiewicza w Przemyślu, Młodzieżowemu Domowi Kultury 
w Przemyślu, II Liceum Ogólnokształcącemu im. K. Morawskiego w Przemy-
ślu za pomoc w realizacji zadań z Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. 

Marian Boczar

Na ścieżkę edukacyjną składa się siedem tablic poświęconych wydarzeniom waż-
nym dla kraju i Przemyśla
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ZBIÓRKA DĘBICKIEGO KOŁA ZWIĄZKU SYBIRAKÓW 

Dębickie Koło Związku Sybiraków już po raz szósty zorganizowało 
zbiórkę produktów żywnościowych dla Polaków na Litwie w ramach ak-
cji „Rodacy Bohaterom” Stowarzyszenia Odra–Niemen. W finale zbiórki 
w Galerii Dębickiej w dniu 14 grudnia 2019 r. wsparli nas jak zawsze człon-
kowie Podkarpackiego Stowarzyszenia Miłośników Militariów w Rzeszo-
wie. Z Dębicy do Solecznik na Litwie wyjedzie 1240 kg żywności. Społe-
czeństwo miasta kolejny raz okazało swoje wielkie serducha.

Jerzy Godzisz

Prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Dębicy Maria Aktyl, radny miasta Dębica 
Adam Rogowski (z lewej) oraz członek PSMM w Rzeszowie

W mundurach członkowie Podkarpackiego Stowarzyszenia Miłośników Militariów 
w Rzeszowie – pierwszy z lewej prezes Michał Flis, trzeci z lewej wiceprezes Krystian 
Fila – z członkami Koła Związku Sybiraków w Dębicy: Zofią Żyrkowską, mjr. Krzyszto-
fem Glijerem, koordynatorem akcji – wiceprezesem Zarządu Koła Jurkiem Godziszem
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SPOTKANIE WIGILIJNE CZŁONKÓW KOŁA ZWIĄZKU 
SYBIRAKÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 

W dniu 14 grudnia 2019 r. tradycyjnie jak co roku sybiracy z gorzow-
skiego Koła Związku Sybiraków spotkali się na opłatku w Sali Sesyjnej 
Urzędu Miasta. 

Uroczyste spotkanie rozpoczęto wprowadzeniem pocztu sztandarowego 
i Hymnem Sybiraków. Janina Grzecznowska, dyrektor Wydziału Nadzoru 
Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim uroczy-
stość rozpoczęła tekstem ks. Jana Twardowskiego: 

Pomódlmy się w Noc Betlejemską, 
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania, 
by wszystko nam się uprościło
węzły, konflikty, powikłania...

...Aby wątpiący się rozpłakał 
na cud czekając w swej kolejce, 
a Matka Boska cichych, ufnych 
jak ciepły pled wzięła na ręce...

Następnie powitała honorowych gości: prezydenta miasta Jacka Wójcic-
kiego – członka wspierającego Koło ZS, przewodniczącego Rady Miasta 

Tradycyjny stół wigilijny przygotował Marian Rutkowski
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Jana Kaczanowskiego, lubuską kurator oświaty Ewę Rawę – członka 
wspierającego Koło ZS, ks. kapelana sybiraków Henryka Jacuńskiego, 
proboszcza parafii katedralnej ks. dr. Zbigniewa Kobusa, dyrektor Wy-
działu Kultury Urzędu Miasta Inę Czaińską, posłankę na Sejm RP Elżbietę 
Płonkę, mjr. Marcina Sówkę – zastępcę dowódcy, szefa sztabu 35. Skwie-
rzyńskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Skwierzynie. 
Na uroczystość przybyli prezesi Zarządów Kół Terenowych Związku Sybi-
raków: Antoni Ratowt – Koło w Rzepinie, Adam Nowak – Koło w Między-
chodzie, Mieczysław Wirszyc – Koło w Sulęcinie, Witold Pisarek – Koło 
w Strzelcach Krajeńskich oraz Alicja Marosz reprezentująca Gorzowską 
Rodzinę Katyńską. Swoją obecnością zaszczycili dyrektorzy gorzowskich 
szkół współpracujących z Kołem Związku Sybiraków: Agnieszka Wro-
niak – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Szarych Szeregów, Piotr Kruk – Ze-
spół Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru, Marlena Młynarczyk  
– Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – Kompania Kadetów 
im. Zesłańców Sybiru, Ilona Maścianica – Katolicka Szkoła Podstawowa 
im. Piusa X, Tadeusz Najdora – Zespół Szkół Budowlanych i Samochodo-
wych im. M. Kopernika, Iwona Turczyńska – Szkoła Podstawowa nr 21 

Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych im. M. Kopernika Tadeusz 
Najdora odznaczony Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków  
– uczniowie szkoły nieodpłatnie wykonali generalny remont biura Koła ZS
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im. Orląt Lwowskich. Szczególnie serdecznie i ciepło dyrektor powitała 
sybiraków, żyjących świadków historii.

Prezes Maria Dratwińska jeszcze raz serdecznie powitała gości, sybira-
ków i sympatyków. Krótko przedstawiła sprawozdanie z działalności za 
2019 r. W związku z powyższym, w podziękowaniu za współpracę i pomoc 
w działalności Koła zostały wręczone egzemplarze książki „Nasze losy”, 
wydanej dzięki współpracy z dyrektorem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim Sławomirem Szenwaldem. 

Następnie prezes wręczyła prezydentowi miasta okolicznościowy meda-
lion, poświęcony setnej rocznicy odzyskania niepodległości oraz rocznicy 
powstania Związku Sybiraków w 1928 r. i jego reaktywowania w 1988 r. 
Udekorowała dyrektora ZSBiS Tadeusza Najdorę Złotą Odznaką Honorową 
za Zasługi dla Związku Sybiraków. Lubuskiej kurator oświaty Ewie Rawie 
wręczyła anioła za ułatwianie kontaktów ze szkołami i nawiązywanie współ-
pracy z nimi. Pięknymi aniołami podziękowała stałym członkom pocztu 
sztandarowego: Jerzemu Rzeczyckiemu, Halinie Zalewskiej i Halinie Krupie.

Głos zabrał prezydent miasta Jacek Wójcicki, członek wspierający Koła 
Związku Sybiraków, podkreślił znaczenie działalności sybiraków dla miasta. 

Prezes Maria Dratwińska wręczyła prezydentowi Jackowi Wójcickiemu medalion wy-
dany z okazji stulecia odzyskania niepodległości Polski, 90-lecia powstania Związku 
Sybiraków i 30-lecia jego reaktywowania
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W podziękowaniu wręczył prezes Marii Dratwińskiej anioła z życzeniami 
dla wszystkich sybiraków, a sybirakom listy gratulacyjne.

Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 21 pod kierunkiem Janiny 
Stawskiej i Elżbiety Błaszkowskiej – nauczycielek historii oraz Magdaleny 
Jankowskiej – nauczycielki muzyki zaprezentowali kolędy oraz żywy opis 
wieczerzy wigilijnej na zesłaniu. Był to obraz oparty na wspomnieniach 
zesłańców Sybiru.

W dalszej części spotkania kapelan ks. Henryk Jacuński oraz ks. dr Zbigniew 
Kobus odczytali Ewangelię i poświęcili opłatek, zapraszając do wspólnej wie-
czerzy.

Po podzieleniu się opłatkiem i złożeniu sobie wzajemnych życzeń, go-
ściliśmy się, śpiewając kolędy przy wtórze fletu w wykonaniu najstarszego, 
92-letniego sybiraka Bogdana Zalewskiego, któremu podziękowano grom-
kimi brawami. 

Maria Dratwińska

SPOTKANIE OPŁATKOWE KOŁA ZWIĄZKU 
SYBIRAKÓW NA WARSZAWSKIM MOKOTOWIE

 
W dniu 14 grudnia 2019 r. w Szkole 

Podstawowej nr 103 przy ul. Limanow-
skiego 9 w Warszawie odbyło się spo-
tkanie opłatkowe Koła Związku Sybira-
ków Warszawa-Mokotów, które skupia 
w swoich szeregach sybiraków z dziel-
nic Wilanowa, Mokotowa i Ursynowa. 

W spotkaniu wzięło udział około 
50 sybiraków oraz zaproszeni goście: 
burmistrz Mokotowa Rafał Miastowski, 
prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego 
Związku Sybiraków Stanisław Sikorski, 
proboszcz parafii Ojców Bernardynów  
o. Egidiusz Włodarczyk, szefowa Rady 
Seniorów na Ursynowie Irena Wuttke-
-Miszczak, mecenas Andrzej Siedlecki, Sybiracy Koła ZS Warszawa-Mokotów
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prezes Zarządu naszego Koła 
Związku Sybiraków Jan Mon-
kiewicz oraz zespół artystyczny 
Ad-Rem pod kierownictwem 
sybiraczki Zofii Rosińskiej. Za-
proszeni goście otrzymali upo-
minki – 4-tomową „Księgę Sy-
biraków”. 

Całą uroczystość prowadzi-
ła Leokadia Siwek. Zaproszeni 
goście zabierali głos, a zespół 
Ad-Rem przedstawił w wydaniu 
kabaretowym życie w przedwo-
jennej Warszawie, co niejedne-
mu z nas przywróciło wspomnie-
nia. Organizacją spotkania zajęły 
się sybiraczki Leokadia Siwek,  
Czesława Gołąb i Zofia Czyżew-
ska. Spotkanie przebiegło w mi-
łej i serdecznej atmosferze. 

Leokadia Siwek

Zaproszeni goście (od lewej): burmistrz 
Mokotowa Rafał Miastowski, wiceprezes 
Zarządu Koła Leokadia Siwek, szefowa Rady 
Seniorów na Ursynowie Irena Wuttke-Misz-
czak, prezes Jan Monkiewicz, o. Egidiusz 
Włodarczyk

Zespół artystyczny Ad-Rem z założycielką Zofią Rosińską
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SPOTKANIE OPŁATKOWE CZŁONKÓW KOŁA 
ZWIĄZKU SYBIRAKÓW POZNAŃ-WINOGRADY

Styczeń to czas wspólnych spotkań i dzielenia się opłatkiem. Tegorocz-
ne świąteczno-noworoczne spotkanie członków Koła Związku Sybiraków 
nr 8 Poznań-Winogrady odbyło się 8 stycznia 2020 r.

Tradycyjnie już o godz. 12.00 ks. proboszcz Jan Szczepaniak odprawił 
uroczystą mszę świętą w intencji sybiraków, z prośbą o zdrowie i pomyśl-
ność dla żyjących. Modliliśmy się także za zmarłych – tych, którzy pozo-
stali na zesłaniu i nigdy nie powrócili do Polski, oraz tych członków Koła, 
którzy odeszli w ostatnim czasie, m.in. za prezesa Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego Związku Sybiraków w Poznaniu, a jednocześnie długoletniego 
członka naszego Koła śp. Józefa Bancewicza. 

Po mszy, w salce parafialnej rozpoczęło się spotkanie opłatkowe. Prezes Za-
rządu Koła Danuta Marszał powitała przybyłych sybiraków oraz zaproszonych 
gości, m.in. prezesa Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Poznaniu Mar-
ka Macutkiewicza, wiceprezesa Dariusza Walkowiaka, ks. proboszcza Jana 
Szczepaniaka, dyrektorów placówek oświatowych oraz młodzież. Wspólnie 
został odśpiewany Hymn Sybiraków, autorstwa Mariana Jonkajtysa. Jego uro-
czysty charakter zawsze budzi wzruszenie i przywołuje dawne wspomnienia. 

Od lewej: ks. proboszcz Jan Szczepaniak, prezes Zarządu Koła Danuta Marszał,  
prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZS Marek Macutkiewicz, wiceprezes  
Dariusz Walkowiak oraz uczestnicy spotkania 
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Po wspólnej modlitwie wszyscy obecni z opłatkiem w dłoni pospieszyli 
składać sobie serdeczne życzenia – przede wszystkim zdrowia, wszelkiej 
pomyślności i abyśmy mogli spotkać się kolejny raz w przyszłym roku. 

Tradycją świąteczno-noworocznych spotkań jest przygotowanie i prezen-
towanie programu artystycznego przez młodzież z XX Liceum Ogólnokształ-
cącego z Wichrowego Wzgórza. W tym roku był to autorski program kilku 
uczennic z klasy I. Zawierał pieśni patriotyczne, recytacje tekstów i wierszy. 
Szczególne wzruszenie wśród słuchających wzbudził wiersz „Rozmowa z żoł-
nierzem”, którego autorką jest Amelia, jedna z uczennic. W przygotowanym 
programie nie zabrakło kolęd, które wszyscy obecni z radością śpiewali.

Szczególne miejsce w naszych sercach zajmuje znajdujący się na naszym 
osiedlu pomnik Golgota Wschodu, upamiętniający wszystkich Polaków, któ-
rzy zginęli na Syberii, Kołymie, w Kazachstanie, Katyniu i wielu innych miej-
scach na „nieludzkiej ziemi”. Dbamy o to miejsce, porządkujemy je, często 
zapalamy znicze i składamy kwiaty. Bardzo chcielibyśmy, aby wszyscy miesz-
kańcy naszego osiedla pomagali nam otaczać to miejsce szacunkiem i troską.

Noworoczne spotkanie jest zawsze okazją do podziękowania za dzia-
łalność na rzecz Koła oraz przedstawienia osób, które aktywnie pracują 
i podejmują się działań także w szerszym zakresie, np. w Zarządzie Koła 
Związku Sybiraków. Słowa podziękowań oraz okolicznościowe dyplomy 
przekazał prezes Marek Macutkiewicz. 

Młodzież z XX LO z Wichrowego Wzgórza
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Świąteczno-noworoczne spotkanie sybiraków upłynęło w miłej, rodzin-
nej atmosferze. Wspomnieniom i rozmowom przy kawie i słodkościach 
przygotowanych przez nasze członkinie nie było końca. 

Bardzo dziękujemy uczestnikom, a także wszystkim osobom, które po-
mogły nam w jego przygotowaniu. Do zobaczenia na kolejnym opłatko-
wym spotkaniu.

Krystyna Żuk-Bąkowska

SPOTKANIE OPŁATKOWE W ŁODZI

W sobotę 11 stycznia 2020 r. Zarząd łódzkiego Oddziału Związku Sybi-
raków zorganizował spotkanie opłatkowe w sali Szkolnego Centrum Pro-
filaktyczno-Wychowawczego „Centrum” im. Zyty Jarzębowskiej. Jest to 
wyjątkowa uroczystość dzielenia się opłatkiem w wielkiej rodzinie sybi-
rackiej ze znakomitymi gośćmi. 

Na spotkanie licznie przybyli sybiracy ze wszystkich łódzkich Kół i Kół 
Terenowych: Kutna, Pabianic i Zgierza oraz zaproszeni goście. Zaszczy-
cili swoją obecnością: JE ks. bp Ireneusz Pękalski – biskup pomocniczy  

Pomnik – kamień Golgota Wschodu na Wichrowym Wzgórzu
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archidiecezji łódzkiej, ks. kanonik Ryszard Olejnik – kapelan łódzkich sy-
biraków, dyrektor Zbigniew Natkański – przedstawiciel wojewody łódzkie-
go, Małgorzata Moskwa-Wodnicka – wiceprezydent miasta Łodzi, Alicja 
Kaczorowska – poseł na Sejm VIII kadencji, Ireneusz Wach – wiceprze-
wodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, Beata 
Żyłkowska – redaktor pisma „Komunikat” Zarządu Głównego Związku 
Sybiraków, Sławomir Katarzyński – redaktor czasopisma „Policja 997” 
Komendy Głównej Policji, Regina Piątkowska – sołtys Byszew (gmina 
Nowosolna). Przybyli również Mirosław Pejka – przewodniczący Woje-
wódzkiej Rady Kombatantów i Wojewódzkiej Rady Związku Sybiraków 
oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich: Władysław Korowaj-
czyk – prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Ło-
dzi z osobą towarzyszącą, Jarosław Olbrychowski – prezes Stowarzysze-
nia „Rodzina Policyjna 1939” w Łodzi z liczną reprezentacją, Jerzy Gręda  
– prezes Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników oraz 
Krzysztof Robak – prezes Związku Weteranów i Rezerwistów WP. 

Za stołem prezydialnym siedzą (od lewej): wiceprezydent Małgorzata Moskwa-Wod-
nicka, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatantów Mirosław Pejka, ks. kano-
nik Ryszard Olejnik, JE ks. bp Ireneusz Pękalski, prezes Stanisław Jurkin, przedsta-
wiciel wojewody Zbigniew Natkański
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Jak co roku obecni byli przedstawiciele szkół współpracujących z łódz-
kimi sybirakami: Mariola Zajdlic z Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycznego, Damian Matysiak – dyrektor Szkolnego Cen-
trum Profilaktyczno-Wychowawczego i gospodarz sali, a także Krystyna 
Zając z Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych im. Sybiraków wraz 
z młodzieżą i Krzysztof Łomiński z XXXIII LO im. Armii Krajowej.

Uroczystość rozpoczęliśmy od Hymnu Sybiraków, a następnie Stanisław 
Jurkin – prezes Zarządu łódzkiego Oddziału Związku Sybiraków przywitał 
przybyłych gości i złożył wszystkim świąteczno-noworoczne życzenia. 

Następnie życzenia złożyli: JE ks. bp Ireneusz Pękalski, poseł na Sejm 
RP Alicja Kaczorowska, wiceprezydent miasta Łodzi Małgorzata Moskwa-
-Wodnicka, Władysław Korowajczyk, Wojciech Leszek – dyrektor Agencji 
Turystycznej „Wilejka”, Regina Piątkowska – sołtys Byszew.

Po oficjalnych przemówieniach rozpoczęło się dekorowanie medalami. 
Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przyznał medal Pro Pa-
tria ks. Tadeuszowi Bednarkowi, Danucie Rachańskiej i Wandzie Rudnej, 

Odznaczeni medalem Pro Patria (od lewej) ks. Tadeusz Bednarek, Danuta Rachań-
ska i Wanda Rudna oraz Stanisław Jurkin uhonorowany medalem Pro Bono Polo-
niae i Zbigniew Natkański z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
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a medal Pro Bono Poloniae Stanisławowi Jurkinowi. Wyróżnione osoby me-
dalami udekorował Zbigniew Natkański w imieniu wojewody łódzkiego. 

Stanisław Jurkin, prezes Zarządu łódzkiego Oddziału, wyróżnił meda-
lem 90-lecia powstania Związku Sybiraków JE ks. bp. Ireneusza Pękalskie-
go, ks. kanonika Ryszarda Olejnika, Joannę Sobińską, Jarosława Olbry-
chowskiego, Józefa Kuczkę i Mirosława Sobieraja oraz wręczył dyplom 
uznania Eryce Grabowskiej za zaangażowanie i duży wkład pracy w Kole 
Związku Sybiraków Łódź-Bałuty. 

Goście z wielkim szacunkiem i uznaniem oklaskiwali nagrodzonych, co 
wywołało w ich oczach łzy wzruszenia.

Ks. kapelan Ryszard Olejnik odczytał słowa Ewangelii i poświęcił opłat-
ki. Wszyscy chętnie łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. Naj-
częściej życzyliśmy sobie zdrowia i byśmy dotrwali do następnej takiej 
uroczystości. 

Całość uroczystości uświetnił występ Chóru Sybiraków, pod przewod-
nictwem Swietłany Niewiadomskiej. Chór odśpiewał kilka kolęd i pieśni, 
m.in.: „Kolędę Sybiracką” („Lulajże, Jezuniu”), „Gdy się Chrystus rodzi”, 

Ceremonia wręczenia wyróżnień. Od lewej: prezes Zarządu Oddziału ZS w Łodzi Sta-
nisław Jurkin, sekretarz Teresa Patrzyczna, ks. kanonik Ryszard Olejnik, Joanna So-
bińska, JE ks. bp Ireneusz Pękalski, Jarosław Olbrychowski, Józef Kuczka, Mirosław 
Sobieraj, Zbigniew Natkański



41UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA

„Wśród nocnej ciszy”, „Lulajże, Jezuniu” (w wersji oryginalnej), „Nie było 
miejsca dla Ciebie”, „Matko Miłosierdzia”, „Wileńszczyzny drogi kraj”. 

Chór Sybiraków koncert zakończył kolędą zesłańców Sybiru z 1941 r. 
na melodię „Do szopy, hej pasterze”, której wszyscy wysłuchali z wielkim 
zainteresowaniem. Ta kolęda wyjątkowo wzruszyła nie tylko sybiraków, 
ale i gości. 

Po zakończeniu części oficjalnej, sybiracy i ich goście długo prowadzi-
li przyjacielskie rozmowy i robili wspólne zdjęcia. My, sybiracy, mieliśmy 
przyjemność spotkać się we własnym gronie sybirackim, gdzie w świątecz-
nej atmosferze toczyły się rozmowy i biegły wspomnienia z tamtych lat, roz-
mawialiśmy również o tych, których tu w tym dniu zabrakło między nami.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania opłatkowego za udział, 
dyrekcji Szkolnego Centrum Profilaktyczno-Wychowawczego za udostęp-
nienie sali, w której mogliśmy się spotkać, zaś młodzieży szkolnej za po-
moc w obsłudze gości. 

A to tekst kolędy zesłańców z 1941 r.:

Do szopki, Sybiracy, pośpieszcie, idźcie tam.
W stajence ubożuchnej, czeka tam Jezus sam.
Porzućcie już ziemianki,
biegnijcie w mroźną noc. 
Bo tam ze żłóbka tego,
płynie potęgi moc.
Mróz ciśnie, głód doskwiera, wiatr wyje z śnieżnych pól.
W Sybirze Polak płacze, lecz znosi dzielnie ból.
Nie płaczcie, Sybiracy,
otrzyjcie zdroje łez. 
Tam czeka Jezus mały, 
u żłobka męki kres. 
Daleko nasza Polska, daleko drogi kraj.
Lecz ty nam, Panie Jezu, siły i męstwo daj.
Niech nas nie złamie rozpacz, 
tęsknota ani łzy. 
Prowadź nas sam do Polski, 
maleńki Jezus Ty… 

Teresa Patrzyczna,  
zdjęcia Michał Makatun, Regina Piątkowska
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W TRADYCJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 

19 stycznia 2020 r. tradycyjnym spotkaniem opłatkowym przemyski 
Oddział Związku Sybiraków rozpoczął kolejny rok pracy. Spotkanie opłat-
kowe rozpoczęło się mszą świętą koncelebrowaną, której przewodniczył 
ks. prałat Stanisław Czenczek. Po mszy świętej członkowie Oddziału i za-
proszeni goście przeszli do Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycie-
li, gdzie odbyło się spotkanie. Swoim udziałem zaszczycili nas: prezydent 
miasta Przemyśla Wojciech Bakun, starosta przemyski Jan Pączek, poseł 
Andrzej Matusiewicz, Teresa Paryna, Tadeusz Szczerbaty.

Spotkanie otworzyła i wszystkich przywitała prezes Zarządu przemy-
skiego Oddziału Związku Sybiraków Stanisława Żak. Podczas spotkania 
odbyło się dzielenie opłatkiem i wspólne kolędowanie przy dźwiękach ko-
lęd w wykonaniu wnuczki sybiraczki Katarzyny Boczar i pięknym śpiewie 
Haliny Chytrej. 

