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SPRAWY ORGANIZACYJNE

SŁOWO PREZESA  
ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU SYBIRAKÓW

Szanowni Państwo Prezesi Oddziałów i Kół Związku Sybiraków,  
Szanowni członkowie Związku

Ostatni rok był dla nas wszystkich trudnym czasem pełnym wyrze-
czeń. Zostały odwołane tradycyjne spotkania opłatkowe, tak bardzo nam 
potrzebne, by się spotkać, porozmawiać, uśmiechnąć się do siebie i po-
wiedzieć dobre słowo. W znacznym stopniu zostały ograniczone uro-
czystości rocznicowe upamiętniające rocznice deportacji Polaków na 
Sybir i „Dnia Sybiraka”. Ze smutkiem żegnaliśmy naszych znajomych, 
przyjaciół, członków Związku Sybiraków. Pozostaną w naszej pamięci.

W 2020 roku – po wielu latach starań i oczekiwań – Parlament 
Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o świadczeniu pieniężnym 
przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze 
ZSRR. 30 marca 2021 została opublikowana w Dzienniku Ustaw no-
welizacja tej Ustawy. Według nowego brzmienia wyłączone zostało 
czasowe ograniczenie do lat 1936–1956 okresu podlegania represjom, 
za które należne jest świadczenie pieniężne.

Oznacza to, iż osoby, które wróciły do Polski po 1956 roku i po-
siadają dokumenty potwierdzające powrót mogą ubiegać się w Urzę-
dzie do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o rozszerzenie 
uprawnień kombatanckich o lata po 1956 roku.

Z informacji jakie przekazał Zarządowi Głównemu Urząd do spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych uprawnionych do otrzyma-
nia świadczenia jest ok. 22 000 osób. Do chwili obecnej zadośćuczy-
nienie otrzymało niosek złożyło 17 100 uprawnionych Sybiraków.

W tym miejscu zwracam się z prośbą do Państwa o podjęcie dzia-
łań mających na celu dotarcie do członków Związku z informacją, że 
mogą ubiegać się o świadczenie.

W okresie pandemii Zarząd Główny działał w trybie zdalnym a biu-
ro Zarządu Głównego w trybie stacjonarnym. W tym okresie otrzy-
maliśmy dotację a ramach programu „POMOC Bohaterom” na dowóz 
posiłków w kwocie 260 tys. złotych.
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W 2020 roku – dzięki staraniom kierownik biura Pani Agnieszki 
Munik – zostały pozyskane środki finansowe na archiwizację materia-
łów archiwalnych członków Związku Sybiraków. Archiwizacja objęła 
26 Oddziałów. Z elektronicznym inwentarzem można zapoznać się na 
stronie internetowej Zarządu Głównego (www.sybiracyzg.pl). Po uzy-
skaniu kolejnych dotacji będzie realizowana archiwizacja dokumen-
tów z kolejnych Oddziałów.

Na rok 2021 pozyskaliśmy środki finansowe z Ministerstwa Kultu-
ry, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na digitalizację zarchiwizowa-
nych dokumentów w 2020 r. Wartość dotacji wynosi 66 tys. złotych.

W dalszym ciągu prowadzimy niełatwe rozmowy z Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych w sprawie przyznania statutu osoby repre-
sjonowanej, tym osobom, które takich uprawnień jeszcze nie posiada-
ją. Nasze prośby i argumenty są przyjmowane ze zrozumieniem lecz 
nie ma żadnej pozytywnej reakcji. Czynimy starania o przeprowadze-
nie rozmów z marszałek sejmu panią Elżbietą Witek oraz Minister Ro-
dziny i Polityki Społecznej panią Marleną Maląg w zakresie pomocy 
w załatwieniu tej sprawy.

Czas jesienno-wiosenny był szczególnie trudny dla nas wszystkich, 
wiele Oddziałów i Kół nie działało, trudno było podtrzymywać kon-
takty. W związku z tym nie było możliwości na bieżąco przekazywa-
nia składek. Nie wszystkie Oddziały wywiązały się z obowiązku prze-
słania rocznych sprawozdań oraz odprowadzania składek do Zarządu 
Głównego. Prosimy, aby należne składki za rok bieżący były wpłacane 
na konto Zarządu Głównego do końca danego roku kalendarzowego, 
a sprawozdania przesłane do 20 lutego następnego roku.

Planujemy wydawanie komunikatów dwa razy w roku, w miesiącu 
czerwcu i grudniu. Wydanie komunikatu zamykamy 30 maja i 30 listo-
pada. Nasza prośba do Państwa, aby na bieżąco przesyłać relacje z uroczy-
stości na adres e-mail biura Zarządu Głównego (biuro@sybiracyzg.pl).

Przypominamy. W 2020 r. nastąpiła zmiana siedzimy biura Zarzą-
du Głównego Związku Sybiraków. Obecna siedziba mieści się przy 
ul. Chmielnej 15 lok. 108, tel. 22 827 93 71, e-mail: biuro@sybiracyzg.pl.

Zachęcamy Państwa do odwiedzania strony internetowej www.sy-
biracyzg.pl. Na bieżąco umieszczamy relacje z wydarzeń jakie Pań-
stwo do nas nadsyłacie.
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Szanowni Państwo na dalsze miesiące 2021 roku życzę wszystkim 
Członkom Związku Sybiraków zdrowia oraz wielu radosnych i pogod-
nych dni.

Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu Głównego
Związku Sybiraków
Kordian Borejko

SPRAWY ORGANIZACYJNE
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Publikujemy pismo z prośbą o postępowanie zgodne z wytycz-
nymi UdSKiOR.
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Formularze wniosków są do pobrania na stronie internetowej Za-
rządu Głównego Związku Sybiraków w zakładce ogłoszenia przy 
w/w piśmie.
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Beretki Związku Sybiraków

Projekt graficzny baretek Związku Sybiraków
Wzór baretek został wykonany w „czynie społecznym” przez grafi-

ka p. Igora Skrzyńskiego.
Po umieszczeniu ich na witrynie Związku odznaczenia uzyskają 

swoją stronę w Wikipedii.

Pomoc bohaterom

Związek Sybiraków Zarząd Główny realizuje zadanie publiczne 
pod tytułem „Pomoc bohaterom” w postaci dowozu obiadów dla osób 
uprawnionych.

Zadanie realizowane jest z dotacji otrzymanej z Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych w ramach programu „ŚWIAD-
CZENIE ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH WYKONYWANYCH NA 
RZECZ ŚRODOWISKA KOMBATANCKIEGO, DZIAŁACZY OPO-
ZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ ORAZ INNYCH UPRAWNIO-
NYCH W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCYM STANEM EPIDEMII”.

Do kombatantów z terenu Wałbrzycha i Bydgoszczy dostarczane 
są obiady.
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Związek Sybiraków otrzymał dofinansowanie w kwocie 90 000 zł.

Pomoc bohaterom

Związek Sybiraków Zarząd Główny realizuje zadanie publiczne 
pod tytułem „Pomoc bohaterom” w postaci dowozu obiadów dla osób 
uprawnionych.

Zadanie realizowane jest z dotacji otrzymanej z Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych w ramach programu „ŚWIAD-
CZENIE ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH WYKONYWANYCH NA 
RZECZ ŚRODOWISKA KOMBATANCKIEGO, DZIAŁACZY OPO-
ZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ ORAZ INNYCH UPRAWNIO-
NYCH W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCYM STANEM EPIDEMII”.

Do kombatantów z terenu Wałbrzycha i Bydgoszczy dostarczane 
są obiady.

     

Związek Sybiraków otrzymał dofinansowanie w kwocie 80 000 zł.
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Program XXXII Pielgrzymki Sybiraków na Jasną Górę  
w dniu 8 maja 2021 r.

Muzeum Pamięci Sybiru

Prezydent Miasta Białegostoku informuje, iż wkrótce zakończone 
zostaną prace związane z budową nowej siedziby Muzeum Pamięci 
Sybiru. Uroczyste otwarcie placówki odbędzie się 17 września 2021 r., 
w Dniu Sybiraka.
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Archiwizacja i udostępnianie materiałów archiwalnych  
członków Związku Sybiraków

Zakończyliśmy realizację zadania pt. „Archiwizacja i udostępnie-
nie materiałów archiwalnych dotyczących osób wywiezionych na Sy-
bir, należących do Związku Sybiraków Zarządu Głównego – etap I”.

Celem zadania, dofinansowanego przez *Naczelnego Dyrektora Ar-
chiwów Państwowych*, było opracowanie, udostępnianie oraz zabez-
pieczanie kwestionariuszy członków Związku Sybiraków. Opracowano, 
zabezpieczono i opisano w dwóch bazach archiwalnych: Zintegrowany 
System Informacji Archiwalnej oraz Otwarty System Archiwizacji – 
30 000 kwestionariuszy wraz z załączonymi do nich dokumentami.

Oryginały dokumentów udostępniane są bezpłatnie w siedzibie 
Związku Sybiraków Zarządu Głównego.

Zapraszamy do zapoznania się z inwentarzem kolekcji dostępnym 
na stronie internetowej Zarządu Głównego Związku Sybiraków www.
sybiracyzg.pl

SPRAWY ORGANIZACYJNE
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Podziękowania od Sybiraków z Torunia

Szef Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Szanowny Panie Ministrze
Sybiracy z Oddziału Toruń serdecznie dziękują za możliwość udziału 

w Ramach Usług Opiekuńczych dla Kombatantów „Pomoc bohaterom” 
w dniach 16 listopad – 17 grudzień 2020 podczas szalejącej pandemii. 
Jesteśmy wdzięczni za pamięć i pochylenie się nad losami seniorów – 
kombatantów, posiadających uprawnienia osób represjonowanych.

Szczególnie jesteśmy zadowoleni z przyznanych świadczeń pie-
niężnych dla Sybiraków, przysługującym osobom zesłanym przez 
władze ZSRR w latach 1936–1956, na które czekaliśmy od lat. Dopie-
ro Rząd Prawa i Sprawiedliwości sfinalizował sprawę odszkodowań, 
o które zabiegał Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Pan 
Kordian Borejko.

w imieniu koleżanek i kolegów – Sybiraczka, wieloletnia Przewod-
nicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału Toruń

D. Marta Jatczak

VI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Toruniu  
wyróżnione przez Najwyższą Izbę Kontroli

21 STYCZNIA 2021 08:00 na stronie internetowej Najwyższej Izby 
Kontroli ukazała się informacja o wynikach kontroli „Zabezpieczenie 
szkół przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi”. Objęła ona 
36 jednostek na terenie całego kraju.

