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Warszawa, 14 czerwca 2011 roku

uroczystość wręczenia 
Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej 

im. Grzegorza jakubowskiego” 

Panie.Prezesie!
Szanowni laureaci!
Panie.i.Panowie!!

Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na uroczystości 
wręczenia Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej im. Grzegorza Jaku-
bowskiego”. Gratuluję osobom i instytucjom wyróżnionym w bieżącym 
roku tym zaszczytnym tytułem: panu Adamowi Borowskiemu, panu 
Adamowi Macedońskiemu, pani Ewie Siemaszko i panu Władysławowi 
Siemaszko, Związkowi Sybiraków oraz Społecznemu Komitetowi Pa-
mięci Górników KWK Wujek Poległych 16 grudnia 1981 roku. Aktyw-
ność i zasługi Państwa oraz reprezentowanych przez Państwa stowarzy-
szeń zostały docenione i godnie uhonorowane.

Zaszczytnym tytułem Kustosza Pamięci Narodowej kapituła wyróż-
niła już wiele znaczących postaci naszego życia publicznego, by wspo-
mnieć tylko o Władysławie Bartoszewskim, Januszu Kurtyce oraz Pawle 
Jasienicy. Laureatami nagrody były także polskie i zagraniczne instytu-
cje, jak Stowarzyszenie Archiwum „Solidarności” czy Instytuty Józefa 
Piłsudskiego w Londynie i Stanach Zjednoczonych. Wymienione – tylko 
nieliczne przecież – przykłady osób i instytucji wyróżnionych nagrodą 
dowodzą, że Kapituła podejmuje wysiłek dostrzeżenia i uhonorowania 
różnorodnego typu działań służących kształtowaniu naszej historycznej 
tożsamości. Lata 1939 – 1989 były w dziejach naszego narodu okresem 
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niezwykle dramatycznym, dlatego pielęgnowanie pamięci o tej epoce 
i jej bohaterach, do czego jesteśmy moralnie zobowiązani, wymaga za-
angażowania, rzetelności i umiejętności współdziałania wielu, często 
bardzo różnych, osób i instytucji, które podejmują to wielkie wyzwanie.

Warto dziś, w dniu uroczystego wręczenia tegorocznej nagrody, pod-
kreślić, że dzięki licznemu już gronu jej laureatów Instytut Pamięci Na-
rodowej nie był i nie jest osamotniony w swoich działaniach na rzecz 
odsłaniania i opisywania trudnych kart naszych najnowszych dziejów. 
Jest także niezwykle cenne, że Instytut potrafi  dostrzec i nagrodzić tak 
zróżnicowane formy publicznej aktywności, które łączy to, że wpisują 
się w jego misję lub stanowią znaczące wsparcie w jej wypełnianiu.

Raz jeszcze gratulując tegorocznym Kustoszom Pamięci Narodowej, 
życzę Państwu i reprezentowanym przez Państwa organizacjom, by ten 
zaszczytny tytuł stanowił nie tylko potwierdzenie głębokiego sensu do-
tychczasowych działań, ale także zachętę do dalszej aktywności. 

Instytutowi Pamięci Narodowej życzę zaś, aby w wypełnianiu swojej 
misji zawsze mógł liczyć na wsparcie tych wszystkich instytucji i osób, 
którym leży na sercu troska o rozwijanie historycznej świadomości Po-
laków.

                                      Bronisław Komorowski
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uROcZySTOŚĆ WRęcZeNIA NAGROdy 
KuSTOSZ PAMIęcI NAROdOWej 2011

14 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się uroczyste 
wręczenie Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej. W roku 2011 nagrody 
otrzymali:

– Ewa Siemaszko i Władysław Siemaszko
– Adam Macedoński
– Adam Borowski
– Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK „Wujek” poległych 16 

grudnia 1981 roku
– Związek Sybiraków
Jako pierwsi z rąk prezesa IPN Franciszka Gryciuka nagrodę odebrali Ewa 

Siemaszko i Władysław Siemaszko, którzy wiele lat swojego życia poświęcili 
dokumentowaniu zbrodni na Wołyniu. Ewa Siemaszko, wspominając począ-
tek działalności dokumentacyjnej, powiedziała, że wraz z ojcem zostali nieja-
ko przymuszeni przez rzeczywistość do zajęcia się tą tematyką. Kiedy proble-
mem zbrodni na Wołyniu starali się zainteresować historyków, nie spotkali się 
z pozytywnym odzewem, dlatego postanowili wziąć sprawy w swoje ręce.

Statuetki Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej



7SPRAWY ORGANIZACYJNE

Laureaci Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej – drugi od lewej prezes Tadeusz 
Chwiedź

Prof. Andrzej Paczkowski przekazuje nagrodę Kustosz Pamięci Narodowej prezesowi 
Związku Sybiraków Tadeuszowi Chwiedziowi
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Adam Macedoński, współtwórca konspiracyjnego Instytutu Katyńskiego  
i pierwszej Rodziny Ofiar Katyńskich, odebrał nagrodę z rąk pierwszego 
prezesa IPN prof. Leona Kieresa. Wzruszony mówił: „dziękuję Bogu, że 
mogłem dożyć czasów, w których można mówić nie tylko o zbrodniach ko-
munistycznych, ale także rosyjskich i ukraińskich”.

Adam Borowski, kolejny z laureatów, to działacz „Solidarności” od 1980 
roku. Za swój największy sukces uznał jednak wydanie albumu o żołnie-
rzach wyklętych. Odbierając nagrodę zwrócił uwagę, że jeszcze 10 lat temu 
niewiele mówiło się o ludziach walczących z sowietami o demokratyczną 
Polskę. Adamowi Borowskiemu nagrodę wręczyła dr Barbara Fedyszak-Ra-
dziejowska, ostatnia przewodnicząca Kolegium IPN.

„Byłem ranny w »Wujku«, dzięki Bogu przeżyłem. To, co teraz robię, 
jest niejako spłatą długów wobec tych kolegów, którzy ponieśli wówczas 
śmierć” – powiedział po odebraniu nagrody Krzysztof Pluszczyk, przewod-
niczący Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK „Wujek” pole-
głych 16 grudnia 1981 roku. Nagrodę wręczył dr Adam Grajewski, pierwszy 
przewodniczący Kolegium IPN.

W roku 2011 wyróżniony został również Związek Sybiraków – najlicz-
niejsza organizacja kombatancka (ok. 39 tys. członków). Jak powiedział 
Prezes Zarządu Tadeusz Chwiedź, celem Związku jest „upamiętnianie ofiar 
sowieckich zsyłek. Robimy to nie dlatego, aby rozdrapywać niezabliźnione 
rany, lecz by służyć przebaczeniu i pojednaniu”. Nagrodę wręczył prof. An-
drzej Paczkowski, pierwszy przewodniczący Rady IPN.

Obecny na uroczystości doradca Prezydenta RP min. prof. Tomasz Na-
łęcz podziękował laureatom w imieniu Bronisława Komorowskiego za 
odkrywanie nieznanych i przypominanie zapomnianych kart historii Pol-
ski. Podkreślił, że wyróżnieni wspomagają państwowe instytucje powo-
łane do badania naszych dziejów i przekazywania społeczeństwu prawdy 
historycznej.

Zebrani na uroczystości goście wysłuchali koncertu fortepianowego  
w wykonaniu Pawła Wakarecego, finalisty XVI Międzynarodowego Konkur-
su Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Pianista zadedyko-
wał koncert wszystkim dotychczasowym laureatom Kustosza Pamięci Na-
rodowej, a szczególnie Elżbiecie Zawackiej „Zo”, z którą łączyło go bliskie 
pokrewieństwo.
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ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
ZWIĄZKU SYBIRAKÓW

W OLSZTYNIE

ul Jagielońska 41, 10-273 Olsztyn

Olsztyn, 25.01.2011 r.

„Jeśli zapomnę
o nich to Ty Boże
na Niebie
Zapomnij o mnie”

A. Mickiewicz

Ukochane w Bogu me Siostry i Bracia, Sieroty byli wychowanko-
wie Syberyjskich Domów Dziecka i Biezprizornyje z lat 1940–1946.

Dziś zwracam się do Was kochani z propozycją spotkania się na XII 
Krajowym Zjeździe, który odbędzie się w dniach 29.08.–02.09.2011 
r. w Domu Wczasowym „Wodomierzanka” w Karpaczu.

Pragnę powiadomić Was, że pomaga mi w zorganizowaniu Zjazdu 
wiceprezes Zarządu Głównego pani Bożena Dudzińska, którą mam 
nadzieję wszyscy zapamiętaliście z poprzednich Zjazdów organizo-
wanych w Karpaczu.

Uzgodniłem z dyrekcją Ośrodka cenę pobytu na Zjeździe, która 
wynosi 85 zł za osobodzień z wyżywieniem.

Bardzo serdecznie Was bracia i siostry zapraszam do wzięcia 
udziału w tym Zjeździe, gdyż jest to ostatni przeze mnie organizowa-
ny Zjazd.

Wasz brat z Died Domu w Birusińsku w Tajszeckim Rejonie w Ir-
kuckiej Obłasti.

PS 
Opłatę za uczestnictwo w Zjeździe można dokonać bezpośrednio 

w Ośrodku „Wodomierzanka”, albo wpłacić przekazem na niżej po-
dane nazwisko właściciela ośrodka „Wodomierzanka”.

Pani Anna Sus – „Wodomierzanka” tel. 75-7619575
ul. Wilcza 5
58-540 Karpacz

XII Zjazd Wychowanków Syberyjskich 
domów dziecka
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Wcześniej zgłosić uczestnictwo w Zjeździe – zarezerwowano 100 
miejsc dla XII Zjazdu.

Z pozdrowieniem
eugeniusz Grabski

Wiceprezes
Zarządu Głównego

Związku Sybiraków

Program
XII Krajowego Zjazdu Polskich Sierot – byłych wychowanków Sybe-

ryjskich Domów Dziecka (Biezprizornych) z lat 1940–1946

Zjazd odbędzie się w Karpaczu w Ośrodku Wypoczynkowym „Wodo-
mierzanka” przy ulicy Wilczej 5 w dniach 30 VIII do 02 IX 2011 r.

I dzień – wtorek
30 VIII 2011 r.

8.00 – 9.00 – śniadanie
10.00 – 11.00 – Msza św. w kościele parafi alnym w Karpaczu
11.30 – 13.30 – Uroczyste spotkanie uczestników Zjazdu 
z przedstawicielami władz:
kierownikiem urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,
przewodniczącym Sejmiku Dolnośląskiego – Jerzym Pokojem,
starostą Miasta Jeleniej Góry i Powiatu – Jackiem Włodygą,
burmistrzem Karpacza B. Malinowskim,
przedstawicielami Związku Sybiraków i dyrektorami pięciu 
szkół o imieniu sybirackim wraz z pocztami sztandarowymi.
Przewiduje się powitanie wszystkich uczestników. Przemówienia 
osób zaproszonych, występy artystyczne.
14.00 – 15.30 – wspólny uroczysty obiad wraz z zaproszonymi gośćmi.
15.30 – 18.30 – spotkania w grupach.
19.00 – kolacja z wieczorkiem tanecznym w „Wodomierzance”.
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II dzień – środa
31 VIII 2011 r.