W tym radosnym dniu zasmuciła nas wiadomość, że dzień wcześniej 
odeszła od nas sybiraczka Stanisława Mielniczek. 

Marian Boczar

Spotkanie opłatkowe rozpoczęła msza święta
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Modlitwa i pobłogosławienie opłatków

Spotkanie opłatkowe przemyskich sybiraków
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OBCHODY 80. ROCZNICY DEPORTACJI NA SYBIR 
I 30-LECIA REAKTYWOWANIA  

ZWIĄZKU SYBIRAKÓW W NYSIE

Koło Związku Sybiraków Ziemi Nyskiej w Nysie bardzo uroczyście 
obchodziło 80. rocznicę masowych wywózek na Sybir i 30. rocznicę re-
aktywowania naszego Związku. Uroczystość odbyła się w dniu 23 stycz-
nia 2020 r. w pięknej, zabytkowej restauracji w Nysie. Uczestniczyło 
w niej wielu dostojnych gości, m.in. krajowy kapelan Związku Sybiraków  
ks. Zdzisław Banaś, doradca wojewody opolskiego Jacek Szumański, staro-
sta nyski Andrzej Kruczkiewicz, zastępca burmistrza Nysy Marek Rymarz, 
prezes AKWY Edyta Peikert, kierownik Dziennego Domu Pobytu Joanna 
Wiech, przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie – kierownik 
Działu Pomocy Środowiskowej i Świadczeń Przemysław Czarnopolski, 
członek Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Opolu Danuta Szeliga 
oraz licznie zebrani prezesi organizacji kombatanckich i brać sybiracka. 

Uroczystość rozpoczęto Hymnem Sybiraków. Następnie minutą ciszy 
uczczono pamięć sybiraków, którzy pozostali w wiecznej zmarzlinie, a tak-

Prezes Teresa Sajan wita zebranych. Od lewej: członek Zarządu Starostwa Joanna 
Burska, starosta nyski Andrzej Kruczkiewicz, ks. Zdzisław Banaś – krajowy kapelan 
Związku Sybiraków, prezes Teresa Sajan, zastępca burmistrza Nysy Marek Rymarz
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że pamięć o tych, którzy odeszli po powrocie do ojczyzny. Prezes Zarzą-
du Koła Teresa Sajan w krótkich słowach przedstawiła genezę powstania 
Związku, jego reaktywowanie i bieżącą działalność. 

Starosta nyski Andrzej Kruczkiewicz wręcza prezent na ręce prezes Teresy Sajan

Sybiracy przy stole
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Uroczystość obchodów rocznicowych została zorganizowana przez 
Urząd Miejski w Nysie we współpracy ze Związkiem Sybiraków – sfinan-
sowana prawie w całości przez Urząd Miejski, kilku drobnych darczyńców 
oraz własny wkład każdego sybiraka. 

W tym miejscu serdecznie dziękuję w imieniu sybiraków burmistrzo-
wi Nysy Kordianowi Kolbiarzowi, zastępcy burmistrza Elwirze Ślimak, 
zastępcy burmistrza Markowi Rymarzowi oraz przewodniczącemu Rady 
Miejskiej w Nysie Pawłowi Nakoniecznemu. Szczególne podziękowania 
składam naczelnik Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego Alicji Pa-
pis i Małgorzacie Wawrzkowicz za wielkie zaangażowanie i włożone serce 
w przygotowanie uroczystości tych tragicznych rocznic. 

Uroczystość odbiła się szerokim echem wśród mieszkańców Nysy i powia-
tu, bowiem trzech dziennikarzy z Polskiego Radia Opole, Radia Nysa i Radia 
ONY emitowało przez cały dzień wywiad z prezes Zarządu Koła Teresą Sa-
jan. Redaktor telewizji regionalnej Łukasz Bressa przez cały tydzień transmi-
tował wywiady o Syberii i sybirakach oraz przebieg całej uroczystości. 

Uroczystość rocznicowa pozostanie w pamięci i sercach sybiraków na 
długie lata, a społeczeństwo Nysy i powiatu otrzymało lekcję prawdziwej, 
niezakłamanej historii o sybirakach.

Teresa Sajan

PODPISANIE POROZUMIENIA POMIĘDZY SZKOŁĄ 
PODSTAWOWĄ IM. ORLĄT LWOWSKICH W GORZOWIE 

WIELKOPOLSKIM A ODDZIAŁEM ZWIĄZKU 
SYBIRAKÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

W dniu 23 stycznia 2020 r., w obecności Lubuskiego Kuratora Oświaty 
Ewy Rawy, zostało zawarte porozumienie pomiędzy Szkołą Podstawową 
nr 21 im. Orląt Lwowskich a Oddziałem Związku Sybiraków w Gorzowie 
Wielkopolskim.

W imieniu szkoły umowę podpisała dyrektor Iwona Turczyńska. Zwią-
zek Sybiraków reprezentowała prezes Zarządu Oddziału Maria Dratwiń-
ska. W uroczystości uczestniczyli również członkowie Związku Sybira-
ków Władysława Skarżyńska i Wiesław Szlachciuk, a także nauczyciele 
i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 21 w Gorzowie Wielkopolskim.
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Oddział Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim zobowiązał 
się do realizacji współpracy poprzez:
1)  udzielanie pomocy w organizowanych przez szkołę uroczystościach, 

spotkaniach, wystawach itp.,

Przemawia sybiraczka Władysława Skarżyńska

Porozumienie między Szkołą Podstawową im. Orląt Lwowskich w Gorzowie Wiel-
kopolskim a Oddziałem Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim podpisały 
prezes Zarządu Oddziału Maria Dratwińska (z lewej) i dyrektor Iwona Turczyńska
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2)  udział w lekcjach, spotkaniach mających na celu przekazanie młodzieży 
szkolnej prawdy historycznej o martyrologii Polaków na Wschodzie,

3)  udzielanie pomocy merytorycznej uczniom szkoły biorącym udział 
w konkursach historycznych związanych z najnowszą historią Polski,

4)  udostępnianie młodzieży oraz nauczycielom materiałów, publikacji 
i wydawnictw Związku,

5)  wspólne obchody rocznicowych uroczystości oraz manifestacji religij-
no-patriotycznych organizowanych przez Związek,

6)  pomoc w realizacji zadań wynikających z Programu Wychowawczego 
Szkoły,

7)  wyznaczenie członków Związku do stałych kontaktów ze szkołą.
Szkoła realizuje współpracę poprzez:

1)  popularyzację oblicza Związku Sybiraków w środowisku szkolnym,
2)  zapraszanie członków Związku Sybiraków do udziału w ważnych wyda-

rzeniach i przedsięwzięciach szkoły,
3)  organizację spotkań z sybirakami,
4)  udział młodzieży, w tym pocztu sztandarowego szkoły, w uroczy-

stościach o charakterze patriotyczno-rocznicowym, ze szczególnym 
uwzględnieniem rocznic masowych zsyłek na Sybir i obchodów święta 
Dnia Sybiraka.

Sybiracy Wiesław Szlachciuk, Władysława Skarżyńska, prezes Maria Dratwińska, 
dyrektor Iwona Turczyńska z nauczycielami i młodzieżą szkolną
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Porozumienie podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze stron. Porozumienie zawarto w formie pisemnej na 
czas nieokreślony, wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uroczystość uświetnił występ wokalny szkolnego zespołu OK.
Elżbieta Błaszkowska, Joanna Stawska

KONFERENCJA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 
NR XV WE WROCŁAWIU

W dniu 5 lutego 2020 r. w Liceum Ogólnokształcącym nr XV we Wro-
cławiu odbyła się konferencja „W 80. rocznicę pierwszych zesłań Polaków 
na Syberię”, zorganizowana przez Fundację Freya i LO nr XV. Z sybira-
ków udział wzięli: Ryszard Janosz, Roman Janik, Włodzimierz Kowal-
czyk, Edward Drużyłowski i Antoni Tunkiewicz.

Po powitaniu przez dyrektor LO Bogumiłę Mandat i prezes Fundacji 
Freya Małgorzatę Czaicką-Moryń, dolnośląski kurator oświaty Roman 

Uczestnikami konferencji byli uczniowie wrocławskich szkół ponadpodstawowych 
oraz sybiracy. Na zdjęciu Edward Drużyłowski (w pierwszym rzędzie), Ryszard Janosz 
(drugi z lewej w drugim rzędzie) i Roman Janik (czwarty z lewej)
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Prezes Małgorzata Czaicka-Moryń przedstawiła działalność Fundacji Freya w Ałtaj-
skim Kraju (m.in. poszukiwanie cmentarzy i budowę kościoła)

Głos zabrał wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu Ryszard 
Janosz
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Kowalczyk wygłosił wstęp do tematu konferencji. Historię zesłań przed-
stawił przedstawiciel IPN dr Andrzej Olejniczak. Głos zabrał także wi-
ceprezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu Ryszard 
Janosz.

Zaprezentowany został film o zesłaniu wiceprezesa Zarządu Oddziału 
ZS Włodzimierza Kowalczyka, który opowiadał o swoim zesłaniu. 

Następnie w czterech klasach odbyło się spotkanie z uczniami. Mnie 
wypadło spotkane z klasą ósmą. Na bazie naszej historii przekazałem oso-
biste wspomnienia z okresu 25 marca 1949–12 grudnia 1955 r.

Po podziękowaniu i wręczeniu kwiatów zakończyliśmy spotkanie. Było 
to miłe i pouczające spotkanie.

Takie spotkania są potrzebne. Młodzież „pragnie” historii naszej ojczy-
zny, bez względu na to, jaką przyjmiemy formę przekazu (my – mówimy, 
oni – słuchają czy też oni zadają pytania, my – odpowiadamy). 

Antoni Tunkiewicz

„LOSEM RZUCENI...”

Współpraca, a można powiedzieć przyjaźń pomiędzy Zespołem Szkół 
im. H.Ch. Andersena w Bydgoszczy a Zarządem Oddziału Związku 
Sybiraków w Bydgoszczy trwa od 1993 r., kiedy to ówczesny i stale 
ten sam dyrektor Eugeniusz Sobieraj udzielił schronienia powstałemu 
w dzielnicy Miedzyń Kołu Związku Sybiraków. Uroczystości upamięt-
niające losy Polaków na zesłaniu organizowane w szkole wspólnie z sy-
birakami i samodzielnie spowodowały, że tematyka represji carskich 
i stalinowskich na narodzie polskim stała się znana w otoczeniu szkoły 
i dzielnicy. Ostatnio coraz większą popularnością cieszy się Konkurs 
Recytatorski Poezji Sybirackiej „Losem rzuceni...”, organizowany co 
roku w miesiącu lutym w nawiązaniu do rocznicy pierwszej deportacji. 
W 2020 r. 20 lutego V edycję konkursu zorganizowały Żaneta Plisz-
ka i Magdalena Stachowiak. Do konkursu przystąpiła młodzież trzech 
szkół: Zespołu Szkół nr 8 im. H.Ch. Andersena, Centrum Kształcenia 
Rolniczego Technikum Rolniczego im. Sybiraków i Zespołu Szkół nr 1 
im. Bartłomieja z Bydgoszczy. 

Mirosław Myśliński
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Finał Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Sybirackiej 
„Losem rzuceni...”

Jak piękniej i wznioślej oddać hołd rodakom, których los doświadczył 
cierpieniem, bólem, głodem oraz wieloletnią rozłąką z ojczyzną?

Słowami poezji sybiraków i dźwiękami piosenek młodzi ludzie uczcili 
pamięć Polaków, którzy 10 lutego 1940 r. zostali wywiezieni przez władze 
sowieckie w głąb Związku Radzieckiego. Od tego pamiętnego dnia rozpo-
częły się masowe deportacje obywateli polskich na Sybir. 

Spotkania z poezją, której autorami są sybiracy, odbywają się w Zespole 
Szkół nr 8 już od kilku lat. Tegoroczna uroczystość upamiętnia okrągłą  
80. rocznicę wywózek naszych rodaków w głąb Związku Radzieckiego 
i zbiega się z – mniejszą i skromniejszą – rocznicą, ponieważ już piąty rok 
organizujemy w naszej szkole spotkania z poezją sybiraków.

Kontakt z tą wyjątkową poezją corocznie przybiera kształt konkursu 
recytatorskiego, a dzieci i młodzież chętnie w nim uczestniczą. Pierwszy 
dzień to czas przesłuchań i wyłonienie laureatów, natomiast drugi dzień 
to finał konkursu, który uświetniają występy dzieci i młodzieży z naszej 
szkoły. 

Tegoroczny konkurs organizowany był w ramach Bydgoskich Grantów 
Oświatowych.

Konkurs recytatorski poezji sybirackiej „Losem rzuceni...”
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20 lutego 2020 r. w Zespole Szkół nr 8 spotkali się młodzi recytatorzy po-
ezji sybirackiej, ich rodzice, opiekunowie, dyrekcja szkoły oraz zaproszeni 
goście: przedstawiciele Związku Sybiraków oraz Bydgoskiego Stowarzysze-
nia Pamięci Zesłańców Sybiru, którzy pełnili rolę gości honorowych. 

Tegoroczny Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Sybirackiej 
„Losem rzuceni...” cieszył się dużym zainteresowaniem, a wysoki poziom 
deklamacji uczestników na pewno nie ułatwił pracy jury, które stanęło przed 
nie lada wyzwaniem. Bo jakże wybrać tych najlepszych wśród grona tak 
dobrych recytatorów. A w jury zasiadali: Mirosław Myśliński, prezes Za-
rządu Oddziału Związku Sybiraków w Bydgoszczy i „Dobry Duch” naszej 
szkoły, Ludmiła Borowczyk – zastępca prezesa, Irena Myśluk z Zespołu 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego i członkini Bydgoskiego Stowa-
rzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru oraz Elżbieta Peplinska, polonistka 
i wicedyrektor Zespołu Szkół nr 8.

Coroczne spotkanie z wierszami sybiraków to pamięć o pokoleniach, 
które w bólu i tęsknocie, o głodzie i w wielkim mrozie walczyły o godność 
i przeżycie. Trudno nawet wyobrazić sobie, jak traumatycznym przeżyciem 
była wywózka na daleką Syberię w bydlęcym wagonie, trwająca nawet kil-
ka miesięcy. Trudne były pożegnania, ale powroty też były niełatwe. Przez 
wiele lat sybiracy nie mogli głośno mówić o tym, co przeżyli; nie mogli 
dzielić się doświadczeniami. I właśnie w poezji odnaleźli ukojenie duszy. 

Jury konkursu (od lewej): Irena Myśluk, Elżbieta Peplinska, Mirosław Myśliński, Lud-
miła Borowczyk
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Uroczysty finał konkursu „Losem rzuceni…” rozpoczął ósmoklasista 
Kacper Draus, który zaśpiewał piosenkę Andrzeja Rybińskiego pt. „Nie 
liczę godzin i lat”. Zgromadzonych powitali uczniowie klasy 7 c: Agata 
Trojańczyk i Marek Ozdyk, a następnie wystąpił Bartosz Peczka, który wy-
konał na trąbce utwór pt. „My Love’s an Arbutus”. 

Po przedstawieniu członków jury w tematykę wierszy wprowadziła 
uczennica klasy 4 b Patrycja Alichniewicz, która zaśpiewała piosenkę Łu-
cji Prus i Skaldów pt. „W żółtych płomieniach liści”. 

Jury wyłoniło laureatów w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwsza to 
uczniowie klas czwartych, piątych, szóstych i siódmych szkoły podstawowej. 

Wyróżnienie otrzymała Sara Frąckowiak (Szkoła Podstawowa nr 18). 
Trzecie miejsce zajęli: Kinga Marzyńska (Szkoła Podstawowa nr 18), Piotr 
Białek (Szkoła Podstawowa nr 18) i Natalia Sarnowska (Szkoła Podstawo-
wa nr 18). Drugie miejsce zajęła Zofia Wojciechowska (Szkoła Podstawo-
wa nr 64). Pierwsze miejsce zajęły: Marta Szemplińska (Szkoła Podstawo-
wa nr 18) i Jardena Dyga (Szkoła Podstawowa nr 18).

Występ Weroniki Czyżewskiej w tańcu współczesnym umilił czas 
wszystkim zebranym, oczekującym na kolejne recytacje.

W kategorii klas ósmych oraz szkół ponadpodstawowych nagrodzonych 
było równie dużo.

Konkursowych deklamacji wysłuchali rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście, 
wśród nich sybiracy
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Wyróżnienie otrzymały: Julia Hoffmann (Szkoła Podstawowa nr 18) 
i Agnieszka Nowak (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego). Trze-
cie miejsce przypadło Gabrieli Klorek (Szkoła Podstawowa nr 18) i Aga-
cie Klawitter (Szkoła Podstawowa nr 18). Drugie miejsce zajęły: Martyna 
Zabłocka (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego) i Adrianna Rut-
kowska (Zespół Szkół nr 1). Pierwsze miejsce zajęła Sandra Hetzig (Szkoła 
Podstawowa nr 32). 

Gratulujemy! Jednakże nagrodzeni zostali nie tylko laureaci, ale wszy-
scy uczestnicy konkursu. Zaś Michalina Walentyn z klasy 8 b grą na piani-
nie wprowadziła słuchaczy w refleksyjny nastrój.

Tych pięknych emocji, które towarzyszyły uczestnikom uroczystości, nie 
byłoby, gdyby w przygotowania do konkursu nie włączyli się rodzice i na-
uczyciele. To dzięki nim uczniowie otwierają się na świat, wzrastają w at-
mosferze akceptacji i zrozumienia, uczą się empatii i życzliwości, poznają hi-
storię swych przodków, którzy wiele poświęcili, by żyć w wolnej ojczyźnie.

Drobnymi upominkami oraz piosenką Krystyny Prońko pt. „Małe tęsknoty” 
w wykonaniu Jardeny Dygi z klasy 7 b organizatorzy podziękowali rodzicom 
i nauczycielom za trud włożony w przygotowanie uczniów do konkursu.

Serdeczne podziękowania zostały skierowane do gości: do sybiraków 
oraz członków Bydgoskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru, 

Zwyciężczynie konkursu w kategorii klasy VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpod-
stawowych
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którzy od wielu lat towarzyszą młodym recytatorom w kultywowaniu pa-
mięci o ofiarach masowej deportacji.

Zaś ostatnie podziękowania złożył dyrektor na ręce dzieci i młodzieży, którzy 
swymi uzdolnieniami uświetnili tę doniosłą uroczystość. Oni również otrzyma-
li upominki, a dla wszystkich ponownie na trąbce zagrał Bartek Peczka.

Młodzi recytatorzy, którzy od kilku lat dzielnie stają w konkursowe 
szranki i mierzą się z niełatwym tematem wywózki Polaków na Sybir, sta-
nowić mogą wzór współczesnego patrioty. Kultywują oni bowiem pamięć 
o losach sybiraków, ich tułaczych latach i zesłańczej doli. 

Poezja sybirakom pomagała przetrwać, ocalić od zapomnienia ludzi 
i ich los; współczesnym daje wzruszenie, pomaga krzewić wiedzę o gorz-
kich i bolesnych czasach dla tysięcy Polaków.

Wiara, nadzieja i miłość, płynące ze wzruszających utworów autorstwa 
sybiraków, niech pozostaną w pamięci i w sercach wszystkich uczestników 
i gości konkursu.

Zuzanna Draus z klasy 8 b pożegnała wszystkich zebranych piosenką 
Anny Marii Jopek. Nad całością czuwały dwie nauczycielki: Żaneta Plisz-
ka i Magdalena Stachowiak.

Do zobaczenia za rok!
Magdalena Stachowiak

LOSY ZESŁAŃCÓW SYBIRU – SPOTKANIE 
W PRZEMYŚLU

W dniu 26 lutego 2020 r. w Archiwum Państwowym w Przemyślu odbyło 
się spotkanie upamiętniające losy Polaków zesłanych na Sybir w 80. rocz-
nicę pierwszych wywózek. Przybyłych powitała dyrektor Elżbieta Laska 
wraz z pracownikami. Gośćmi spotkania byli uczestniczka tamtych wy-
darzeń Stanisława Żak i potomkowie zesłańców Anna Kluska z Dybawki 
i Marian Boczar. Stanisława Żak przedstawiła swoje wspomnienia z okre-
su zesłania do Chabarowska w latach po II wojnie światowej, Anna Klu-
ska zaprezentowała wspomnienia swoich rodziców z zesłania w okresie  
II wojny światowej z symboliczną datą zesłania 10 lutego 1940 r., a Marian 
Boczar opowiedział o podróży jego i jego mamy w październiku 1991 r. do 
miejsca zesłania rodziny w rejonie Aksubajewskim, obłast Mołotowska.
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Organizatorzy spotkania i zaproszeni przedstawiciele przemyskiego Oddziału Związ-
ku Sybiraków

Uczestnicy spotkania w Archiwum Państwowym w Przemyślu
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Relacje uzupełnił pokaz multimedialny, zawierający dokumenty z zaso-
bu Archiwum Państwowego w Przemyślu oraz przekazane w ramach pro-
jektu Archiwa Rodzinne Niepodległej.

Związek Sybiraków dziękuje Archiwum Państwowemu w Przemyślu za 
zorganizowanie spotkania, w którym uczestniczyli uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 15 im. A. Mickiewicza w Przemyślu.

Organizatorami spotkania byli: Archiwum Państwowe w Przemyślu, 
Oddział Związku Sybiraków w Przemyślu, Polskie Towarzystwo Histo-
ryczne Oddział w Przemyślu.

Marian Boczar

NIE O ZEMSTĘ, LECZ O PRAWDĘ WOŁAJĄ OFIARY

W Przemyślu 8 marca 2020 r. odbyły się uroczystości upamiętniające 
76. rocznicę ludobójstwa w Hucie Pieniackiej i Korościatynie oraz innych 
miejscowościach na Kresach i na Podkarpaciu. Uczestniczyli w nich człon-
kowie przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków. Uroczystość rozpoczę-

Pamiątki z zesłania
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ła msza święta koncelebrowana odprawiona w kościele pw. Świętej Trójcy, 
której przewodniczył i homilię wygłosił ks. prałat Stanisław Czenczek. Po 
nabożeństwie zgromadzeni przeszli przed tablicę w arkadii kościoła, gdzie 
odmówiono modlitwę za ofiary ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich 
nacjonalistów. Następnie złożono kwiaty i zapalono znicze. 

Uroczystość uświetniły Salezjańska Orkiestra Dęta „Augustino” oraz 
obecność pocztów sztandarowych.

Huta Pieniacka – wyludniona wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim 
(rejon brodzki), od 1919 do 1945 r. w Polsce, od grudnia 1920 r. w woje-
wództwie tarnopolskim, w powiecie brodzkim, w gminie Pieniaki.