NIK skontrolowała Ministerstwo Edukacji Narodowej, 14 organów 
prowadzących szkoły (9 miast, jedną gminę i 4 powiaty), 11 szkół pod-
stawowych i 10 ponadpodstawowych z województw: pomorskiego, 
wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, 
śląskiego i podkarpackiego. Kontrola objęła okres od 2019 r. do 2020 r. 
(do 28 sierpnia), z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed 
tym okresem.
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Z przyjemnością informujemy, że VI Liceum Ogólnokształcące 
im. Zesłańców Sybiru w Toruniu znalazło się w gronie 3 jednostek, 
u których nie wykazano żadnych braków w tych dziedzinach, a w kil-
ku miejscach obszernego protokołu jest wymienione jako szkoła do-
brych praktyk.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
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UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA

Z żYCIA KOŁA TERENOWEGO W SANOKU

21 listopada 2020 r. Prezes Koła Terenowego w Sanoku Kazimierz 
Glazer złożył życzenia dalszych 100 lat życia Sybiraczce Pani Włady-
sławie Lassocie.
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11 listopada 2020 r. w święto niepodległości Prezes Koła w Sanoku 
złożył kwiaty przy pomniku Tadeusza Kościuszki.

Poczet Sztandarowy Koła Związku Sybiraków w Sanoku. Kazi-
mierz Glazer, Sórówka Józef i Jerzy Glazer.

UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA
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17 września 2020 r. odbyło się zebranie w Kole Terenowym w Sa-
noku. Zgromadzeni otrzymali pamiątkowe medale.

ZAPAL ZNICZ WYWIEZIONYM – PRZEMYśL PAMIęTA

6 lutego 2021 r. w Przemyślu, pomimo obowiązujących obostrzeń, 
Związek Sybiraków Oddział w Przemyślu i Przemyskie Stowarzysze-
nie Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K przygotowali uroczystości 
upamiętniające 81. rocznicę pierwszej masowej deportacji Polaków 
na Sybir, na „nieludzką ziemię”. Luty to szczególny miesiąc, kiedy 
Sybiracy przypominają i upamiętniają swych bliskich zarówno tych co 
nie powrócili z zesłania jak i tych, którzy przeżyli piekło Syberii.

We wrześniu 1939 r. miasto Przemyśl zostało podzielone pomiędzy 
dwóch okupantów – niemieckiego i sowieckiego. Rzeka San stała się 
granicą. Stało się tak w rezultacie zawartego paktu Ribbentrop–Mołotow.

W nocy z 9 na 10 lutego 1940 r. z Przemyśla ruszyły pierwsze trans-
porty Zesłańców na Sybir i do Kazachstanu. Wielu członków przemy-
skiego Oddziału tym pierwszym transportem zostało wywiezionych na 
długą poniewierkę w bezkresy Związku Sowieckiego.
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Uroczystości rozpoczęły się tradycyjnie Mszą św. odprawioną 
w kościele pw. św. Trójcy. Mszy św. przewodniczył ks. prałat Stani-
sław Czenczek, a w koncelebrze byli ks. dr Arkadiusz Jasiewicz – pro-
boszcz Św. Trójcy i ks. Mieczysław Faruń – wikary parafii Salezjanów.

Od lewej: ks. Mieczysław Faruń, ks. Stanisław Czenczek, ks. Arkadiusz Jasiewicz

Przybyłych powitał ks. Arkadiusz Jasiewicz, słowami:
„Kolejny raz dzięki Związkowi Sybiraków Oddział w Przemyślu gro-

madzimy się w kościele dla upamiętnienia rocznicy deportacji Pola-
ków na Sybir przypadającą na 10 lutego. Wspominamy o cierpieniach, 
o trudach, które Ci wywiezieni przeżyli tam daleko na wschodzie, na 
Syberii, w Kazachstanie. Wraca w pamięci wszystko to co zgotowały 
sowieckie władze tysiącom polskich rodzin zsyłając je na „nieludzką 
ziemię”, a tak naprawdę na zaplanowaną wtedy śmierć. Świadectwa 
zesłańców jednoznacznie potwierdzają, że to właśnie wiara i modlitwa 
dawały nadzieję na przetrwanie”.

Ks. prałat Stanisław Czenczek w skierowanym słowie Bożym 
powiedział:

UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA
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„Ukochani Sybiracy wraz z rodzinami, szanowni przedstawiciele 
władz i służb, drodzy Bracia i Siostry.

81. lat temu, 10 luty dla wielu polskich rodzin mieszkających na 
Kresach, a także i tutaj w Przemyślu, stał się początkiem deportacji. 
Musimy zatrzymać się nad słowem Bożym. Wiara w Boga dla tych se-
tek tysięcy wywiezionych na Sybir była również tą mocą i siłą, która 
pozwoliła im przetrwać to straszliwe wygnanie. Wywózki na Sybir do-
konywali ludzie, którzy walczyli z Bogiem, którzy nienawidzili tych, 
którzy mieli wiarę, kochali Ojczyznę.

Wspominając tę bolesną rocznicę musimy pamiętać, że nasza „ze-
słańcza” historia trwa; już od XVIII w., od czasów Konfederacji Bar-
skiej, poprzez powstania XIX w., przez II wojnę światową aż do końca 
1956 roku.

Chcemy dzisiaj dziękować za wiarę naszych przodków, za wiarę 
tych, którzy przekazali nam te wartości i chcemy trwać w tej wierze, 
i chcemy w tej wierze umierać z nadzieją życia wiecznego”.

Po zakończonym nabożeństwie zgromadzeni przeszli przed tablicę 
umieszczoną w arkadii kościoła gdzie odmówiono modlitwę i zapalo-
no znicze. Następnie w uformowanej kolumnie idąc Wybrzeżem Jana 
Pawła II wzdłuż rzeki San przeszli przez kładkę nad Sanem przed po-
mnik „Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia”.

Dalsza część uroczystości rozpoczęła się od odegrania Hymnu Sy-
biraków, po którym głos zabrała prezes przemyskiego Oddziału Związ-
ku Sybiraków Stanisława Żak, która m.in. powiedziała:

„…Dotychczas rocznicowe uroczystości lutowe zawsze odbywały 
się na rampie kolejowej w dzielnicy Przemyśla – Bakończyce. To sym-
boliczne miejsce skąd odchodziły transporty z Zesłańcami. Dziś w sy-
tuacji epidemii gromadzimy się przed pomnikiem „Zesłańcom Sybiru 
i Ofiarom Katynia”. Stoimy w miejscu ważnym dla nas, by upamięt-
nić Polaków gnębionych na przestrzeni wieków przez władze carskie  
i stalinowskie. Upamiętniamy pomordowanych w Katyniu i innych miej-
scach straceń żołnierzy, oficerów, policjantów, urzędników państwowych 
i członków ich rodzin – sybiraków, którzy zostali aresztowani i zesłani 
w głąb ZSRR . Wspominamy żołnierzy Sybiraków z armii gen. Andersa 
i armii gen. Berlinga, walczących o wolną, niepodległą Polskę…

Naszym obowiązkiem, jako Sybiraków, jest przekazywanie historii 
zesłań Polaków na Sybir i do Kazachstanu młodemu pokoleniu”.
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Uroczystość 81. rocznicy deportacji Polaków na Sybir uświetnili 
od lat współpracujący z naszym Oddziałem: Tadeusz Szczerbaty – ak-
tor Teatru „Fredreum” oraz Teresa Paryna – przemyska poetka, człon-
kini ZLP Oddział w Rzeszowie, Tadeusz Szczerbaty, odczytał „Apel 
Sybiraków”, a Teresa Paryna upamiętniła z ofiary mordu katyńskiego 
wierszem „Katyń”. Na uroczystość upamiętnienia deportacji Polaków 
na Sybir Pani Teresa Paryna napisała wiersz:

Sybirackie rocznice

Syberia – białe piekło, więzienie bez krat,
gdzie głód, chłód i wszy, gdzie katowski bat
ranił plecy zesłańców krwawymi pręgami
za wiarę, honor i za to, że byli Polakami.
Dzisiaj gromadzą nas rocznice,
akademie, pomniki, tablice
i Wy –
wyrwani z ojczystej ziemi
w tamtą mroźną, zimową noc
i przeznaczeni do męczeństwa.
Wy – żywy pomnik
z ciemną rozetą bólu, co rozrywa pierś.
Ze smakiem głodu,
co wciąż chowa pod poduszkę chleb.
Sybir – to słowo wypełnione grozą.
Tam, polskie kości rozrzucone jak kwiaty na stepie.
Jedynie Bóg może je policzyć,
obmyć łzą, przytulić do serca...
A tu zima i śnieg
tak bardzo przypomina tamten –
zimny i obojętny na udrękę, śmierć...
A tu,
kolejna gorzka rocznica sowieckich zbrodni
zwołuje nas
do modlitwy pamięci.

Teresa Paryna, 2 lutego 2021 r.

UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA
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Grupa rekonstrukcyjna przy tablicy pamiątkowej w arkadii kościoła pw. św. Trójcy 
w Przemyślu

Przemarsz wzdłuż rzeki San do pomnika „Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia”
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Uczestniczący w uroczystości zgromadzeni przed pomnikiem „Zesłańcom Sybiru 
i Ofiarom Katynia”

Ks. prałat Stanisław Czenczek i ks. Mieczysław Faruń poprowadzili 
modlitwę za dusze pochowanych w bezimiennych mogiłach i za tych, 
którzy powrócili do Ojczyzny a już odeszli na wieczną wartę.

Na zakończenie uroczystości przed pomnikiem zostały złożone 
kwiaty i zapalone znicze.

W uroczystości udział wzięli: Sybiracy, ich potomkowie, przedsta-
wiciele władz wojewódzkich, powiatowych, miejskich, samorządowe, 
Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K, 
Związek Strzelecki „Strzelec”, Polskie Towarzystwo Historyczne Od-
dział w Przemyślu, Centrum Kulturalne w Przemyślu, Stowarzyszenie 
Pamięci Polskich Termopil i Kresów i mieszkańcy miasta.

Tekst: Stanisława żak, zdjęcia: Marian Boczar

UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA
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OBChODY 81. ROCZNICY  
I MASOWEJ DEPORTACJI W 1940 R.  

W BIAŁYMSTOKU

Obchody 81. rocznicy zaczęliśmy już wcześniej, bo 4 lutego 2021 r. 
W kameralnych warunkach, w reżimie sanitarnym, w biurze Zarzą-
du Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku odbyła się dekora-
cja Honorową Odznaką Sybiraka zasłużonych nauczycielek ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 im. Sybiraka w Białymstoku.

W obecności Dyrektora szkoły Zbigniewa Klimowicza, Prezesa 
Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru Jerzego Bołtucia, Sekretarz 
Zarządu Jolanty Hryniewickiej, prezes Oddziału ZS Tadeusz Chwiedź 
udekorował Monikę Łuksza Zięciak i Grażynę Siwerską-Mandziuk 
odznaczeniami. Obie te panie organizują i przygotowują oprawę mu-
zyczną uroczystości w w/w szkole.

Głowna część uroczystości rozpoczęła się 9 lutego 2021 r. o godz. 
18:00 przy pomniku Matki Sybiraczki zlokalizowanym przy Muzeum 
Pamięci Sybiru. Kwiaty przy wagonie, replice takiego, jakim wywo-
żono Polaków na Sybir, złożyli Prezydent m. Białegostoku Tadeusz 
Truskolaski, dyr. Muzeum prof. Wojciech Śleszyński oraz Prezes Od-
działu Związku Tadeusz Chwiedź. Po złożeniu kwiatów te same osoby 
postawiły płonące znicze u stóp Matki Sybiraczki.