8.00 – 9.00 – śniadanie
9.30 – 13.30 – przejazd do stadniny koni – Rancho w Ścięgnach.
Zwiedzanie i uczestniczenie w programie oraz obiad.
14.00 – 15.00 – powrót do „Wodomierzanki” – czas wolny 
(spotkania w grupach).
15.00 – 19.00 – zwiedzanie Karpacza (kościółek Vang, Hotel 
Gołębiewski, wyciąg na Śnieżkę, skocznia narciarska i inne atrakcje).
19.00 – 22.00 – kolacja, spotkania w grupach, wieczorek taneczny.

III dzień – czwartek
01 IX 2011 r.

8.00 – 9.00 – śniadanie
9.00 – 10.00 – zwiedzanie kościoła w Milkowie,
10.00 – 14.00 – wyjazd do Kowar:
wycieczka na teren Parku Miniatur Zamków Dolnośląskich,
w drugiej części przejazd do Jeleniej Strugi w Kowarach – 
zwiedzanie sztolni rudy uranu,
14.00 – 15.30 – powrót do Karpacza na obiad w „Wodomierzance”,
15.30 – 19.00 – występy artystyczne Zespołu „Sybiraczki”,
19.00 – 22.00 – kolacja pożegnalna, spotkania w grupach.

IV dzień – piątek
02 IX 2011 r.

7.00 – 9.00 – śniadanie z pobraniem prowiantu na podróż.

Podziękowanie za udział w Zjeździe, szczęśliwej podróży!

Wiceprezes Zarządu Głównego
Związku Sybiraków
Eugeniusz Grabski

Wiceprezes Zarządu Głównego
Związku Sybiraków
Bożena Dudzińska
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NASZe lOSy
W Warszawie odbyło się zorganizowane przez Związek Kombatantów 

Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych spotkanie, w czasie któ-
rego, między innymi, referat wygłosił przewodniczący Rady Wojewódzkiej 
Związku Sybiraków pan Ryszard Piotrowski.

My, Sybiracy, jesteśmy dziś pokoleniem 80, 90-latków, pokoleniem scho-
dzącym powoli ze sceny. Ale nurtuje nas myśl, co o nas będą pamiętać, jaka 
wiedza pozostanie o nas i naszych tragicznych losach. 

Żyjemy dziś w świecie mediów. One weszły we wszystkie sfery naszej 
wiedzy i naszej pamięci, one kształtują wręcz świadomość.

Warszawski Oddział Związku Sybiraków, wychodząc naprzeciw po-
trzebom chwili, przy wsparciu Klubu Wojsk Lądowych, opracował ponad  
40-minutowy film „Losy zesłańców Sybiru”. Film zawiera materiały zarów-
no filmowe jak i z zakresu malarstwa dotyczące kilku epok historii Polski 
– od XVI wieku, okres odzyskania przez Polskę niepodległości, aż po naj-
nowszą historię – represjonowanie w okresie PRL. Muzyka – „Marsz Sybi-
raków” jest znakomitym tłem dla omawianych wydarzeń. Komentarz jest 
rzetelny, treściwy z położonym naciskiem na deportacje Polaków w roku 
1940 (lutowa, kwietniowa, czerwcowa) i w 1941 r.

Pokazano jak liczne były deportacje, według danych statystycznych – 
1080000 osób; według danych zebranych przez Związek Sybiraków – około 
1350000 osób. Przedstawiono procedurę deportacji, środki lokomocji (wa-
gony dla bydła), przewożenie ludzi na tereny często bez zabudowań, w tem-
peraturze do minus 50°C.

Pomoc miejscowej ludności pozwalała na przetrwanie w trudnych warun-
kach. Autorzy materiału filmowego mówią jasno, że nie naród rosyjski jest 
winien tym tragediom, lecz ówczesny reżim.

Poruszono w sposób zwięzły, uporządkowany wydarzenia, o których 
przez wiele lat nie wspominały podręczniki historii. Wielu Polaków zapisało 
się na terenie Syberii jako znakomici uczeni. W filmie wykorzystano także 
wywiady z żyjącymi uczestnikami tych tragicznych wydarzeń.

Płyta jest bardzo dobrze przygotowanym materiałem edukacyjnym,  
o mocnym akcencie patriotycznym.
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Dążymy do tego, aby był wykorzystywany, upowszechniany na lekcjach 
historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, na zajęciach z wycho-
wania w szkołach na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. 

Zdaniem twórców filmu, w czasach obecnych najważniejsze jest podtrzy-
mywanie pamięci o tym co było, a przede wszystkim o tych, którzy cierpieli 
za to, że byli Polakami, a nie tracili nadziei na powrót do ojczyzny. Film roze-
słany został do polskich szkół, tak więc Sybirak idąc na spotkanie do szkoły 
zaprezentuje film, a potem odpowiadać będzie na ewentualne pytania.

Opracowaliśmy także film „Sybiracy na frontach II wojny światowej”, 
jako swoistą odpowiedź na uwłaczającą żołnierzom dyskusję części history-
ków i polityków, który front był ważniejszy – zachodni czy wschodni.

Korzystając z możliwości, pragnę w imieniu Sybiraków podziękować 
serdecznie obecnemu wśród nas min. Zbigniewowi Zielińskiemu. To dzięki 
niemu nasze środowisko zostało docenione, to jemu najwięcej mamy do za-
wdzięczenia. 

Pragnę odnieść się także do tezy przedstawionej przez prof. J. Wilczura, 
że Polacy potrafią się zmobilizować w trudnych sytuacjach. To prawda. Tam 
na Syberii my, polscy zesłańcy, tworzyliśmy jedną rodzinę. Swary i podziały 
zaczęły się dopiero wówczas, kiedy rozpoczęło się formowanie polskiego 
wojska, armii gen. Andersa. Nie wszyscy do niej zdążyli. Nie zdążył mój 
ojciec i ja – 15-letni chłopak. Od podjętych wówczas represji wyzwoliło nas 
dopiero powstanie Związku Patriotów Polskich, które otworzyło nam po-
przez 1 Dywizję drogę do Ojczyzny.

Pamiętajmy – jedność i więź Polaków jest naszą największą narodową 
wartością.

Przedruk z „Polsce Wierni”
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POdZIęKOWANIe

Komisja Socjalna Zarządu Głównego Związku Sybiraków w imieniu po-
wodzian składa serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom, którzy 
wsparli finansowo sybiraków poszkodowanych na Wschodzie i tych z okolic 
Bogatyni i Zgorzelca.

Lista ofiarodawców:
Koło Związku Sybiraków
w Wasilkowie   – 250 zł
nr 14 w Białymstoku   – 900 zł
nr 3 w Białymstoku   – 300 zł
nr 13 w Białymstoku   – 800 zł
nr 10 w Białymstoku   – 600 zł
nr 9 w Białymstoku   – 500 zł
w Dolistowie   – 280 zł
Oddział ZS w Białymstoku  – 1000 zł
nr 6 w Białymstoku   – 500 zł
nr 12 w Białymstoku   – 500 zł
w Bielsku Podlaskim   – 1000 zł
w Sokółce    – 200 zł
w Choroszczy   – 100 zł
nr 7 w Białymstoku   – 100 zł
nr 11 w Białymstoku   – 500 zł
nr 2 w Białymstoku   – 2000 zł
nr 8 w Białymstoku   – 400 zł
w Drohiczynie   – przekazano do wsi Dobre gmina Wilków
                                                      woj. lubelskie 20 bel siana
Bolków    – 200 zł
Jelenia Góra Śródmieście  – 1000 zł
Jelenia Góra Zabobrze  – 1000 zł
Lwówek Śląski  – 2000 zł
Platerówka    – 3500 zł
Oddział ZS w Jeleniej Górze – 2000 zł
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w Barlinku    – 415 zł
w Dębnie    – 150 zł
w Dobiegniewie   – 100 zł
w Gorzowie Wlkp.   – 1240 zł
w Lipianach    – 200 zł
w Międzyrzeczu   – 700 zł
w Myśliborzu   – 100 zł
w Sulęcinie    – 700 zł
w Strzelcach Krajeńskich  – 300 zł
w Skwierzynie   – 530 zł
w Trzcielu    – 100 zł
w Rzepinie    – 1000 zł
  Razem:     5535 zł

w Iławie   – 100 zł (ze środków własnych)
w Ostródzie    – 1000 zł
w Giżycku    – 400 zł (ze zbiórki)
w Olsztynku    – 410 zł (ze zbiórki)
w Węgorzewie  – 400 zł (ze środków własnych)
w Szczytnie    – 200 zł (ze zbiórki)
w Górowie Iławieckim – 100 zł (ze zbiórki)
w Kętrzynie    – 300 zł (ze środków własnych)
nr 2 w Olsztynie  – 413 zł (ze zbiórki)
w Lidzbarku Warmińskim – 500 zł (ze środków własnych)
w Mrągowie    – 500 zł (ze środków własnych)
nr 1 w Olsztynie  – 500 (ze środków własnych 
                                                  + 20 zł (ze zbiórki)
w Morągu   – 100 zł (ze środków własnych)
Zarząd Oddziału   – 57 zł (ze zbiórki)
Oddziału w Szczecinie  – 13410 zł (dla 15 powodzian)

Oddział Związku Sybiraków 
w Bydgoszczy
Koło Bydgoszcz-Śródmieście – 300 zł (imiennie)
w Gliwicach    – 1600 zł (imiennie dla Bogatyni)
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w Kielcach    – 700 zł (indywidualnie członkowie 
oddziału złożyli się na pomoc dla sandomierzanina Romana 
Drewnowskiego)
w Koszalinie    – 600 zł
w Płocku    – 1000 zł dla p. Olgi Kurczyk z Bogatyni
w Sieradzu
Koło Wieluń    – 200 zł
w Sokołowie Podlaskim  – 200 zł (na konto Zarządu Głównego)
w Słupsku    – 1000 zł
w Wałbrzychu   – 1410 zł
w Warszawie wspólnie z kołami terenowymi – 2000 zł dla sybiraka 
z Sandomierza + 645 zł na konto Zarządu Głównego
we Włocławku   – 420 zł
w Zielonej Górze   – ok. 2500 zł

Przewodnicząca
Komisji Socjalnej przy Zarządzie Głównym

Związku Sybiraków
mgr Bożena dudzińska
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ABy PRZySZłe POKOleNIA PAMIęTAły...
Dzięki wieloletniej działalności Koła Naukowego Historyków Uniwersy-

tetu Pedagogicznego w Krakowie i inicjatywie jego opiekuna dr. Huberta 
Chudzio – powołano do życia „Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń 
i Przesiedleń”. To badawcze i popularyzatorskie przedsięwzięcie ma na celu 
naukową weryfi kację i pełniejsze ukazanie prawdy historycznej.

Ofi cjalne otwarcie biura „Centrum” nastąpiło 1 marca 2011 r. z udziałem 
sybiraków, władz Małopolski na czele z wojewodą Stanisławem Kracikiem, 
pracownikami naukowymi Uniwersytetu Pedagogicznego z rektorem Mi-
chałem Śliwą, młodzieżą studencką. Projekt zakłada, że w skład tej nauko-
wej placówki będą wchodzić: 

– Muzeum interaktywne – w którym w nowoczesny sposób przedstawio-
ne byłyby losy polskich tułaczy;

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Historyków UP i SybiracyCzłonkowie Studenckiego Koła Naukowego Historyków UP i Sybiracy
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– Jednostka badawcza – zaj-
mująca się gromadzeniem mate-
riałów, organizowaniem konfe-
rencji, wydawaniem publikacji 
o przymusowych migracjach;

– Biblioteka i Archiwum 
Centrum Dokumentacji. 