Zbrodnia w Hucie Pieniackiej to akcja pacyfikacyjna dokonana 28 lu-
tego 1944 r. na polskiej ludności cywilnej w Hucie Pieniackiej, w wyniku 
której śmierć poniosło około 850 osób. Pacyfikacji dokonali, według śledz-
twa IPN, ukraińscy policjanci z jednego z batalionów 4. Galicyjskiego 
Pułku Ochotniczego SS (niem. Galizisches SS Freiwilligen Regiment 4) 
pod niemieckim dowództwem, wraz z okolicznym oddziałem Ukraiń-
skiej Powstańczej Armii (najprawdopodobniej sotnia Dmytra Karpenki,  
ps. „Jastrub” z kurenia „Siromanci”, podległego III Okręgowi Wojskowemu  

Zgromadzeni na mszy świętej w kościele pw. Świętej Trójcy
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Łysonia) i oddziałem paramilitarnym składającym się z nacjonalistów 
ukraińskich, pod dowództwem Włodzimierza Czerniawskiego. 

Huta Pieniacka liczyła wówczas 172 gospodarstwa i około 1000 miesz-
kańców, we wsi znajdowała się również spora liczba uciekinierów (m.in. 
z Wołynia), którzy opuszczali miejsca zamieszkania, obawiając się fali 
morderstw dokonywanych przez nacjonalistów ukraińskich i wspomaga-
jących ich miejscowych ukraińskich chłopów. Ocalało około 160 osób. 

We wsi działał liczący około 40 osób oddział samoobrony, dowodzo-
ny przez przybyłego ze Lwowa Kazimierza Wojciechowskiego, ps. „Sa-
tyr”. Na początku 1944 r. przebywała w Hucie grupa dywersyjna NKWD 
„Zwycięzcy” Dmitrija Miedwiediewa. Wiadomość o tym fakcie dotarła 
do niemieckich władz okupacyjnych. Po opuszczeniu wioski przez So-
wietów 23 lutego we wsi pojawił się patrol policyjny złożony z Ukra-
ińców. Doszło do potyczki z oddziałem samoobrony wspartym przez 
2. pluton AK z Huty Wierchobuskiej. Polacy sądzili, że mają do czynie-
nia z przebranymi upowcami. Podczas walki zginęło dwóch napastni-
ków w mundurach policyjnych (Oleksy Bobaka i Roman Andrijczuk). 

Poczty sztandarowe przed tablicą w arkadii kościoła pw. Świętej Trójcy
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Na podstawie ich dokumentów udało się ustalić, że byli oni żołnierzami 
stacjonującej w Brodach SS Freiwilligen Division „Galizien”. Zabitym 
Niemcy urządzili w Brodach manifestacyjny pogrzeb, a do Huty Pieniac-
kiej wysłali jeden z batalionów 4. Galicyjskiego Pułku Ochotniczego SS 
(około 500–600 osób), dowodzony przez niemieckiego kapitana.

28 lutego 1944 r. kompanie jednego z batalionów 4. Galicyjskiego Pułku 
Ochotniczego SS, wspomagane przez chłopów z okolicznych wsi i według 
niektórych źródeł przez sotnię UPA „Siromanci” oraz policjantów z Pod-
horzec, otoczyły wieś ze wszystkich stron. Po wystrzeleniu rakietnicy, wieś 
została ostrzelana; mieszkańcy zaczęli uciekać i chować się w piwnicach 
lub wcześniej przygotowanych schronach. 

Po ostrzale do wsi wkroczyli ukraińscy policjanci SS i cywile ukraiń-
scy. Uciekających mieszkańców rozstrzeliwali. Pozostałych wyprowadzali 
z domów i grupami prowadzili do kościoła.

Po południu zaczęto wyprowadzać z kościoła kilkudziesięcioosobowe 
grupy, które doprowadzano do stodół i drewnianych zabudowań gospodar-

Członkowie przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków pod tablicami upamięt-
niającymi ofiary ludobójstwa w Hucie Pieniackiej i Korościatynie. Od lewej: Marian 
Boczar, Andrzej Stawarz, Stanisława Żak, Mieczysław Tłuczek, Jadwiga Maszczak, 
Edward Kroczek



62 KOMUNIKAT 1/143

czych. Następnie obiekty te ostrzeliwano z broni maszynowej i podpalano. 
Około godz. 17 sprawcy krwawej pacyfikacji opuścili wieś. Ocala-

ły cztery zabudowania położone na uboczu, kościół i szkoła. Nielicz-
ni mieszkańcy, którym udało się przeżyć, znaleźli schronienie w Hucie 
Wierchobuskiej, Złoczowie i innych okolicznych miejscowościach. Po-
mordowanych pochowano w dwóch zbiorowych mogiłach koło kościoła 
i szkoły. 

Huta Pieniacka przestała istnieć w ciągu kilku godzin i nie podniosła się 
do dziś.

Marian Boczar

JUBILEUSZ SETNYCH URODZIN SYBIRACZKI 
KATARZYNY ZAŁOGI

Setne urodziny to wyjątkowa i piękna okoliczność, która nie zdarza 
się często. Sto lat życia to piękny wiek i tylko nielicznym dane jest do-
czekać tak zacnego jubileuszu. Tego niesamowitego daru doświadczyła 
Katarzyna Załoga – sybiraczka, wieloletni członek lubaczowskiego Koła  
Związku Sybiraków, która 1 kwietnia 2020 r. obchodziła swoje setne uro-
dziny.

Rodzina od dawna przygotowywała się na tę piękną i niepowtarzalną 
uroczystość. Z uwagi na fakt, iż Polska, podobnie jak inne kraje, boryka 
się z pandemią koronawirusa, zaplanowane uroczystości rodzina zmuszona 
była przesunąć na późniejszy termin.

Dostojna jubilatka swoje setne urodziny obchodziła bardzo skromnie, 
w otoczeniu synowej i wnuczki. Nie zabrakło tortu, szampana i toastu z ży-
czeniami zdrowia i pogody ducha na kolejne 100 lat. Wieczorem o godz. 18 
została odprawiona msza święta w intencji jubilatki. 

W imieniu Terenowego Koła Związku Sybiraków w Lubaczowie przed-
stawiciele naszego oddziału Teresa Mielnik – skarbnik i Barbara Janczura 
– członek Zarządu telefonicznie złożyły życzenia jubilatce.

Powiedziały: „Jesteśmy dumni, że wśród naszego grona sybiraków jest 
osoba, która przeżyła tak wiele, w tym pobyt na dalekiej Syberii, i jest 
skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń Polaków. Gratulujemy tego pięk-
nego jubileuszu, jednocześnie życzymy dużo zdrowia, by każdy kolejny 
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dzień był radosny, pełen 
życzliwości i miłości. Niech 
każda chwila będzie dla Pani 
źródłem szczęścia i upły-
wa w spokoju i zdrowiu. 
Wszystkiego najlepszego 
i 200 lat!”.

Przygotowany został tak-
że dyplom z okazji jubile-
uszu, który zostanie wręczo-
ny jubilatce w późniejszym 
terminie.

Setne urodziny pani Kata-
rzyny to piękny wiek wypeł-
niony codziennymi radościa-
mi i troskami, ale także pracą 
i poświęceniem dla dobra 
bliskich. To właśnie praca 
i pogodne usposobienie są 
receptą na długowieczność.

W całym życiu wiodło się 
pani Katarzynie różnie, ale 
zawsze i wszędzie przyjmo-
wała wszystko z wdzięczno-
ścią. Nigdy nie miała wygórowanego mniemania o sobie. Pozostała osobą 
skromną i miłą. Zawsze w wierze katolickiej, nigdy nie zwątpiła, mimo 
ciężkich przeżyć w latach II wojny światowej. Była i jest patriotką, a słowa 
„Bóg – Honor – Ojczyzna” były i są jej dewizą życiową.

Doczekała się trójki dzieci (dwóch synów i córki), pięciorga wnucząt 
i jednej prawnuczki. 

Katarzyna Załoga to skarbnica wiedzy historycznej, a także żywy świa-
dek wiekowej historii Polski. Spotkania z nią były i jeszcze nieraz będą dla 
wszystkich piękną lekcją historii i patriotyzmu.

W 2018 r. odznaczona została medalem Pro Patria, w 2019 r. Złotą Od-
znaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków.

Barbara Janczura,  
zdjęcie Beata Załoga

Jubilatka Katarzyna Załoga
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30-LETNIA DZIAŁALNOŚĆ REAKTYWOWANEGO 
ZWIĄZKU SYBIRAKÓW NA TERENIE BYŁEGO 

WOJEWÓDZTWA LEGNICKIEGO 

Rozwój Związku Sybiraków przypada na okres kształtowania się Bez-
partyjnego Bloku Współpracy z Rządem II Rzeczpospolitej. 

Przedwojenny Związek powstał w 1928 r. i był organizacją prężną i sza-
nowaną przez ówczesne władze, a także przez społeczeństwo. 

Środowisko współczesnych sybiraków obejmuje Polaków, którzy byli 
zsyłani na Sybir od 1939 r. Różne były ich drogi powrotu do kraju. Jedni 
szli z Wojskiem Polskim, znacząc swe szlaki mogiłami, inni wracali przez 
Afrykę i Indie. Ci, którzy najdłużej pozostali na „nieludzkiej ziemi”, wra-
cali całymi transportami z Kazachstanu, Komi, Kołymy czy innych miejsc 
zesłań. 

Na obecnym obszarze byłego województwa legnickiego docelowymi 
stacjami były: Legnica, Jawor, Lubin, Głogów, Ścinawa, skąd następnie 
zasiedlano pobliskie miejscowości. 

Współcześni sybiracy, ofiary czerwonego caratu, którzy zdołali się wy-
rwać do Polski, zostali skazani na dodatkowy, szczególny rodzaj zesła-
nia – kilkudziesięcioletnie milczenie, nie mogli przyznawać się do swe-
go rodowodu, w dowodach osobistych wpisywano im miejsce urodzenia  
– ZSRR, mieli utrudnioną drogę awansu i wykształcenia. Wyrok wzmoc-
niła obojętność otoczenia, któremu nawet ówczesne władze w podręcz-
nikach historii gmatwały fakty o zesłaniach lub pomijały te zagadnienia 
milczeniem. 

Droga do reaktywowania Związku Sybiraków w 1988 r. była bardzo dłu-
ga i można ją podzielić na trzy etapy. 

Pierwszy, najtragiczniejszy do przebycia – to aresztowania, gehenna 
śledztw i lata pobytu z dala od ojczyzny – lata beznadziejności, głodu i roz-
paczy. 

Drugi okres – już radośniejszy – to powrót do ojczyzny, gdzie spotkało 
nas jednak rozczarowanie. Nie witano nas kwiatami, brawami, lecz trak-
towano nas jak nikomu niepotrzebnych intruzów. Rok 1946 na zawsze 
utrwalił się w naszej pamięci. Po latach cierpień i poniewierki wróciliśmy 
wreszcie do naszej ukochanej ojczyzny, lecz nie do swych stron rodzin-
nych, ale na ziemie ustalone układem jałtańskim. Mimo to cieszyliśmy 
się, że byliśmy wśród swoich rodaków. Wysiadając z wagonów, płaka-
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liśmy z radości i całowaliśmy tę naszą polską ziemię, nie dostrzegając 
tego, co się wokół nas dzieje. Chcieliśmy pracować i odbudowywać nasz 
zniszczony wojną kraj. Nie zastanawialiśmy się nad tym, że nastąpiły dal-
sze aresztowania – nowe zsyłki na Sybir, że społeczeństwo uważa nas za 
wrogów Polski Ludowej. Tego faktu przyjąć do swej świadomości nie 
chcieliśmy. Władze były wręcz zakłopotane i zażenowane powrotem se-
tek tysięcy Polaków z „raju” bolszewickiego, który jak głosiła ówczesna 
propaganda – miał być dla Polaków uosobieniem przyjaźni, braterstwa 
i wzajemnej pomocy. 

Potem nastąpił najdłuższy okres w naszym życiu – to dziesiątki lat 
wstydliwego milczenia w ojczyźnie o tych, którzy wrócili z tej „nieludz-
kiej ziemi”. Nie wspominano także, że tysiącami mogił naszych rodaków 
zostały usłane Syberia, Kazachstan i inne zakątki imperium zła. I chyba 
niewielu z nas wierzyło, że kiedyś zostanie reaktywowany Związek Sy-
biraków.

Przyszedł wreszcie ten oczekiwany przez nas dzień. Ukazuje się w ga-
zecie notatka, że w Warszawie 17 grudnia 1988 r. został zarejestrowany 
Związek Sybiraków. Wyzwolił się w nas wielki entuzjazm, że wreszcie po 
tylu latach mamy swój związek, że możemy się spotkać i mówić o tym, co 
nas spotkało, o naszych cierpieniach i doznanych krzywdach. 

Związek Sybiraków na terenie byłego województwa legnickiego po-
wstał w specyficznych warunkach. Po przeczytaniu informacji w prasie 
o powstaniu związku w Warszawie i my zapragnęliśmy przystąpić do zało-
żenia związku na terenie województwa legnickiego. 

Z inicjatywy Wandy Puchały i Stanisława Majewicza umieściliśmy 
w czasopiśmie „Konkrety” (dzięki redaktorowi Wiesławowi Piotrowskie-
mu) informację o spotkaniu sybiraków zainteresowanych powstaniem 
Związku Sybiraków. Spotkanie wyznaczono na dzień 2 marca 1989 r. 
o godz. 17 w Akademii Rycerskiej. 

Z niecierpliwością oczekiwaliśmy na ten dzień, mając mieszane uczu-
cia: ilu nas jeszcze żyje, czy spotkamy tych, którzy dzielili z nami wspólną 
niedolę. Oczekiwaliśmy na nieliczną grupę, a na spotkanie przybyło ponad 
300 osób z całego naszego województwa. 

W tym spotkaniu uczestniczył również redaktor Wiesław Piotrowski. 
Atmosfera tego dnia była szczególna, wielka radość, padało wiele pytań 
i było bardzo duże zainteresowanie. I tak powołana została grupa inicja-
tywna, w skład której weszli: Wanda Puchała, Stanisław Majewicz, Roman 
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Cywiński, Zofia Berlińska, Maria Jurkiewicz, Tadeusz Koszarski, Krystyna 
Marcinowska. Zadania, jakie sobie postawiliśmy, to: znalezienie lokalu na 
siedzibę, zarejestrowanie związku, zorganizowanie kół w terenie, rozpo-
częcie prac przygotowawczych do zwołania I Zjazdu i wybranie władz, 
prowadzenie działalności statutowej. 

Z terenu województwa legnickiego do zorganizowania kół w terenie zo-
bowiązali się Włodzimierz Marciniak – w Gromadce, Jan Greń – w Procho-
wicach, Aleksander Pieniążek – w Paszowicach, Zbigniew Zwada – w Ja-
worze, Stanisław Wnukiewicz – w Głogowie, Romuald Zejc – w Złotoryi, 
Romuald Sznajder – w Ścinawie. 

W pierwszym okresie działalności w terenie głównym zadaniem grupy 
było organizowanie kół w terenie, poszukiwanie i udzielanie pomocy w po-
szukiwaniu dokumentów deportacji. Oprócz grupy założycielskiej będącej 
zalążkiem Zarządu Oddziału duże zaangażowanie wykazały osoby z kół: 
1. Legnica – Tadeusz Gołacki, Zofia Oleksiak, Kazimierz Kuliniec; 2. Ja-
wor – Zbigniew Zwada, Edward Hlebowicz, Olgierd Smuszko; 3. Głogów 
– Stanisław Wnukiewicz, Hieronim Waszczuk, Jan Jasiński; 4. Prochowi-
ce – Jan Greń; 5. Ścinawa – Romuald Sznajder, Zenon Marcinkiewicz;  
6. Chojnów – Kazimiera Stanecka, Genowefa Czarna i Tadeusz Bisiorek;  
7. Polkowice – Stanisław Majewicz, Jacek Kędzierski; 8. Gromadka – Wła-
dysław Marciniak; 9. Paszowice – Aleksander Pieniążek; 10. Chobienia 
– Piotr Sypień; 11. Rudna – Zbigniew Bisikierski; 12. Chocianów – Kazi-
mierz Polkowski i Danuta Muzyka. 

Zaczynaliśmy od zera, nie mając siedziby, żadnych środków finanso-
wych ani materialnych. Zwracaliśmy się do różnych instytucji i organizacji 
społecznych, by przyjęli nas pod swój dach, ale zawsze padała odpowiedź 
negatywna. Tak więc w początkowym okresie wszystkie sprawy załatwia-
no w domu lub w zakładzie pracy, co nie było mile widziane ze strony 
kierownictwa. 

Dziś z wielkim wzruszeniem wspominamy to pierwsze spotkanie w Aka-
demii Rycerskiej, kolejne spotkania w kawiarni Ratuszowa, gdyż innego 
miejsca na spotkania nie mieliśmy. 

Na spotkaniu w Ratuszowej dokonano podziału obowiązków i tak: Sta-
nisławowi Majewiczowi powierzyliśmy zdobycie statutu i innych wiado-
mości z Warszawy, Wanda Puchała odpowiedzialna została za organizowa-
nie kół w terenie oraz zajmowanie się sprawami organizacyjnymi, Zofia 
Berlińska – sprawami finansowymi, Roman Cywiński – zapewnił środek 
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lokomocji do wyjazdu w teren, Maria Jurkiewicz – inną pomoc doraźną, 
Tadeusz Koszarski – wydrukowanie ankiet. 

Na pierwszym spotkaniu, by lepiej się poznać, uczestnicy grupy zało-
życielskiej przedstawili swoje życiorysy, szczególnie z okresu lat zsyłek, 
i wracali wspomnieniami do tych przykrych czasów. Polały się łzy wzru-
szenia, bo doczekano się wreszcie tej chwili, że można było o swych prze-
życiach mówić bez strachu. 

W dniu 2 kwietnia 1989 r. nastąpiło spotkanie z prezesem Zarządu Głów-
nego Związku Sybiraków Ryszardem Reiffem. Upoważniono grupę zało-
życielską w Legnicy do podjęcia działań zorganizowania I Zjazdu Związku 
Sybiraków Oddziału w Legnicy. Datę tę przyjmuje się jako powstanie Od-
działu Związku Sybiraków w Legnicy. 

Głęboko w pamięci legnickich sybiraków utkwiły pierwsze nabożeństwo 
w intencji zmarłych na zesłaniu, które odbyło się w kościele pw. św. Jana 
Chrzciciela, i piękna homilia o. Eugeniusza Ciesaka. 

Mimo wspomnianych wcześniej trudnych warunków początkowego 
okresu działalności sybiracy często spotykali się z życzliwością wielu 
wspaniałych ludzi, a szczególnie ze strony duchowieństwa, m.in. w osobie 
ks. prałata Władysława Jóźkowa – do niedawna naszego kapelana, a także 
JE ks. bp. Tadeusza Rybaka. 

Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych Wacław Makowski w pierwszą 
rocznicę powstania Związku Sybiraków zorganizował spotkanie, w cza-
sie którego po raz pierwszy zaszczycili swą obecnością zaproszeni goście:  
Irmindo Bocheń – poseł na Sejm RP, Bronisław Rybka – wojewoda legnic-
ki, Tadeusz Pokrywka – prezydent miasta Legnicy, Krystyna Kopestyńska 
– kurator oświaty. Młodzież szkolna pod kierownictwem Bogumiły Słom-
czyńskiej przygotowała wspaniałą część artystyczną. 

Wojewoda legnicki Ryszard Jelonek udzielił nam pomocy finansowej. 
Mimo przyjętych na siebie licznych obowiązków mieliśmy wiele zapału 

i energii do pracy. Do I Zjazdu Delegatów działało już 15 kół terenowych 
zrzeszających 600 osób. Zjazd odbył się 24 czerwca 1989 r., wybrano na 
nim Zarząd. Prezesem została Wanda Puchała. W zjeździe wzięli udział 
przedstawiciele Zarządu Głównego: Hanna Czarnecka i Zygmunt Czarnec-
ki, którzy uroczyście wręczyli legitymacje członkowskie dla pierwszych 
22 członków. W wybranym Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego w Legni-
cy znaleźli się: Wanda Puchała – prezes Zarządu Oddziału, Jerzy Wiśniew-
ski – pierwszy wiceprezes, Adam Hutyra – drugi wiceprezes, Anna Piwnik 
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– sekretarz, Stanisław Majewicz – członek, Zofia Berlińska – skarbnik, Ta-
deusz Gołacki – członek. 

Na jednym z posiedzeń Zarządu Oddziału Roman Cywiński postawił 
wniosek, by upamiętnić na naszym terenie śmierć setek tysięcy Polaków, 
którzy zginęli na zesłaniu. W dniu 11 listopada 1990 r. została odsłonięta 
i poświęcona tablica epitafijna w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła wraz z wmurowaną urną z prochami i ziemią z Katynia. Drugą taką 
samą tablicę wmurowano na cmentarzu Komunalnym w Legnicy. W uro-
czystości brał udział osobiście prezes Zarządu Głównego Ryszard Reiff. 
Projektantem i sponsorem tablic był Adam Hutyra. 

Marzeniem sybiraków było także posiadanie własnego sztandaru, by 
podczas wszystkich uroczystości akcentować swoją obecność w środo-
wisku. Zostało ono zrealizowane dzięki różnym instytucjom i organiza-
cjom społecznym, pomocy m.in. Marka Bezdega z Lubina, wójta gminy  
z Polkowic, PSS z Jawora i wójta z Prochowic oraz innych osób. 

Przykład Zarządu Oddziału zaowocował i zaczęły powstawać miejsca 
pamięci i sztandary w kołach na terenie całego województwa legnickie-
go. 

Obecnie w Oddziale Związku Sybiraków znajduje się 10 sztandarów, 
19 pomników i obelisków, 19 tablic miejsc pamięci oraz sześć nazw ulic.

Oddział gromadzi wszelkie pamiątki z pobytu na zesłaniu: listy, wspo-
mnienia, dokumenty pobytu na zesłaniu oraz fotografie. Prowadzona jest 
kronika, w której odnotowano wszystkie wydarzenia. Wydawane były bro-
szurki z naszej działalności informujące o sprawach dotyczących sybira-
ków, strofy o Katyniu, książki „Legniccy Sybiracy”, „Przeżyli by pamię-
tać...” i album o miejscach pamięci. 

Minęło już 30 lat naszej społecznej pracy. Zdajemy sobie w pełni sprawę, 
że nasz stan liczbowy ulega zmniejszeniu z uwagi na wiek i dużą śmier-
telność, ale mimo to do końca chcemy spełniać obowiązek pamięci o tych, 
którzy ginęli za ojczyznę. 

Jesteśmy otwarci na współpracę z różnymi środowiskami, jak Armia 
Krajowa, Towarzystwo Miłośników Lwowa, Miłośników Wilna i Ziemi 
Wileńskiej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, a przede wszystkim z mło-
dzieżą szkolną. Staramy się również współpracować z władzami miasta 
i gmin. 