Będące w otoczeniu muzeum tory kolejowe zostały udekorowane 
białymi i czerwonymi zniczami, co stworzyło niesamowity widok bie-
gnących w dal płomieni.

10 lutego 2021 r. spotkaliśmy się o godz. 12:00 przy pomniku Gro-
bie Nieznanego Sybiraka. Ze względu na panującą sytuację epidemio-
logiczną, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy odbyło się w ścisłym 
reżimie sanitarnym: Wojewoda podlaski, Marszałek woj. podlaskiego, 
Prezydent m. Białegostoku, IPN, Sybiracy, przedstawiciele Szkoły im. 
Sybiraków.

Muzeum Pamięci Sybiru wspólnie z Fundacją Białystok Biega zor-
ganizował 3. Bieg Pamięci Sybiru. Jednak z uwagi na obostrzenia epi-
demiczne inicjatywa odbędzie się w nieco innej formule, w której każ-
dy bez względu na miejsce zamieszkania czy sportowe przygotowania 
będzie mógł wziąć udział.
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Pobiegniemy osobno – wirtualnie, ale wspólnie upamiętnimy ofia-
ry zbrodni komunistycznych – powiedział prof. Wojciech Śleszyński, 
dyr. Muzeum.

Bieg Pamięci Sybiru potrwa od 9 do 21 lutego 2021 r. W tym okre-
sie można przebiec, przemaszerować raz, a nawet wiele razy, ale jed-
norazowo powinno to być najmniej 5 km – wszystkie kilometry będą 
zliczane po to, by zobaczyć jak daleko uda się dobiec. Inicjatorzy za-
praszają wszystkich chętnych.

Opracowała: Jolanta hryniewicka

Z WIZYTĄ U żOŁNIERZY 1 BATALIONU CZOŁGÓW 
W żURAWICY

W dniu 8 lutego 2021 r. przedstawiciele przemyskiego Oddziału 
Związku Sybiraków – prezes Stanisława Żak i sekretarz Marian Bo-
czar, na zaproszenie dowództwa 1 Batalionu Czołgów w Żurawicy 
koło Przemyśla, gościli w jednostce wojskowej. Spotkanie z żołnie-
rzami zorganizowano dla upamiętnienia 81. rocznicy masowej depor-
tacji Polaków na Sybir i do Kazachstanu dokonanej podczas II wojny 
światowej przez stalinowski reżym.

Uczestniczący w spotkaniu żołnierze mieli możliwość obejrzenia 
filmu pt: „Udział Żołnierzy Sybiraków na frontach II wojny świato-
wej”. Film przybliżył widzom losy żołnierzy – sybiraków (zesłańców, 
łagierników), którzy różnymi drogami zmierzali do Buzułuku, do two-
rzącej się w 1941 r. formacji woskowej pod dowództwem gen. Włady-
sława Andersa, noszącej nazwę Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, a po-
tocznie nazwanej Armią Andersa oraz do powstającej w 1943 r. w pod 
dowództwem gen. Zygmunta Berlinga w Sielcach nad Oką 1 Dywizji 
Piechoty im. T. Kościuszki.

Po filmie Marian Boczar przedstawił słuchaczom historię zesłań 
Polaków na przestrzeni wieków aż do końca 1956 r., a Stanisława Żak 
opowiedziała o aresztowaniu przez NKWD swego ojca, skazaniu go 
na 10 lat pobytu w GUŁAGU i o losie swojej rodziny deportowanej 
w 1949 r. z terenu dawnej II Rzeczypospolitej do Chabarowskiego 
Kraju. Spotkanie Sybiraków z żołnierzami upamiętniono na zdjęciach.

UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA
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Członkowie przemyskiego Oddziału z Dowódcą 1 Batalionu czołgów  
ppłk Rafałem Kluzem

Wśród żołnierzy 1 Batalionu czołgów
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PAMIęTAMY

W nieco okrojonej formule, lecz z zaangażowaniem mieszkańców, 
Piława Górna obchodziła 81. rocznicę pierwszej deportacji Polaków 
na Sybir.

Podczas pierwszej deportacji 10 lutego 1940 roku NKWD wywio-
zło blisko 140 tys. mieszkańców wschodnich rubieży kraju - głównie 
rodziny wojskowych, urzędników, pracowników służby leśnej i kolei. 
Wielu transportowanych w bydlęcych wagonach umarło już w drodze. 
Tysiące nigdy nie wróciły do Polski.

Uroczystości rozpoczęły się sumą w miejscowym kościele. Podczas 
homilii proboszcz parafii pw. św. Marcina przypomniał losy Polaków 
zesłanych na Syberię. Ksiądz Krzysztof Cora zaapelował o pamięć dla 
wszystkich, którzy ginęli z zimna i wycieńczenia katorżniczą pracą na 
nieludzkiej ziemi. O sybirakach żyjących wśród nas opowiadał jako 
o świadectwie okrucieństw totalitarnego systemu.

Od prawej: Burmistrz Piławy Górnej Krzysztof Chudyk, Zastępca Burmistrza 
Marta Sochacka-Pelczar, Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Madejski

UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA



KOMUNIKAT 1/14538

Punktem kulminacyjnym obchodów, zainaugurowanych w koście-
le, było zapalenie zniczy i złożenie kwiatów pod pomnikiem* naprze-
ciwko wejścia do świątyni.

Oprócz przedstawicieli miejskiego samorządu, duchowieństwa i lo-
kalnych placówek kulturalno-oświatowych w uroczystości wziął też 
udział Eugeniusz Kuszka Sekretarz Generalny Związku Sybiraków 
i Prezes Oddziału we Wrocławiu.

Pomnik Sybiraków ustawiony 15 czerwca 2003 roku. Składa się 
z trzech elementów. W centralnej części znajduje się płyta główna 
umieszczona na podstawie, na której widnieje godło Związku Sybira-
ków, wizerunek Chrystusa niosącego krzyż na tle zarysu mapy ZSRR 
z napisem „Powiedz innym o naszym losie”. Na podstawie znajduje się 
napis: „W HOŁDZIE WSPÓŁBRACIOM SYBIRAKOM – ZAMĘ-
CZONYM W WIĘZIENIACH, ŁAGRACH SOWIECKICH, W TAJ-
GACH SYBERII, STEPACH KAŁKAZU, ZMARŁYM W OJCZYŹ-
NIE – POTOMNI OFIARUJĄ PAMIĘĆ I MODLITWĘ”.
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Pomnik Sybiraków w Piławie Górnej

Po prawej stronie obelisku została umieszczona kamienna płyta 
z zarysem mapy Polski i wizerunek orła w koronie. Po lewej zostały 
wypisane na kamiennych płytach nazwy miejscowości – miejsca ze-
słań i śmierci Polaków.

Opracowanie i zdjęcia: UMPG

WAŁBRZYCh PAMIęTA

10 lutego 2021 r. w 81. rocznicę deportacji Polaków na Syberię przy 
pomniku Syberyjskiej Golgoty odbyło się skromne i nie uroczyste upa-
miętnienie tego wydarzenia.

Wcześniej odbyła się Msza Św. w intencji żywych i zmarłych Sy-
biraków. Wiązanki kwiatów złożyły w imieniu Prezydenta Miasta 
Panie Gabriela Niewiadomska i Małgorzata Wiłkomirska, Prezes Od-
działu Wałbrzyskiego ZS Pan Adam Mitelsztet, Prezes Koła Wałbrzy-
skich Sybiraków Pani Joanna Baniukiewicz, obecni Sybiracy oraz Pani 
dyr. Ewa Gratzke wraz grupą młodzieży ze Szkoły Podstawowej Nr 37.

Pamięć o tamtych wydarzeniach nie może ulec ani przekłama-
niu, ani przemilczaniu.

UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA
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UROCZYSTOść 81. ROCZNICY PIERWSZEJ WIELKIEJ 
DEPORTACJI POLAKÓW NA SYBIR  

WE WROCŁAWIU

10 lutego 2021 r. odbyła się uroczystość w rocznicę pierwszej maso-
wej deportacji Polaków na Sybir. Rozpoczęła się Mszą św. w kościele 
pod wezwaniem św. Bonifacego przy Placu Staszica 4 we Wrocławiu. 
Pogoda przypominała tą sprzed 81 lat stąd znaczna część wydarzenia 
odbywała się w kościele.

Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych Akademii Wojsk Lądo-
wych i Związku Sybiraków Proboszcz Parafii ks. dr Jerzy żytowiecki 
w koncelebrze z ks. dr Wojciechem Tokarzem i ks. Kamilem rozpo-
czął nabożeństwo dla upamiętnienia ofiar sowieckiego barbarzyństwa 
na Polakach.

Na wstępie przywitał wszystkich zebranych, którzy przybyli pomi-
mo pandemii zachowując wymogi sanitarne. Szczególnie wymienił:

Wicewojewodę Dolnośląskiego p. Bogusława Szpytmę
Wizytatora Kuratorium Oświaty Dolnego Śląska p. Sławomira 

Strzeleckiego
Przedstawiciela Urzędu do spraw Kombatantów p. Damiana Mrozka
Dowódcę Garnizonu Wrocław pana gen. Dariusza Krzywdzińskiego
Wicemarszałka Dolnego Śląska
Wiceprezydenta Wrocławia Jakuba Mazura
Przedstawiciela Wrocławskiego Oddziału Instytutu Pamięci Naro-

dowej p. Wojciecha Trębacza
Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” p. Teresę Gwarę
Prezesa Wrocławskiego Oddziału Związku Armii Krajowej prof. Sta-

nisława Ułaszewskiego
Wiceprezesa Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich p. Jana 

Paluchniaka
Przedstawicielkę Fundacji Wspólnota Pokoleń p. Magdalenę Szy-

merowską
Dyrektorki Szkół p. Dorotę Tylek i p. Osieleniec-Moszczyńską
Prezes Stowarzyszenia Pamięci Ofiar Sybiru Antoninę Kurzaj
Przedstawicielkę Wrocławskiego Centrum Integracji Społecznej 

p. Dorotę Kozak-Rybską
Przedstawicieli Ośrodka Pamięć Przyszłość

UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA
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Drogich Sybiraków, którzy nie bacząc na wiek i liczne dolegliwo-
ści przyszli na to najważniejsze dla nich miejsce Wrocławia – Pomnik 
„Zesłańcom Sybiru”

Dzieci i młodzież ze szkół oraz harcerzy.
Następnie rozpoczęła się liturgia Mszy św pieśnią „Boże coś Pol-

skę” z akompaniamentem trębacza i werblisty z OR AWL.
Homilię wygłosił ks. dr Jerzy żytowiecki, w której odniósł się 

do wspomnienia św. Scholastyki i św. Benedykta założycieli zakonów 
benedyktyńskich wersji żeńskiej i męskiej, gdzie modlitwa i praca była 
wartością nadrzędną.