„Centrum Dokumentacji...” 
powstało w celu ochrony przed 
zapomnieniem losów miesz-
kańców Rzeczpospolitej od 
czasów konfederatów barskich 
po czasy współczesne. Posze-
rzenie i rozpowszechnienie 
wiedzy o przymusowych wy-
siedleniach odbywa się po-
przez spotkania edukacyjne, 
konferencje naukowe i publi-
kacje. Ważnym zadaniem jest 
zbieranie relacji od świadków 
historii, gdyż osobiste świade-
ctwo najsilniej działa na uczu-
cia. Studenci i doktoranci hi-
storii od kilku lat dokumentują 
losy Polaków z okresu II wojny 
światowej, mając świadomość 

tego, że jest to ostatnia szansa by zarejestrować wypowiedzi i wspomnie-
nia tych, którzy przeżyli Sybir. Wojewoda małopolski Stanisław Kracik 
uzasadniając konieczność powołania „Centrum” powiedział: „ trwa wy-
ścig z czasem. Ocalić od zapomnienia i przekazać świadectwa tych, którzy 
przeżyli Golgotę Wschodu można tylko teraz. Za kilkanaście lat będzie to 
już niemożliwe.

Ogromne zaangażowanie i tzw. dobra energia młodych pracowników 
stwarza warunki owocnej współpracy z zesłańcami w kraju i za granicą. Bar-
dzo zaktywizowała się Polonia i wielu ludzi, którzy przemierzyli szlak z Sy-

mująca się gromadzeniem mate-
riałów, organizowaniem konfe-
rencji, wydawaniem publikacji 
o przymusowych migracjach;

Centrum Dokumentacji. 

powstało w celu ochrony przed 
zapomnieniem losów miesz-

po czasy współczesne. Posze-
rzenie i rozpowszechnienie 
wiedzy o przymusowych wy-
siedleniach odbywa się po-
przez spotkania edukacyjne, 
konferencje naukowe i publi-
kacje. Ważnym zadaniem jest 
zbieranie relacji od świadków 
historii, gdyż osobiste świade-
ctwo najsilniej działa na uczu-
cia. Studenci i doktoranci hi-

Sybiracy przy zbiorach. Od lewej: Artur i Ry-
szard Woźniakowscy, prezes Związku Sybiraków 
w Katowicach Danuta Sedlak, Janusz Żuławski

Organizatorzy Centrum z SKNH UP z wicepre-
zesem Związku Sybiraków w Krakowie panią 
Aleksandrą Szemioth
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berii dookoła świata chętnie udziela wywiadów i przekazuje pamiątki, które 
będą wielkim bogactwem „Centrum Dokumentacji”. 

Sporym dorobkiem może poszczycić się już autor projektu „Centrum” dr 
H.Chudzio i studenci historii. Brali oni udział w ekspedycji naukowej do 
Tanzanii i Ugandy pn.: „Polskie nekropolie w Afryce Wschodniej”. W czasie 
tej misji dokonali renowacji i uporządkowali cmentarze oraz sporządzili do-
kumentację filmową i fotograficzną znaków pamięci na tułaczym szlaku.

W listopadzie 2010 r. doktorant z Instytutu Historii UP Mariusz Solarz 
wraz ze studentem Mateuszem Maryjką brali udział w konferencji naukowej 
dotyczącej polskich osiedli w Afryce Wschodniej podczas II wojny świato-
wej. W ramach sesji naukowej w Ugandzie wygłosili referaty na temat losów 
Polaków Sybiraków – Afrykańczyków dla studentów miejscowych uczelni.

Dużą wartość posiadają wywiady. Doktorant UP – Krzysztof Kędziora 
mówił, że od drobnej informacji dochodzi się do przeżyć, które wzbudzają 
emocje, a potem zostają w głowie. Pamięta każdego z rozmówców nie tylko 
z imienia i nazwiska, lecz również z twarzy i z historii jego życia.

Relacje z wywiadów ilustrowane fotografiami, można było zobaczyć na 
wystawie zatytułowanej „Polacy Sybiracy w Wielkiej Brytanii – Leicaster”.

Otwarcie „Centrum” stało się wydarzeniem medialnym, czego dowodem 
były relacje w prasie, radiach i TVP. Poza aktualną siedzibą przy ul. Brackiej 
w Krakowie, wojewoda małopolski zobowiązał się przekazać na potrzeby 
naukowców zabytkowy obiekt – Fort Skotnicki. Z pewnością będzie to miej-
sce chętnie odwiedzane w przyszłości przez młodzież szkolną i turystów. 

Do członków Zarządu Głównego Związku Sybiraków Danuty Sedlak – 
prezes Oddziału ZS w Katowicach oraz Aleksandry Szemioth – wiceprezes 
Oddziału ZS w Krakowie zwrócono się z prośbą o uczestnictwo w pracach 
Rady Naukowej Wspierającej „Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń 
i Przesiedleń”. Propozycja została przyjęta, gdyż sybirakom bliska jest idea 
utrwalająca pamięć losów zesłańców.

Każdy może wspomóc działalność „Centrum” wpłacając dowolne datki 
na jego konto.

Nr konta: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 z dopiskiem „CENTRUM 
DOKUMENTACJI”.

danuta Sedlak
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NASZe POWROTy
Od 3 czerwca 2011 r. na peronie pierwszym szczecińskiego dworca stoi 

bydlęcy wagon, taki jaki 65 lat temu wiózł Sybiraków, łagierników i kre-
sowiaków na Pomorze Zachodnie. Z megafonów dworcowych rozlega się 
głos informujący tłumy zgromadzonych ludzi, także podróżnych, którzy 
z niedowierzaniem słuchają, że właśnie nadjechał pociąg wiozący ludzi, któ-
rzy mają za sobą łagry, kołchozy i kopalnie ZSRR, a także wysiedleńców 
z przedwojennych Kresów Wschodnich RP.

(„Kurier Szczeciński” 27 marca 1946 roku poinformował, że przyje-
chało 265 tys. ludzi z obszarów Rosji Radzieckiej). Po chwili orkiestra 
12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej gra hymn państwowy, po nim 
z głośników słyszymy Hymn Sybiraków, Goście stoją na baczność, Sybiracy 
śpiewają ze ściśniętymi gardłami, w oczach mają łzy. Żołnierze Ludowe-
go Wojska Polskiego powoli otwierają drzwi wagonu, niepewnie wychodzą 
„Sybiracy”(aktorzy) wlokąc tobołki, rozglądają się dookoła, ich wsie i miasta 
leżą już w granicach innego państwa, teraz tutaj będą budować swoją toż-

Wysiadają Sybiracy
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Przemówienie marszałka województwa Olgierda Geblewicza

Symboliczne powitanie
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Sybiracy pokazują skąd przyjechali

Marszałek województwa Olgierd Geblewicz i Sybiracy
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samość. Po chwili rozpoczyna swoją działalność tu na peronie Państwowy 
Urząd Repatriacyjny, wydaje zebranym i przypadkowym podróżnym „do-
kumenty” (kopie oryginałów PUR z lat 1946-47). Jak wyglądały pierwsze 
chwile po przyjeździe na „Ziemie Odzyskane” opowiadają dwie sybiracz-
ki Janina Niesobska i Wanda Samborska, która przywiozła z Kazachstanu 
Sztandar harcerski, demonstrując zebranym jego replikę. Grupę sybiraków 
symbolicznie przywitał marszałek zachodniopomorski Olgierd Geblewicz 
a także parlamentarzyści z naszego województwa. Marszałek wojewódz-
twa w słowach skierowanych do sybiraków powiedział m.in. „65 lat temu 
jechaliście z bagażem najgorszych wspomnień. Wypędzenia z domu, wie-
lotygodniowej podróży bydlęcymi wagonami, przenikliwego zimna, głodu, 
wszechobecnej śmierci. W Waszej pamięci są wspomnienia pracy ponad siły, 
bezsilnego gniewu, rozpaczy, tęsknoty i samotności. Wspomnienia o chwi-
lach, w których marzyło się tylko o chlebie i powrocie do kraju. Przywie-
ziono Was tu na ziemie, na których wtedy wszyscy byli obcy. Wam było 

Posłanka Magdalena Kochan i marszałek województwa Olgierd Geblewicz
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trudniej, bo Wy nie mieliście wyboru, bo Wy przyjechaliście tu z miejsc,  
o których mówić nie było wolno. Latami byliście pod szczególnym nad-
zorem, sprawdzano, czy nie opowiadacie niepotrzebnych rzeczy o tym, co 
przeszliście w Związku Radzieckim. To mogłoby zepsuć dobry wizerunek 
bratniego kraju, tak mozolnie budowany przez nową polską ludową władzę. 
Dzisiejsze uroczystości są po to, żeby przypominać skąd jesteśmy i po to, 
żeby po latach symbolicznie Was tu wreszcie powitać.” Po części oficjalnej 
każdy mógł zwiedzić wagon, wziąć na pamiątkę kserokopie radzieckich ga-
zet z tamtych lat, obejrzeć wystawę plenerową ilustrującą dzieje sybiraków 
i kresowiaków na Pomorzu Zachodnim przygotowaną przez Muzeum Na-
rodowe i Archiwum Państwowe w Szczecinie. Na zakończenie, każdy, kto 
przyszedł na uroczystość mógł zjeść grochówkę przygotowaną i serwowaną 
przez kucharzy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Kilka godzin przed uroczystością na dworcu, w gmachu Dyrekcji PKP od-
były się lekcje prowadzone przez Sybiraków: Franciszkę Kobylińską, Zdzi-
sława Freja, Jerzego Dudzińskiego i Romana Gronowskiego. W lekcjach 
wzięło udział 120 uczniów szkół ponadpodstawowych z Wałcza, Gryfic, 
Świnoujścia i Szczecina. Po lekcjach uczniowie pojechali na Cmentarz Cen-
tralny, gdzie z przewodnikiem zwiedzili miejsca pamięci narodowej a pod 
Pomnikiem Sybiraków złożyli kwiaty, tam też sybiraczka Danuta Kwiat-
kowska opowiadała im o losach tych, co nie wrócili z „nieludzkiej ziemi”.

Dzień wcześniej (2 czerwca) w Muzeum Narodowym odbyła się konfe-
rencja popularnonaukowa na temat badań nad środowiskiem Polaków przy-
byłych ze Wschodu po II wojnie światowej na Pomorze Zachodnie oraz de-
bata wokół książki „Wygnańcy” prof. Jana Piskorskiego.

Wagon oraz wystawę Muzeum można było zwiedzać do 22 czerwca br.

Głównym organizatorem dwudniowych obchodów 65-lecia powrotów 
był Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach 
projektu Centrum Dialogu Przełomy oraz Związek Sybiraków Oddział  
w Szczecinie, PKP Szczecin i 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana.

Role żołnierzy LWP, funkcjonariuszy MO, urzędników PUR i młodych 
sybiraków odegrała Grupa Rekonstrukcyjna oraz uczniowie Gimnazjum im. 
Sybiraków.