W omawianym okresie oprócz działalności statutowej miało miejsce 
wiele ciekawych wydarzeń. 
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W dniu 3 grudnia 1991 r. wspólnie z Delegaturą Komisji Badania Zbrod-
ni na Narodzie Polskim przy Prokuraturze Wojewódzkiej zorganizowano 
sesję popularno-naukową pt. „Zbrodnia na Narodzie Polskim w latach 
1939–1956” z licznym udziałem młodzieży szkolnej. Referat główny wy-
głosił Stanisław Dąbrowski z Uniwersytetu Wrocławskiego. Zastępca pro-
kuratora generalnego Henryk Stawryłło podzielił się informacjami z prze-
prowadzonej ekshumacji w Katyniu. Głos zabrali także Wanda Puchała, 
prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Legnicy oraz płk Janas, 
prezes Stowarzyszenia Poszkodowanych przez III Rzeszę. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa przygotowana przez na-
szą Komisję Historyczną – Adama Hutyrę, Marię Jurkiewicz i Teodozję 
Błażusiak. W czasie sesji za 10 wyróżnionych wspomnień sybiraków wrę-
czono nagrody pieniężne ufundowane przez organizacje takie, jak: Sejmik 
Samorządowy, Kuratorium Oświaty, prezydenta miasta Legnicy, Redakcję 
„Konkretów”, Związek Sybiraków. 

Bardzo cenimy sobie współpracę z młodzieżą szkolną, której przekazu-
jemy swoje przeżycia z zesłania. Szczególnie dobrze układa się nam współ-
praca z takimi szkołami, jak Zespół Szkół Budowlanych, Gimnazjum nr 5, 
Zespół Szkół Muzycznych, VII Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół 
Mechaniczno-Energetycznych oraz z Młodzieżowym Centrum Kultury 
i Legnickim Centrum Kultury. 

W początkowym okresie bardzo dobrze układała się nam współpraca 
również z Biblioteką Miejską, która w Roku Katynia zorganizowała cały 
cykl spotkań – bardzo urozmaiconych. 

Jako sybiracy spotykamy się każdego roku przy wspólnym opłatku bądź 
innych uroczystościach patriotyczno-religijnych, biorąc czynny udział 
w życiu społecznym legniczan. 

Warto także wspomnieć, że w prasie legnickiej w początkowym okresie 
ukazywały się różne artykuły, wywiady i publikacje z ciekawymi ludźmi, 
m.in. więźniem z obozu na Kołymie Antonim Rymszą, gościem z Kazach-
stanu panem Galińskim, Białym Kurierem Władysławem Ossowskim. 

W Radiu Legnica redaktor Grażyna Rymkiewicz przeprowadzała wy-
wiady z sybirakami, uczestniczyła w organizowanych pielgrzymkach do 
Częstochowy i wielu innych naszych uroczystościach. 

Wielkim wydarzeniem była promocja książki Jana Smalewskiego  
pt. „Opowiedział mi Maks”, napisanej na podstawie opowieści Antoniego 
Rymszy. 
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Mieliśmy okazję uczestniczyć w spotkaniu z koleżankami z AK ze 
Szwecji, które były internowane w czasie stanu wojennego. W czasie tego 
spotkania byliśmy zaproszeni do ambasady w Szwecji, gdzie wręczyliśmy 
na ręce ambasadora foldery i albumy z miasta Legnicy. 

Wielkim wydarzeniem dla nas był przyjazd Ojca Świętego do Legnicy 
i Jego ciepłe słowa skierowane pod adresem sybiraków przybyłych do Le-
gnicy z całego kraju. 

W dniu 2 czerwca 1997 r. sybiracy mieli wyznaczony sektor na 5 tys. 
osób, w którym również uczestniczyli AK-owcy oraz organizacje kreso-
we. W uroczystości wziął udział sekretarz generalny Zarządu Głównego 
Edward Duchnowski. 

Sybiracy wręczyli dary dla Ojca Świętego: paterę i kielich mszalny 
z dedykacją od Oddziału Związku Sybiraków w Legnicy, zestaw „Bi-
blioteki Zesłańców” w oprawie skórzanej ofiarowany przez Zarząd 
Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu, krzyż sybiraków pięknie 
opracowany przez Zarząd Główny Związku Sybiraków w Warszawie, 
obraz Matki Boskiej od Związku Sybiraków III RP ze Szczecina, albę 
od Koła z Dzierżoniowa z piękną dedykacją: „Umiłowany Ojcze Świę-
ty, Pielgrzymi Związku Sybiraków Koła Dzierżoniów składają w hołdzie 
Panu Bogu Wszechmogącemu i Trójcy Świętej Jedynemu tę albę, wyra-
żając niewinność zesłanych na Sybir. Niech ta szata będzie: krzyżmem 
dla dzieci, które tam zmarły bez chrztu świętego, i szatą godową, dla 
zmarłych tam bez pojednania z Panem Bogiem. Miłościwy Boże, przytul 
ich do swego serca, a nas, którym pozwoliłeś wrócić do naszej umiłowa-
nej Ojczyzny, miej w swojej opiece i naucz umiłowania wiary, prawdy 
i sprawiedliwości”.

Po 30 latach istnienia zapisaliśmy się w naszym środowisku. Przez cały 
czas wykonujemy wszystkie prace społeczne. Nie jesteśmy dotowani przez 
państwo, utrzymujemy się jedynie ze skromnych składek członkowskich. 
Stawiamy przed sobą ambitne działania, staramy się je wykonywać jak naj-
lepiej. Jesteśmy obecni na wszystkich uroczystościach patriotyczno-religij-
nych, jakie odbywają się na terenie województwa i miasta. 

W naszej codziennej pracy staraliśmy się nie zapominać o ludziach star-
szych, samotnych, znajdujących się w trudnych warunkach finansowych. 
Szczególny hołd i uznanie za trud w wychowaniu dzieci na zesłaniu skła-
damy naszym matkom, dziękując im za nasze przeżycie. Nie sposób opisać 
wszystkie przedsięwzięcia, jakie podejmowaliśmy przez 30-lecie, może-



my jednak ocenić je jako dobrze spełniony obowiązek, a było to możliwe 
dzięki ofiarnej pracy wielu naszych działaczy i sympatyków, którzy nasze 
działania wspierali. 

Dziś w wolnej Polsce chcemy być traktowani na równi z innymi roda-
kami. 

Nie możemy jednak my, sybiracy, zapomnieć o tych, co walczyli o Pol-
skę. Dlatego póki my żyjemy, nie zaprzestaniemy starań, by nasza działal-
ność dla dobra bliskich, dla historii, dla Polski pozostawiła po nas pamięć 
w świadomości następnych pokoleń. 

Na zakończenie pragnę przypomnieć słowa poety Mariana Piechoty: 
„Pokażmy Wam nasze rany skryte, głębokie blizny i z nich Was będziemy, 
jak z liter uczyć imienia Ojczyzny”. 

Wanda Puchała
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 Warszawa, 10 lutego 2020 r.

Szanowni Państwo,
przymusowe deportacje obywateli polskich do sowieckiej Rosji w czasie 

II wojny światowej to jedna z najtragiczniejszych kart naszych dziejów. To dra-
mat, który wciąż pamiętamy i który do dziś jest dla nas niezabliźnioną raną. 
Dziękuję wszystkim uczestnikom dzisiejszego spotkania. Oddaję hołd obecnym 
tu Sybirakom.

„Dziesiąty luty będziem pamiętali, gdy przyszli Sowieci, myśmy jeszcze spa-
li” – te słowa „Ballady zesłańców” przybliżają nam dramat Polaków wywożo-
nych w nieznane, na „nieludzką ziemię”. Nie da się opisać i zapomnieć ogromu 
cierpienia, którego doświadczyli zesłańcy. Masowe deportacje okaleczyły nasz 
naród. Ponieśliśmy wtedy wielką, fi zyczną i duchową stratę, która do dzisiaj 
głęboko tkwi w naszej świadomości.

Jesteśmy tymi, którzy chcą pamiętać o tamtych tragicznych wydarzeniach, 
chcą być strażnikami tamtej historii i rzecznikami setek tysięcy bezimiennych 
w większości ofi ar. Mamy obowiązek pielęgnowania naszej przeszłości, ale też 
obowiązek przekazywania prawdy historycznej o zbrodniach sowieckiego totali-
taryzmu. Prawdy, której wciąż musimy strzec i gdy trzeba, o nią walczyć.

Jestem głęboko przekonany, że takie uroczystości budują naszą wspólnotę. 
Przypominają o naszych bliskich, których nie ma między nami, o wartościach, 
które nas jednoczą. Wszystkim Państwu uczestniczącym w spotkaniu upamięt-
niającym 80. rocznicę pierwszej masowej deportacji obywateli polskich do 
ZSRS składam serdeczne podziękowania. Dziękuję za trwanie na straży pamię-
ci, solidarności i poszanowania godności każdego człowieka. To Państwo swoją 
postawą i działaniem przekazują naszą historię młodemu pokoleniu Polaków, 
ucząc je szacunku do naszego dziedzictwa.

      Z wyrazami szacunku

Uczestnicy uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę pierwszej masowej 
deportacji obywateli polskich do ZSRS

80. ROCZNICA PIERWSZEJ MASOWEJ WYWÓZKI POLAKÓW NA SYBIR
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 Warszawa, 10 lutego 2020 roku

SZEF URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW
I OSÓB REPRESJONOWANYCH
Jan Józef Kasprzyk
 

     Do Uczestników 
     obchodów 80. rocznicy 
     pierwszej masowej zsyłki na Sybir
 

Szanowni Państwo, 

serdecznie pozdrawiam Uczestników uroczystości, a szczególnie ciepłe sło-
wa kieruję do Sybiraków, wspominających smutny czas zsyłek i przesiedleń.

Dziesiąty lutego to jedna z tych fatalnych dat, które zaważyły na dalszym 
życiu tysięcy naszych rodaków. Wyrwani ze swych rodzinnych miejsc zmuszeni 
zostali do morderczej walki o przetrwanie. Dla wielu – szczególnie dla słab-
szych, dla osób starszych, chorych, dla dzieci ta walka była ponad ludzkie siły. 
Pozostali na zawsze w śniegach Sybiru, w kazachskich stepach. Ich smutny los 
ukazuje poruszającą prawdę o ofi arach wojny.

W tamtej strasznej wojnie agresja przyszła z Zachodu, ale też ze Wschodu. 
Cierpienie ofi ar tych drugich agresorów wcale nie było mniejsze. Do dziś żyją 
świadkowie, którzy czuwali przy konających bliskich i noszą w sercu niezago-
joną ranę.

Wielu z nich uczestniczy w obecnej uroczystości, wspominając zdarzenia 
sprzed osiemdziesięciu lat.

Nieznane są wyroki Opatrzności, która być może właśnie tę rolę Państwu wy-
znaczyła – świadków tragicznych zdarzeń – Świadków Historii. Życzę Państwu 
niezłomnego trwania na straży pamięci.

      Łączę wyrazy szacunku,
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CENTRALNA UROCZYSTOŚĆ 80. ROCZNICY 
PIERWSZEJ MASOWEJ DEPORTACJI OBYWATELI 

POLSKICH W GŁĄB ZSRR 

W poniedziałek, 10 lutego 2020 r., odbyły się w Warszawie ogólnopol-
skie uroczystości 80. rocznicy pierwszej masowej deportacji obywateli 
polskich w głąb ZSRR. Obchody rozpoczęła msza święta w intencji sybira-
ków, odprawiona w Katedrze Polowej Wojska Polskiego pod przewodnic-
twem bp. polowego gen. bryg. Józefa Guzdka. Oprócz sybiraków z całego 
kraju z pocztami sztandarowymi, udział w mszy wzięli przedstawiciele 
najważniejszych organizacji kombatanckich, m.in. przewodniczący Rady 
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przy szefie UdsKiOR sędzia 
Bogusław Nizieński i prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Kra-
jowej Leszek Żukowski, przedstawiciele władz państwowych i samorzą-
dowych – reprezentujący prezydenta Andrzeja Dudę Andrzej Waśko, wi-
cemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, w imieniu premiera Mateusza 
Morawieckiego Jan Wadowski, senator Maria Koc, wojewoda mazowiec-
ki Konstanty Radziwiłł, a także przedstawiciele duchowieństwa i Wojska 
Polskiego, m.in. dowódca Garnizonu Warszawa gen. dyw. Robert Głąb. 
Obecni byli również mieszkańcy miasta oraz młodzież z klas munduro-

Msza święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego
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wych Liceum Ogólnokształcącego w Komornicy pod opieką Marcina Gą-
golewskiego oraz z LO w Wołominie z pocztami sztandarowymi.

Po mszy wszyscy zebrani spotkali się pod pomnikiem Poległym i Po-
mordowanym na Wschodzie przy ul. Muranowskiej, na skwerze Matki 
Sybiraczki, gdzie odbyła się główna uroczystość. Poprzedziło ją złożenie 
kwiatów przed obeliskiem Matki Sybiraczki przez delegację Oddziału 
Warszawskiego Związku Sybiraków z prezesem Stanisławem Sikorskim. 

W trakcie uroczystości odczytane zostały listy skierowane do uczestni-
ków obchodów przez premiera Mateusza Morawieckiego, marszałek Sej-
mu Elżbietę Witek oraz szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjono-
wanych Jana Józefa Kasprzyka.

Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko w swo-
im wystąpieniu wyraził radość z faktu, że ukrywana przez kilkadziesiąt 
lat prawda o masowych wywózkach obywateli polskich zamieszkujących 
Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej w latach 1940–1941 jest dziś ogól-
nodostępna w Internecie i publikacjach. Zaapelował o przeciwstawianie się 
jakimkolwiek próbom fałszowania polskiej historii i przerzucania na Pola-
ków odpowiedzialności za zbrodnie niemieckich i sowieckich okupantów. 

Przedstawiciele Oddziału Warszawskiego ZS (od lewej) wiceprezes Maria Stankie-
wicz, prezes Stanisław Sikorski i sekretarz Halina Bieniakońska-Żak złożyli kwiaty 
przed tablicą poświęconą Matkom Sybiraczkom



76 KOMUNIKAT 1/143

W trakcie uroczystości dyrektor Gabinetu Szefa Urzędu ds. Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych Wojciech Lesiak w imieniu szefa Urzędu 
Jana Józefa Kasprzyka wręczył 
medale Pro Bono Poloniae Ma-
rii Stankiewicz i Jadwidze Mił-
kowskiej. 

Uroczystość zwieńczyły mod- 
litwa ekumeniczna, odczytanie 
apelu pamięci oraz salwa hono-
rowa, po której delegacje złożyły 
wieńce i kwiaty pod pomnikiem.

Organizatorem uroczystości 
był Urząd ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych, przy 
współudziale Zarządu Główne-
go Związku Sybiraków. Istotną 
grupę obecną na uroczystości 
stanowili członkowie Oddziału 
Warszawskiego Związku.

Również w innych miastach 
polskich odbyły się uroczysto-

Sybiracy i mieszkańcy Warszawy uczestniczący w obchodach 80. rocznicy pierwszej 
masowej wywózki Polaków na Sybir pod pomnikiem Poległym i Pomordowanym na 
Wschodzie

Przemawia prezes Zarządu Głównego Związ-
ku Sybiraków Kordian Borejko
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ści poświęcone 80. rocznicy pierwszej masowej deportacji Polaków w głąb 
ZSRR.

Leon Zujko

Wojciech Lesiak w imieniu szefa UdsKiOR Jana Józefa Kasprzyka uhonorował meda-
lem Pro Bono Poloniae skarbnik Zarządu Oddziału Warszawskiego Jadwigę Miłkowską

W imieniu Związku Sybiraków kwiaty pod pomnikiem Poległym i Pomordowanym 
na Wschodzie złożyli (od lewej): przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Ryszard 
Greszczyk, wiceprezes Wacław Mandryk, sekretarz generalny Eugeniusz Kuszka, pre-
zes Kordian Borejko, skarbnik Czesław Żukowski, wiceprezes Mieczysław Pogodziński
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Zebrani przed pomnikiem Syberyjskiej Golgoty

OBCHODY 80. ROCZNICY WYWÓZKI POLAKÓW  
NA SYBERIĘ W WAŁBRZYCHU

W dniu 6 lutego 2020 r. przy pomniku Syberyjskiej Golgoty rozpoczęły 
się obchody 80. rocznicy wywózki naszych rodaków na Syberię. 

Z całych Kresów Wschodnich 10 lutego 1940 r. wywieziono ponad 
140 tys. osób, inne źródła podają, że mogło to być nawet 220 tys. Pamię-
tajmy, że była wtedy mroźna zima z temperaturą do –40 stopni Celsjusza 
i padał gęsty śnieg. Łącznie deportacja objęła około 1,350 mln osób. Wielu 
naszych rodaków nie przetrwało nawet tej kilkutygodniowej podróży byd- 
lęcymi wagonami na tereny Syberii i Kazachstanu. 

Zebrani przy pomniku złożyli wieńce i kwiaty. W imieniu miasta Wał-
brzycha kwiaty złożyli wiceprezydent Sylwia Bielawska, były wicepre-
zydent Zygmunt Nowaczyk oraz radna Małgorzata Wiłkomirska. Bukiet 
kwiatów złożyła również delegacja posła na sejm RP Ireneusza Zyski. Ko-
lejne wieńce i kwiaty złożyli wałbrzyscy sybiracy, których reprezentowała 
Joanna Baniukiewicz – prezes Zarządu wałbrzyskiego Koła Związku Sy-
biraków i Adam Mitelsztet – prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków 
w Wałbrzychu. Kwiaty złożyła i zapaliła znicze również młodzież z wielu 
wałbrzyskich szkół podstawowych.
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Następnie wszyscy zebrani wzięli udział w uroczystej mszy świętej, 
którą odprawił sybirak ks. prałat Stanisław Pająk. W homilii ks. Stanisła-
wa usłyszeliśmy nieznaną młodym pokoleniom odezwę kapelana Wojska 
Polskiego w armii gen. Andersa ks. bp. Józefa Gawlina. Odezwa ta była 
dołączana do darów UNRRA przeznaczonych dla syberyjskich zesłańców. 
Na zakończenie mszy świętej Joanna Baniukiewicz podziękowała ks. Sta-
nisławowi za przepiękną homilię i zaprosiła zgromadzonych do Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 37.

W Publicznej Szkole Podstawowej przy ul. Głównej 2 przybyłych po-
witała dyrektor Małgorzata Gawonicz. Odśpiewano hymn państwowy, 
a następnie słowa powitania wygłosił pełnomocnik szefa Urzędu ds. Kom-
batantów i Osób Represjonowanych Damian Mrozek. Następnie wystąpili 
prezes Zarządu Oddziału Adam Mitelsztet, przedstawiając krótką historię 
sybiraków, oraz działacz społeczny Wacław Kwieciński, którego wystąpie-
nie poświęcone było obecnym trzem pokoleniom i temu, co je łączy.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali i odznaczeń. 
Medal Pro Patria w uznaniu zasług na polu społeczno-patriotycznym wrę-
czono Ewie Ziomek i Zygmuntowi Zelkowi. Medal Pro Bono Poloniae 
w uznaniu zasług na polu krzewienia postaw patriotycznych otrzymali 

Kwiaty składają (od lewej) radna Małgorzata Wiłkomirska, wiceprezydent miasta 
Wałbrzycha Sylwia Bielawska, były wiceprezydent Zygmunt Nowaczyk
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Ewa Gratzke i Jerzy Orabczuk. Odznakę 
Honorową Sybiraka wręczono Dagmarze 
Dworak, autorce książki „Kromka chleba”, 
za wybitne zasługi w działalności społecz-
nej, patriotycznej i popularyzowanie wiedzy 
o martyrologii Polaków. Złotą Odznakę Ho-
norową za Zasługi dla Związku Sybiraków 
otrzymały Małgorzata Gawonicz i Gabriela 
Niewiadomska.

Następnie młodzież zaprezentowała pro-
gram artystyczny bogaty w wiersze i pieśni 
patriotyczne.

Na zakończenie podziękowania młodzie-
ży i słodki upominek złożyła prezes Joanna 
Baniukiewicz, po czym dyrektor szkoły za-
prosiła gości na ciasto i kawę.

Kultywowanie wspaniałej tradycji upa-
miętniania męki naszych rodaków na Syberii 
jest naszym zaszczytnym obowiązkiem, by 

następne pokolenia pamiętały, jakie trudne i pełne cierpienia były losy na-
szych przodków.

Wacław Kwieciński

OBCHODY ROCZNICY PIERWSZEJ MASOWEJ 
WYWÓZKI NA SYBIR W GŁOGOWIE

W dniu 7 lutego 2020 r. w Głogowie miało miejsce spotkanie z oka-
zji 80. rocznicy pierwszej masowej wywózki na Sybir. Był to szczególny 
dzień dla sybiraków z terenu Głogowa i okolic. W tym czasie mogli się 
wspólnie spotkać, wspomnieć i uczcić tych, którzy odeszli tam, na dalekiej 
Syberii, ale także tych, których zabrakło na tegorocznym spotkaniu.

Tradycyjnie w obchodach udział wzięło także Koło Związku Sybiraków 
z Gaworzyc. Przybyli przedstawiciele lokalnych władz: starosta głogow-
ski Jarosław Dudkowiak, prezydent miasta Głogowa Rafael Rokaszewicz, 
członek Zarządu Powiatu Głogowskiego Jeremi Hołownia. Do przybyłych 

Przemówienie wygłasza pełno-
mocnik szefa Urzędu  
ds. Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych Damian Mrozek
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skierował również słowo ks. dziekan Zbigniew Walaszek, a całość pro-
wadził prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Głogowie Stanisław 
Dwojny. Spotkanie uświetnił występ młodzieży z Zespołu Szkół Ekono-
micznych w Głogowie. 

Aneta Skrzypczak

Od lewej: wiceprezes Zarządu Oddziału ZS w Legnicy Wanda Puchała, starosta gło-
gowski Jarosław Dudkowiak, prezes Zarządu Koła ZS w Głogowie Stanisław Dwojny, 
prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz

Sybiracy i zaproszeni goście
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WYKŁAD NA TEMAT LOSÓW ZESŁAŃCÓW 
W PRZEMYŚLU

W Przemyskiej Bibliotece Publicz-
nej w dniu 7 lutego 2020 r. odbył się 
wykład dr. Adama Rafała Kaczyńskie-
go, którego tytuł brzmiał „W 80. rocz-
nicę sowieckich deportacji. Losy pol-
skich zesłańców na nieludzkiej ziemi”. 

Z pełną treścią wywiadu można 
zapoznać się na stronie internetowej: 
http://www.sybiracy-przemysl.pl/in-
dex.php/78-strona-glowna/317-losy 
-polskich-zeslancow-na-nieludzkiej-
ziemi-wyklad-dr-adama-rafala-ka- 
czynskiego.

Marian BoczarDr Adam Rafał Kaczyński

Wśród słuchaczy wykładu byli m.in. sybiracy
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KALENDARIUM OBCHODÓW 80. ROCZNICY 
DEPORTACJI NA SYBIR 10 LUTEGO 1940 R. 

W BIAŁYMSTOKU

Nocą z 9 na 10 lutego 1940 r. doszło do pierwszej z czterech masowych 
deportacji przeprowadzonych przez władze sowieckie, podczas których na 
Syberię i do Kazachstanu wywieziono kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców 
Białegostoku i okolicy. 