   

Po zakończeniu Mszy św. za nastąpiło wyprowadzenie Sztandarów 
wojskowych i Sztandaru Związku Sybiraków. Poczet Sztandarowy wy-
stawili harcerze (dla schorowanych Sybiraków jest to już zbyt trudne)

Następnie głos zabrał Wiceprezes ZS oddział Wrocław p. Ryszard 
Janosz.

W wystąpieniu nawiązał do tragicznej rocznicy, kiedy to zaczęto re-
alizować Uchwałę z 5 grudnia 1939 roku Rady Komisarzy Ludowych 
o wysiedleniu polskich osadników z obwodów Białoruskiej i Ukraiń-
skiej Republiki Ludowej
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W czterech kolejnych zsyłkach 10 lutego, 10 kwietnia, 23 czerwca 
1940 i w drugiej połowie czerwca 1941 roku wywieziono na Sybir 
i do Kazachstanu ok 1,3 mln Polaków. Ponad 1/3 nie przeżyła strasz-
liwych warunków i pozostała na nieludzkiej ziemi na zawsze. Była 
to jedna z największych zbrodni sowieckich na narodzie polskim. 
To krwawy rewanż Stalina za rok 1920 kiedy to Polacy zatrzymali so-
wiecki pochód na Europę.

Następnie zabrał głos wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur ży-
cząc wiele zdrowia Sybirakom, którzy przybyli na Dolny Śląsk po od-
byciu katorgi i tu budowali swoje życie. Jest ich tu najwięcej w Polsce.

Po wystąpieniach nastąpiła ceremonia wręczenia Odznak Honoro-
wych przyznanych Decyzją Prezesa Zarządu Głównego Związku Sy-
biraków Kordiana Borejko na wniosek Zarządu Oddziału Wrocław.

Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Związku Sybiraków” udeko-
rowano:

Złotą:
1. Jana Paluchniaka
2. Aleksandrę Alchamowicz-Psyk
3. Annę Popławską
4. Krzysztofa Kołodziejczyka
5. Mirosława Uruskiego
6. Jerzego Gawlika
7. Krzysztofa Sycienko
8. Małgorzatę Czapia-Maciąg

Srebrną:
1. Jolantę Śliwińską
2. Aleksandrę Mydliwkowską
3. Wandę Goc

Odznaki wręczyli Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji 
Rewizyjnej Związku Sybiraków p. Roman Janik i Wiceprezes Zarzą-
du Oddziału p. Ryszard Janosz.

Tak zakończyła się część uroczystości w kościele i uczestnicy udali 
się pod Pomnik Zesłańcom Sybiru na Plac Strzelecki. Miejsce zostało 
odśnieżone i udekorowane flagami przez żołnierzy Garnizonu Wro-
cław. Przy pomniku wystawiono wojskowy posterunek honorowy.

UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA
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Następnie przy akompania-
mencie werblisty poszczególne 
delegacje rozpoczęły składanie 
wieńców i wiązanek kwiatowych 
pod Pomnikiem w hołdzie pole-
głym Sybirakom.

Kolejno podchodziły de-
legacje: Związku Sybiraków 
Oddział we Wrocławiu, Wo-
jewody Dolnośląskiego, Do-
wódcy Garnizonu Wrocław, 
Marszałka Województwa Dolno-
śląskiego, Prezydenta Wrocławia 
Pozostałych uczestników: kół 
Związku Sybiraków, organizacji 
kombatanckich i innych.

Po złożeniu kwiatów trębacz 
zagrał sygnał Cisza i nastąpiło odtworzenie wzruszającego „hymnu 
Sybiraków”.

Pan Ryszard Janosz serdecznie podziękował wszystkim uczestni-
kom, a zwłaszcza dzieciom , młodzieży i żołnierzom, którzy zawsze 
wspierają sybirackie obchody rocznicowe. Zaprosił na następne uro-
czystości sybirackie w nadziei na normalne warunki po pandemii. 
Uroczystość zakończyło odprowadzenie Sztandarów i posterunku ho-
norowego.

Zazwyczaj na zakończenie spotykaliśmy się towarzysko na żołnier-
skiej grochówce, tym razem ze względu na pandemię zrezygnowano 
z tego punktu programu.

Opracowała: Nijola Stankiewicz-Latosik
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UROCZYSTOść NADANIA IMIENIA SYBIRAKÓW  
X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEMU W RZESZOWIE

Dzień 10 lutego 2021r. zapisał się na kartach historii Zespołu Szkół 
Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie jako jeden z najważniejszych 
i najbardziej doniosłych.

Tego dnia, dokładnie w 81 rocznicę pierwszej masowej wywózki 
Polaków na Syberię, odbyła się w kościele pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Rzeszowie uroczystość nadania imienia Sybiraków X Li-
ceum Ogólnokształcącemu wchodzącemu w skład naszej placówki.

Tablice pamiątkowe w budynku Szkoły

Z powodu obostrzeń sanitarnych związanych z epidemią korona-
wirusa uroczystość ograniczono do mszy świętej. Do kościoła przy-
byli zaproszeni goście: Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator 
Oświaty, przedstawiciele rzeszowskiego oddziału Związku Sybiraków 
z Panią prezes Danutą Zbyszewską na czele, reprezentanci rzeszow-
skiego oddziału Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej, Ma-
rian Boczar – sekretarz przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków, 
przedstawiciele służb mundurowych, księża, pracownicy szkoły oraz 
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uczniowie-kadeci realizujący Program Certyfikowany Wojskowych 
Klas Mundurowych. Rangę wydarzenia podniosła obecność pocztów 
sztandarowych: 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej w Jarosławiu, 
3 Batalionu Inżynieryjnego w Nisku, 3 Podkarpackiej Brygady Ochro-
ny Terytorialnej w Rzeszowie, Związku Strzeleckiego „Strzelec”.

Oprawę artystyczną obchodów przygotowały uczennice drugiej 
klasy liceum, a w służbie liturgicznej uczestniczyli uczniowie drugiej 
klasy technikum. Uroczystość otworzyła Dyrektor Szkoły Magdale-
na Bukała, która serdecznie powitała zebranych oraz w kilku słowach 
przedstawiła plan obchodów. Następnie rozpoczęła się msza święta, 
którą celebrował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Edward Białogłow-
ski w asyście proboszcza tutejszej parafii ks. Dariusza Gościmskiego 
oraz zaproszonych księży. W swojej homilii Ksiądz Biskup podkreślił, 
iż Sybiracy wybrani na patronów X Liceum Ogólnokształcącego są 
znakomitym wzorem patriotyzmu, moralności i wiary dla współcze-
snej młodzieży i ufa, że tak jak Sybiracy, zostaną oni wierni najwyż-
szym wartościom zawartych w słowach „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Punktem kulminacyjnym obchodów było poświęcenie przez Księ-
dza Biskupa sztandaru oraz pamiątkowej tablicy. Niezwykle wzrusza-
jący był moment przekazania sztandaru przez Panią Prezes Związku 
Sybiraków Oddział Rzeszów Danutę Zbyszyńską na ręce Dyrektora 
Szkoły Magdaleny Bukały, która z kolei wręczając go uczniom wyra-
ziła nadzieję, że będą się z nim obchodzić z najwyższą czcią i szacun-
kiem oraz będą stać na straży wartości, które ten sztandar reprezentuje.

Na zakończenie eucharystii głos zabrali zaproszeni goście. Pani 
Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, mówiła o potrzebie kultywowa-
nia pamięci o naszych rodakach, zesłanych na Sybir oraz o tym, że to 
kim jesteśmy, jaką mamy tożsamość wynika z naszej trudnej i bolesnej 
przeszłości.

Przemawiała także Danuta Zbyszyńska – Prezes Związku Sybira-
ków Oddział Rzeszów. W swoim wystąpieniu m.in. nakreśliła historię 
powstania rzeszowskiego oddziału Sybiraków, wspominała jak trudne 
były okoliczności historyczne i polityczne tego przedsięwzięcia. Na-
tomiast pan Marian Boczar mówił o zmowie milczenia wokół tematu 
zesłań w czasach komunizmu. Skazani na zapomnienie Sybiracy mogli 
dopiero po 1989 roku mówić otwarcie w przestrzeni publicznej o swo-
ich tragicznych losach. 
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Uczniowie X Liceum Ogólnokształcącego z przekazanym Sztandarem 
rzeszowskiego Oddziału Związku Sybiraków

Danuta Zbyszyńska prezes rzeszowskiego Oddziału Związku Sybiraków podczas 
ceremonii przekazania Sztandaru Oddziału X Liceum Ogólnokształcącemu.



KOMUNIKAT 1/14548

Słowo wieńczące uroczystość w kościele skierowała do uczestni-
ków Magdalena Bukała, w którym podkreśliła, że przyjęcie imienia 
Sybiraków przez X Liceum Ogólnokształcące to wielkie wyróżnienie 
i prestiż, ale także odpowiedzialność za krzewienie pamięci o zesłań-
cach przez społeczność szkoły.

Po mszy św. nastąpiło uroczyste złożenie wiązanek i zniczy pod 
Pomnikiem Sybiraków, znajdującym się w parku koło naszej szkoły.

Nadanie imienia Sybiraków naszej placówce oświatowej jest hoł-
dem złożonym ofiarom „Golgoty Wschodu” i dowodem na to, jak waż-
na dla nas jest historia.

OTWARCIE IZBY PAMIęCI  
STUBIEńSKICh ZESŁAńCÓW SYBIRU

W dniu 13.02.2021 r. w Szkole Podstawowej w Stubnie koło Prze-
myśla odbyło się uroczyste otwarcie ”Izby Pamięci Stubieńskich Ze-
słańców Sybiru”. Inicjatorem przedsięwzięcia był Wójt Gminy Stubno 
Pan Ryszard Adamski, autorem projektu i realizatorem Stowarzysze-
nie „Wspólny Cel” w partnerstwie z Gminną Placówką Kultury oraz 
Szkołą Podstawową w Stubnie. Projekt został sfinansowany ze środ-
ków Fundacji Orlen w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”.

W otwarciu Izby pamięci wzięły udział władze samorządowe oraz 
członkowie rodzin sybirackich. Ideą przewodnią izby jest upamiętnie-
nie mieszkańców Stubna, którzy 10.02.1940 r. zostali wywiezieni na 
Sybir. W ramach projektu powstała wystawa poświęcona tragicznym 
wydarzeniom jakie dotknęły miejscową ludność w okresie II wojny 
światowej. Ekspozycja zawiera zdjęcia, pamiątki oraz spisane wspo-
mnienia sybiraków. Z tej okazji młodzież ze Szkoły Podstawowej 
w Stubnie, przygotowała montaż słowno-muzyczny, w którym przed-
stawione były wspomnienia sybiraków, recytowane wiersze i pieśni. 
W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowano dwa konkursy pla-
styczne: „Laurka dla Sybiraka” i „Niepokonani – Losy Polaków na 
Syberii.

Dzięki tym działaniom mieszkańcy Gminy, a zwłaszcza młode po-
kolenie może poznać historię i tragiczne losy naszych mieszkańców.
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Izba Pamięci w Stubnie koło Przemyśla

Wystawa jest dostępna dla mieszkańców zgodnie z zaleceniami 
służb sanitarnych.