Iwona Biedulska
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dZIeń MATKI
Z okazji Dnia Matki w dniu 24 maja w Kole Praga Północ, w Domu Kul-

tury Zacisze, odbyło się spotkanie zorganizowane przez panią Danutę Ko-
miniakową. Kilkunastoosobowa grupa śpiewała pieśni o matce z ostatnich 
100 lat. Wiersz Mariana Jonkajtysa „Matka Sybiraczka” odczytał Ryszard 
Piotrowski. Po części ofi cjalnej był smaczny obiad, zwłaszcza młoda kapusta 
ugotowana zgodnie ze staropolską recepturą – bez kwasu; na zakończenie 
podano wety. 

25 maja było odsłonięcie tablicy ku czci Matki Sybiraczki, którą zapro-
jektował Maksymilian Biskupski, twórca Pomnika Poległym i Pomordowa-
nym na Wschodzie. Odsłonięcie zorganizowała młodzież. Na wszystkich 
uroczystościach, niezależnie od ich rangi, jest obecny Sekretarz General-
ny Związku Sybiraków pan Stanisław Sikorski, który zabiera głos krótko 
i bardzo rzeczowo.

Irena Głowacka

BOhATeRSKA MATKA

Urodziłam się w Komunarze – na Syberii 
– dokąd rodzice wraz z rodzeństwem zostali 
wywiezieni. Rodzina moja była liczna. Miałam 
ośmioro rodzeństwa:

Jadwiga – siostra ur. 1926 r.
Czesław – brat 1928 r. – nie żyje
Franciszka – siostra 1930 r. 
Mieczysław – brat 1932 r. – nie żyje
Józef – brat 1934 r. – nie żyje
Władysław – brat – 1936 r. 
Ewa – siostra 1938 r.
Regina – ja 1940 r.
Helena – siostra 1943 r.

– dokąd rodzice wraz z rodzeństwem zostali 
wywiezieni. Rodzina moja była liczna. Miałam 
ośmioro rodzeństwa:

Regina Żuk
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Rodzice (mama będąca w ciąży) zostali zatrzymani wraz z pozostałą ro-
dziną w miejscowości Zenonowo, pow. Wilejka, woj. wileńskie. Nad ranem, 
10 lutego 1940 roku sowieccy żołnierze weszli do mieszkania i w tym, w co 
byliśmy ubrani, przewieźli saniami do pociągu w Smurgoń, a stamtąd byd-
lęcymi wagonami na Syberię, Krasnojarski Kraj, Szyryński rejon, Rudnik 
Komunar, ul. Dzierżyńskiego 8, gdzie przebywaliśmy do 1943 roku. Ojciec 
pracował w kopalni rudy jako wozak. W 1943 r. rodzina przeniosła się do wsi 
Jafremkino – 30 km od Komunaru. Rodzice pracowali w sowchozie. Tutaj 
urodziła się najmłodsza siostra – Helena – 1943 r. (jako dziewiąte dziecko).

W 1944 roku ojciec został powołany do wojska, gdzie walczył do końca 
wojny.

Wychowywała nas mama (9 dzieci). Byliśmy wychowywani przez mamę 
w bardzo ciężkich warunkach obozowych, co odbiło się na naszym zdrowiu 
i psychice oraz późniejszym życiu naszym. Znosiliśmy poniżenie i prześla-
dowanie jako dzieci matki Polki.

Przebywaliśmy na zesłaniu do 1946 r., do chwili powrotu do kraju. Mojej 
całej zesłanej rodzinie udało się wrócić. Cała rodzina zamieszkała w miej-
scowości Węgliny (później nazwa – Zaręba Górna 114), pow. Lubań Śląski, 
woj. wrocławskie.

Powodem aresztowania był udział ojca w walkach jako legionista Piłsud-
skiego w 1920 r. z bolszewikami. 

W Zenonowie rodzice „pozostawili” gospodarstwo: 22 ha ziemi, dom oraz 
zabudowania gospodarcze. 

Rodzice moi nie żyją – ojciec zmarł w 1968 r. po powrocie do Polski, zaś 
matka w 1981 r.

W 1960 r. ukończyłam Liceum Pedagogiczne w Zgorzelcu i rozpoczęłam 
pracę w Szkole Podstawowej nr 5 w Lubaniu Śląskim w charakterze nauczy-
cielki.

W 1961 roku zawarłam związek małżeński, z tego związku mam dwie 
córki – Jolantę i Renatę.

Do Płocka przeniosłam się wraz z dziećmi w 1969 r. (z racji pracy męża 
w Petrochemii).

Córki są zamężne. Mieszkają poza Płockiem.
Obecnie jestem na emeryturze.

Regina Żuk
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OdSłONIęcIe TABlIcy Ku cZcI MATeK .
SyBIRAcZeK W WARSZAWIe

W dniu 26 maja 2011 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęce-
nia tablicy ku Czci Matek Sybiraczek. Sponsorem przedsięwzięcia jest pre-
zydent Miasta Stołecznego Warszawy pani Hanna Gronkiewicz-Waltz. Tab-
lica została umieszczona na Skwerze Matki Sybiraczki w pobliżu Pomnika 
Poległym i Pomordowanym na Wschodzie od strony ul. Bonifraterskiej.

Uroczystość rozpoczęła się hymnem państwowym. Uczestników uro-
czystości przywitał i uroczystość otworzył prezes Zarządu Warszawskiego 
Związku Sybiraków pan Henryk Majewski. Historię Sybiraków z okresu  
II wojny światowej ze szczególnym znaczeniem roli matek na zesłaniu 
przedstawił Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Związku Sybiraków 
pan Stanisław Sikorski. Następnie głos zabrali:

– pan Tomasz Waźbiński – zastępca dyrektora Kancelarii Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego, który odczytał posłanie od pana Marszałka Ada-
ma Struzika,

– pan Marcin Wojdat – dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Urzę-
du Miasta Stołecznego Warszawy, który odczytał posłanie od prezydent War-
szawy pani Hanny Gronkiewicz-Waltz,

– pan Ryszard Piotrowski – przewodniczący Mazowieckiej Rady Woje-
wódzkiej Związku Sybiraków, który przedstawił historię inicjatywy umiesz-
czenia tablicy na Skwerze Matki Sybiraczki oraz zwrócił się do młodzieży 
przybyłej na uroczystość o zachowanie w pamięci historii matek na zesłaniu 
i ich znaczenia w wychowaniu dzieci,

– pan Jan Chobian współinicjator przygotowania i umieszczenia tablicy na 
Skwerze Matki Sybiraczki, który wymienił instytucje i osoby wyróżniające 
się aktywnością w pracach nad jej przygotowaniem oraz przytoczył wspo-
mnienia o swojej matce,

– pan Mieczysław Koralewicz – prezes Koła Warszawa Wola – Bemowo 
uzasadnił wybór miejsca dla umieszczenia tablicy oraz przypomniał warunki 
na zesłaniu, w jakich matki wychowywały swoje dzieci, poświęcając zdrowie 
i nieraz życie dla zachowania polskości i nadziei na powrót do ojczyzny,

– pan Maksymilian Biskupski – artysta rzeźbiarz, projektant, twórca i wy-
konawca tablicy oraz Pomnika Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, 
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który przedstawił zaangażowanie osób i instytucji w realizację przedsięwzię-
cia skierował słowa podziękowania za współudział.

Odsłonięcia tablicy przy dźwiękach „Hasła Wojska Polskiego” dokonali:
– pan Stanisław Sikorski – Sekretarz Generalny Zarządu Głównego 

Związku Sybiraków,
– pan Marcin Wojdat – przedstawiciel Prezydent Warszawy Hanny Gron-

kiewicz-Waltz,
– pani Mirosława Niekoraniec – prezes Koła Związku Sybiraków Warsza-

wa Żoliborz – Łomianki, 
– pan Mieczysław Korolewicz – prezes Koła Związku Sybiraków Warsza-

wa Wola – Bemowo.
Tablicę poświęcili i modlitwę ekumeniczną odmówili: ks. kmdr Janusz 

Bąk – Ordynariat Polowy Wojska Polskiego w Warszawie,
ks. mjr Tadeusz Jelinek – Ewangelickie Duszpasterstwo Wojska Polskie-

go,
ks. kpt. Andrzej Jakimiuk – Ordynariat Prawosławny Wojska Polskiego.
Apel poległych i ceremoniał wojskowy wraz z salwą honorową przepro-

wadził pan mjr Adam Kunicki.
Złożenie wieńców i wiązanek kwiatów odbyło się przy dźwiękach muzyki 

wojskowej „Śpij Kolego”. Następnie odegrano Hymn Sybiraków.
Na zakończenie uroczystości głos zabrał prezes Zarządu Oddziału War-

szawskiego Związku Sybiraków – pan Henryk Majewski, który podzięko-
wał zebranym za przybycie na uroczystość oraz wszystkim biorącym udział  
w przedsięwzięciu związanym z przygotowaniem i wykonaniem tablicy. 
Uroczystym odprowadzeniem asysty wojskowej oraz pocztów sztandaro-
wych zakończono uroczystość.

Mieczysław Pogodziński
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ŚcIANA PAMIęcI POlSKIej GOlGOTy .
WSchOdu NA KOMuNAlNyM cMeNTARZu .

W KOłOBRZeGu
Historia powstania oraz symbolika

W sybirackiej kwaterze na Cmentarzu Komunalnym w Kołobrzegu, po-
wstał symboliczny pomnik „Ściana Pamięci Polskiej Golgoty Wschodu”, 
upamiętniający ofiary czterech wielkich deportacji narodu polskiego na Sy-
bir w latach 1940–56. Na tablicach wyryto nazwiska nie tylko ofiar tamtych 
lat, ale także i tych, którzy powrócili do kraju i tu znaleźli miejsce wiecznego 
spoczynku lub jeszcze żyją. Tych tablic ciągle przybywa, obecnie jest ich po-
nad 50. Budowa pomnika wraz z symbolami wymagała ogromnego wysiłku 
zarówno organizacyjnego jak i finansowego.

Realizacja tego ogromnego przedsięwzięcia była możliwa tylko dzięki 
dobrej współpracy z władzami samorządowymi miasta. W naszym mieście 
umieściliśmy już wcześniej kilka innych symboli jak – krzyż, przy którym 
odbywają się państwowe i kościelne uroczystości na cmentarzu, tablica epi-
tafijna w Małej Bazylice, „Mogiła Mogił” przy wejściu do naszej sybirackiej 
kwatery, a jedna z ulic w centrum miasta nosi nazwę Sybiraków. To znak, 
że nasze tragiczne przeżycia, jako świadków historii, zapisały się na trwałe  
w historii Kołobrzegu.

Pierwsze starania o budowę „Ściany Pamięci” w postaci ulotek reklamo-
wych, listów polecających, projektów oraz zezwoleń na budowę rozpoczę-
liśmy już w 2004 roku, jednak z budową ruszyliśmy dopiero w 2009 roku  
w maju, kiedy to realizację tego przedsięwzięcia powierzono Jerzemu Lewi-
ckiemu, wiceprezesowi koła Związku Sybiraków w Kołobrzegu.

Było to możliwe dzięki panu posłowi Sebastianowi Karpiniukowi, pre-
zydentowi miasta panu Januszowi Gromce oraz wicemarszałkowi Urzędu 
Marszałkowskiego panu Markowi Hoka.