8 lutego 2020 r. o godz. 
10.00 – rozpoczęcie biegu 
dziennego; trasa spod pałacu 
Branickich do Muzeum Pamię-
ci Sybiru – trasa około 2 km, 
100 uczestników.

8 lutego 2020 r. o godz. 
17.00 odbył się II Bieg Pa-
mięci Sybiru, udział wzięło 
około 1000 osób. Start – las 
Pietrasze, dystans 4,8 km po 
drogach i ścieżkach leśnych. 
Patronat nad biegiem obję-
ły Muzeum Pamięci Sybiru 

Podczas wykładu 
zaprezentowane 
zostały zdjęcia 
z miejsc zesłania, 
jak również doku-
mentów z tamtego 
okresu

Bieg dzienny 8 lutego 2020 r. 
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i Fundacja Białystok Biega. Wszyscy uczestnicy otrzymali medale z wi-
zerunkiem torów, natomiast trzem pierwszym zawodnikom wręczono pa-
miątkowe statuetki.

Obecny był pierwszy zastępca prezydenta miasta Białegostoku Rafał 
Rudnicki, który wygłosił przemówienie, podkreślając szczytny cel tej uro-
czystości.

Przybyli też sybiracy, Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru, przed-
stawiciele Muzeum Pamięci Sybiru (wzięli udział w biegu) oraz wielu kibi-
ców i obserwatorów. 

9 lutego o godz. 20.00 przemarsz od powstającego Muzeum Pamięci 
Sybiru (przy którym zapalono 1400 zniczy) do obelisku przy ul. Traugutta, 
upamiętniającego pierwszą wywózkę białostoczan na Sybir w 1940 r. Uro-
czystość uświetniły: sztandar Oddziału Związku Sybiraków, zapalone zni-
cze ustawione na torach oraz płonące pochodnie niesione przez harcerzy. 

10 lutego, mimo wietrznej i deszczowej pogody, przy Grobie Nieznanego Sy-
biraka zgromadziło się bardzo wielu ludzi. O godz. 12.00 zawyły syreny i roz-
brzmiały dzwony kościoła pw. Ducha Świętego. Był to wzruszający moment.

Liczne poczty sztandarowe z różnych szkół i z wielu instytucji państwo-
wych oraz nasz sybiracki i powiewające flagi biało-czerwone podkreślały 
rangę tej uroczystości. 

Poczet sztandarowy białostockiego Oddziału Związku Sybiraków pod obeliskiem 
upamiętniającym pierwszą wywózkę mieszkańców Białegostoku, 9 lutego 2020 r.
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Po krótkiej modlitwie pod przewodnictwem kapelana sybiraków ks. Jó-
zefa Kozłowskiego i przemówieniu prezesa Zarządu Oddziału ZS w Bia-
łymstoku Tadeusza Chwiedzia, posłowie Krzysztof Truskolaski i Robert 
Tyszkiewicz, przedstawiciele władz lokalnych, Związku Sybiraków, służb 
mundurowych, Muzeum Pamięci Sybiru, Muzeum Wojska, Wspólnoty 
Wnuków Sybiraków, szkół i harcerstwa złożyli kwiaty i zapalili znicze. 

Dalsza część uroczystości odbyła się w Centrum Wystawienniczo-Kon-
ferencyjnym Archidiecezji Białostockiej. 

Wszyscy z uwagą wysłuchali niezwykle ciekawej prelekcji Tadeusza 
Chwiedzia – prezesa Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku, pt. „Przez Sy-
berię do Polski” i chętnie obejrzeli występ uczniów i nauczycieli ze Szkoły 
Podstawowej nr 12 w Białymstoku zatytułowany „Z ojczyzną w sercu”.

To spotkanie starszego i młodego pokolenia zakończyło się prezentacją 
filmów „Etiudy sybirackie”, przygotowanych przez uczniów szkół śred-
nich.

Spotkanie sybiraków z uczniami w Rafałówce

11 lutego sybiracy Tadeusz Chwiedź, Heronima Dzierma, Jolanta Hry-
niewicka, Renata Iwanowska, Wanda Kościuczuk, Zenon Puchalski i pre-
zes Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru Jerzy Bołtuć 

Ceremoniał składania kwiatów przy pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka
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wraz z Elżbietą Rogowską gościli w Szkole Podstawowej im. Sybiraków 
w Rafałówce. Uczestniczyli w wieczornicy poświęconej 80. rocznicy de-
portacji Polaków na Sybir.

Dyrektor szkoły Edyta Szóstko-Łapińska gorąco powitała gości i przy-
pomniała tragiczne wydarzenia z 10 lutego 1940 r., które dotknęły również 
mieszkańców Zacisza i okolicznych wsi. 

Program artystyczny rozpoczął się wspólnym odśpiewaniem Hymnu 
Sybiraków. 

Następnie w wykonaniu uczennic usłyszeliśmy kilka pieśni i wierszy 
o ojczyźnie, a dwie dziewczynki ze starszych klas wraz ze swoją nauczy-
cielką przeczytały fragmenty książki „Z Zacisza na Syberię” Zenona Pu-
chalskiego o wywózce jego rodziny na Syberię. Światło lampy naftowej 
stojącej na stoliku i płonące świece w szklanych słoiczkach na oknie stwa-
rzały niesamowity nastrój. W zadumie słuchaliśmy wspomnień sybiraka, 
wyżej wymienionego autora. 

Po występach uczniów dyrektor omówiła wyniki międzyszkolnego kon-
kursu plastycznego pt. „Zachowajmy pamięć”. To hasło widniało na biało-
-czerwonym płótnie na frontowej ścianie. Do jego treści nawiązał także 
prezes Tadeusz Chwiedź w swojej wypowiedzi o tragedii deportowanych 
Polaków na Sybir. 

Burmistrz Zabłudowa Adam Tomanek gorąco podziękował prezeso-
wi Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku za patriotyczną lekcję historii, 
ogromną wiedzę na temat II wojny światowej. 

Należą się też słowa uznania i podziękowania nauczycielkom, które 
przygotowały dekoracje, oprawę muzyczną i uczniów do poruszającego 
występu. Są to: Grażyna Omelianiuk, Zdzisława Dakowicz, Ewelina Mie-
tełka i Barbara Turowska.

Dalszą część uroczystości spędziliśmy przy herbatce i wspaniałych cia-
stach przygotowanych przez Radę Rodziców. 

Był to bardzo miły wieczór. 

Spotkanie z młodzieżą w Zespole Szkół Technicznych 
im. gen. Andersa w Białymstoku

13 lutego sybiracy Tadeusz Chwiedź, Teresa Borowska, Heronima 
Dzierma, Jolanta Hryniewicka, Renata Iwanowska, Wanda Kościuczuk, 
Janina Rutkowska, Barbara Sokólska oraz Jerzy Bołtuć – prezes Stowarzy-
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szenia Pamięci Zesłańców Sybiru wraz z Elżbietą Rogowską mieli zaszczyt 
uczestniczyć w uroczystości z okazji 80. rocznicy pierwszej masowej de-
portacji Polaków na Sybir w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Andersa 
w Białymstoku. 

Po wspólnym odśpiewaniu Hymnu Sybiraków dyrektor szkoły Renata 
Frankowska gorąco powitała gości i przedstawiła cel tego spotkania. 

Jakub Popławski wraz z czterema uczennicami przypomnieli historię 
poszczególnych deportacji, przy każdej wymieniali nazwiska sybiraków 
wówczas wywożonych na Sybir, a dziś obecnych na uroczystości. 

Prezes Zarządu białostockiego Oddziału Związku Sybiraków Tadeusz 
Chwiedź bardzo obszernie uzupełnił wypowiedzi uczniów, przytaczając 
wiele dat i faktów dotyczących przyczyn i przebiegu wywózek Polaków 
oraz w sposób plastyczny nakreślił los naszych rodaków.

Na zakończenie sybiracy Barbara Sokólska, Heronima Dzierma, Renata 
Iwanowska i Jerzy Bołtuć podzielili się swoimi wspomnieniami z pobytu 
na zesłaniu. 

To była prawdziwa zbiorowa lekcja historii. 
Dziękujemy dyrekcji i całej społeczności szkolnej za miłe przyjęcie 

i staropolską gościnność. 

Obchody pierwszej masowej deportacji w Zespole Szkół Technicznych im. gen. An-
dersa. Prelekcja prezesa Tadeusza Chwiedzia
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Spotkanie ze społecznością szkolną w Zespole Szkół Mechanicznych 
im. św. Józefa w Białymstoku

25 lutego sybiracy Tadeusz Chwiedź, Jolanta Hryniewicka, Józef Pa-
nasiuk, Janina Rutkowska oraz Wanda Kościuczuk zostali zaproszeni na 
spotkanie w Zespole Szkół Mechanicznych im. św. Józefa w celu uczczenia 
80. rocznicy masowych deportacji w 1940 r. i 80. rocznicy mordu katyń-
skiego. 

Uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem Hymnu Sybi-
raków, a następnie głos zabrał prezes Zarządu białostockiego Oddziału 
Związku Sybiraków Tadeusz Chwiedź. W obszernej wypowiedzi nakreślił 
przyczyny i skutki napaści Związku Sowieckiego na Polskę 17 września 
1939 r. Powołując się na dokumenty, stwierdził z całą stanowczością, że 
przyczyną wybuchu II wojny światowej była zmowa i zawarte pakty mię-
dzy agresorami – Niemcami i Związkiem Sowieckim.

Udokumentowaniem jego relacji i tragedii Polski był wyświetlo-
ny film pt. „Losy zesłańców Sybiru” w reżyserii Henryka Okulewicza  
na podstawie materiałów przekazanych przez Oddział Warszawski 
Związku Sybiraków i zrealizowanych przez Klub Wojsk Lądowych 
w Warszawie.

Po obejrzeniu filmu nastąpiły indywidualne spotkania sybiraków 
z uczniami poszczególnych klas maturalnych. Uczniowie z wielkim zain-
teresowaniem wysłuchali naszych osobistych relacji, zadając wiele pytań 
i przekazując swoje refleksje.

Mamy nadzieję, że w takiej formie przekazana informacja na podstawie 
faktów historycznych i naszych osobistych przeżyć na zesłaniu pozostanie 
na długo w pamięci uczniów tej szkoły. 

Dziękujemy dyrekcji i prowadzącemu spotkanie ks. Aleksandrowi Do-
brońskiemu, że mogliśmy podzielić się naszymi doświadczeniami i prze-
kazem, by podobna tragedia nie powtórzyła się nigdy więcej.

Święto Patrona Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 4 w Białymstoku otrzymała imię Sybiraków 
w 1996 r. Od tego czasu bardzo uroczyście każdego roku w lutym obcho-
dzi Święto Patrona oraz rocznicę pierwszej masowej deportacji, o czym 
witając gości, 28 lutego wspomniał dyrektor Zbigniew Klimowicz. 
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Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych (Oddziału Związku Sybiraków 
i szkolnego) oraz odśpiewaniu Hymnu Sybiraków, dyrektor szkoły Jolanta 
Kuźmicka omówiła wyniki konkursu poetyckiego i plastycznego oraz dyk-
tanda o tematyce sybirackiej. Zwycięzcom wręczono nagrody książkowe.

Na szczególną uwagę i gorące słowa podziękowania zasługuje niezmier-
nie wzruszający program artystyczny przygotowany przez nauczycielki – 
Monikę Łuksza-Zięciak i Grażynę Siwerską. 

Piosenki „Matko moja, ja wiem” w wykonaniu chóru szkolnego i „Mat-
ka”, którą wspaniale odśpiewała uczennica klasy VIII c Maria Piekarska, 
wzruszyły do łez, szczególnie nas, sybiraków. 

Relacje dotyczące pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir, re-
cytowane wiersze i obrazy wyświetlane na ekranie ilustrujące wydarzenia 
z 10 lutego 1940 r. skupiały się wokół tematyki poświęconej matkom sybi-
raczkom. Świadczyła też o tym dekoracja przygotowana przez nauczyciel-
kę Danutę Perkowską. 

Na granatowym płótnie widniał fragment wiersza:
Uczyłaś Polska Matko 
piosenek i wolności, 
po polsku mówić, marzyć
i polskiej tożsamości. 
Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków Tadeusz Chwiedź, dzię-

kując za patriotyczną i wzruszającą część artystyczną, również nawiązał 
do wspomnianego zagadnienia. Szczegółowo omówił rolę matek na zesła-

Święto Patrona Szkoły Podstawowej nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku. Przemawia 
Heronima Dzierma
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niu i mocno podkreślił, że to dzięki ich staraniom wróciliśmy do ojczyzny 
i dziś możemy dawać świadectwa o tamtych wydarzeniach. 

Dalsza część spotkania odbyła się w pokoju nauczycielskim przy herbat-
ce i ciasteczkach.

W tym samym dniu sybiraczki spotkały się z uczniami na lekcjach żywej 
historii. Były to panie: Barbara Sokólska w klasie III, Jadwiga Niwińska 
w klasie I, a Janina Rutkowska i Renata Iwanowska w klasie IV. 

Heronima Dzierma Jolanta Hryniewicka, zdjęcia Krzysztof Kar-
piński, Radosław Kamiński, Oddział ZS w Białymstoku

80. ROCZNICA PIERWSZEJ MASOWEJ DEPORTACJI 
POLAKÓW NA SYBIR W BYDGOSZCZY

Dnia 9 lutego 2020 r. uroczystość upamiętniająca pierwszą masową depor-
tację Polaków na Sybir rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Świętych 
Polskich Braci w Męczenników w Bydgoszczy. Przed Eucharystią chór Exulta-
te Deo pod kierownictwem prof. Romualda Rajsa wykonał Hymn Sybiraków.

Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. prałat płk Józef Ku-
balewski. W koncelebrze uczestniczyli ks. kanonik Kazimierz Drapała 
i ks. płk Mariusz Śliwiński, dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Na uroczystość przybyły poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, szkół, Woj-
ska Polskiego, Policji oraz miasta Bydgoszczy
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W bocznej nawie miejsce zajęły sztandary Wojska Polskiego, Oddziału 
Związku Sybiraków w Bydgoszczy, Miasta Bydgoszczy, Miejskiej Poli-
cji w Bydgoszczy, Rodziny Katyńskiej, Centrum Kształcenia Rolniczego 
im. Sybiraków, Zespołu Szkół im. H.Ch. Andersena, Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Bydgoskiego. Wśród zaproszonych go-
ści w mszy świętej uczestniczyli: zastępca prezydenta miasta Bydgoszczy 
Mirosław Kozłowicz, radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go Roman Jasiakiewicz, pełnomocnik wojewody kujawsko-pomorskiego 
ds. kultury, dziedzictwa narodowego i polityki historycznej Jarosław Jaku-
bowski, kujawsko-pomorski kurator oświaty Marek Gralik, zastępca ko-
mendanta wojewódzkiego Policji insp. Mirosław Elszkowski, zastępca ko-
mendanta miejskiego Policji mł. insp. Marian Sobiecki, radna Rady Miasta 
Bydgoszczy Grażyna Szabelska, naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy 
Edyta Cisewska, była wojewoda kujawsko-pomorska Ewa Mes.

Czytania i modlitwę wiernych odczytały Regina Król i Ludmiła Borow-
czyk. Dar ołtarza wniosły Teresa Kosiło, Stanisława Jędrzejczyk, Mieczy-
sław Gołąb.

Po mszy świętej uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik Zesłańców 
na Sybir, znajdujący się na placu przy kościele. Otwierając zgromadzenie 
pod pomnikiem, prezes Zarządu Oddziału ZS Mirosław Myśliński powi-
tał przedstawicieli władz województwa, miasta i wszystkich przybyłych 
na uroczystość pod pomnikiem i jako pierwszy wygłosił przemówienie na 

Kwiaty składają (od lewej) Jan Babiarz, Mirosław Myśliński, Józef Włodarski
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temat pierwszej deportacji Polaków na Sybir. Jarosław Jakubowski, peł-
nomocnik wojewody ds. kultury, dziedzictwa narodowego i polityki histo-
rycznej odczytał list od wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bog-
danowicza, zastępca prezydenta miasta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz 
odczytał list od prezydenta miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego, radny 
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Roman Jasiakiewicz wy-
głosił przemówienie.

Po przemówieniach zebrani pod przewodnictwem ks. płk. Józefa Kuba-
lewskiego odmówili modlitwę za tych, którzy zostali na „nieludzkiej ziemi”.

Na zakończenie delegacje złożyły kwiaty po pomnikiem Zesłańców na 
Sybir.

Oprawę wojskową zapewnił Garnizon Bydgoski.
Mirosław Myśliński

W 80. ROCZNICĘ ZESŁAŃ POLAKÓW  
NA SYBIR – PAMIĘTAMY

Każde upamiętnienie jest okazją do podsumowania działań, osiągnięć 
oraz szerszej oceny zdarzeń. Tak jest z 80. rocznicą wywózki Polaków na 
Sybir. Pobudziła ona przemyskich sybiraków do przedstawienia czytelni-

Warta honorowa przy pomniku Zesłańców na Sybir
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kom „szlaku zesłań” (z uwzględnieniem czasu i miejsc) naszych rodaków 
na Syberię.

„Wywózka”, „deportacja”, „zesłanie” to określenia, które są obecne 
w historii naszego narodu od wieków. Polacy znają treść tych słów. To: 
zniewolenie, ucisk, pozbawienie praw ludzkich i obywatelskich, prześla-
dowanie, głód i poniewierka, śmierć z wycieńczenia i pracy ponad siły. To 
wszystko jest zawarte w słowie „Sybir”.

Pierwszymi Polakami zesłanymi na Syberię byli jeńcy z wojsk Stefana 
Batorego, wzięci do niewoli podczas wojny polsko-rosyjskiej. Fakt ten od-
notowały „Kroniki Wojenne” z 1582 r. Od XVIII w. zsyłki Polaków na Sy-
berię miały charakter czysto polityczny. Każde powstanie narodowe, każ-
dy patriotyczny zryw, przejaw nieposłuszeństwa wobec carskiego, a potem 
sowieckiego imperium powiększały szeregi zesłańców w kolejnych la-
tach. Byli to: konfederaci barscy, uczestnicy powstania kościuszkowskie-
go, listopadowego, styczniowego, działacze polityczni oskarżeni o udział 
w zamachu na życie cara Aleksandra III, m.in. bracia Bronisław i Józef 
Piłsudscy. Wśród zesłańców politycznych znaleźli się również: Adam Mic-
kiewicz, Tomasz Zan, Jan Czeczot, Piotr Wysocki, ks. Piotr Ściegienny 
i wielu innych.

Początek XX w. zapisał się w naszej historii dążeniem do uzyskania nie-
podległości ojczyzny. Powstałe w 1918 r. państwo polskie musiało toczyć 
walkę z bolszewią. Wojnę polsko-bolszewicką lat 1919–1921 zakończył 

Tablica w arkadii kościoła upamiętniająca zesłańców Sybiru
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podpisany 18 marca 1921 r. pomiędzy Polską, Rosją i Ukrainą, zapomniany 
dziś traktat ryski. Ustalał on przebieg granicy między państwami. Polska 
zrezygnowała z ziem dawnej Rzeczypospolitej położonych na wschód od 
granicy ustalonej w Rydze. W rezultacie tych ustaleń na terenach odciętych 
od dawnej Rzeczypospolitej pozostało do 2 mln Polaków. Ludność narodo-
wości polskiej zamieszkała na terenach dawnych kresów I Rzeczypospoli-
tej była skazana na wynarodowienie i zagładę. W 1933 r. rozpoczęto akcję 
eksterminacji i deportacji tysięcy polskich rodzin. O aresztowaniu i zesła-
niu decydował czynnik etniczny – bycie Polakiem groziło deportacją, zesła-
niem na Sybir, skazaniem na pobyt w łagrze lub więzieniu. Rozpoczęła się 
akcja NKWD tzw. operacja polska, trwająca od 1937 do 1938 r. Wówczas 
zamordowano co najmniej 111 tys. osób, a ponad 28 tys. zesłano do gułagu. 
W zorganizowanych operacjach oczyszczenia pasa przygranicznego z tzw. 
„elementu wrogiego” wysiedlono do Kazachstanu tysiące polskich rodzin. 
Tej zapomnianej przez ojczyznę grupie ofiar należy się pamięć!

23 sierpnia 2019 r. minęło 80 lat od podpisania w Moskwie paktu Ribben-
trop–Mołotow, który doprowadził do wybuchu II wojny światowej. Hitle-
rowskie Niemcy i sowiecka Rosja zawarły umowę będącą formalnie paktem 
o nieagresji pomiędzy dwojgiem okrutnych agresorów – III Rzeszą i ZSRR. 
Faktycznie było to porozumienie zatwierdzające rozbiór terytoriów suweren-
nych państw: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii. 

1 września 1939 r. rozpoczęła się II wojna światowa, a 17 września na-
stąpiła agresja ZSRR na Polskę. To wtedy dwaj agresorzy – hitlerowskie 
Niemcy i ZSRR – przeprowadzili IV rozbiór Polski. 28 września 1939 r. 
została ustalona granica pomiędzy III Rzeszą a ZSRR. Granica istniała do 
ataku Niemiec na ZSRR 22 czerwca 1941 r. 

Na terenach II Rzeczypospolitej, które zostały wcielone do ZSRR, So-
wieci rozpoczęli czystki. Już w grudniu 1939 r. były gotowe plany depor-
tacji Polaków na Syberię. Plan zaczęto realizować niebawem, tj. 10 lutego 
1940 r. Ta data głęboko zapadła w pamięć mieszkańców wschodnich kre-
sów II Rzeczypospolitej. To wtedy Sowieci dopuścili się okropnej zbrodni, 
jaką były masowe deportacje Polaków w głąb Związku Sowieckiego – na 
Syberię, do Kazachstanu, na Daleki Wschód i na tereny podbiegunowe.  
80 lat temu o świcie rozpoczęła się pierwsza masowa wywózka Polaków na 
Syberię. Potem były jeszcze trzy deportacje: w kwietniu i czerwcu 1940 r. 
oraz w czerwcu 1941 r. Wszystkie plany deportacji zatwierdzano wcześniej 
na Kremlu, a potem dawano do realizacji NKWD. 
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Wybuch wojny pomiędzy niedawnymi sojusznikami 22 czerwca 1941 r. 
przerwał na pewien czas zesłania Polaków na Sybir. Do tego niechlubnego 
procederu Sowieci wrócili po zakończeniu wojny. Chodzi m.in. o losy by-
łych żołnierzy II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie gen. Wła-
dysława Andersa, którzy po zakończeniu wojny wracali na dawne Kresy, 
o byłych żołnierzy polskiego zbrojnego podziemia, o Polaków, którzy po-
zostali po II wojnie światowej po drugiej stronie linii Curzona.