Tekst i zdjęcia: Danuta Ochenduszkiewicz  
Dyr. Gminnej Placówki Kultury

WYSTAWA  
„PO TORACh DZIEJÓW  

– OD DEPORTACJI DO REPATRIACJI”

W dniu 2 marca 2021 r. zwiedziliśmy w/w wystawę prezentowaną 
w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku przy ul. Warszaw-
skiej 79A.

Były to osoby: Tadeusz Chwiedź, Jolanta Hryniewicka i Prezes Sto-
warzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru Jerzy Bołtuć.
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Na wystawę zaprosiła Sybiraków dyrektor tego obiektu p. Iwona 
Szcześniak i współpracująca z Sybirakami p. Elżbieta Kaźmierczyk 
a wystawę przygotowała Fundacja MultiOcalenie, fundacja pozarzą-
dowa, która powstała w lipcu 2013 r.

Głównym celem fundacji jest integracja i pomoc imigrantom przy-
bywającym do RP – potomków osób deportowanych w budowaniu 
nowego życia w Polsce, promocja i wspieranie dialogu międzykultu-
rowego, promocja Podlasia oraz wsparcie Polonii w krajach b. ZSRR.

Wystawa ilustruje losy polskich rodzin deportowanych do Kazach-
stanu w latach 1936–1940. Jest to działanie skierowane do społeczeń-
stwa polskiego, które nie w pełni jest doinformowane na temat wielkiej 
fali deportacji tych lat. Duże wrażenie na zwiedzających zrobiła treść 
wystawy, pokazująca przejmujące codzienne zmagania z życiem i po-
zwoliła wczuć się w los ludzi, wyrwanych w środku nocy ze swoich 
domów i wywiezionych na nieludzką ziemię. Szkoda jedynie, że w tej 
chwili, w dobie pandemii, wystawa ta nie może być prezentowana 
w poszczególnych szkołach.

Opracowała: Jolanta hryniewicka



53

SYBIRACY UhONOROWANI MEDALEM  
„MERITO DE WRATISLAVIA  

– ZASŁUżONY DLA WROCŁAWIA”

Członkowie wrocławskiego Oddziału Związku Sybiraków Euge-
niusz Kuszka – prezes, Ryszard Janosz – wiceprezes, Roman Janik 
– wiceprezes, Włodzimierz Kowalczyk – wiceprezes, Edward Dru-
żyłowski – sekretarz, Jolanta Śliwińska – skarbnik, Romualda Wie-
ligda-Czerepak, w piątek 19 lutego 2021 r. odebrali z rąk prezydenta 
Wrocławia Jacka Sutryka pamiątkowe medale „Merito de Wratislavia 
– Zasłużony dla Wrocławia” za szczególne zasługi dla miasta. – To po-
dziękowanie za pracę na rzecz tego, aby w kolejnych pokoleniach wie-
dza o tragicznych wydarzeniach została utrwalona – mówił prezydent 
Jacek Sutryk podkreślając, jak ważne jest także znajdowanie klucza, 
aby trafić z niełatwym tematem do młodego pokolenia. We Wrocławiu 
mieszka dziś ponad 1000 Sybiraków.

Roman Janik odbiera odznaczenie z rąk prezydenta Jacka Sutryka

UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA
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Edward Drużyłowski z medalem „Merito de Wratslavia  
– Zasłużony dla Wrocławia”

Prezydent Jacek Sutryk i uhonorowani medalami  
„Merito de Wratislavia – Zaslużony dla Wrocławia”
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Działacze Związku Sybiraków Oddziału we Wrocławiu przedstawili 
prezydentowi projekt nadania Szkole Podstawowej nr 71 nazwy zwią-
zanej z tematem Sybiraków. W placówce zostały już przeprowadzone 
konsultacje ze społecznością szkolną, także specjalne lekcje historii.

Sybiracy poprosili także o rozpatrzenie prośby o zmianę dotychcza-
sowej, niewielkiej metrażowo siedziby przy ul. Kazimierza Wielkiego 
61 na nieco większą.

Prezydent obiecał rozpatrzyć obydwie prośby.

W 77. ROCZNICę LUDOBÓJSTWA  
W hUCIE PIENIACKIEJ I KOROśCIATYNIE

W Przemyślu 14 marca 2021 r. Stowarzyszenie Pamięci Polskich 
Termopil i Kresów, Przemyskich Rodzin Kresowych i Klubu Inteligen-
cji Katolickiej było organizatorem uroczystości w 77. rocznicę ludo-
bójstwa w Hucie Pieniackiej i Korościatynie oraz innych miejscowo-
ściach na Kresach i na Podkarpaciu, w której uczestniczyli członkowie 
przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków. Uroczystość rozpoczęła 
Msza św. koncelebrowaną odprawiona w kościele pw. św. Trójcy, któ-
rej przewodniczył i homilię wygłosił ks. prałat Stanisław Czenczek.

W homilii ksiądz prałat powiedział:
„…każdy bowiem kto się dopuszcza nienawiści, nienawidzi świata 

nie zbliża się do świata. To słowa Ewangelii. (…) W życiu ludzi i naro-
dów obserwujemy nienawiść. Nienawiść człowieka ukazaną w morder-
stwie Huty Pieniackiej na granicy Podola i Wołynia jest właśnie przy-
kładem, że ta światłość , która przyszła na świat, Jezus Chrystus, nie 
została przyjęta. Dzisiaj chcemy uczcić pamięć naszych rodaków za-
mordowanych w okrutny sposób w Hucie Pieniackiej 28 lutego 1944 r. 
Celem było zniszczenie Polaków, aby w tym miejscu mogła powstać 
Ukraina. Była to zbrodnicza ideologia, która nakazywała zniszczyć je-
den naród dla dobra drugiego. (…)

Mamy budować w świecie – jako chrześcijanie – cywilizację miło-
ści. Należy odrzucić nienawiść, która prowadzi do zabijania i wojny. 
Bądźmy dla siebie nawzajem życzliwi, przebaczajmy sobie urazy, bu-
dujmy wspólnotę w naszych rodzinach i wokół siebie. (…) 

UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA
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Dzisiaj upamiętniamy zbrodnię i pamięć o Ofiarach, które nie o ze-
mstę ale o pamięć wołają”.

Po nabożeństwie zgromadzeni przeszli przed tablicę w arkadii ko-
ścioła, gdzie odmówiono modlitwę za ofiary ludobójstwa dokonanego 
przez ukraińskich nacjonalistów. Następnie złożono kwiaty i zapalono 
znicze.

Huta Pieniacka – wyludniona wieś na Ukrainie, w obwodzie lwow-
skim, w rejonie brodzkim, od 1919 do 1945 roku w Polsce, od grudnia 
1920 w województwie tarnopolskim, w powiecie brodzkim, w gminie 
Pieniaki.

Zbrodnia w Hucie Pieniackiej – dokonana 28 lutego 1944 r. akcja 
pacyfikacyjna polskiej ludności cywilnej w Hucie Pieniackiej, w wyni-
ku której śmierć poniosło około 850 osób. Pacyfikacji dokonali, według 
śledztwa IPN, ukraińscy policjanci z jednego z batalionów 4 Pułku Po-
licji SS (niem. Galizisches SS Freiwilligen Regiment pod niemieckim 
dowództwem, wraz z okolicznym oddziałem Ukraińskiej Powstańczej 
Armii (najprawdopodobniej sotnia Dmytra Karpenki, ps. „Jastrub” 
z kurenia „Siromanci”, podległego III Okręgowi Wojskowemu Łyso-
nia) i oddziałem paramilitarnym składającym się z nacjonalistów ukra-
ińskich, pod dowództwem Włodzimierza Czerniawskiego.

Huta Pieniacka liczyła wówczas 172 gospodarstwa i około 1000 
mieszkańców, we wsi znajdowało się również spora liczba uciekinie-
rów (m.in. z Wołynia), którzy opuszczali miejsca zamieszkania oba-
wiając się fali morderstw dokonywanych przez nacjonalistów ukra-
ińskich i wspomagających ich miejscowych ukraińskich chłopów. 
Ocalało około 160 osób.

We wsi działał liczący około czterdziestu osób oddział samoobrony 
dowodzony przez przybyłego ze Lwowa Kazimierza Wojciechowskie-
go, ps. „Satyr”. Na początku 1944 roku przebywała w Hucie grupa dy-
wersyjna NKWD „Zwycięzcy” Dmitrija Miedwiediewa. Wiadomość 
o tym fakcie dotarła do niemieckich władz okupacyjnych. Po opusz-
czeniu wioski przez Sowietów 23 lutego we wsi pojawił się patrol po-
licyjny złożony z Ukraińców. Doszło do potyczki z oddziałem samo-
obrony wspartym przez 2 pluton AK z Huty Wierchobuskiej. Polacy 
sądzili, że mają do czynienia z przebranymi upowcami. Podczas walki 
zginęło dwóch napastników w mundurach policyjnych (Oleksy Bo-
baka i Roman Andrijczuk). Na podstawie ich dokumentów udało się 
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Tablice pamiątkowe w arkadii kościoła pw. św. Trójcy w Przemyślu

Członkowie rodzin Kresowych
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ustalić, że byli oni żołnierzami stacjonującej w Brodach SS Freiwilli-
gen Division „Galizien”. Zabitym Niemcy urządzili w Brodach mani-
festacyjny pogrzeb, a do Huty Pieniackiej wysłali jeden z batalionów 
4. galicyjskiego pułku policji SS (około 500–600 osób), dowodzony 
przez niemieckiego kapitana.

28 lutego 1944 roku kompanie jednego z batalionu 4. galicyjskiego 
pułku ochotniczego SS wspomagani przez chłopów z okolicznych wsi, 
i według niektórych źródeł przez sotnię UPA „Siromanci” oraz poli-
cjantów z Podhorzec, otoczył wieś ze wszystkich stron. Po wystrze-
leniu 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 Ukra-
ińcy. Uciekających mieszkańców rozstrzeliwali. Pozostałych wypro-
wadzali z domów i grupami prowadzili do kościoła.

Po południu rozpoczęto wyprowadzać z kościoła kilkudziesięcio-
osobowe grupy, które doprowadzano do stodół i drewnianych zabudo-
wań gospodarczych. Następnie obiekty te ostrzeliwano z broni maszy-
nowej i podpalano.

Około godziny 17. sprawcy krwawej pacyfikacji opuścili wieś. 
Ocalały cztery zabudowania położone na uboczu, kościół i szkoła. 
Nieliczni mieszkańcy, którym udało się przeżyć, znaleźli schronienie 
w Hucie Wierchobuskiej, Złoczowie i innych okolicznych miejscowo-
ściach. Pomordowanych pochowano w dwóch zbiorowych mogiłach 
koło kościoła i szkoły.

Huta Pieniacka przestała istnieć w ciągu kilku godzin i nie podnio-
sła się do dziś.

Tekst i zdjęcia: Marian Boczar

TYDZIEń POLSKI W MANChESTERZE

18 marca 2021 r. przedstawiciele Konsulatu RP w Mancheste-
rze przekazali książki i wyposażanie do rozbudowywanej biblioteki 
w Polskim Centrum Wilno w Eccles.