Pierwsze pieniądze wpłynęły od pana Janusza Zijewskiego – ówczesnego 
Prezesa Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Filar”, następnie od członków 
Związku Sybiraków, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjono-
wanych, Fundacji Dobroczynność „Atlas” oraz osób prywatnych. Ogromną 
pracę wykonali pracownicy Zakładu Zieleni Miejskiej.
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Ściana Pamięci Polskiej Golgoty Wschodu na cmentarzu w Kołobrzegu

Na pierwszym planie pomnik „Mogiła Mogił” poświęcony zesłańcom syberyjskim, 
na drugim – „Ściana Pamięci Polskiej Golgoty Wschodu”
Na pierwszym planie pomnik „Mogiła Mogił” poświęcony zesłańcom syberyjskim, 
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Symbolika „Golgoty Wschodu” – przy torach głazy z tabliczkami czterech deportacji 
oraz brzozowe krzyże. Długość torów ponad 30 metrów

Uczniowie Zespołu Szkół Morskich po mszy św. niosą wieńce, by je złożyć pod Ścianą 
Pamięci Polskiej Golgoty Wschodu
Uczniowie Zespołu Szkół Morskich po mszy św. niosą wieńce, by je złożyć pod Ścianą 
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Spotkanie po mszy św. w rocznicę pierwszej wywózki na Sybir 10 luty 2011 r. 
Na zdjęciu księża celebranci oraz ks. dr Jerzy Chęciński – nowy proboszcz parafi i. 
Poczet sztandarowy Sybiraków, członkowie ZS i Akcji Katolickiej z rodzinami

Każdy uczestnik uroczystości otrzymał bochenek chleba własnego wypieku jako 
symbol tego, czego nam najbardziej brakowało na zesłaniu
Każdy uczestnik uroczystości otrzymał bochenek chleba własnego wypieku jako 
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Po odmowie środków na sfinansowanie budowy (ułożenia) torów przez 
prezydenta miasta, pan Jerzy Lewicki zwrócił się z prośbą do dowódcy  
8 Batalionu Remontowego podpułkownika Pawła Prządki, który z dużym 
zrozumieniem odniósł się do prośby. Wyznaczył dziesięciu żołnierzy na dwa 
dni do prac przy ułożeniu torów, za co jesteśmy jemu bardzo wdzięczni.

Cały Zarząd Koła przy wsparciu prezesa Zarządu Oddziału w Koszalinie 
– Anatola Gonczarewicza, był postawiony w stan wojskowej gotowości.

Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie „Ściany Pamięci Polskiej Golgoty 
Wschodu” nastąpiło 17 września 2010 r. w Dniu Sybiraka. Mszę św. odpra-
wił ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej biskup Edward Dajczak 
w asyście licznych księży i ministrantów.

W uroczystości udział wzięli:
– dr Sergiusz Leończyk – prezes Polonii Kraju Krasnojarskiego, który  

z Syberii przyjechał na osobiste zaproszenie
– Grażyna Sztark – senator RP
– Marcin Zydorowicz – wojewoda zachodniopomorski
– Władysław Husejko – marszałek województwa zachodniopomorskiego
– Janusz Gromek – prezydent Kołobrzegu
– Jerzy Kołakowski – wicestarosta powiatu kołobrzeskiego
– Stanisław Sikorski – Sekretarz Generalny Związku Sybiraków
– Anatol Gonczarewicz – prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków 

w Koszalinie
– dr Reinhard Stark – Uniwersytet w Berlinie
– kmdr Marek Podlas – wiceprezes Ligi Morskiej w Kołobrzegu
oraz sybiracy z rodzinami, kompania honorowa Wojska Polskiego, pocz-

ty sztandarowe wszystkich kół byłego województwa koszalińskiego, szkół, 
kombatantów, orkiestry, chór „Jedność”, uczniowie wszystkich szkół, miesz-
kańcy Kołobrzegu, rodziny pomordowanych w Katyniu z prezesem Rodzin 
Katyńskich z Koszalina panem Bronisławem Krzokiem na czele.

Słowo powitalne wygłosiła prezes Zarządu Oddziału ZS w Kołobrzegu 
– Wanda Przybylska. Następnie przemawiali zaproszeni goście. Kulminacją 
obchodów było odsłonięcie pomnika i poświęcenie przez ks. bp. Edwarda 
Dajczaka, a po poświęceniu delegacje i mieszkańcy składali wieńce i kwia-
ty. Kompania honorowa WP oddała salwę honorową. Zebrani wysłuchali 
apelu Sybiraków i historii powstania pomnika oraz przesłania do młodzieży.  
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W trakcie uroczystości pieśni sybirackie i patriotyczne wykonał chór „Jed-
ność” z Kołobrzegu. Wśród uczniów wyróżniał się Zespół Szkół Morskich 
w Kołobrzegu.

Pomnik stanowią: Ściana Pamięci z tablicami, wgłębienia na urny, tory 
kolejowe oraz głazy z tabliczkami czterech wielkich deportacji na Sybir. 
Przy torach stoją brzozowe krzyże poświęcone tym, którzy zmarli w podróży 
na Sybir. Pomysłodawcą tej części „Golgoty” jest Jerzy Lewicki. W czasie 
budowy trzeba było dokonać licznych zmian i korekt, co wynikało z sytuacji 
finansowej. Autorem zmienionej wersji pomnika jest Andrzej Palacz – tech-
nik budowlany.

Po oficjalnych uroczystościach sybiracy i zaproszeni goście udali się do 
Hali Milenium, gdzie zostali podjęci syberyjskim bigosem i grochówką woj-
skową oraz bochenkiem chleba upieczonym przez syna nieżyjącej sybiracz-
ki. Każdy uczestnik spotkania wychodził z bochenkiem domowego chleba 
– symbolem jego braku na zesłaniu. Po obiedzie odbył się koncert w wyko-
naniu chóru „Jedność”, do którego włączyli się wszyscy sybiracy i goście.

Muzeum Oręża Polskiego przygotowało wystawę tematyczną oraz zapre-
zentowano książkę wydaną przez Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie 
„Ocalić od zapomnienia”. Są to wspomnienia kołobrzeskich Sybiraków.

Miejscowa prasa i telewizja kablowa poświęciły sporo miejsca tym Od-
działowym obchodom Dnia Sybiraka w Kołobrzegu.

jerzy lewicki

SPOTKANIe ucZNIóW Z SyBIRAKAMI
W dniu 4.04.2011 roku w Ełckim Domu Kultury odbyło się spotkanie ucz-

niów LO w Ełku z sybirakami.
Inicjatorem spotkania był ks. Tadeusz Białous kapelan harcerzy. Całość 

spotkania pod względem muzycznym i słownym wyreżyserowała pani  
Elżbieta Wesołowska, przy współpracy i ogromnym zaangażowaniu prezes 
Koła w Ełku pani Doroty Mońko i sekretarz Janiny Jesionowskiej oraz pani 
Eweliny Bujanowskiej, która opracowała projekcję multimedialną, Katarzy-
ny Baranowskiej – opiekuna Samorządu Szkolnego i Cezarego Mikiewicza 
– katechety członka wspaniałego zespołu młodzieżowego.



39UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA

Młodzi tancerze – wykonawcy poloneza

Chłopcy z zespołu tanecznego w strojach z epoki
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Spotkaniu przyświecało motto: „Każdemu człowiekowi dobrej woli prag-
nącemu budować niestrudzenie nową cywilizację miłości powtarzam – prze-
bacza a zaznasz spokoju”.

Uroczystość rozpoczęła się polonezem do muzyki Michała K. Ogińskiego 
w wykonaniu młodzieży w przepięknych strojach. Następnie wprowadzono 
sztandary, chór odśpiewał hymn sybiraków. Konferansjerzy w strojach ludo-
wych powitali zebranych tymi oto słowami:

„Szanowni państwo mamy zaszczyt przywitać państwa w tym szczegól-
nym dniu poświęconym wspomnieniom o tragicznych losach polskich sybi-
raków. Nasze spotkanie jest świadectwem ciągle żywej pamięci o ofiarach 
sowieckiej okupacji, podczas której setki tysięcy rodzin polskich zostało wy-
wiezionych na nieludzką ziemię.

Upamiętnienie tej straszliwej karty polskich dziejów to nasz wyjątkowy  
i ważny obowiązek, to nasz dług wobec przodków i zobowiązanie, które my, 
polska młodzież, wyrażamy słowami poety Zbigniewa Herberta „Naród bez 
pamięci, to naród bez sumienia”.

Szczególnie ciepło witamy świadków, a zarazem ofiary tych tragicznych 
dla naszego narodu dni, którzy świadectwem tego posłannictwa niosą brze-
mię Żywej Pamięci, czując się przy tym odpowiedzialni wobec prawdy oraz 
tych, którzy nie doczekali wolności w ukochanej Ojczyźnie. Witam Barbarę 
Czartoszewską – członka GKR ZS, Jana Chmielewskiego – członka ZG ZS, 
Jerzego Sienkiewicza – prezesa Oddziału Augustów, Ninę Żyłko – sekreta-
rza Oddz. Łomża, Jana Truszkowskiego – prezesa Koła w Kolnie, Mariana 
Jonkajtysa – członka Zarządu Oddziału Łomża.

Najcenniejszą częścią tego spotkania jest lekcja żywej historii czyli świa-
dectwo tych, którzy zostali wyrwani z rodzinnego domu, rozłączeni z najbliż-
szymi i skazani na poniewierkę, głód, życie w ekstremalnych warunkach, pra-
cę ponad siły i upokorzenia. W jednej chwili tracili dzieciństwo. Taką postacią 
jest pan Jan Truszkowski, nauczyciel, autor książek »Wstawaj, na Sybir nas 
wywożą«, »50 lat Sybiru« i »Urodzeni na Syberii«. Wystąpienia Jana Trusz-
kowskiego słuchano w skupieniu i zadumie. Powiedział on: „Tytuł książki 
»Urodzeni na Syberii« poświęciłem matkom, które musiały rodzić w szopie, 
w tajdze na łonie natury, gdzie krzyki rodzącej i płacz dziecka słyszała tylko 
błękitna tajga, która swoim szumem koiła ból i rozpacz. Niektóre z tych dzieci 
są dzisiaj wśród nas – Nina Żyłko, Janina Jesionowska, Jerzy Sienkiewicz”.
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(…)
Było też stoisko z książkami Jana Truszkowskiego, gdzie można było na-

być książki z autografem autora.
Młodzi ludzie mówili, że otrzymali dar wolności, wobec tego miłość do 

Ojczyzny trzeba realizować w zgodnym współżyciu z sąsiadem, dając pierw-
szeństwo temu, co łączy. Takie też hasło przyświeca niezwykłemu dziełu 
tych, którzy przetrwali zsyłki, jest to Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru, 
który odbywa się w Białymstoku w ramach obchodów Dnia Sybiraka.

W tym wyjątkowym wydarzeniu obok tych ludzi, którzy przeżyli koszmar 
wywózki, bierze również udział młodzież z kraju i z zagranicy.