W Przemyślu obchody 80. rocznicy odbyły się w niedzielę, 9 lutego 
2020 r. Rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Świętej Trójcy. Eu-
charystii przewodniczył ks. prałat Stanisław Czenczek, w koncelebrze to-
warzyszyli mu duszpasterz przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków  
ks. prałat Jan Mazurek oraz ks. dr Arkadiusz Jasiewicz, proboszcz pa-
rafii pw. Świętej Trójcy. Zebranych w klimat uroczystości wprowadził  
ks. Arkadiusz Jasiewicz słowami: „10 lutego 1940 r. władze sowieckie 
przeprowadziły pierwszą z czterech masowych deportacji obywateli Pol-
ski. Przeżywamy 80. rocznicę tego wydarzenia. Jesteśmy wdzięczni za 
męstwo i otwarte serce sybiraków, za świadectwo, jakie wtedy dali i nadal 
dają młodemu pokoleniu. To świadectwo zawiera w sobie nie tylko wymiar 
cierpienia, ale także wiary, która pomagała przetrać. Sybiracy byli jak nikt 
inni zjednoczeni z Chrystusem. Dawali świadectwo, że Bóg przychodzi do 

Członkowie Związku Sybiraków Stanisław Hańczuk, Krystyna Jasz, Teresa Staś, Ro-
man Rydzik i uczniowie ze szkół w Hermanowicach, Krównikach, Szkoły Podstawo-
wej nr 15 w Przemyślu, Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie
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tych, którzy doświadczają krzywdy i bólu. Nasza dzisiejsza Eucharystia 
jest spotkaniem przy ołtarzu, spotkaniem pamięci i pojednania”.

Homilię wygłosił ks. prałat Jan Mazurek. Powiedział: 
„Drodzy bracia kapłani, kochani sybiracy, bracia i siostry. Dzisiaj spotykamy 

się na niezwykłej liturgii. Chcemy nie tylko uczcić Pana Boga, ale chcemy też 
pochylić się nad lekcją historii i razem modlić się za sybiraków, za tych, którzy 
zginęli, oddali swoje życie, za tych, którzy żyją i kultywują cały czas tę pamięć 
historyczną. Chrystus Pan w swoim ewangelicznym pouczeniu używa dwóch 
symboli: soli i światła. (...) My musimy być tym światłem i solą, czyli tym do-
brem, które ma innych pobudzać do tego, żeby poznali, pokochali i żyli dla 
dobrego, kochającego nas Boga. To wymaga naszego wielkiego świadectwa. 

Dzisiaj są z nami ci, którzy tam byli na »nieludzkiej ziemi«, w tym pie-
kle, których tam bestialsko wywieziono w bydlęcych wagonach, którzy 
doświadczyli głodu, zimna, tęsknoty za ojczyzną i wielu, wielu innych 
upokorzeń. Jeden z nich się tam uświęcił, to błogosławiony ks. Władysław 
Bukowiński, który stał się patronem naszych przemyskich sybiraków.

Co to znaczy historia? To nauczycielka życia. Tej historii, która minęła, już 
się nie da cofnąć, ale trzeba o tę historię zadbać. Trzeba historię ocalić, bo wnet 
sybiracy, którzy byli na tej podłej ziemi, odejdą, ale pamięć musi przetrwać (...)”.

Po zakończeniu Eucharystii wierni przeszli na zewnątrz kościoła, przed 
tablicę upamiętniającą miejsca zesłań mieszkańców Przemyśla i powiatu 
przemyskiego, by zapalić znicze. Odmówiono modlitwę za tych, którzy 
zmarli na zesłaniu, na „nieludzkiej ziemi”, lecz nie mają tam grobów. 

Symboliczne zapalenie zniczy
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Dalsze uroczystości odbyły się na Bakończycach, na nieczynnej ram-
pie kolejowej. Ta bocznica kolejowa – miejsce przemyskich uroczystości 
– to symbol tułaczki tysięcy Polaków zesłanych w głąb ZSRR. Od 10 lat 
w tym miejscu gromadzą się przemyscy sybiracy – świadkowie tamtych 
wydarzeń i mieszkańcy Przemyśla. Uroczystość rozpoczęto „Marszem Sy-
biraków” – Hymnem Sybiraków i wystąpieniem prezes Zarządu przemy-
skiego Oddziału Związku Sybiraków Stanisławy Żak, która po przywitaniu 
wszystkich uczestników uroczystości powiedziała: 

„10 lutego to data symbol. W tym dniu przywołujemy pamięć o ofiarach 
wszystkich zesłań Polaków na Syberię, na »nieludzką ziemię«. Tego dnia 
od kilku lat gromadzimy się na nieczynnej rampie kolejowej na Bakoń-
czycach, by uczcić i oddać hołd zesłańcom czterech masowych deportacji  
II wojny światowej i zesłań powojennych. Pamiętamy o zesłańcach okresu 
carskiej Rosji XVII, XVIII i XIX w. 

Dziś na rampie są dzieci Sybiru. W pamiętnym dniu 10 lutego 1940 r. 
miały kilka, kilkanaście lat. Wróciliśmy z zesłania do Polski tylko dzięki 
naszym rodzicom. Przeżyliśmy ten okropny czas dzięki ofiarności naszych 
ojców i matek. Im zawdzięczamy przeżycie. Ich nie ma – odeszli – nie 
doczekawszy czasów, kiedy można było zacząć mówić o zesłaniach. Dziś 
stajemy i w zadumie wspominamy tych, którzy nie mieli szczęścia dożyć 
powrotu do ojczyzny. Wspominamy tych, którzy pozostali na »nieludzkiej 
ziemi« pogrzebani w bezimiennych grobach. 

My mamy moralny obowiązek zachowania pamięci o tych, którzy sami nie 
mogą wołać o pamięć. Pamiętamy o tych, którzy odeszli przed reaktywacją 
Związku Sybiraków w 1988 r. Oni nie mieli możliwości świadczyć o tym, co 
spotkało ponad milion Polaków. Cześć i pamięć Zesłańcom Sybiru!”. 

Następnie podzielono się wspomnieniami członków przemyskiego Od-
działu Związku Sybiraków. Głos zabrał prezydent miasta Wojciech Bakun: 
„Po co się tutaj spotykamy? Po co ta cała praca ludzi, którzy przekazują nam 
wiedzę o tamtych tragicznych wydarzeniach? Obecnie przestaje się liczyć 
słowo »prawda«. Oto z mediów dowiadujemy się, że istniały polskie obozy 
zagłady. Można przez to rozumieć, że to Polacy sami siebie chcieli zgładzić. 
I wygląda na to, że to sami sobie jesteśmy winni”. Dodał, że jeśli tak dalej 
pójdzie, to okaże się, że sybiracy pojechali na Wschód na wycieczkę. „Jeśli 
pamięci nie będziemy pielęgnować, historia zostanie napisana na nowo. Wi-
dzę tutaj wielu młodych ludzi. Liczę, że przychodząc tutaj, zapamiętacie i nie 
będziecie podatni na tę szerzącą się manipulację. Przemyśl pamięta i może-
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my być z tego dumni”. Głos zabrali wicemarszałek województwa podkarpac-
kiego Piotr Pilch i wójt gminy Przemyśl Andrzej Huk. 

W intencji ofiar i ich katów odmówiono „Koronkę do miłosierdzia Boże-
go”. Na zakończenie obecni, zgodnie z hasłem przewodnim uroczystości: 
„Zapal znicz wywiezionym na nieludzką ziemię”, utworzyli symboliczną 
biało-czerwoną flagę polską, zapalając białe i czerwone znicze.

Ofiary totalitarnych zbrodni mają prawo do sprawiedliwości. Będzie-
my pamiętać o tym, jaki los spotkał ponad milion ofiar sowieckiego be-
stialstwa. Dożyliśmy czasów, kiedy przypominanie o tym, kto był ofiarą, 
a kto katem, oraz upamiętnianie minionych faktów stało się obowiązkiem 
w walce o zachowanie historycznej prawdy. Wciąż obserwujemy działania 
winnych tej zbrodni, którzy, aby oczyścić się z ciążących na nich win, prze-
rzucają je na tych, którzy są ofiarami.

Udział w uroczystości wzięli m.in.: posłanka na Sejm RP Anna 
Schmidt-Rodziewicz, wicemarszałek województwa podkarpackiego 
Piotr Pilch, władze miasta na czele z prezydentem Wojciechem Bakunem 
i przewodniczącą Rady Miejskiej Ewą Sawicką, radni, przedstawiciele 
władz powiatu z Janem Januszem, przedstawiciele Urzędu Gminy Orły 
z Małgorzatą Hawro, poczty sztandarowe przemyskich szkół i organiza-
cji, strzelcy i harcerze, nauczyciele i młodzież ze szkół, m.in.: Szkoły 
Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie, Szkoły Podstawowej nr 15 
w Przemyślu, Szkoły Podstawowej w Krównikach, Szkoły Podstawowej 
w Hermanowicach. Głównymi bohaterami uroczystości byli sybiracy 
i członkowie ich rodzin. 

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

Stanisława Żak

10 LUTEGO 1940 R. – PAMIĘTAMY. STACJA MEDYKA

Dla uczczenia pamięci deportowanych i 80. rocznicy pierwszej maso-
wej deportacji Polaków na Sybir we wsi Medyka w powiecie przemyskim 
9 lutego 2020 r. odbyła się plenerowa rekonstrukcja historyczna, przedsta-
wiająca deportację Polaków na Sybir z tej przygranicznej miejscowości.
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Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej odprawionej w tutejszym 
kościele, której przewodniczył ks. dr Marcin Kapłon. Homilię wygłosił  
ks. Mariusz Ryba, rozpoczął ją słowami: „Odeszli zabrani przemocą z uści-
sków domowych pieleszy. We łzach powiezieni gdzieś nocą, może ich po-
dróż ucieszy (…)”, zaczerpniętymi z wiersza ks. Łukasza Krzanowskiego. 
Wskazał, że w dzisiejszych czasach nie możemy zapominać o wydarze-
niach odnoszących się do deportacji na Sybir. 

Po nabożeństwie zgromadzeni uczestnicy uroczystości z towarzysze-
niem orkiestry dętej z Medyki przeszli pod dom na posesji nr 83. W tym 
miejscu rozpoczęła się rekonstrukcja przeprowadzona w oparciu o historię 
mieszkańca Medyki deportowanego 10 lutego 1940 r. Tym zesłańcem jest 
Stanisław Opałka, obecnie mieszkający w USA.

Rekonstrukcja zesłania mieszkańców Medyki 10 lutego 1940 r.

Zakończenie uroczystości na stacji PKP
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W pierwszej scenie pokazano brutalne wyciąganie z domów skaza-
nych na zesłanie, ładowanie ich na furmankę. Spod posesji ruszył pochód 
„aresztowanych” zesłańców z Medyki. Podczas kolejnych przystanków 
marszu milczenia do grupy dołączali następni zesłańcy – mieszkańcy Me-
dyki – dźwigający tobołki i walizki. Pochód w milczeniu z zapalonymi 
zniczami dotarł na stację kolejową Medyka. Tam odbył się ostatni akt 
rekonstrukcji.

Przed budynkiem stacji PKP w Medyce odśpiewano hymn Polski, odczytano 
list od Stanisława Opałki. Głos zabrał wójt gminy Medyka Marek Iwasieczko, 
dziękując organizatorom i uczestnikom rekonstrukcji za ich pracę.

Na zakończenie odśpiewano „Rotę”, złożono kwiaty i zapalone znicze. 
W sobotnie popołudnie, 8 lutego, w Gminnym Centrum Kulturalnym 

w Medyce odbył się pokaz filmu „Na nieludzką ziemię” i zostały wygło-
szone okolicznościowe odczyty zaproszonych gości, w tym: Tomasza Be-
rezy z rzeszowskiego IPN i dr. Adama Rafała Kaczyńskiego. Podczas spo-
tkania otwarto wystawę poświęconą zsyłce na Wschód. 

W uroczystości uczestniczyły sybiraczki mieszkanki Medyki – Danu-
ta Sura i Helena Pawłucka oraz przedstawiciele przemyskiego Oddziału 
Związku Sybiraków Stanisława Żak, Andrzej Stawarz, Maria i Roman Ry-
dzikowie, Mieczysław Tłuczek, Jadwiga Maszczak i Marian Boczar. 

Marian Boczar

OBCHODY 80. ROCZNICY PIERWSZYCH MASOWYCH 
DEPORTACJI POLAKÓW NA SYBIR  
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

10 lutego 2020 r. przypadała 80. rocznica pierwszych masowych depor-
tacji Polaków na Sybir. By upamiętnić ofiary tych tragicznych wydarzeń, 
Związek Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim zorganizował uroczyste 
obchody, w których uczestniczyli sybiracy.

W niedzielę, 9 lutego 2020 r. o godz. 18.00 rozpoczęły się uroczystości 
upamiętniające ofiary masowych deportacji. Wierni modlili się w kościele 
pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Gorzowie Wielkopolskim. W intencji 
sybiraków, żyjących i zmarłych, mszę świętą odprawił proboszcz ks. kano-
nik Ryszard Przewłocki.
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W poniedziałek, 10 lutego 2020 r. o godz. 10.00, zapalając znicz wy-
wiezionym pod pomnikiem Ofiar Stalinizmu na Cmentarzu Komunalnym 
w Gorzowie Wielkopolskim (ul. Żwirowa), oddano hołd ofiarom. O godz. 
11.00 w I Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie Wielkopolskim odbyła 
się żywa lekcja historii. Kilkudziesięciu uczniów z klas I, II i III spotkało 
się z gorzowskimi sybirakami, by wysłuchać ich osobistych wspomnień 
z pobytu na Syberii. Swoimi wspomnieniami z młodymi ludźmi podzie-
lili się: Władysława Wanda Skarżyńska i Wiesław Szlachciuk. Spotkanie 
otworzyli dyrektor I LO Mariusz Biniewski oraz lubuski kurator oświaty 
Ewa Rawa – inicjatorka spotkania. Wstęp do zajęć przygotował i przedsta-
wił Jerzy Dutkiewicz – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie oraz 
doradca metodyczny Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzo-
wie Wielkopolskim. Sybiracy pokazali uczniom przygotowane przez siebie 
liczne pamiątki z tamtego okresu i opowiedzieli o trudach wielkiej zsyłki 
ich rodzin oraz ich samych w rejony nieprzyjaznej dla człowieka Syberii. 
Szkoła planuje kolejne tego typu spotkania, które przybliżą uczniom I LO 
losy Polaków w trudnych okresach dziejowych związanych z historią Pol-
ski. Współpraca z Kołem Związku Sybiraków w Gorzowie również będzie 
kontynuowana. 

11 lutego 2020 r. w Rzepinie odbyły się uroczystości poświęcenia sztan-
daru Koła Związku Sybiraków w Rzepinie oraz obchody 80. rocznicy 
pierwszych deportacji Polaków na Sybir. Organizacja tego wydarzenia 

Sybiracy w I Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie Wielkopolskim
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była hołdem złożonym sybirakom i wyrazem szacunku dla nich. Uroczy-
stości rozpoczęły się mszą świętą w rzepińskim kościele św. Katarzyny, 
podczas której kapelan sybiraków w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej 
ks. kanonik Henryk Jacuński poświęcił sztandar. Po zakończeniu mszy 
świętej uczestnicy uroczystości obejrzeli program artystyczny w wykona-
niu uczniów Zespołu Szkół w Rzepinie. Sztandar przekazany został pod 
opiekę uczniom rzepińskiej szkoły. Uczestnicy uroczystości uczcili pamięć 
o sybirakach, składając wieńce i kwiaty pod pomnikiem Pomordowanym 
i Umęczonym na Nieludzkiej Ziemi na Cmentarzu Komunalnym w Rzepi-
nie. Po uroczystości sybiracy zaprosili wszystkich gości na spotkanie, które 
było doskonałą okazją do rozmów, wspomnień i wymiany doświadczeń. 
Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim 
Maria Dratwińska i prezes Zarządu Koła ZS w Rzepinie Antoni Ratowt 
wręczyli podziękowania i okolicznościowe medale: lubuskiemu kuratoro-
wi oświaty Ewie Rawie, burmistrzowi Rzepina Sławomirowi Dudzisowi 
oraz dyrektor Zespołu Szkół w Rzepinie Ewie Winiarczyk. Goście obejrze-
li wykonane na tę okoliczność prace uczniów: albumy, wiersze, pamiętniki.

12 lutego 2020 r. przy pomniku Ofiar Stalinizmu na Cmentarzu Komu-
nalnym przy ul. Żwirowej w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się główne 
obchody 80. rocznicy pierwszej sowieckiej masowej deportacji Polaków na 
Syberię. Hołd poległym na Wschodzie złożyli przedstawiciele władz woje-

Sybiracy na obchodach w Rzepinie przy pomniku Pomordowanym i Umęczonym na 
Nieludzkiej Ziemi na Cmentarzu Komunalnym
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wódzkich i miejskich. Modlitwę poprowadził kapelan sybiraków w diece-
zji zielonogórsko-gorzowskiej ks. Henryk Jacuński. W uroczystości udział 
wzięli m.in. wicewojewoda lubuski Wojciech Perczak, wiceprzewodniczą-
cy Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sebastian Pieńkowski, dowódcy 
35. Skwierzyńskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej, przed-
stawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej, lubuska kurator oświaty 
Ewa Rawa, która jest córką sybiraków, sybiracy z Gorzowa Wielkopol-
skiego i okolic na czele z prezes Zarządu Oddziału Marią Dratwińską oraz 
uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy gorzowskich szkół, poczty sztandaro-
we. Przy wsparciu przedstawicieli Związku Sybiraków, historyczne wyda-
rzenie przygotowała i prowadziła młodzież Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących w Gorzowie Wielkopolskim – Kompania Kadetów 
nosząca imię Zesłańców Sybiru. Odśpiewany został hymn państwowy oraz 
Hymn Sybiraków, odmówiono modlitwę w intencji poległych, odbył się 
apel pamięci, złożone zostały kwiaty i zapalone znicze.

Oddział Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim nie kończy 
obchodów 80. rocznicy masowych deportacji Polaków na Sybir. W najbliż-
szych miesiącach, w związku z rocznicą, zaplanowane są konferencja oraz 
spotkania z uczniami gorzowskich szkół, w ramach realizacji współpracy 
pod hasłem: „Sybiracy bliżej młodzieży szkolnej”.

Ewa Rawa

Sybiracy podczas głównych obchodów 80. rocznicy pierwszych masowych zsyłek Po-
laków na Sybir w Gorzowie Wielkopolskim
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UROCZYSTOŚĆ 80. ROCZNICY PIERWSZEJ MASOWEJ 
ZSYŁKI NA SYBIR WE WROCŁAWIU

Spotkanie w kościele Najświętszej Marii Panny Różańcowej  
na Złotnikach we Wrocławiu

Po 80 latach od pierwszej masowej zsyłki Polaków na Syberię (9/10 
lutego 1940 r.) spotykamy się 9 lutego 2020 r. na uroczystościach upa-
miętniających zesłanie Polaków na teren ZSRR oraz prezentacji książki pt. 
„Wrocław szlakiem pamięci Zesłańców Sybiru. Przewodnik historyczny” 
autorstwa Ewy Kobel i Kamilli Jasińskiej.

Przy finansowym wsparciu Koła Związku Sybiraków Fabryczna przez 
Zarząd Oddziału ZS we Wrocławiu organizujemy spotkanie we Wrocła-
wiu-Złotnikach, dla wszystkich chętnych z 19 Kół Związku Sybiraków, 
działających na terenie naszego województwa. Chcemy razem poprzez 
uczestnictwo w mszy świętej i złożeniu kwiatów, a także zapaleniu zniczy 
uczcić pamięć wszystkich sybiraków, którzy na zawsze zostali na obsza-
rach ZSRR.

Msza święta została odprawiona w kościele pw. Najświętszej Marii Panny 
Różańcowej pod kierunkiem ks. Andrzeja Pańczaka – proboszcza tutejszej 
parafii. Kazanie wygłosił ks. prof. Jerzy Rasiak, powiedział m.in.: „To nie 
nacjonalizm, to patriotyzm – mówiąc o Polsce, o jej historii, o ludziach, któ-
rzy tworzyli naszą historię i ginęli za ojczyznę lub byli zsyłani w głąb ZSRR, 
do morderczych prac – głównie przy wycince drzew!” oraz „Jesteście solą 
naszej ziemi i bądźcie nią dalej, przekazujcie swoją wiedzę potomnym”. 

Po mszy świętej przeszliśmy pod ołtarz Matki Boskiej Królowej Polski, 
gdzie po krótkim apelu poległych prowadzonym przez ks. Andrzeja złoży-
liśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze.

Następnie udaliśmy się na spotkanie z autorkami książki Ewą Kobel 
i Kamillą Jasińską „Wrocław szlakiem pamięci Zesłańców Sybiru. Prze-
wodnik historyczny”. Spotkanie zorganizował Oddział IPN we Wrocławiu. 
Spotkanie prowadził Juliusz Woźny – rzecznik Centrum Historii Zajezdnia 
we Wrocławiu.

Po prezentacji książki wiceprezes Zarządu Oddziału Włodzimierz Ko-
walczyk podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i uczestnicze-
nie w tak niezbędnej i potrzebnej chwili, kiedy oddajemy pamięć sybira-
kom – tym, co odeszli, i tym którzy są z nami na co dzień.
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Dalsza dyskusja nad „dolą i niedolą” toczyła się w trakcie obiadu, zor-
ganizowanego przez parafianki na Złotnikach i Stanisławę Szarycz. Dzięki 
pomocy finansowej Zarządu Oddziału ZS i materialnej ks. Andrzeja nikt 
głodny nie mógł odejść. 

Głównym organizatorom naszego spotkania w imieniu sybiraków z Koła 
Fabryczna wręczyłem skromne upominki i serdeczne podziękowania oraz 
zaprosiłem na kolejne dni obchodów uroczystości w Polskim Radiu i przy 
pomniku Zesłańcom Sybiru.

Antoni Tunkiewicz

Uroczystości w dniach 11–12 lutego 2020 r.

W dniu 11 lutego 2020 r. w Sali Koncertowej Polskiego Radia we Wro-
cławiu odbyła się uroczystość 80. rocznicy pierwszej masowej zsyłki na 
Sybir. 

Uroczystość rozpoczął prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków 
Eugeniusz Kuszka, który polecił wprowadzenie sztandaru Oddziału i od-
śpiewanie hymnu państwowego.

W swoim wystąpieniu nawiązał do bolesnej rocznicy masowych wywó-
zek jako straszliwej zbrodni Związku Radzieckiego na narodzie polskim, 

Uroczystość w Sali Koncertowej Polskiego Radia we Wrocławiu
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o której nie wolno było wspominać przez 43 lata. Dziś jesteśmy świadka-
mi, jak przedstawiciele Rosji z prezydentem Putinem zarzucają Polakom 
współudział w wywołaniu II wojny światowej, negując własną zbrodniczą 
rolę. Głównym celem uroczystości było uczczenie pamięci naszych roda-
ków, którzy pozostali na „nieludzkiej ziemi”, oraz tych, którzy przetrwali 
i powrócili z niewoli, by dawać świadectwo młodszemu pokoleniu.