Mamy nadzieję, że bogata oferta Centrum będzie służyła mieszkań-
com Manchesteru.



59UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA



KOMUNIKAT 1/14560

81. ROCZNICA ZBRODNI KATYńSKIEJ.  
UROCZYSTOśCI W PRZEMYśLU

13 kwietnia 1943 r. niemieckie radio podało informację o odkryciu 
w miejscowości Kosogory grobów polskich oficerów zamordowanych 
przez żołnierzy radzieckich. Polacy zginęli od strzałów w tył głowy. 
W dwa dni później radio w Moskwie nadało komunikat mówiący, iż 
„oszczercy Goebbelsa rozpowszechniali podłe wymysły”. Miejsce 
straceń zostało odkryte przez Niemców w lutym 1943 r. Zaprowadził 
ich tam Iwan Kisielew, chłop z pobliskiej wsi Gniezdowo. W Lesie Ka-
tyńskim oficerowie NKWD rozstrzelali 4143 polskich jeńców z obozu 
w Kozielsku. 17 kwietnia rząd polski w Londynie poprosił Między-
narodowy Czerwony Krzyż o zbadanie sprawy. Jednocześnie z taką 
prośbą zwrócili się do tej organizacji Niemcy.

W 81. rocznicę tych wydarzeń w Przemyślu odbyły się uroczysto-
ści upamiętniające ofiary mordu w Katyniu i innych miejscach zbrod-
ni, w których wzięli udział przedstawiciele przemyskiego Oddziału 
Związku Sybiraków. Rozpoczęły się Mszą św. w intencji ofiar w ko-
ściele o. o. Karmelitów Bosych, a przewodniczył jej o. Krzysztof Gór-
ski – Przeor, który przywitał przybyłych słowami: „Gromadzimy się, 
by rozważać słowa, które są dla nas ważną rzeczywistością. Słowa: 
Ojczyzna, bohater, pamięć, patriotyzm. Dzisiaj uczcijmy pamięć boha-
terów naszej Ojczyzny. Uczcimy pamięć Tych, którzy oddali za naszą 
Ojczyznę życie. Nie można złożyć większej ofiary, a my, chrześcijanie, 
o tym wiemy. Módlmy się za pomordowanych w Katyniu”. Kazanie wy-
głosił ks. prałat Stanisław Czenczek.

Na zakończenie zespół wokalny z 5 batalionu strzelców podhalań-
skich zaśpiewał pieśń „Katyń” i odegrano hymn „Boże coś Polskę…”

Po nabożeństwie zgromadzeni złożyli kwiaty przed z tabliczka-
mi umieszczonymi w kościele, które upamiętniają pomordowanych 
w Katyniu. Ciąg dalszej uroczystości odbył się przy Grobie Katyńskim 
i pomniku „Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia”.

Tekst i zdjęcia: Marian Boczar
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Zgromadzeni na uroczystości przedstawiciele Związku Sybiraków  
i Rodzin Katyńskich
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Przy pomniku „Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia”.

TRZY ROCZNICE  
– PIŁAWA GÓRNA

W sobotę 10 kwietnia Piława Górna upamiętniła trzy rocznice waż-
ne dla narodu polskiego. Przedstawiciele samorządu i Związku Sybira-
ków złożyli kwiaty i zapalili znicze przed pomnikiem na placu Piastów 
Śląskich, żeby uczcić ofiary katastrofy smoleńskiej, zbrodni katyńskiej 
i drugiej zsyłki na Sybir.

Dziś obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Święto 
państwowe przypomina o akcie ludobójstwa dokonanym na polskiej 
inteligencji przez NKWD w 1940 roku. W Lesie Katyńskim, w Charko-
wie i Miednoje 81 lat temu Sowieci zamordowali 21 857 oficerów Woj-
ska Polskiego i Policji Państwowej, profesorów, duchownych i lekarzy.

Na obchody upamiętniające tragiczne dla narodu polskiego wyda-
rzenia lecieli 10 kwietnia 2010 r. przedstawiciele rządu z Prezydentem 
RP Lechem Kaczyńskim na czele. Jak się okazało, delegacja polska 
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udawała się w swój ostatni rejs, bo zagraniczna wizyta została tragicz-
nie przerwana katastrofą samolotu Tu 154 M.

13 kwietnia to także 81. rocznica drugiej deportacji Polaków na Sy-
bir. Szacuje się, że wywieziono wówczas blisko 61 tys. ludzi. Zsyłka 
objęła urzędników państwowych, policjantów, nauczycieli, działaczy 
politycznych i przedstawicieli ziemiaństwa.

Ówczesny dramat Polaków na Wschodzie obrazują losy rodziny 
Chodorowskich z Knyszyna w województwie białostockim. Jak poda-
je IPN, kiedy w Katyniu mordowano podporucznika rezerwy dr Józefa 
Chodorowskiego i jego starszego brata Bronisława, Sowieci deporto-
wali ich rodziców do Kazachstanu. Z zesłania powróciła jedynie scho-
rowana matka.

Samorząd Piławy Górnej upamiętnił te rocznice jednego dnia. Zni-
cze na Placu Piastów Śląskich zapłonęły w sobotę 10 kwietnia. Kwia-
ty pod Pomnikiem Bohaterów Walk o Wolność Ojczyzny ku Czci 
Wszystkich Ofiar i Prześladowań Nazistowskich i Komunistycznych 
to wyraz hołdu dla Polaków, których życie dramatycznie zakończyło 
się na Wschodzie.

Pomnik Bohaterów Walk o Wolność Ojczyzny ku Czci Wszystkich Ofiar 
i Prześladowań Nazistowskich i Komunistycznych
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Przedstawiciele samorządu i Związku Sybiraków składają kwiaty pod pomnikiem 
na placu Piastów Śląskich (od lewej: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Piła-
wie Górnej Wiktor Jeziorski, Radny Rady Miejskiej w Piławie Górnej Arnold Kor-
dasiewicz, Zastępca Burmistrza Piławy Górnej Marta Sochacka-Pelczar, Burmistrz 
Piławy Górnej Krzysztof Chudyk, Sekretarz Gminy Małgorzata Drebot oraz Sekre-
tarz Generalny Związku Sybiraków Eugeniusz Kuszka)

MY PANDEMII NIE USTęPUJEMY… 
UROCZYSTOśCI W ODDZIALE ŁÓDZKIM

Mimo zaawansowanego wieku, dolegliwości zdrowotnych Roda-
ków i „ przedłużającej się wizyty” koronawirusa poruszająca się jesz-
cze garstka Sybiraków, stara się przekazać młodemu pokoleniu prawdę 
o losach Rodaków zesłanych na nieludzką ziemię.

Początek 2021 roku zaskoczył nas niemiłymi informacjami. Przed-
stawimy jedną z nich.

W dniu 14 stycznia 2021 roku pożegnaliśmy naszego kolegę Bog-
dana Rymarczyka, założyciela Koła Łódź-Górna Widzew, członka Za-
rządu Oddziału, aktywnego działacza.
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Podczas uroczystości pogrzebowej o owocnej współpracy śp. Bog-
dana ze Szkołą Podstawową nr 64 przypomniała pani dyrektor Anna 
Jagielska. Przedstawiciel Zarządu Oddziału Związku Sybiraków Mi-
chał Makatun przypomniał o współpracy Koła Łódź-Górna Widzew 
z Kołem Sybiraków w Łucku i o inicjatywie powstania dwóch zna-
ków pamięci: Ronda Sybiraków i tablicy 20-lecia Oddziału Łódzkie-
go w kościele p.w. Maksymiliana M. Kolbego. W trakcie uroczystości 
panie z Klubu „Dąbrówka” odegrały „Hymn Sybiraków”. Uroczysty 
kondukt pogrzebowy prowadził Sztandar Szkoły Podstawowej nr 64.

Poczet Sztandarowy Szkoły Nr 64 w czasie pochówku prezesa Koła Łódź-Górna 
i Widzew Bogdana Rymarczyka

Tradycyjnie od wielu lat rocznicę pierwszej masowej deportacji 
Polaków na Sybir obchodzimy w kościele Najświętszej Marii Panny 
Różańcowej w Pabianicach.

W roku bieżącym uroczystość z okazji rocznicy 10 lutego odbyła 
się w dniu 14 lutego 2021 roku, na którą przybyli Sybiracy w bardzo 
ograniczonej ilości z pięciu Kół Łódzkiego Oddziału. Na sybiracką 
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uroczystość przybyli przedstawiciele: Prezydenta Miasta Pabianic, 
Starosty, Rady Miejskiej i Powiatowej, przedstawiciele AK, Solidar-
ności i Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki.

Po wysłuchaniu „Hymnu Sybiraków”, przybyłych na uroczystość 
rocznicową przywitał ks. Radosław Pawłowski. Msza św. odbyła się 
w intencji Sybiraków zmarłych na zesłaniu, zamordowanych w obo-
zach, poległych w walkach na frontach wschodnim i zachodnim, za 
zmarłych już po powrocie do kraju oraz w intencji żyjących Sybiraków 
w podzięce za powrót do Ojczyzny, Mszy św. przewodniczył również 
ks. R. Pawłowski.

Po zakończeniu Mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli pod 
tablicę upamiętniającą wydarzenia z lat 1939–1954, aby oddać hołd 
wszystkim deportowanym i więzionym.

Ks. R. Pawłowski odczytał modlitwę, następnie delegacje złożyli pod 
tablicą kwiaty, zapalili znicze i na tym uroczystość została zakończona.

Uczestnicy składają kwiaty pod tablicą poświęconą represjonowanym Rodakom

1 marca 2021 r., Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
przed Pomnikiem Ofiarom Komunizmu przy alei Anstadta w Łodzi 
spotkali się przedstawiciele środowisk kombatanckich i osób represjo-
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nowanych, władz państwowych, parlamentarzystów oraz władz woje-
wódzkich i miejskich, by złozyć kwiaty i oddać hołd pomordowanym 
i prześladowanym.

„Bardzo cieszę się z tego, że tu jesteśmy i po raz kolejny oddajemy 
cześć tym, którzy podjęli walkę z komunizmem, podjęli walkę o wolną 
Polskę, którzy nie zaniechali tej walki po zakończeniu II wojny świato-
wej” – zaznaczył marszałek województwa Grzegorz Schreiber.

Na uroczystość przybyli: minister spraw zagranicznych Zbigniew 
Rau, wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński, dyrektor oddziału IPN 
w Łodzi Dariusz Rogut, były prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki, prze-
wodniczący NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej Waldemar Krenc, 
poseł Włodzimierz Tomaszewski, delegacja Związku Legionistów 
Polskich i ich Rodzin, Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 roku”, 
przedstawiciele 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej i Związku 
Sybiraków Oddział w Łodzi. W imieniu Sybiraków kwiaty złożył przy 
pomniku Ofiarom Komunizmu Michał Makatun.