Podczas tej uroczystości uczczono kolejną rocznicę śmierci Mariana Jon-
kajtysa – aktora, reżysera, pedagoga, plastyka i rzeźbiarza, autora Hymnu 
Sybiraków, wiersza poświęconego matkom sybiraczkom „To o was bez-
imienne”. To im poświęcił poeta strofy miłości głębokiej, mądrej i niepowta-
rzalnej jak ich ofiara i ciche bohaterstwo. Obecny był stryjeczny brat autora, 
Marian Mikołaj Jonkajtys, nauczyciel w LO w Ełku.

O pobycie na Syberii opowiadała sybiraczka Krystyna Krasuska-Klepa-
cka. Prezes Koła Dorota Mońko i sekretarz Janina Jesionowska wręczyły 
kwiaty wszystkim nauczycielom. Barbara Czartoszewska i Jerzy Sienkie-
wicz wręczyli kwiaty Robertowi Hofmanowi i ks. Tadeuszwi Białasowi.

Podziękowania otrzymali opiekunowie młodzieży uczestniczącej w X 
Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru.

Za udział w spotkaniu zebranym podziękowano słowami Mariana Jonkaj-
tysa, które kieruje do Matki Bożej Jasnogórskiej:

„My, których ocaliłaś z łagrów zesłania
Prosimy Cię o łaskę pojednania
Wlej do serc naszych mądrości
Wlej opamiętanie
Umarłym wdzięczną pamięć
Żywym pojednanie.
Po uroczystości zaproszeni goście udali się na poczęstunek.

Nina Żyłko
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OdSłONIęcIe TABlIcy W NOWOGROdZIe
W dniu 12 czerwca 2011 r. w Nowogrodzie koło Łomży odbyła się uro-

czystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy w Hołdzie Zesłańcom Sybiru 
Wywiezionym z Ziemi Nowogrodzkiej. Otwarto też wystawę poświęconą 
miejscom pamięci Ziemi Nowogrodzkiej i losom sybiraków.

Uroczystości patronowali: JE ks. bp Tadeusz Bronakowski, prezydent 
Łomży Mieczysław Czerniawski, burmistrz Nowogrodu Józef Piątek.

Głównymi organizatorami uroczystości byli: Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Łomżyńskiej Oddział Nowogród – prezes Maria Dąbrowska, Zarząd 
Oddziału Związku Sybiraków w Łomży – prezes Alicja Lewandowska, se-
kretarz Nina Żyłko.

Poświęcenia pamiątkowej tablicy dokonał ks. bp Tadeusz Bronakowski  
w obecności m.in. Stanisława Sikorskiego Sekretarza Generalnego i prezesa 
Zarządu Głównego Związku Sybiraków Tadeusza Chwiedzia, który udekoro-
wał Odznaką Honorową Sybiraka osoby, które swoją aktywnością przyczyni-
ły się do upamiętnienia i uhonorowania sybiraków. Są to: ks. bp Tadeusz Bro-
nakowski, Izabela Cwalina, nauczycielka historii, Maria Dąbrowska, prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, Tadeusz Góralczyk, Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Nowogrodzie, Jan Kurpiewski, sponsor tablicy pa-
miątkowej, Bogumiła Rybicka, dyrektor szkół samorządowych, ks. Zbigniew 
Pruszyński, ks. Czesław Małża, proboszcz parafii Nowogród, Krzysztof Wa-
niewski, dyrektor banku w Nowogrodzie.

Zarząd Główny Związku Sybiraków dziękuje ks. proboszczowi kościoła 
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi w Nowogrodzie za miejsce dla tablicy  
i uroczystości.                                                                                  Oprac. ZG

V KONKuRS SZKOlNy .
„PATRON SZKOły – SyBIRAcy”

Dnia 20 maja 2011 r. o godzinie 11.00 w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 
6 w Grudziądzu odbyła się V edycja szkolnego konkursu wiedzy o patronie 
szkoły – Sybirakach. Był to finał szkolnych eliminacji, do którego zakwali-
fikowało się pięć dwuosobowych zespołów. Pomysłodawcami i koordyna-
torami przedsięwzięcia były nauczycielki pani Anna Góra i pani Mirosława 
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Gości witają: Dyrektor Gimnazjum Nr 6 Bogdan Grodowski, wicedyrektor Renata 
Matuszak oraz prezes Koła Sybiraków Tadeusz Biernat

Siedzą przy stoliku: od lewej – Poseł na Sejm Marzenna Drab, Krzysztof Pokora 
– przedstawiciel marszałka kujawsko-pomorskiego, Andrzej Cherek – naczelnik 
Wydziału Edukacji UM
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Konkurs prowadzi Mirosława Marszałek, asystentka Paulina Grązka

Komisja konkursowa – od lewej: Ania Góra, Krystyna Zedlewska oraz Katarzyna GrohsKomisja konkursowa – od lewej: Ania Góra, Krystyna Zedlewska oraz Katarzyna Grohs



45UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA

Marszałek. Zastępca dyrektora szkoły pani Renata Matuszak wspierała i czu-
wała nad prawidłowym przebiegiem uroczystości szkolnej. Konferansjerką 
podczas trwania konkursu była pani Mirosława Marszałek, a jej asystentką 
pani P. Grązka również nauczycielka Gimnazjum nr 6.

W trzech konkurencjach rywalizowały ze sobą dwuosobowe drużyny klas: 
1a, 2a, 2b, 3a, 3f. Uczniowie odpowiadali na pytania zawarte w siedmiu kate-
goriach (geografi a Syberii, daty, postaci, Związek Sybiraków, miejsca pamię-
ci, hymn, daty ważne dla naszego gimnazjum). Oprócz wiedzy teoretycznej 
uczniowie musieli wykazać się umiejętnością układania puzzli z wizerunkiem 
Kościoła w Mrągowie p.w. św. Rafała Kalinowskiego – patrona Sybiraków 
oraz znajomości biografi i wylosowanej postaci (św. Rafała Kalinowskiego, 
Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, Mariana Jonkajtysa i ks. Zdzisława Pesz-
kowskiego). Multimedialną prezentację pytań konkursowych przygotowała 
pani Ewa Nowacka.

Komisja Konkursowa w składzie: 
Anna Góra – przewodnicząca, Katarzyna Grohs – członek, Krystyna Zed-

lewska – ekspert, oceniała wypowiedzi i działania uczestników konkursu. 
Po podsumowaniu ustalono kolejność miejsc: 

I miejsce – klasa 1a – Martyna Chełstowska, Karolina Górska (wych. 
p. Monika Oczyńska)

Uczniowie w czasie rozwiązywania zadania konkursowego
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II miejsce – klasa 2a – Jakub Oczyński, Sebastian Żyła (wych. p. Anna 
Wiśniewska)

III miejsce – klasa 3a – Zuzanna Szpajda, Aleksandra Meger (wych.  
p. Mirosława Marszałek)

IV miejsce – klasa 2b – Klaudia Ligaj, Paulina Jasińska (wych. p. Ewa 
Krygier)

V miejsce – klasa 3f – Jagoda Stonoga, Magdalena Żurawska (wych.  
p. Katarzyna Zielińska).

Ponadto nagrodzono zwycięzców konkursu pieśni patriotycznej przepro-
wadzonego w kwietniu 2011 r. przez panią Natalię Grzędzicką oraz konkursu 
poezji patriotycznej przygotowanego przez panią Emilię Suchorowską. Fina-
liści obu konkursów zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne zebranej 
publiczności.

Finaliści konkursu pieśni patriotycznej:
I miejsce – Anna Maliszewska z klasy 2d
II miejsce – Klaudia Ligaj i Roksana Jabłońska z klasy 2b
III miejsce – Sebastian Żyła z klasy 2a

Finaliści konkursu poezji patriotycznej:
I miejsce – Magdalena Andrzejczak z klasy 3e
II miejsce – Paulina Gadomska z klasy 3b
III miejsce – Martyna Chełstowska z klasy 1a

W kwietniu i maju 2011 roku odbył się szkolny konkurs plastyczny „Pa-
tron szkoły w oczach gimnazjalistów”. Po dokonaniu oceny i selekcji, spo-
śród około 300 prac uczniów pani Katarzyna Grohs wybrała sześć prac do 
oceny podczas trwania konkursu. Powołano komisję, w skład której weszli 
przedstawiciele grudziądzkiego koła Związku Sybiraków. Nagrodę w tej ka-
tegorii zdobyła Monika Bajster z klasy 3f.

Podczas konkursu odbył się dla gości koncert wykonany przez uczniów 
naszej szkoły, przygotowany pod kierunkiem pani Katarzyny Grohs.

Wszyscy goście otrzymali pamiątkowy Biuletyn Informacyjny „Patron 
Szkoły” nr 5, który redaguje corocznie zespół nauczycieli naszej szkoły  
w składzie: Anna Góra, Mirosława Marszałek i Ewa Nowacka. W Biuletynie 
umieszczane są informacje z życia sybiraków, artykuły pisane przez mło-
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Prezes Koła w Grudziądzu Tadeusz Biernat i zastępca prezesa Eugenia Dziemiańczuk 
wręczają Odznakę Honorową Sybiraka: Zofi i Chodzińskiej, Michałowi Czepek i Felikso-
wi Szałkowskiemu

Prezes Koła w Grudziądzu Tadeusz Biernat i zastępca prezesa Eugenia Dziemiańczuk 

Marzenna Drab wraz z Renatą Matuszak wręczają młodzieży książeczki z wierszamiMarzenna Drab wraz z Renatą Matuszak wręczają młodzieży książeczki z wierszami
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Widok na salę. Z przodu sybiracy, goście i młodzież

Koncert uczniów dla Sybiraków
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dzież, nauczycieli i sybiraków, biogramy, informacje o współpracy szkoły  
z sybirakami oraz interesujące nas fakty historyczne.

Uczennica naszego gimnazjum Joanna Meger z klasy Ia przekazała 
przepiękną pracę plastyczną pani posłance Marzennie Drab za wieloletnią 
pomoc i współpracę oraz popieranie inicjatywy krzewienia patriotyzmu 
wśród młodzieży.

Pani posłanka była fundatorem pucharów oraz listów gratulacyjnych dla 
zwycięskich drużyn.

Pracę plastyczną wykonaną przez uczennicę Beatę Pułka z klasy 3b,  
w podziękowaniu za pięcioletnią współpracę i pomoc w organizacji V edycji 
konkursu „Patron Szkoły – Sybiracy” otrzymał naczelnik Wydziału Edukacji 
Urzędu Miasta Grudziądza pan Andrzej Cherek.

Zgodnie z konkursową tradycją, prezes koła ZS w Grudziądzu pan Tade-
usz Biernat otrzymał obraz o tematyce sybirackiej namalowany przez uczen-
nicę Zuzannę Szpajda z klasy 3a. Obraz ten powiększy zbiory Sali Pamięci.

Co roku w naszej szkole odbywają się żywe lekcje historii prowadzone 
przez sybiraków. W tym roku największą sympatię uczniów zdobyli pani 
Eugenia Dziemiańczuk, pan Tadeusz Biernat, pani Franciszka Gargol, pan 
Henryk Przeczewski. Wyróżnieni sybiracy otrzymali nagrody książkowe.

Organizatorzy konkursu dziękują za objęcie patronatem honorowym Szkol-
nego Konkursu o Patronie Szkoły – Sybirakach pani Marzennie Drab – po-
słance na Sejm RP, która popiera inicjatywę szkolnego konkursu. Podkreśla, 
że warto pamiętać o najnowszej historii i tradycji naszego narodu, gdyż to nie 
tylko obywatelski obowiązek, ale też cenny skarb, jakim możemy podzielić 
się z innymi, niejako mnożąc dobro, dając przyczynek do dobrych postaw.