Następnie prezes serdecznie przywitał zawsze życzliwych sybirakom 
zaproszonych gości, a w szczególności: Andrzeja Derę – sekretarza stanu 
w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, opiekuna sybiraków 
z ramienia prezydenta, wicewojewodę dolnośląskiego Jarosława Kresę, 
dolnośląskiego wicekuratora oświaty Janusza Wrzala, prezydenta Wrocła-
wia Jacka Sutryka, wiceprezydenta Wrocławia Sebastiana Lorenca, dyrek-
tor Wrocławskiego Centrum Integracji Społecznej Dorotę Feliks, dyrektora 
wrocławskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Andrzeja Drogonia, 
przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskie-
go Pawła Aszkiełowicza, księży kapelanów i opiekunów miejsc pamięci: 
ks. prof. Franciszka Głoda, ks. Jerzego Żytowieckiego, ks. płk. Janusza Ra-
dzika, ks. Wojciecha Tokarza, ks. o. Witolda Barana, prezes Stowarzyszenia 
Rodzina Katyńska Teresę Gwarę, prezesa Okręgu Dolnośląskiego Świato-
wego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Stanisława Ułaszewskiego, pre-
zesa Związku Sybiraków III RP Stanisława Błońskiego, prezesa Zarządu 
Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP Wojciecha Olenderka, wi-

Na obchody przybyli przedstawiciele władz i duchowieństwa
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ceprezesa Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich Jana 
Paluchniaka, prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego płk. rez. Mariana Dąbrowskiego, dowódcę Garnizonu Wrocław 
gen. bryg. Dariusza Krzywdzińskiego, szefa Wojewódzkiego Sztabu Woj-
skowego płk. Piotra Rupę, prezes Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru 
Antoninę Kużaj, wieloletniego radnego Jana Chmielewskiego, komendanta 
Straży Miejskiej Zbigniewa Słysza, rzecznika prasowego Ośrodka „Pamięć 
i Przyszłość” Juliusza Woźnego, Magdę Szymeracką z Fundacji Wspólnota 
Pokoleń, oficerów z Akademii Wojsk Lądowych, dyrektorów, nauczycieli 
i uczniów szkół, którzy przybyli pomimo ferii zimowych, zwycięzców kon-
kursu literackiego o tematyce sybirackiej.

Szczególnie serdecznie prezes przywitał naszych drogich sybiraków, 
którzy pomimo podeszłego wieku i licznych dolegliwości przybyli jako 
świadkowie historii.

Ks. prof. dr hab. Franciszek Głód, nasz kapelan, poprowadził modlitwę 
za sybiraków, których prochy spoczywają na cmentarzach całego świata, 
i o zdrowie dla żyjących zesłańców obarczonych chorobami i cierpieniem.

Odczytany został list Jana Józefa Kasprzyka, szefa Urzędu ds. Komba-
tantów i Osób Represjonowanych. Następnie głos zabrał sekretarz stanu 
Andrzej Dera, który wspomniał straszny czas zsyłek. Po nim krótkie oko-
licznościowe wystąpienia mieli wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa, 
prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, wicekurator oświaty Janusz Wrzal, dy-
rektor wrocławskiego Oddziału IPN Andrzej Drogoń, prezes Zarządu Wo-
jewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk Marian Dąbrowski.

W dalszej części nastąpiła dekoracja sztandaru Oddziału ZS i zasłużo-
nych sybiraków odznaczeniami resortowymi i związkowymi.

Postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi 
w działalności Związku Sybiraków odznaczony został Adam Mitelsztet, 
prezes Zarządu Oddziału ZS w Wałbrzychu. Dekoracji dokonał sekretarz 
stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera w asyście sekretarza gene-
ralnego Zarządu Głównego Związku Sybiraków Eugeniusza Kuszki.

Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości, na wniosek wojewody 
dolnośląskiego, postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej An-
drzeja Dudy odznaczeni zostali: Stanisław Kołodziej, Włodzimierz Kowal-
czyk, Eugeniusz Kuszka i Danuta Zawko. Aktu dekoracji w imieniu prezy-
denta dokonał sekretarz stanu Andrzej Dera.
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Następnie prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego płk rez. Marian Dąbrowski dokonał dekoracji sztandaru Oddzia-
łu Związku Sybiraków we Wrocławiu Złotym Krzyżem Związku Żołnie-
rzy Wojska Polskiego w związku z udziałem żołnierzy – zesłańców Sybiru 
w walkach z hitlerowskim okupantem i kultywowaniem ich bohaterstwa 
i patriotyzmu przez Związek Sybiraków.

Postanowieniem prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kor-
diana Borejki Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybira-
ków odznaczeni zostali nasi dobrodzieje z Akademii Wojsk Lądowych:  
płk Jacek Narloch, płk Piotr Gazarkiewicz, mjr Tomasz Nowakowski,  
st. chor. sztab. Wiesław Jerzy Borsuk. Odznaczenia wręczył sekretarz ge-
neralny Zarządu Głównego Związku Sybiraków, a jednocześnie prezes 
Zarządu wrocławskiego Oddziału Eugeniusz Kuszka w towarzystwie prze-
wodniczącego oddziałowej Komisji ds. Wyróżnień Alfonsa Mikucia.

Nastąpiło podsumowanie drugiej edycji konkursu recytatorskiego i wy-
stęp laureatów: Julia Małecka zaprezentowała wiersz Franciszka Konarskie-
go „Katyń”, a Krzysztof Szczygielski wiersz Elżbiety Leopold „Nieludzka 
ziemia”. Cieszy, że młodzi tak potrafią wczuć się w cierpienia zesłańców.

Wyprowadzono poczet sztandarowy.
Ostatnim akcentem uroczystości był patriotyczny występ artystyczny 

zespołu ludowego Brzykowianie z Brzykowa, który rozpoczął się wspólnie 

Obchody 80. rocznicy pierwszych masowych wywózek Polaków na Sybir pod pomni-
kiem Zesłańcom Sybiru
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odśpiewanym Hymnem Sybiraków. Potem były „Szara Piechota”, „Bryga-
da Karpacka”, „Polskie kwiaty” i inne pieśni.

Uroczystość zakończył Eugeniusz Kuszka, dziękując wszystkim za 
przybycie i zapraszając na następny dzień, tj.12 lutego 2020 r., do kościo-
ła św. Bonifacego i pod pomnik Zesłańcom Sybiru na pl. Strzeleckim we 
Wrocławiu.

Specjalne podziękowania należą się Janinie Jakubowskiej ze Stowarzy-
szenia Pamięci Zesłańców Sybiru, która swoim ciepłym głosem kierowała 
całą uroczystością.

Ostatni dzień obchodów uroczystości upamiętniających 80. rocznicę 
pierwszej masowej wywózki Polaków na Sybir, 12 lutego 2020 r., rozpo-
czął się o godz. 11.00 mszą świętą koncelebrowaną w kościele pw. św. Bo-
nifacego, z udziałem asysty wojskowej. Po wprowadzeniu pocztów sztan-
darowych nasz kapelan ks. prof. dr hab. Franciszek Głód wraz z księżmi 
z kościoła św. Bonifacego odprawili nabożeństwo. Homilia poświęcona 
była tragedii zesłańców i pielęgnowaniu pamięci o niej.

Po zakończonej mszy świętej uczestnicy uroczystości udali się pod po-
mnik Zesłańcom Sybiru. Tam po odegraniu hymnu państwowego głos za-
brał nasz prezes Eugeniusz Kuszka, wyjaśniając cel uroczystości: „Spo-
tykamy się pod pomnikiem Zesłańcom Sybiru, aby tak jak co roku uczcić 
pamięć naszych najbliższych, którzy nie zdołali przeżyć straszliwych wa-
runków zesłania i pozostali na zawsze na »nieludzkiej ziemi«. Spotykamy 
się także po to, aby pamięć o okrutnej zbrodni dokonanej na Polakach przez 
bolszewickich oprawców nie zaginęła, nie poszła w niepamięć. Jesteśmy 
już pokoleniem odchodzącym i dlatego zależy nam bardzo, aby na trwałe 
zapisać nasze bolesne doświadczenia w pamięci młodego pokolenia, w pa-
mięci narodu”.

Następnie przywitał zgromadzonych gości, wyrażając żal, że z uwagi 
na ferie brakuje młodzieży. W uroczystości wzięli udział: wicewojewoda 
dolnośląski Jarosław Kresa, wicekurator oświaty Janusz Wrzal, wicemar-
szałek Dolnego Śląska Grzegorz Macko wraz z Pawłem Aszkiełowiczem, 
prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, wiceprezydent Sebastian Lorenc (bez-
pośredni opiekun Związku Sybiraków), dyrektor wrocławskiego Oddziału 
Instytutu Pamięci Narodowej Andrzej Drogoń, księża kapelani i kustosze 
sybirackich znaków pamięci ks. prof. Franciszek Głód, ks. Jerzy Żyto-
wiecki, ks. Wojciech Tokarz, ks. o. Witold Baran, prezes Stowarzyszenia 
Rodzina Katyńska Teresa Gwara, prezes Okręgu Dolnośląskiego Świa-
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towego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Stanisław Ułaszewski wraz 
z członkami organizacji, wiceprezes Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy 
Batalionów Chłopskich Jan Paluchniak, dowódca Garnizonu Wrocław  
gen. Dariusz Krzywdziński, żołnierze z misji pokojowych ONZ, komen-
dant wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński, ko-
mendant miejski Policji insp. Maciej Januszkiewicz, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 8 im. J. Piłsudskiego Dorota Tylek, prezes Stowarzyszenia 
Pamięci Zesłańców Sybiru Antonina Kużaj, przedstawicielka Wrocław-
skiego Centrum Integracji Dorota Kozak-Rybska, przedstawiciele Ośrodka 
„Pamięć i Przyszłość” oraz oczywiście sybiracy, którzy pomimo dolegli-
wości przyszli na to najważniejsze dla nas miejsce.

Ks. Franciszek Głód poprowadził modlitwę za zmarłych sybiraków, po 
niej zaproszeni goście mieli krótkie wystąpienia.

Odczytany został wzruszający apel pamięci wraz z oddaniem salwy ho-
norowej przez Kompanię Honorową Wojska Polskiego. Poszczególni dele-
gaci składali wieńce pod naszym pomnikiem.

Po odtworzeniu Hymnu Sybiraków prezes Eugeniusz Kuszka zakończył 
uroczystość oficjalną. Zaprosił zgromadzonych na poczęstunek w salce 
„Ciuchcia” i na plebanię.

Nijola Stankiewicz 

UROCZYSTOŚĆ W KRAKOWIE UPAMIĘTNIAJĄCA  
80. ROCZNICĘ ZIMOWEJ DEPORTACJI W GŁĄB ZSRR

To już minęło 80 lat od pierwszej deportacji 10 lutego 1940 r. obywate-
li polskich z Kresów Wschodnich z rozkazu władz Związku Sowieckiego. 
Wywieziono wtedy 220 tys. osób – głównie całych rodzin osadników woj-
skowych, straży granicznej, policjantów, leśniczych. Wywózki odbywały się 
głęboką nocą przy siarczystym mrozie (–40 stopni Celsjusza), pozostawiając 
niewiele czasu na spakowanie, zabranie prowiantu i ubranie rozbudzonych 
dzieci. Transportowano wagonami towarowymi, przede wszystkim w pół-
nocne tereny europejskiej części Rosji, w okolice Archangielska i do tajgi 
północnej Syberii. Zakwaterowywano w prymitywnych warunkach, z przy-
musem pracy przeważnie przy wyrębie drzew. Pracować musiała też mło-
dzież od 14. roku życia. Głód, zimno i choroby dziesiątkowały zesłańców.
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Rocznicę tej pierwszej, najgorszej z deportacji, obchodzimy corocznie, 
a od kilku lat razem z Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesied- 
leń, wojewodą małopolskim i krakowskim Oddziałem IPN, korzystając z go-
ścinności Uniwersytetu Pedagogicznego. Tegoroczna uroczystość, 10 lutego 
2020 r., odbywała się w Auli Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego. 

Przybyło wielu dostojnych gości: JM rektor UP prof. Kazimierz Karol-
czak, który dokonał otwarcia obchodów, wojewoda małopolski Piotr Ćwik, 
delegaci Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, dyrektor 
Oddziału IPN w Krakowie prof. Filip Musiał oraz z Urzędu Wojewódzkie-
go dyrektor Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk i Marcin Tatara. Przybyli 
też sybiracy – niestety jest nas już coraz mniej.

Dużą radość i satysfakcję sprawiła nam liczna obecność młodzieży. Już 
nie tylko jak zawsze w ostatnich latach zaprzyjaźnieni harcerze z Krzęci-
na ze Szczepu ZHP „Memoria” i Drużyna „Tajga”, wraz z instruktorami 
i opiekunami, ale również harcerze z ZHR z Warszawy, uczniowie z kilku 
szkół krakowskich oraz z Domosławic.

Po przywitaniu gości przez prof. Huberta Chudzia i wprowadzeniu sztan-
darów Oddziału Związku Sybiraków, Uniwersytetu Pedagogicznego i Szcze-
pu ZHP „Memoria” oraz wysłuchaniu Hymnu Sybiraków w wykonaniu 
najmłodszych uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Domo-
sławicach, wspomaganych przez zebranych sybiraków, nastąpiło wręczenie 
Odznaki Honorowej Sybiraka: Bogdanowi Strzebońskiemu – wieloletniemu 
redaktorowi technicznemu publikacji książkowych „Tak było... Sybiracy”, 
a także wykonującemu nieodpłatnie skład biuletynu „Sybirak”, oraz dwojgu 
naszym kolegom związkowym Ninie Wierzbickiej i Markowi Łuczyńskiemu.

Przemawiał rektor Uni-
wersytetu i kilka innych osób. 
Wystąpiła m.in. Aleksandra 
Szemioth, prezes Zarządu kra-
kowskiego Oddziału Związ-
ku Sybiraków, która przed-
stawiła dramatyzm pierwszej 
deportacji oraz podkreśliła 
problem nieścisłości w poda-
waniu liczby deportowanych 
w tej i w następnych trzech 
akcjach deportacyjnych.

Sybiracy i zaproszeni goście w Auli Uniwersytetu 
Pedagogicznego
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Następnie prof. Hubert 
Chudzio złożył sprawozdanie 
z działań Centrum Dokumen-
tacji Zsyłek, Wypędzeń i Prze-
siedleń w ostatnim roku, ilu-
strując je licznymi zdjęciami. 
Dotyczyło ono przede wszyst-
kim odszukiwania śladów po 
polskich zesłańcach na tere-
nie Afryki i wspólnych prac 
z harcerzami ZHR z Warsza-
wy przy porządkowaniu zapo-
mnianych polskich cmentarzy, 
ich inwentaryzacji, renowacji 
i odnawianiu pomników oraz 
tablic. 

Bardzo ciekawe też było wystąpienie wnuczki sybiraka, która przecho-
dząc na emeryturę, postanowiła zlikwidować dom w Kanadzie i osiedlić 
się w ojczyźnie. Wybrała Kraków i w drodze do celu, pokonując szereg 
trudności, spotkała w pociągu prof. Huberta Chudzia. I tak została wolon-
tariuszką Centrum...

Kolejny punkt obchodów to 
wzruszający koncert w wyko-
naniu artystów, absolwentów 
wyższych szkół muzycznych 
Krakowa i Katowic, a obecnie 
wykładowców w Państwowej 
Szkole Muzycznej w Domo-
sławicach oraz w Centrum Do-
kumentacji Zsyłek, Wypędzeń 
i Przesiedleń. W programie 
koncertu przedstawiono pieśni 
Ignacego Paderewskiego, „Li-
sty z Kołymy”, „Wnukowie 
Sybiraków”.

Ostatnim akcentem było 
obdarowanie sybiraków przez 

Sybiracy w trakcie uroczystości Wanda Pusz-
ko-Tarnawska i Janina Bober

Odznaczeni (od lewej) Nina Wierzbicka, Marek 
Łuczyński i Bogdan Strzeboński. Odznaczenia 
wręcza prezes Aleksandra Szemioth
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wojewodę małopolskiego wiązankami biało-czerwonych kwiatów, które 
roznosili i wręczali harcerze z Krzęcina.

Na zakończenie wojewoda zaprosił uczestników uroczystości do kulu-
arów na poczęstunek, gdzie długo toczyły się rozmowy, wspomnienia i in-
tegracja pokoleniowa.

Barbara Łuczyńska, zdjęcia Marek Łuczyński

80. ROCZNICA PIERWSZEJ MASOWEJ ZSYŁKI 
POLAKÓW NA SYBIR W POZNANIU

Dla upamiętnienia tej rocznicy w Poznaniu postanowiliśmy nadać jej 
bardzo uroczysty charakter. Przy ogromnej pomocy w przygotowaniach 
wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka zaprosiliśmy do wzię-
cia udziału dostojników Kościoła katolickiego oraz prawosławnego, jak 
i przedstawicieli Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, a także Mu-
zułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego. Do zaproszonych gości 
należeli reprezentanci marszałka województwa wielkopolskiego, prezy-
denta miasta Poznania, starosty powiatu poznańskiego, Rady Miasta Po-
znania, organizacji kombatanckich, różnych formacji Wojska Polskiego 
oraz Wydziału Oświaty i Kuratorium. 

Wojewoda (pośrodku), jego zastępca (z lewej), prezes Marek Macutkiewicz
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Uroczystości w dniu 10 lutego 2020 r. rozpoczęły się mszą świętą w ko-
ściele Najświętszego Zbawiciela, którą poprowadził ks. bp Szymon Stuł-
kowski w asyście kapelana wielkopolskich sybiraków ks. Marka Balcera 
oraz chyba najstarszego czynnego księdza sybiraka (ukończył 90 lat) Ro-
mana Pioterka. 

Ucieszył nas fakt, że wszyscy zaproszeni goście wzięli udział w uro-
czystości, a szczególnie cieszyła obecność dużej liczby (około 50 osób) 

Uroczystości przy pomniku

Ruszamy pod pomnik Ofiar Katynia i Sybiru
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młodzieży z poznańskich szkół ze sztandarami. Wydawało się, że pogoda 
(okropna) pokrzyżuje plany, ale nikt nas nie zawiódł. 

Chcąc zminimalizować pobyt uczestników na zewnątrz ze względu 
na deszcz i silny wiatr, przemówienia zostały wygłoszone w kościele po 
zakończeniu mszy świętej. Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk 
odczytał list minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg. 
Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Poznaniu Marek Macut-
kiewicz przypomniał o warunkach panujących w dniu 10 lutego 1940 r. 
i tragicznej, usianej krzyżami, drodze na Sybir. Żyją jeszcze sybiracy z tam-
tego okresu, ale ze względu na wiek coraz częściej mówimy, że niedługo 
wymrzemy jak dinozaury. Z tych względów bardzo ważna była obecność 
młodzieży, w pamięci której pozostanie pamięć o sybirakach. „Dziś młodzi 
Polacy nie muszą narażać swego życia i umierać. Dziś muszą żyć, uczyć 
się i pracować z nadzieją na lepsze jutro. Z nadzieją, gdyż ten kto ją traci, 
usycha niczym skoszona trawa. Chciałbym – podkreślił Marek Macutkie-
wicz – by dzisiejsza uroczystość pozostała w waszej, młodzi, świadomości 
o przeszłości naszego narodu. Im bardziej będziecie tego świadomi, tym 
bardziej nie pozwolicie wyzuć się z polskiej tożsamości”. 

Dalszy ciąg uroczystości odbył się 
przy pomniku Ofiar Katynia i Sybiru. 
Przedstawiciele czterech religii odmó-
wili modlitwy za zmarłych na „nieludz-
kiej ziemi”. Następnie został odegrany 
Hymn Sybiraków. Przy mikrofonach 
śpiewali, wtórując odtwarzanemu przez 
głośniki hymnowi, dwie licealistki oraz 
prezes Zarządu Oddziału Związku Sybi-
raków. 

Na zakończenie przystąpiono do skła-
dania kwiatów przez liczne delegacje. Na 
prośbę prezesa Marka Macutkiewicza, 
który mocno zaakcentował cierpienia 
cichych bohaterek – matek sybiraków 
i zamordowanych w Katyniu oficerów, 
znicze zostały postawione przed tablicą 
poświęconą właśnie tym matkom.

Marek Macutkiewicz 
Towarzyszymy przy śpiewaniu Hym-
nu Sybiraków
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LEKCJA HISTORII W ZWIĄZKU EMERYTÓW, 
RENCISTÓW I INWALIDÓW W PRZEMYŚLU

W dniu 11 lutego 2020 r. w ramach obchodów 80. rocznicy deportacji 
Polaków na Sybir w Klubie Osiedlowym „Salezjańskie” odbyło się spotka-
nie członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Od-
dział Rejonowy w Przemyślu z przedstawicielami Oddziału Związku Sy-

Stanisława Żak, prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu

Członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy 
w Przemyślu
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biraków w Przemyślu. Prezes Stanisława Żak i Marian Boczar przybliżyli 
zebranym historię deportacji Polaków na Sybir na przestrzeni wieków, ze 
szczególnym uwzględnieniem deportacji z lat II wojny światowej z terenu 
miasta i powiatu przemyskiego. Tadeusz Szczerbaty i Dominika Matys za-
prezentowali dwa wiersze dotyczące losu zesłańca.

Marian Boczar

KU PAMIĘCI MIESZKAŃCÓW BACHOWA 

Bachów (gmina Krzywcza) w powiecie przemyskim – z tej wsi w nocy 
z 9 na 10 lutego 1940 r. deportowano na Sybir prawie wszystkich miesz-
kańców. W dniu 12 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Sybiraków 
w Bachowie odbyły się uroczystości upamiętniające 80. rocznicę pierw-
szej masowej deportacji Polaków na Sybir. Uroczystości rozpoczęła msza 
święta odprawiona w kościele filialnym przez ks. Rafała Kapuścińskiego. 
W homilii powiedział on:

„Drodzy bracia i siostry, może na początku trzeba postawić sobie takie 
pytanie: jak zmierzyć naszą wiarę i czym zmierzyć? Miernikiem naszej 
wiary jest osobista modlitwa. Trwanie na modlitwie świadczy o tym, że 
Pan Bóg jest dla mnie kimś bliskim, jest Bogiem żywym, jest to Bóg, któ-

Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie poprowadził 
uczestników uroczystości do pamiątkowego obelisku przy budynku szkoły
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rego kocham i ten Pan Bóg zajmuje centralne miejsce w moim życiu. Jeżeli 
będziemy się modlić, to będziemy zwyciężać to, co złe. Będziemy budo-
wać społeczeństwo bardziej sprawiedliwe, wolne. Społeczeństwo bardziej 
bezpieczne nie tylko dla siebie, ale także dla tych, którzy po nas będą, dla 
przyszłych pokoleń. 

Mamy dzisiaj 80. rocznicę deportacji Polaków na Sybir, na tereny 
Wschodu. I możemy w tym słowie dzisiaj wspominać o cierpieniach, o tru-
dach, które ci wywiezieni przeżywali tam daleko na Wschodzie. Możemy 
wspominać to wszystko, co zgotowały sowieckie władze tysiącom polskich 
rodzin, zsyłając ich na »nieludzką ziemię«, a tak naprawdę na zaplanowaną 
śmierć. 

Świadectwa zesłańców jednoznacznie potwierdzają, że wiara i modlitwa 
dawały nadzieję na przetrwanie.