Składanie kwiatów pod Pomnikiem Ofiarom Komunizmu.  
Pierwszy z lewej Michał Makatun (Sybirak)

UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA
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W tym półroczu uroczyście obchodziliśmy setne urodziny naszej 
zasłużonej Sybiraczki, Pani Ireny Pawłowskiej, która została wyróż-
niona Odznaką Weterana służącego w drugiej wojnie światowej Mili-
tary medals: a matter of honour. Pani Irena Pawłowska została uhono-
rowana w 2007 roku.

Gratulacje z okazji setnej rocznicy pani Irenie przekazał Prezes 
Rady Ministrów, który m.in. zaznaczył: „Należy Pani do pokolenia 
głęboko doświadczonego najnowszą historią Polski. Była Pani świad-
kiem wielu trudnych, ale i doniosłych wydarzeń, które kształtowały ko-
lejne pokolenia Polaków, ich patriotyzm i miłość do Ojczyzny.

Seniorzy stanowią niezwykle istotną grupę naszego społeczeństwa. 
Możecie Państwo bardzo wiele dać rodzinie, najbliższemu otoczeniu 
i szczególnie młodym ludziom wkraczającym w czas dokonywania 
pierwszych, życiowych wyborów. Święty Jan Paweł II nazwał Seniorów 
„strażnikami pamięci zbiorowej”, którzy „mają szczególny tytuł, aby 
być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości”. Proszę więc pamię-
tać, że wciąż potrzebujemy Pani doświadczenia i życiowej mądrości”.

Życzenia Jubilatce przekazała Prezydent Miasta Łodzi podkreśla-
jąc: „Pośród wielu znaczących dat na mapie ludzkiego życia, jubileusz 
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setnych urodzin jest niezwykłym wydarzeniem. Ta piękna rocznica, któ-
ra pozwala spojrzeć na miniony czas, wypełniony radościami, nadzie-
ją, wiarą, miłością, przyjaźnią, ale także codzienną pracą i zwykłymi 
problemami”.

W piśmie do Jubilatki Prezesa i Sekretarza Generalnego Zarządu 
Głównego Związku Sybiraków czytamy: „Zarząd Główny Związku Sy-
biraków składa Pani z okazji 100 urodzin najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, pomyślności i radości z dnia codziennego. Życzymy dalszych 
szczęśliwych dni w gronie kochających osób”.

W 81. rocznicę drugiej masowej deportacji Polaków na Sybir 
(13 kwietnia 1940 roku) w kościele pw. św. Antoniego z Padwy w Ło-
dzi 11.04.2021 roku spotkali się Sybiracy. Uroczystość rozpoczęła się 
odegraniem Hymnu Sybiraków. Mszy św. przewodniczył ks. kanonik 
Jarosław Kaliński.

 
Przed Tablicą Pamięci Sybirakom…
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We Mszy św. uczestniczyli Sybiracy podobnie jak w Pabianicach 
z następujących Kół: z Bałut, Górnej i Widzewa, Śródmieścia-Polesia, 
Pabianic i Zgierza.

Z darami ołtarza wystąpili: Edward Golański, Alojzy Sąsiadek, 
Wanda Rudna i Teresa Patrzyczna.

Za odprawioną Mszę św. z okazji 81. rocznicy drugiej masowej wy-
wózki Rodaków na Sybir podziękowali Wanda Rudna i Alojzy Sąsiadek.

Po błogosławieństwie udzielonym przez proboszcza uczestnicy 
Mszy św. przeszli pod tablicę poświęconą

PAMIĘCI POLAKÓW
ZAMĘCZONYCH W ZWIĄZKU SOWIECKIM

W LATACH 1939–1956

Kwiaty pod tablicą od Sybiraków złożył Ryszard Szałowiło, prezes 
Koła Związku Sybiraków w Pabianicach.

Zbrodnia Katyńska, której ofiarą padło blisko 22 tys. polskich ofi-
cerów, była działaniem niezrozumiałym nawet na gruncie „logiki” ter-
roru stalinowskiego. Być może władzami ZSRR kierowało poczucie 
zemsty za przegraną wojnę polsko-bolszewicką, albo też rolę odegra-
ła niezłomna postawa Polaków wobec pojawiających się propozycji 
współpracy z władzą sowiecką – czytamy na stronie internetowej. De-
legacja Łódzkich Sybiraków kwiaty złożyła pod Pomnikiem Katyń-
skim w godzinach popołudniowych.

Tekst i zdjęcia: Teresa Patrzyczna i Stanisław Jurkin

UPAMIęTNIANIE hISTORII O GOLGOCIE WSChODU 
W RAfAŁÓWCE

Pod tym hasłem spotkaliśmy się 27 kwietnia br. w Szkole Podsta-
wowej im. Sybiraków w Rafałówce k. Białegostoku. Było to uczczenie 
rocznicy II masowej deportacji i odsłonięcie tablicy pamiątkowej bę-



71

dącej wyrazem wdzięczności za rozpowszechnianie w lokalnym śro-
dowisku historii o wywózkach na Sybir w czasie II wojny światowej.

Udział w uroczystości wzięli: fundator tablicy Zenon Puchalski, 
prezes Oddziału Związku Sybiraków Tadeusz Chwiedź, sekretarz Od-
działu Jolanta Hryniewicka, prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Ze-
słańców Sybiru Jerzy Bołtuć, prowadząca spotkanie dyr. szkoły Edy-
ta Szóstko-Łapińska, burmistrz m. Zabłudowa Adam Tomanek wraz 
z pracownikami , księża w obrządku katolickim i prawosławnym oraz 
poczet sztandarowy szkoły.

Wprowadzenie do tematu spotkania omówiła dyr. szkoły, jak rów-
nież przywitała w ciepłych słowach przybyłych gości.

Uroczystość rozpoczęła się hymnem Sybiraków, a następnie odsło-
nięto i poświęcono tablicę pamiątkową o treści:

Z WDZIĘCZNOŚCIĄ
ZA UPAMIĘTNIANIE HISTORII

O GOLGOCIE WSCHODU
ZENON PUCHALSKI

SYBIRAK
RAFAŁÓWKA 2021

Z lewej strony tablicy godło Sybiraków.

Przed budynkiem szkoły w Rafałowce

UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA
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Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na szkole im. Sybiraków w Rafałówce dokonują: 
Tadeusz Chwiedź – prezes Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku, Burmistrz 
m. Zabłudowa Adam Tomanek, fundator tablicy Zenon Puchalski

Poświęcenie tablicy pamiątkowej
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Po tej części uroczystości zabrał głos fundator tablicy Zenon Pu-
chalski. Oświadczył, że jako dawny mieszkaniec Zacisza, czuł moral-
ny obowiązek upamiętnienia historii deportacji mieszkańców Zacisza 
i wielkie podziękowanie za rolę szkoły w jej przekazywaniu.

Następnie zabrał głos prezes Tadeusz Chwiedź. Nakreślił rolę hi-
storii w przekazywaniu wiedzy młodemu pokoleniu i wielkie zasługi 
kierownictwa szkoły w udostępnianiu tej wiedzy uczniom.

Burmistrz m. Zabłudowa Adam Tomanek podziękował przedstawi-
cielom szkoły za zorganizowanie tego spotkania i wyraził wdzięczność 
za rolę, jaką pełni szkoła w tym rejonie.

Po zakończonej uroczystości przy szkole (w ścisłym reżimie sani-
tarnym), wszyscy obecni udali się do pomnika w Zaciszu, gdzie w ci-
szy i skupieniu złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze.

   

Ten dzień pozostanie na długo w naszej pamięci jako dowód ludz-
kiej ofiarności i kontynuowania prawdziwych losów naszej historii.

Tekst: Jolanta hryniewicka
Zjęcia: Szkoła im. Sybiraków w Rafałówce
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XXXI OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA SYBIRAKÓW  
DO GRODźCA I CZęSTOChOWY

Przebieg Pielgrzymki w tym roku był nietypowy, była ona jedno-
dniowa i było bardzo mało Sybiraków, przyczyną były obostrzenia 
związane z koronawirusem COVID-19. Na uroczystość przybyły tylko 
2 poczty sztandarowe.

8 maja czteroosobowa grupa Sybiraków z Oddziału Łódzkiego 
uczestniczyła rano w Grodźcu Opolskim – w Sanktuarium Matki Bo-
żej Sybiraków, gdzie Mszy św. przewodniczył ks. Zdzisław Banaś 
i wygłosił homilię. Po Mszy św. do zebranych przemówili Wojewoda 
Opolski i Sołtys Gminy grodzieckiej. Po uroczystości Sybiracy i za-
proszeni goście złożyli kwiaty pod tablicą na ścianie frontowej świą-
tyni o brzmieniu:

PAMIĘCI
OFICERÓW POLSKICH

ZAMORDOWANYCH W KATYNIU
ZAGINIONYCH

Z OSTASZKOWA I STAROBIELSKA
ORAZ MARTYROLOGII POLAKÓW

WYWIEZIONYCH NA SYBIR

Grodziec. Delegacje Zesłańców w Kalwarii Sybiraków
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Łodzianie składają kwiaty pod tablicą pomordowanym Rodakom

Na zakończenie uroczystości Sybiracy i zaproszeni goście zrobili 
wspólne zdjęcie z Wojewodą Opolskim.

Po Mszy św. i krótkiej rozmowie z księdzem kapelanem Z. Bana-
siem wyruszyliśmy w podróż powrotną do Łodzi.
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W godzinach popołudniowych w kaplicy Cudownego Obrazu Mat-
ki Bożej na Jasnej Górze Mszę św. odprawili Ojcowie Paulini w kon-
celebrze z ks. Zdzisławem Banasiem Krajowym Duszpasterzem Sy-
biraków, który modlił się za Panią Irenę Pawłowską w stulecie jej życia 
i wszystkich Sybiraków.

Tekst i zdjęcia: Teresa Patrzyczna i Stanisław Jurkin

UROCZYSTOśCI W ZACISZU  
W 81. ROCZNICę DEPORTACJI NA SYBIR

W dniu 13 czerwca 2021 r. z okazji kolejnej rocznicy deportacji 
mieszkańców na Syberię i do Kazachstanu mieszkańców Zacisza 
i okolic wzięliśmy udział w uroczystej mszy św. w kościele pw. św. 
Piotra i Pawła w Zabłudowie. Główna część uroczystości odbyła się 
przy obelisku w kol. Zacisze.

Po wysłuchaniu hymnu Sybiraków, modlitwie ks. proboszcza w in-
tencji zmarłych i żyjących Sybiraków, prowadząca spotkanie Sekretarz 
Jolanta Hryniewicka, przywitała wszystkich zebranych z imienia i na-
zwiska oraz poczty sztandarowe szkoły im. Sybiraków w Rafałówce 
i Ochotniczej Straży Pożarnej również z tej miejscowości.

Poproszony o głos burmistrz Zabłudowa p. Adam Tomanek przybli-
żył ideę tego spotkania i przypomniał, że spotykamy się w tym miejscu 
już od 21 lat.