Organizatorzy konkursu dziękują także za objęcie patronatem honorowym 
Szkolnego Konkursu o Patronie Szkoły – Sybirakach marszałkowi woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego panu Piotrowi Całbeckiemu oraz ufundo-
wanie pięknej książki. Nagrodę w imieniu pana Marszałka, na ręce dyrektora 
szkoły, wręczył pan Krzysztof Pokora, który przekazał ją do Sali Pamięci, 
aby służyła całej społeczności szkolnej.

Organizatorzy dziękują również wojewodzie kujawsko-pomorskie-
mu pani Ewie Mes za objęcie patronatem honorowym konkursu wiedzy  
o patronie Gimnazjum nr 6 w Grudziądzu – Sybirakach. Wojewoda po-
piera młodzieżową inicjatywę spotkania z ludźmi, którzy przeżyli kosz-
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mar zesłania oraz umożliwia zapoznanie się z ważną kartą polskiej historii  
w nowym wymiarze.

Sponsorzy nagród: posłanka na Sejm RP – Marzenna Drab, wojewoda 
kujawsko-pomorski – Ewa Mes, marszałek województwa – Piotr Całbecki, 
wydział Edukacji Urzędu Miasta – Andrzej Cherek, Dowódca Garnizonu 
Grudziądz – płk Grzegorz Mosiołek, komendant Państwowej Straży Pożar-
nej – Konrad Przybylak, wójt gminy Grudziądz – Jan Tesmer, starosta powia-
tu grudziądzkiego – Marek Szczepanowski, prezes Miejskich Wodociągów  
i Oczyszczalni Ścieków w Grudziądzu – Krzysztof Dąbrowski.

Poetka Janina Fiałkowska poparła inicjatywę współpracy ze Związkiem 
Sybiraków w Grudziądzu, podarowała tomiki wierszy, których jest autorką.

Przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej pan Dariusz Sengerski prze-
kazał pamiątkowy zegar do Sali Pamięci.

Podczas trwania uroczystości prezes Koła Związku Sybiraków w Gru-
dziądzu pan Tadeusz Biernat i zastępca prezesa pani Eugenia Dziemiańczuk 
wręczyli Odznakę Honorową Sybiraka pani Zofii Chodzińskiej, panu Micha-
łowi Czepak i panu Feliksowi Szałkowskiemu.

Nauczyciele i uczniowie gimnazjum serdecznie dziękują prezesowi panu 
Tadeuszowi Biernatowi i zastępcy prezesa pani Eugenii Dziemiańczuk za 
pozyskanie tak wielu nagród dla uczniów.

Dziękujemy panu dyrektorowi Bogdanowi Grodowskiemu i zastępcy dy-
rektora pani Renacie Matuszak za umożliwienie i pomoc w realizacji całego 
przedsięwzięcia związanego z V Szkolnym Konkursem „Patron Szkoły – Sy-
biracy”. Dziękujemy również wszystkim wychowawcom naszej szkoły za 
duże zaangażowanie i zainteresowanie konkursem, za wytypowanie drużyn 
oraz pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursu. Szczególnie serdecznie 
dziękujemy uczennicom Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Gru-
dziądzu, pani K. Grohs, pani E. Krygier i pani M. Oczyńskiej za pomoc i przy-
gotowanie dekoracji sali gimnastycznej, na której odbyła się uroczystość.

Wszyscy goście zostali zaproszeni do zwiedzania Sali Pamięci. Mieli moż-
liwość dokonania wpisu do kroniki grudziądzkiego koła Związku Sybiraków, 
prowadzonej przez panią B. Wachowicz – nauczycielkę Gimnazjum nr 6.

Opracowały:
Anna Góra

Mirosława Marszałek
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Z dZIAłAlNOŚcI KOłA ZWIąZKu SyBIRAKóW 
W GRudZIądZu.

(WRZeSIeń 2010 – MARZec 2011)
Każdego roku Koło Związku Sybiraków w Grudziądzu stara się zaznaczyć 

swoją obecność w społeczeństwie miasta i regionu. Jesteśmy obecni i widocz-
ni ze swoimi sztandarami na wszystkich uroczystościach państwowych, spot-
kaniach rocznicowych organizacji kombatanckich i stowarzyszeń. W święta 
narodowe i rocznicowe składamy pod pomnikiem kwiaty i zapalamy znicze.

Ze szczególną starannością organizujemy obchody Dnia Sybiraka oraz 
rocznicę pierwszych deportacji.

Jak co roku 17 września 2010 roku grudziądzcy sybiracy wzięli udział  
w uroczystej mszy św., którą odprawił kapelan ks. prałat Henryk Kujaczyń-
ski. We mszy uczestniczyli przedstawiciele władz miasta: prezydent Robert 
Malinowski i starosta Marek Szczepanowski oraz przedstawiciele wojska, 
policji, organizacji kombatanckich, straży, harcerze, uczniowie z opiekuna-
mi, sybiracy i ich przyjaciele oraz mieszkańcy Grudziądza.

Wspólnie modliliśmy się za tych, którzy zginęli na zesłaniu i za zmarłych 
w minionym roku sybiraków. Prosiliśmy o zdrowie i błogosławieństwo dla 
żyjących.

Równie uroczysty przebieg miała msza św. 10 lutego 2011 roku w rocz-
nicę pierwszych deportacji. Po mszy sybiracy i goście złożyli kwiaty pod 
tablicą upamiętniającą deportację oraz zapalili znicze.

Tradycją stały się spotkania uczestników uroczystości przy kawie w salce 
przykościelnej.

16 grudnia 2010 roku członkowie Zarządu Koła zorganizowali spotkanie 
opłatkowe. Uczestniczyło w nim wielu sybiraków, nasz kapelan ks. prałat 
Henryk Kujaczyński oraz dyrektor Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków w Gru-
dziądzu Bogdan Grodowski. Uczniowie gimnazjum przygotowali koncert 
kolęd. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze.

Na zaproszenie dyrekcji Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków członkowie na-
szego Koła obejrzeli 20 grudnia „Jasełka” w wykonaniu uczniów tej szkoły. 
Jasełka przygotowano pod kierownictwem katechetki pani Aleksandry Mi-
kołajek. To było piękne przedstawienie. Po występie sybiracy podzielili się 
opłatkiem i spożyli kolację wigilijną.



52 KOMUNIKAT 3/109

Mgr Bogdan Grodowski, dyrektor Gimnazjum Nr 6 im. Sybiraków w Grudziądzu, wita 
gości przybyłych na Jasełka dn. 20.12.2010 r. przygotowane przez uczniów

„Jasełka” w Gimnazjum Nr 6 im. Sybiraków w Grudziądzu, dn. 20.12.2010 r.
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Sybiracy biorący udział w przedstawieniu „Jasełek”, od lewej prezes Koła Sybiraków 
Tadeusz Biernat oraz członkowie Koła

Ściana z obrazami, w których są opisy i zdjęcia związane z działalnością Koła
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Pragnę podkreślić, że współpraca członków Koła Związku Sybiraków  
w Grudziądzu i dyrekcji szkoły oraz grona pedagogicznego układa się zna-
komicie. Zawsze możemy liczyć na przychylność dyrekcji i wszelką pomoc 
nauczycieli. Serdecznie dziękujemy.

W Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków mieści się Izba Pamięci Sybiraków. 
Dzięki uprzejmości dyrekcji przechowujemy tu swoje dokumenty, odbywa-
my posiedzenia Zarządu, Koła i inne spotkania. Tu też odbywają się „Żywe 
lekcje historii”. Sybiracy spotykają się z uczniami na lekcjach wychowaw-
czych i opowiadają o swoim życiu na zesłaniu.

W bieżącym roku w dniach od 21 do 25 lutego odbyło się 18 takich go-
dzin lekcyjnych, w których uczestniczyło trzynastu sybiraków. Młodzież  
z wielkim zainteresowaniem słuchała wspomnień, wielu wzruszonych do 
łez. Sybiracy otrzymali od uczniów podziękowania i kwiaty.

Od pięciu lat dyrekcja i nauczyciele Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków orga-
nizują konkurs „Patron Szkoły – Sybiracy”. Celem konkursu jest pogłębienie 
wiedzy o patronie. Swój udział w organizacji konkursu mają też sybiracy, 
którzy znajdują sponsorów nagród (książki, puchary, słodycze).

Konkurs zaszczyciła swą obecnością posłanka na Sejm RP pani Marzenna 
Drab, która objęła honorowy patronat. Udział wzięli przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego, władze miasta, sponsorzy oraz licznie przybyli sybiracy.

Przed rozpoczęciem konkursu prezes Koła Związku Sybiraków w Grudzią-
dzu Tadeusz Biernat wręczył czterem osobom Odznakę Honorową Sybiraka.

Odznaczeni to: Lidia Kozicka – wiceprezes Koła Związku Sybiraków  
w Grudziądzu, Michał Czepek – radny miasta Grudziądz, Feliks Szałkowski 
– sponsor, Zofia Chodzińska – sybiraczka.

W finale konkursu brało udział pięć dwuosobowych drużyn. Zwyciężyła 
drużyna nr 3 w składzie: Martyna Chełstowska kl. I a, Karolina Górska  
kl. I a.

Wyłonieni zostali również zwycięzcy w kategorii plakat. Pierwsze miejsce 
zajęła Monika Bajster z kl. III f.

Wręczono nagrody i dyplomy finalistom konkursu „Pieśni Patriotycznej” 
i „Wierszy o tematyce sybirackiej”. Na zakończenie odbył się koncert w wy-
konaniu uczniów Gimnazjum.

Na uwagę zasługuje bardzo wysoki poziom konkursu oraz wiedzy, jaką 
wykazali uczniowie. Brawo uczniowie!
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Ściana Pamięci Sybiraków przy Gimnazjum Nr 6 im. Sybiraków w Grudziądzu. Drzwi 
wejściowe oraz boczna ściana. Nad drzwiami emblematy Sybiraków
Ściana Pamięci Sybiraków przy Gimnazjum Nr 6 im. Sybiraków w Grudziądzu. Drzwi 

Krzyż opleciony kolczastym drutem a na nim metalowe tabliczki z nazwą miejsca 
zesłań. Na ścianie obrazy z opisem dziejów syberyjskich członków Koła
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Sybiracy serdecznie dziękują organizatorom: 
– dyrekcji Gimnazjum: panu Bogdanowi Grodowskiemu i pani wicedy-

rektor Renacie Matuszak,
– nauczycielom: paniom Annie Górze, Ewie Nowackiej, Mirosławie Mar-

szałek, Katarzynie Grohs i Krystynie Zedlewskiej.
Mamy pewność, że dzięki waszej wspaniałej pracy pamięć o sybirakach 

nie zaginie, nawet gdy nas już nie będzie.
lidia Kozicka

SPOTKANIA W SKIeRNIeWIcAch
17 lutego 2011 r., w dniu 554 rocznicy nadania Skierniewicom praw miej-

skich, na uroczystości w sali kinoteatru Odznaką Honorową Sybiraka zostali 
odznaczenie za zaangażowanie w sprawy sybiraków prezydent Skierniewic 
pan Leszek Trębski oraz naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta pani 
Iwona Górniak. Odznaki wręczył pan Stanisław Sikorski Sekretarz General-
ny Związku Sybiraków.