Czym jest modlitwa, jaką jest siłą, świadczy nasza obecność tutaj. Nie 
tylko ta rocznica nas gromadzi, aby czcić pamięć. Jesteśmy po to, aby po-
dziękować Panu Jezusowi za przetrwanie tych, którzy zostali wywiezieni 
tam, na ten katorżniczy szlak, ale też gromadzimy się po to, aby uprosić 
miłosierdzie Boże dla wszystkich, którzy zmarli z dala od naszej ojczyzny. 

Pamiętajmy, że za to wszystko, co dzieje się w naszym życiu, trzeba 
Panu Bogu dziękować i za zło przepraszać. Niech nasze usta nie przestają 
Pana Boga wielbić i prosić o to, aby czas przyszły wolny był od takich wy-
darzeń, które wspominamy”. 

Obelisk upamiętniający zesłanych na Sybir
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Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli przed budynek Szkoły 
Podstawowej im. Sybiraków. Przy obelisku poświęconym zesłanym miesz-
kańcom Bachowa złożono kwiaty i zapalono znicze. W budynku szkoły 
przybyłych przywitał dyrektor Józef Chruścicki. Następnie uczniowie 
przedstawili ujmujący w wymowie program słowno-muzyczny obrazują-
cy historię zesłań Polaków w latach 1940–1956. Cała społeczność szkolna 
odśpiewała Hymn Sybiraków. 

Po występie głos zabrali Antoni Blecharczyk w imieniu sybiraków i za-
stępca wójta gminy Krzywcza Wojciech Sobol.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Urzędu Gminy Krzywcza 
z zastępcą wójta gminy Krzywcza Wojciechem Sobolem, Oddziału Związ-
ku Sybiraków w Przemyślu – Stanisława Żak, Marian Boczar, Antoni Ble-
charczyk, Jadwiga Maszczak, Jan Filozof, radny Rady Gminy Zdzisław 
Urban, prezes Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem w Ruszelczycach” Jolanta 
Zawada, sołtys wsi Bachów Józef Opałka.

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie przyjęła 
przedstawicieli Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu jak członków 
swojej rodziny. Jesteśmy jedną rodziną pamiętającą o zesłańcach Sybiru. 
Dziękujemy za tak serdeczne przyjęcie i za otrzymany upominek w postaci 
symbolicznego kubka.

Marian Boczar

Przedstawiciele Związku Sybiraków, władz gminy Krzywcza, rodzice uczniów
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OTWARCIE WYSTAWY POŚWIĘCONEJ  
80. ROCZNICY WYWÓZEK MIESZKAŃCÓW POWIATU 

LUBACZOWSKIEGO NA „NIELUDZKĄ ZIEMIĘ”

Z okazji 80. rocznicy pierwszych masowych wywózek Polaków na Sy-
bir, w dniu 23 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w gmachu głównym Muzeum 
Kresów w Lubaczowie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „W sowiec-
kim »raju«. Losy mieszkańców powiatu lubaczowskiego pod okupacją so-
wiecką (1939–1941)”.

Zebranych uczestników wydarzenia powitał dyrektor placówki Tomasz 
Róg. Głos zabrał również starosta lubaczowski Zenon Swatek. Komisarz 
wystawy Dariusz Sałek wprowadził licznie przybyłych gości w tematykę 
ekspozycji.

W uroczystości uczestniczyli sybiracy z Terenowego Koła Związku Sy-
biraków w Lubaczowie: Teresa Mielnik, Lidia Argasińska, Bronisława Ma-
zepa, Władysław Białek, Stanisław Wróblewski, potomkowie sybiraków, 
przedstawiciele instytucji kulturalnych, organizacji społecznych, miesz-
kańcy miasta Lubaczowa.

Ekspozycja przygotowana przez Muzeum Kresów w Lubaczowie odnosi 
się do losów mieszkańców powiatu lubaczowskiego pod okupacją sowiec-

Otwarcie wystawy „W sowieckim »raju«. Losy mieszkańców powiatu lubaczowskiego 
pod okupacją sowiecką (1939–1941)”. Przemawia Tomasz Róg, dyrektor Muzeum 
Kresów w Lubaczowie, z lewej starosta lubaczowski Zenon Swatek
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ką. Okres dzieciństwa, który został brutalnie przerwany przez politykę ter-
roru prowadzoną przez okupanta, pozostawił w ich życiu ogromną traumę.

Główny trzon ekspozycji to 14 plansz, cztery plakaty propagandowe, 
pięć gablot, 120 obiektów, ukazujących dramat, który całkowicie zburzył 

Eksponaty prezentowane na wystawie

Od lewej: Władysław Białek (sybirak), Jadwiga Tabaczek (członek wspierający), Te-
resa Mielnik (sybiraczka), Lidia Argasińska (sybiraczka), Bronisława Mazepa (sybi-
raczka
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życie mieszkańców. Zwiedzający mogli obejrzeć pamiątki, m.in. teksty 
źródłowe – fragmenty dokumentów, listów, fotografie, filmy archiwalne, 
świadectwa, sowieckie plakaty propagandowe, mundur NKWD-zisty, sa-
nie, którymi wieziono zesłańców na dworzec kolejowy i wiele innych eks-
ponatów.

Wystawa została przygotowana w oparciu o zbiory: Muzeum Kresów 
w Lubaczowie, Muzeum Zamojskiego w Zamościu oraz jego oddziału 
Muzeum Broni i Fortyfikacji Arsenał w Zamościu, Parafii pw. Narodzenia 
NMP w Oleszycach, Przemyskiego Stowarzyszenia Opieki i Rewitalizacji 
Linii Mołotowa „Projekt 8813”, Izby Pamięci Szkoły Podstawowej w Mo-
łodyczu, Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju „Młody Mołodycz”, a także 
z kolekcji prywatnych: Heleny Jabłońskiej, Józefa Brozia, Sylwii Lei, Lidii 
Argasińskiej, Teresy Mielnik, Janiny Rutkowskiej, rodziny Hadlów, rodzi-
ny Rogów.

Pięknym akcentem wkomponowanym w przestrzeń wystawy były wspo-
mnienia żyjących jeszcze sybiraków z Terenowego Koła w Lubaczowie: 
Lidii Argasińskiej, Teresy Mielnik, Mieczysława Chwasty, Mieczysława 
Szymoniaka, a także i tych, którzy odeszli już na wieczną wartę: Henryka 
Tabina, Zdzisława Hadla. 

Zestawienie oficjalnych dokumentów z bardzo osobistymi relacjami 
świadków wydarzeń podkreśla rozmiar indywidualnych tragedii ofiar sys-
temów totalitarnych.

Barbara Janczura, zdjęcia Andrzej Rychlewski, Tomasz Michalski



POŻEGNALIŚMY TADEUSZA GOŁACKIEGO

Tadeusz Gołacki urodził się 16 sierpnia 1927 r. w Słonimie, woj. nowo-
gródzkie, ojciec Bronisław – wojskowy, mama Waleria z domu Dziubek.

Z domu rodzinnego i przedwojennej szkoły wyniósł wychowanie w du-
chu patriotycznej miłości do ojczyzny i drugiego człowieka.

W listopadzie 1939 r. ojciec został aresztowany, zaś pan Tadeusz  
13 kwietnia 1940 r. wraz z mamą, dwiema siostrami i dwoma braćmi został 
deportowany do północnego Kazachstanu (mama była w ciąży – dziecko 
po porodzie zmarło).

Powrócili do Polski w sierpniu 1946 r., rodzina do Złotoryi, zaś pan Ta-
deusz do Legnicy – do szkoły.

W 1952 r. zakłada rodzinę, żeniąc się z panią Emilią. Państwo Gołac-
cy przeżyli ze sobą 67 lat, mają pięcioro dzieci – trzy córki i dwóch sy-
nów. Sybirackie losy pana Tadeusza były istotnym elementem wychowania 
dzieci, kształtując w nich postawę patriotyczną.

Pan Tadeusz był jedną z nielicznych osób, które od pierwszych dni ak-
tywnie działały w utworzonym w latach osiemdziesiątych Związku Sybi-
raków w Legnicy.

Od 8 kwietnia 1989 r. pełnił z wielkim zaangażowaniem funkcję prezesa 
Zarządu Koła Związku Sybiraków w Legnicy, a od 25 czerwca 1999 r. pre-
zesa Zarządu Oddziału ZS w Legnicy.

Przez dwie kadencje 1994–1998 i 1998–2002 był członkiem Komisji 
Rewizyjnej Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie, a na-
stępnie do 2009 r. członkiem Zarządu Głównego.

Ze względu na stan zdrowia w 2010 r. zrezygnował z pełnienia funkcji 
prezesa Zarządu Oddziału, którą poczytywał za zaszczyt, ale i ogromną 
odpowiedzialność.

Dnia 17 września 2010 r. decyzją Zarządu Oddziału Związku Sybiraków 
w Legnicy został nadany mu tytuł Honorowego Prezesa Oddziału. 

Pan Tadeusz został uhonorowany wieloma odznaczeniami sybirackimi 
i państwowymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Me-
dalem Zwycięstwa i Wolności 1945 r., Odznaką Weterana Walk o Niepod-
ległość, Odznaką za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Odznaką Honorową Obrońcy Kresów Wschodnich  
II RP, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Krzyżem 

WSPOMNIENIE
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Zesłańców Sybiru, Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków. 
Posiadał ponadto legitymację członkowską Związku Oficerów Rezerwy 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Podejmowane zadania wykonywał w poczuciu obowiązku zachowania 
pamięci o losach Polaków wywiezionych na Sybir. Wspierał członków 
Związku Sybiraków w ich staraniach o otrzymanie świadczeń socjalnych 
i kombatanckich. Dzięki jego zaangażowaniu wiele osób uzyskało na-
leżne uprawnienia kombatanckie. Zawsze sprawy sybiraków stawiał na 
pierwszym planie, nie szczędził swoich sił i czasu na załatwienie spraw 
członków naszego Związku. Angażował się bardzo aktywnie we wszyst-
kie działania podejmowane przez Związek Sybiraków, m.in. przy wznie-
sieniu Monumentu Sybiraków w Licheniu (odsłonięcie i poświęcenie  
18 października 2001 r.).

W swojej pracy w Związku pan Tadeusz preferował zawsze prawość, 
sprawiedliwość i uczciwość.

Twierdził, że jednym z podstawowych zadań Związku Sybiraków jest 
przekazywanie wiedzy młodym ludziom o czasach, których byliśmy 
świadkami, o wydarzeniach, które przeżyliśmy, przecież wielu Polaków 
nie wróciło z deportacji. Mówił, że podtrzymywanie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej 
i kulturowej są obowiązkiem każdego Polaka, a szczególnie naszym – sy-
biraków, którzy na „nieludzkiej ziemi” nie wyrzekli się ojczyzny, marzyli 
o niej i modlili się o powrót do niej.

Właśnie dlatego, współpracując z pięcioma placówkami oświatowymi 
w Legnicy, spotykał się z młodzieżą na lekcjach „żywej historii”.

Przekazywał młodemu pokoleniu historię ojców, opowiadając swoje 
przeżycia z okresu pobytu na „nieludzkiej ziemi”. Dbał o ocalenie od zapo-
mnienia historii zesłań Polaków na Sybir. Uczył, że należy walczyć o wol-
ność i suwerenność Polski, przeciwstawiać się wszelkim przejawom tota-
litaryzmu, nietolerancji, ponieważ są one zagrożeniem wolności człowieka 
i jego godności. W rozmowach z młodzieżą podkreślał, że ofiary mordu 
katyńskiego, żołnierze spod Lenino i Monte Cassino, setki tysięcy bez- 
imiennych mężczyzn, polskich matek i ich głodujących dzieci to właśnie 
sybiracy, których męka i bohaterstwo wytyczyły drogę do wolnej ojczyzny.

Podejmował wiele cennych inicjatyw i działał w interesie członków 
Związku Sybiraków. Zawsze życzliwy i serdeczny wobec ludzi, pogodny 
i ciepły.
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Pan Tadeusz działał bardzo aktywnie, dopóki siły i zdrowie mu na to 
pozwalały. 

Mimo choroby zawsze pamiętał o sybirakach, a my odwiedzaliśmy na-
szego prezesa i opowiadaliśmy o naszych działaniach. 

Zapamiętamy pana Tadeusza jako człowieka, dla którego wartości Bóg, 
honor, ojczyzna były najwyższym dobrem.

Zmarł 27 października 2019 r. Miał 92 lata. Został pochowany na Cmen-
tarzu Komunalnym w Legnicy.

Cześć Jego pamięci!
Alfreda Demska

POŻEGNALIŚMY KAPELANA SYBIRAKÓW 
LEGNICKIEGO ODDZIAŁU ZS KS. PRAŁATA 

WŁADYSŁAWA JÓŹKOWA

Ks. Władysław Jóźków urodził się 12 stycznia 1933 r. w Chorostkowie, 
woj. tarnopolskie (obecnie Ukraina). Był absolwentem Wyższego Semina-
rium Duchownego we Wrocławiu, święcenia kapłańskie przyjął 15 czerw-
ca 1958 r.

Od 1963 r. związany był z parafią Świętej Trójcy w Legnicy. Blisko 
40 lat był proboszczem tej parafii i inicjatorem budowy czterech legnickich 
kościołów. Jako kapłanowi przyszło mu zmierzyć się z komunistycznym 
reżimem i z robotnikami walczyć o wolną Polskę. W latach osiemdziesią-
tych przy parafii Świętej Trójcy powstało i rozwinęło się Duszpasterstwo 
Ludzi Pracy. Ks. Jóźków wspierał legnicką „Solidarność” w walce z ustro-
jem komunistycznym. W latach 1980–1989 opiekun duchowy i kapelan 
„Solidarności”.

Ks. prałat Władysław Jóźków znany był z zaangażowania w sprawy le-
gnickich sybiraków. W 1989 r. mianowany przez kard. Henryka Gulbino-
wicza diecezjalnym kapelanem Związku Sybiraków w Legnicy. Od 2004 r. 
był kapelanem honorowym Ojca Świętego.

W 2007 r. odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi, w 2008 r. me-
dalem Pro Memoria. W marcu 2010 r. Rada Miejska Legnicy na wnio-
sek Zarządu Koła Związku Sybiraków w Legnicy uhonorowała kapłana 
zaszczytnym tytułem Honorowego Obywatela Miasta Legnicy, a w maju 
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tego samego roku za zasługi dla związku „Solidarność” uhonorowany zo-
stał odznaką „Zasłużony dla NSZZ Solidarność”. 

Ks. Władysław Jóźków był najstarszym kapłanem pracującym w Legni-
cy. Mimo, że 11 lat temu przeszedł na emeryturę, pozostał w parafii Świętej 
Trójcy, którą nadal wspierał swoją posługą. W czerwcu 2018 r. ks. prałat 
Władysław Jóźków świętował jubileusz 60-lecia kapłaństwa.

Odszedł 12 listopada 2019 r. o 6.00 rano, miał 86 lat.
Przez 30 lat ksiądz kapelan pełnił posługę duszpasterską członkom 

Związku Sybiraków i ich rodzinom z wielkim zaangażowaniem, miłością 
i oddaniem. Służył nam pomocą w naszych działaniach, cieszył się naszy-
mi osiągnięciami i wspierał nas w trudnych chwilach. 

Był wyjątkowym człowiekiem. Zawsze pogodny, skromny, serdeczny, 
opiekuńczy i życzliwy, kochający bliźnich, znajdujący w każdym z nas dobro. 
Nigdy nie stawiał siebie przed innymi. Był dla nas wielkim autorytetem. Ko-
rzystaliśmy z księdza mądrości i staraliśmy się naśladować w swoim życiu.

Przeżyliśmy niezapomniane pielgrzymki do miejsc świętych pod opieką 
duszpasterską prałata, msze w intencji sybiraków oraz modlitwy za żyją-
cych i tych, którzy pozostali na zawsze na „nieludzkiej ziemi”. 

Będzie nam bardzo brakowało wspaniałego kapelana, księdza, człowie-
ka. My, sybiracy, czuliśmy, że jesteśmy dla niego ważni, odpłacaliśmy mi-
łością i ogromnym szacunkiem. Wdzięczni jesteśmy Panu Bogu za wspa-
niałego opiekuna, przyjaciela i przewodnika w wierze i w życiu.

Spoczywaj w Bogu, drogi nasz kapelanie, przyjacielu i nauczycielu!
Cześć Jego pamięci!

Alfreda Demska



Koło Terenowe Związku Sybiraków w Turku żegna
śp. Marię Osowską z domu Bartosz

Urodzona w 1931 r. w miejscowości Ryków koło Złoczowa,  
woj. tarnopolskie. Córka Genowefy i Józefa Bartoszów, gospodarzy 

w Rykowie.
10 lutego 1940 r. cała rodzina została deportowana na Sybir. Maria 

miała wówczas dziewięć lat. Pobyt na Syberii wspominała ze smutkiem 
i przygnębieniem. Na „nieludzkiej ziemi” pozostali jej ojciec i dziadek. 

Do Polski Maria z matką, babcią i rodzeństwem wrócili w 1946 r.
W 1990 r. Maria Osowska wstąpiła do tworzącego się wówczas Związku 

Sybiraków w Turku. Była w składzie pocztu sztandarowego. W latach 
2004–2008 pełniła funkcję wiceprezesa Zarządu Koła Terenowego 

Związku Sybiraków w Turku. W 2005 r. została odznaczona Krzyżem 
Zesłańców Sybiru, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Miasta Turku” 

w 2006 r., Odznaką Honorową Sybiraka w 2007 r. 
Doświadczona przez los, po śmierci męża i w krótkim czasie dwóch córek, 
chorowała. Zmarła 26 listopada 2019 r. w Częstochowie, w wieku 88 lat.

Śp. Marię – sybiraczkę żegnamy z szacunkiem i pamięcią w sercach.
Niech odpoczywa w pokoju!

Koło Terenowe Związku Sybiraków w Turku

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 22 grudnia 2019 r. 
w wieku 88 lat zmarł 

śp. Eugeniusz Malinowski
współzałożyciel Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku.

Był wieloletnim, aktywnym członkiem Zarządu Koła nr 10 Związku 
Sybiraków w Białymstoku, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu aż 

do śmierci.
Za ofiarną pracę społeczną i zawodową był wielokrotnie nagradzany 

odznaczeniami państwowymi, resortowymi i związkowymi.
Cześć Jego pamięci!

Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku 

ODESZLI OD NAS
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W dniu 23 grudnia 2019 r., w wieku 96 lat zmarł 
śp. Jerzy Kostiuk

major w stanie spoczynku, uczestnik walk pod Monte Cassino, zesłaniec 
Sybiru. 

Urodził się we Lwowie w 1923 r., deportowany w 1940 r.  
do Kazachstanu. Z zesłania trafił do armii gen. Andersa i przeszedł z nią 
cały szlak bojowy. Po pobycie w Anglii powrócił do Polski i zamieszkał 

w Przemyślu.
Autor książki „Czy tak być musiało? Wspomnienia z zesłania  

do sowieckiego Kazachstanu i służby w 2. Korpusie gen. Władysława 
Andersa (1939–1947)”. Za swoją działalność na polu krzewienia postaw 

patriotycznych został odznaczony w 2019 r. medalem  
Pro Bono Poloniae. 

Prywatne zdjęcia ze zbiorów pana Jerzego mogliśmy oglądać 
w przemyskim Archiwum Państwowym na ekspozycji zatytułowanej 
„Niech lew mieszka w Waszych sercach!”, przygotowanej z okazji  

80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Rodzinie i wszystkim bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Cześć Jego pamięci!
Oddział Związku Sybiraków w Przemyślu

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 7 stycznia 2020 r., 
w wieku 91 lat zmarła

śp. Eugenia Pastuszek
Wieloletnia prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Kaliszu. 
Nauczycielka, a następnie dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego 

w Kaliszu. Organizatorka spotkań z młodzieżą poświęconych historii 
zesłań i inicjatorka nadania imienia Zesłańców Sybiru Zespołowi Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 3 w Kaliszu. Przyczyniła się do nadania jednemu 
z kaliskich skwerów imienia Sybiraków i wzniesienia na nim poświęconego 

zesłańcom obelisku, była zaangażowana także w budowę pomnika marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Kaliszu. Autorka wspomnień i poezji zesłańczej.

Cześć Jej pamięci!
Zarząd Główny Związku Sybiraków
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29 stycznia 2020 r. opuściła 
nasze szeregi droga nam koleżanka 

śp. Maria Jurkiewicz 
Urodzona 13 sierpnia 1938 r. w Niegowie, woj. stanisławowskie.  

10 lutego 1940 r. wraz z matką i siostrą została wywieziona na zesłanie 
do Porogu Krasnojarskiego. Została odłączona od matki i przebywała 

w sierocińcu, gdyż matka została zatrudniona na statku Jeniseju.  
Do Polski wróciła w maju 1946 r. 

Od samego początku powstania Związku Sybiraków była 
współzałożycielką legnickiego Oddziału. Pełniła funkcję sekretarza, 
a w ostatnim okresie, tj. półtorej kadencji, funkcję prezesa Zarządu 

Oddziału Związku Sybiraków w Legnicy. 
Była bardzo zaangażowana w prace Związku. Współpracowała ze 
szkołami i organizacjami kulturalno-oświatowymi. Przekazywała 

młodzieży wiedzę o zesłaniach. Dała się poznać jako aktywny członek 
i przyjaciel ludzi. Jej odejście spowodowało wielką stratę i pustkę 

w naszym Zarządzie. 
Spoczywaj z Bogiem w spokoju. Cześć Twojej pamięci! 

Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Legnicy 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 9 lutego 2020 r. 
w wieku 82 lat odeszła na wieczną wartę

śp. Barbara Koc 
Długoletnia sekretarz Zarządu Koła Związku Sybiraków w Wysokiem 
Mazowieckiem, Oddział w Łomży. Bez granic zaangażowana na rzecz 

środowiska sybirackiego. Za osiągnięcia w pracy społecznej została 
wyróżniona wieloma odznaczeniami. Bardzo obowiązkowa i sumienna. 

Jako nauczycielka przekazywała młodzieży prawdę o Golgocie Wschodu. 
Żegnaj, Basiu, szlachetny i dobry człowieku, pozostaniesz na zawsze 

w naszych sercach.
Cześć Jej pamięci!

Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Łomży
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W głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 6 marca 
2020 r., w wieku 77 lat, zmarł

śp. Zygmunt Skotnicki
długoletni prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Olsztynie 

oraz członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków.
Cześć Jego pamięci!

Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Olsztynie

Koło Związku Sybiraków Warszawa-Wołomin zawiadamia,  
że w dniu 24 marca 2020 r. odeszła 

śp. Eugenia Adamowicz 
Sybiraczka, najstarsza mieszkanka Wołomina. Przeżyła 100 lat, 

4 miesiące i 13 dni. Byliśmy u pani Eugenii jeszcze 11 listopada, 
na urodzinach. Cieszyła się, wspominała, opowiadała o młodych 

latach spędzonych w okolicach Wilna, skąd pochodziła. Będzie nam 
brakowało śpiewnego głosu pani Eugenii i jej opowieści.

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”. Będziemy pamiętać.
Koło Związku Sybiraków Warszawa-Wołomin 
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