W okolicznościowym przemówieniu p. Tadeusz Chwiedź, prezes 
Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku omówił przyczyny de-
portacji, główne powody represji, jakie spotkały leśników w I maso-
wej wywózce oraz przesłanie zawarte w Statucie Związku – przeba-
czenie, pojednanie i zgoda – jakie my Sybiracy mamy przekazywać 
młodemu pokoleniu.

Uświetnieniem uroczystości była dekoracja nadanymi odznaczenia-
mi związkowymi – Zasłużony dla Związku Sybiraków paniom Cecylii 
Halickiej i Barbarze Kulikowskiej oraz Honorowymi Odznakami Sy-
biraka nauczyciele szkoły im. Sybiraka w Rafałówce pani Małgorzacie 
Godlewskiej i panu Leszkowi Matysewicz.
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Przemawia Prezes Związku Sybiraków Z.O. w Białymstoku Pan Tadeusz Chwiedź. 
Obok Pani Sekretarz Jolanta Hryniewicka

Moment dekoracji.
Dekoruje Pan Tadeusz Chwiedź Prezes 
Związku Sybiraków Z.O. w Białymstoku 
obok asystuje Pani Sekretarz Jolanta 
Hryniewicka

UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA
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Z powodu awarii prądu nie odbyła się część artystyczna (pogoda), 
ale i tak podziękowaliśmy dzieciom i nauczycielom za włożony trud 
w przygotowanie przedstawienia.

Następnym punktem programu była niecodzienna sprawa. Popro-
szona o głos p. dyrektor szkoły im. Sybiraków Edyta Szóstko-Łapiń-
ska powiedziała, że decyzją Rady Szkoły, posadzony w 2006 roku dąb, 
otrzymał imię Sybirak. Tabliczka z datą 2006 i 2021 została umiesz-
czona przy drzewie, obecnie już sporej wielkości.

Uroczyste składanie kwiatów i zapalenie zniczy, w ciszy i skupie-
niu dopełniło powagi uroczystości. Również obecność wielu zapro-
szonych gości, a szczególnie prezesa Podlaskiego Stowarzyszenia 
Zesłańców Sybiru p. Jerzego Bołtucia, Przewodniczącej Rady miasta 
i gminy Antoniny Kuna wraz z osobami towarzyszącymi, dyrektor 
Ośrodka Animacji Kultury p. Cecylią Halicką, przedstawicieli nad-
leśnictwa Żednia, Muzeum Pamięci Sybiru p. Moniką Szarejko oraz 
wielu mieszkańców kol. Zacisze.

Na zakończenie prowadząca spotkanie podziękowała wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia uroczy-
stości.

Tekst: Jolanta hryniewicka
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ODESZlI OD NAS

Ze smutkiem i żalem zawiadamiamy,  
że 2 stycznia 2021 roku, w wieku 85 lat zmarła 

śp. Aleksandra Szemioth
Wieloletni prezes krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków,  

członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków.  
Przewodnicząca Komisji Historycznej przy Zarządzie Głównym.

Słowa pożegnania skierowane przez Prezesa Zarządu Głównego 
Związku Sybiraków Pana Kordiana Borejko:
Szanowna Rodzino pogrążona w żałobie, przyjaciele z krakow-
skiego Oddziału Związku Sybiraków, Szanowni Państwo.
Gromadzimy się dzisiaj, by towarzyszyć w ostatniej ziemskiej 
drodze i pożegnać naszą koleżankę sybiraczkę, Panią Aleksan-
drę Szemioth. Przeszył nas wszystkich ból z powodu straty tak 
zacnej osoby, powszechnie szanowanej i oddanej sprawom Sy-
biraków.
Pani Aleksandra całym sercem, z ogromnym poświęceniem od-
dała się pracy na rzecz Związku Sybiraków i utrwaleniu pamięci 
o tragicznych losach wielu tysięcy Polaków a nawet 1 350 tysię-
cy deportowanych w głąb ZSRR. Angażując się do pracy w Ko-
misji Historycznej zarówno krakowskiego Oddziału Związku 
Sybiraków jak i Zarządu Głównego dążyła do jak najbardziej 
dokładnego ustalenia liczby zesłanych na „nieludzką ziemię’, 
zabiegała o zachowanie w pamięci młodego pokolenia losów 
Zesłańców.
Za swoją pracę na rzecz środowiska kombatanckiego została 
odznaczona miedzy innymi; Krzyżem Zesłańca Sybiru, Meda-
lem „Pro Bono Polonia”, Złotą Odznaką za Zasługi dla Związku 
Sybiraków.

Cześć Jej pamięci! 
Zarząd Główny Związku Sybiraków
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Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,  
że w dniu 4 stycznia 2021 r., w wieku 90 lat zmarł 

śp. Bogdan Rymarczyk
Sybirak, długoletni prezes Zarządu Koła Łódź Górna-Widzew 
oraz w latach 90. był członkiem Zarządu Łódzkiego Oddziału 

Związku Sybiraków. Był inicjatorem nadania w 1997 roku 
nazwy „Rondo Sybiraków” w Łodzi. Odznaczony Krzyżem 

Zesłańców Sybiru, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, 
medalem Pro Patria, Odznaką Honorową Sybiraka,  

Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków.
Cześć Jego pamięci! 

Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Łodzi

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiany,  
że w dniu 5 stycznia 2021 r., w wieku 88 lat zmarł 

śp. Tadeusz Rymaszewski
Nasz śp. kolega Tadeusz, aktywnie uczestniczył  

w ruchu kombatanckim zajmując najwyższe funkcje statutowe 
w Związku Sybiraków. Przez wiele lat pełnił odpowiedzialną 
funkcję Przewodniczącego Krajowego Sądu Koleżeńskiego 

przy Zarządzie Głównym Związku Sybiraków.  
Ostatnio pełnił obowiązki Prezesa Okręgowego  

Zarządu Związku Inwalidów Wojennych.
Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek głębokiej wiary, 

człowiek szlachetny i niezwykle uczynny. Umiał żyć z innymi 
i w szerokim zakresie żył dla innych. Za ofiarną pracę 

i długoletnią działalność kombatancką odznaczony został 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wieloma 
odznaczeniami resortowymi, regionalnymi i kombatanckimi.

Cześć Jego pamięci!
Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku



83

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 92 lat  
odeszła na wieczną wartę do Pana 

śp. Lidia Teresa Argasińska
Praca śp. Lidii to był przykład godności, lojalności, miłości  

do Ojczyzny, patriotyzmu nie na pokaz, ale noszonego głęboko 
w sercu. To także przykład ofiarnego, codziennego trudu, siły 
w pokonywaniu przeciwności losu. Cieszyła się, wspominała, 

opowiadała o młodych latach spędzonych na zesłaniu.
Za swoją pracę na rzecz środowiska kombatanckiego 
wyróżniona wieloma odznaczeniami związkowymi 

i państwowymi. Nagroda Honorowa „Świadek Historii”, 
Srebrna i Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Związku 

Sybiraków, Krzyż Zesłańców Sybiru, Medal Pro-Patria, Medal 
100-lecia Odzyskania Niepodległości, to nieliczne odznaczenia, 

które oprócz podziękowań za pracę w edukacji historycznej 
młodzieży otrzymała.

Cześć Jej pamięci!
Zarząd Terenowego Koła Sybiraków w Lubaczowie

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 88 lat  
odszedł na wieczną wartę do Pana 

śp. Walenty Jabłoński
Po przejściu na emeryturę, Pan Walenty czynnie 

i z poświęceniem działał społecznie w Zarządzie Oddziału 
Związku Sybiraków jako członek Prezydium  

i Prezes Koła Sybiraków Nr 10.  
Pan Walenty wytrwale pracował nad upamiętnieniem  

swoich i Sybirackich przeżyć i jak mawiał „trzeba to zostawić 
potomnym”, stąd napisane książki, wspomnienia, pisma, 

notatki, wywiady i udział w filmach, reportażach.
Cześć Jego pamięci!

ODESZLI OD NAS
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Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 93 lat  
odszedł na wieczną wartę do Pana 

śp. Józef Dzikowski
Pan Józef Dzikowski – Prezes Honorowy Związku Sybiraków 
w Kielcach, był zasłużonym Sybirakiem działający na rzecz 

tych, którzy byli świadkami i uczestnikami czasu wojny 
i prześladowań Narodu Polskiego.

W latach 1987–89 podjął się wysiłku dotarcia do wszystkich 
zesłańców na Sybir, którzy mieszkali na terenie województwa 
kieleckiego. Efektem jego wysiłków było utworzenie Oddziału 

Wojewódzkiego w Kielcach reaktywowanego Związku 
Sybiraków. Podczas pierwszego Walnego Zgromadzenia 

wybrano go na Prezesa Oddziału. Funkcję tę pełnił  
od 1989 r. do 2009 r. Na Walnym Zgromadzeniu Oddziału 

Wojewódzkiego w 2009 r. nadano mu dożywotnio tytuł  
Prezesa Honorowego Oddziału Wojewódzkiego Związku.

Cześć Jego pamięci!

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 9 marca zmarł 
śp. Zygmunt Michał Goławski

– żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, sybirak, Kustosz Pamięci 
Narodowej, kawaler Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia 
Polski, wieloletni członek władz centralnych Związku Żołnierzy 
Narodowych Sił Zbrojnych oraz Prezes Okręgu XII Podlaskiego 
ZŻNSZ, współzałożyciel i prezes siedleckiego oddziału Związku 
Sybiraków, wielokrotny więzień PRL, honorowy obywatel Miasta 

Siedlce, inicjator i budowniczy licznych miejsc upamiętnień 
martyrologii Narodu Polskiego, współbudowniczy pierwszego 

w Polsce pomnika katyńskiego, katolicki działacz opozycji
narodowo-niepodległościowej, uczestnik Ruchu Obrony Praw 
Człowieka i Obywatela, współzałożyciel Konfederacji Polski 

Niepodległej, weteran walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
Cześć Jego pamięci!
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Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 91 lat  
odszedł na wieczną wartę do Pana  

p. płk Leon Wagner
Bardzo aktywny członek Zarządu Oddziału. Inicjator i fundator 

Tablicy Pamiątkowej poświęconej Sybirakom z Kraski. 
Skarbnik Zarządu Oddziału.

Człowiek wielkiego serca, wspaniały kolega i przyjaciel, 
zawsze służył pomocą.
Cześć Jego pamięci!

Zarząd Oddziału i Sybiracy z Łomży

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,  
że w dniu 31 grudnia 2020 r., w wieku 97 lat zmarł 

śp. henryk Kszyszczak
Założyciel i pierwszy prezes  

Oddziału Związku Sybiraków w Olsztynie.
Cześć Jego pamięci! 

Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Olsztynie

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 81 lat  
odszedł na wieczną wartę do Pana 

śp. Jerzy Szymanowski
Sybirak, wieloletni Dyrektor Zespołu Szkół Medycznych 

w Łomży i Studium Pielęgniarskiego w Kolnie.
Jeden z założycieli Związku Sybiraków w Łomży.  

Wiceprezes Zarządu, Prezes Koła Łomża.
Cześć Jego pamięci!

Zarząd Oddziału i Sybiracy z Łomży
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