Grupa Sybiraków i organizatorzy spotkania



57UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA

W dniu 13 maja 2011 r. w Młodzieżowym Centrum Kultury w Skierniewi-
cach odbyło się spotkanie zatytułowane „A oni szli i szli”, na którym obecni 
byli sybiracy, mieszkańcy Skierniewic i młodzież licealna.

Zebranych powitał prezes Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic pan An-
drzej Charzewski. Obecni byli pan Stanisław Sikorski Sekretarz Generalny 
Zarządu Głównego Związku Sybiraków, pan Mieczysław Pogodziński wi-
ceprezes Zarządu Oddziału Warszawskiego ZS, prezydent Skierniewic pan 
Leszek Trębski, naczelnik Wydziału Edukacji UM pani Iwona Górniak.

Po wysłuchaniu Hymnu Sybiraków głos zabrali prezydent Trębski i Se-
kretarz Generalny Stanisław Sikorski, po czym zebrani obejrzeli fi lm „Udział 
żołnierzy sybiraków na frontach II wojny światowej”.

Stoją od lewej: prezes Oddziału w Skierniewicach, Wiesława Maciejak, prezydent 
Skierniewic Leszek Trębski, naczelnik Wydziału Edukacji Iwona Górniak, wiceprezes 
Oddziału Warszawskiego ZS Mieczysław Pogodziński
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Mieczysław Pogodziński wygłosił prelekcję związaną tematycznie z fil-
mem. Na zakończenie wzruszający program artystyczny przedstawiła mło-
dzież z Gimnazjum nr 1 w Skierniewicach.

Spotkanie przybliżyło uczestnikom temat udziału żołnierzy sybiraków 
w działaniach wojennych. Cieszy, że młodzież dowiedziała się o sprawach 
mało sobie znanych, a tak ściśle związanych z naszą historią.

Organizatorzy mają nadzieję, że takie spotkania wejdą na stałe do kalenda-
rza imprez w Skierniewicach.

Prezes Oddziału
Związku Sybiraków
Wiesława Maciejak

WyjAZd dO GROdźcA
W maju 2011 roku Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Lesznie zor-

ganizował wyjazd do Grodźca k. Opola, gdzie znajduje się Cudowny Obraz 
Matki Boskiej Patronki Sybiraków z Biłki Szlacheckiej k. Lwowa, czczony 
jako Obraz Matki Boskiej Patronki Sybiraków.

Grupie uczestników towarzyszył ks. Grzegorz Robaczyk – proboszcz pa-
rafii św. Kazimierza w Lesznie.

Sybiraków powitał proboszcz parafii w Grodźcu, który opowiedział  
o drodze jaką przebył obraz z Biłki do Grodźca, jego uroczystej koronacji,  
o samym kościele w Grodźcu i najbliższej okolicy.

Po mszy św. odprawionej przez ks. Grzegorza Robaczyka, w czasie której 
modliliśmy się za pozostałych na Syberii i w Kazachstanie oraz za nas, któ-
rzy szczęśliwie wrócili do Ojczyzny, uczestnicy udali się na pobliską Kalwa-
rię pod pomnik św. Rafała Kalinowskiego patrona Sybiraków.

Po drodze zwiedziliśmy w Trzebnicy bazylikę – sanktuarium świętej Ja-
dwigi Śląskiej.

Sekretarz Oddziału
Franciszka Kania
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WydaWnictWa

Obok ogólnokrajowego Komunikatu wydawanego przez Zarząd 
Główny w kilku Oddziałach i Kołach Związku Sybiraków ukazują się 
wydawnictwa bądź regularne, bądź okazjonalne. Ostatnio otrzymaliśmy 
kilka numerów czasopisma pt. „Tarnowscy Sybiracy”, wydawanego 
przez Duszpasterstwo Związku Sybiraków Oddział Tarnów. Tematyk 
pisma oczywiście ściśle związana z sybirakami – relacje z uroczystości 
i spotkań, krótkie wywiady jak na przykład w „Rozmowa z prababcią”, 
którą prowadził Emil Michałek (nr 2/2009), „Jeszcze jedna ludzka histo-
ria – o mojej babci Jadwidze” Ingi Kozioł (nr 4/2010). Wanda Wójcik 
jest autorką artykułu „Wspomnienia o kapłanach”, w którym wspomina 
księży, którzy pozostali w pamięci wiernych jako wzory oddania się cał-
kowicie służbie bliźnim, związanych z sybirakami i ludźmi potrzebujący-
mi pomocy. Wielcy patrioci. Ksiądz Miodzialski, który 13 kwietnia 1940 
roku żegnał w Postawach wywożonych na Sybir swoich parafian, ksiądz 
Józef Hanusewicz – wspierający wywiezionych paczkami, ksiądz prof. 
Józef Jemioło opiekujący się dziećmi zaprzyjaźnionej rodziny i wspoma-
gający ją czym mógł, ksiądz Wojciech Korhaus i wielu innych.

W Biuletynie Związku Sybiraków w Krośnie znajdujemy relacje  
z obchodów 70. i 71. rocznicy wywózki Polaków na Syberię, w których 
licznie uczestniczyli przedstawiciele miejscowych administracyjnych, 
przedstawiciele organizacji kombatanckich, młodzież szkolna i miesz-
kańcy. Relacje z uroczystości bogato ilustrowane barwnymi fotografiami. 
Informator Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków (nr 58/2010 r.) 
drukuje wspomnienia harcerza „Czarnych Dwójek” spisane przez Larysę 
Kuźmicz, która wspomina pierwszą wigilię na zesłaniu. Znajdziemy też 
tu relację z uroczystości w Zespole Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinow-
skiego.

Oddział Związku Sybiraków we Wrocławiu jest wydawcą publikacji 
„losy Polaków na Wschodzie w latach 1939–1956” będącą zbiorem 
prac nagrodzonych w III edycji konkursu ogłoszonego przez Dolnoślą-
skiego Kuratora Oświaty oraz Zarząd Oddziału Związku Sybiraków we 
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Wrocławiu. Konkurs był przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa dolnośląskiego. Na 
konkurs nadesłano trzydzieści sześć prac, które oceniała komisja w sześ-
cioosobowym składzie.

W książce znalazły się wiersze, wywiady, eseje – prace nagrodzone 
oraz pozakonkursowe.

„Wołanie z Wołynia” – pismo religijno-społeczne Rzymskokatoli-
ckiej Diecezji Łuckiej (Nr 5/96 wrzesień – październik 2010).

„Wołanie z Wołynia” to dwumiesięcznik wydawany przez Parafię 
Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Os-
trogu na Wołyniu, redaktorem naczelnym jest ks. Witold Józef Kowalów. 
W numerze, który otrzymaliśmy, zwraca uwagę wystąpienie bp. Mar-
cjana Trofiniaka na IV Narodowym Kongresie Bioetycznym. Kongres 
był poświęcony zagadnieniom etycznym związanym z aborcją i jej na-
stępstwami. Bp M. Trofiniak podkreśla, że „W świecie, gdzie z każdym 
dniem rozszerza się kultura konsumpcjonizmu, logicznym skutkiem jest 
totalny egoizm, koniecznie trzeba przypomnieć ludziom o wartości życia 
ludzkiego i naszej wielkiej odpowiedzialności, zarówno przed Bogiem, 
jak i społeczeństwem”.

Ciekawa jest relacja z obchodów katyńskich w Zdołbunowie, w któ-
rych uczestniczył Konsul Generalny RP w Łucku pan Tomasz Janik, wi-
cekonsul ds. kultury pan Tomasz Adamski, sekretarz miejscowej rady 
miejskiej pani Walentyna Kapituła i harcerze. Konsul Tomasz Janik po-
darował harcerzom guziki katyński.

„Wołyńskie Krzyże wokół huty Stepańskiej” Adama Kruczka to 
wstrząsająca relacja z tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce na Wo-
łyniu w 1943 roku, kiedy to siły OUN-UPA dokonały rzezi Polaków.

Irena Tańska
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PRZeŻyłeM ZeSłANIe
Urodziłem się 12 marca 1911 r. 

w Przemyślu jako jedno z 8 dzieci Da-
miana i Krystyny z domu Haas. Naukę 
rozpocząłem w 1917 r. jeszcze w za-
borze austriackim, w szkole podstawo-
wej im. Adama Mickiewicza. Warunki 
materialne i konieczność pomocy ro-
dzicom oraz rodzeństwu nie pozwoli-
ły mi na zdanie matury, którą uzyska-
łem już jako eksternista 30.06.1934 r. 
Czynną służbę wojskową odbyłem od 
31.10.1929 r. do 16.09.1931 r. w 20 
Pułku Ułanów. Po odbyciu wstępnego 
przeszkolenia zostałem skierowany do 
Szkoły Podofi cerskiej przy 20 Pułku 
Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego 
w Dębicy, gdzie uczyłem się od 1.03. do 
15.09.1930 r. i ukończyłem ją z wyni-

kiem bardzo dobrym. W czasie odbywania służby pierwszego roku, zostałem 
mianowany starszym ułanem i przydzielony do3 Szwadronu jako pisarz.

W 1935 roku wyjechałem do Warszawy, gdzie podjąłem pracę i po złoże-
niu odpowiednich egzaminów pracowałem na stanowisku adiunkta w Dy-
rekcji Okręgowej Kolei Państwowych.

Gdy wybuchła II wojna światowa zdecydowałem się wrócić do Przemy-
śla, który został podzielony pomiędzy dwóch okupantów. Granica przebie-
gała na Sanie, prawa strona została zajęta przez Związek Radziecki, lewa 
(dzielnica Zasanie) przez Niemców. Codziennie chodziłem nad rzekę obser-
wując jaka jest możliwość przejścia przez granicę. Niestety, nie udało się. 
Zostałem aresztowany przez żołnierzy sowieckich pod zarzutem szpiegostwa 
i skazany na 3 lata więzienia. Zostałem wywieziony do Sambora, a następnie 
w styczniu 1940 roku do obozu pracy w Samarłagrze kołu Kujbyszewa, 
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Jarosław Rożko
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gdzie pracowałem przy budowie linii kolejowej na północ od Workuty, nad 
rzeką Peczorą.

Są to najgorsze chwile w moim życiu.
Głód i wyczerpująca praca zniszczyły mnie fizycznie. Ważyłem tylko  

39 kg. Sił nie starczało, aby wykonywać katorżniczą pracę. Słabsi ginęli, 
silniejsi oczekiwali na swój koniec. Radością było złapanie szczura lub kota, 
których mięso można było zjeść.

Wybawieniem była wiadomość o formowaniu się wojska polskiego i każ-
dy z radością zgłaszał się. Pierwszym zadaniem organizatorów było odży-
wienie ochotników, aby mieli siłę wziąć broń do ręki.

12 marca 1942 r. wstąpiłem do armii generała Andersa (3 Dywizja Strzel-
ców Karpackich, 10 Baon Saperów Korpusu, 304 Pluton Sprzętu Mecha-
nicznego). Otrzymałem stopień plutonowego i wykonywałem czynności 
operatora maszyn ziemnych. Przeszedłem cały szlak bojowy, przez Palesty-
nę, Egipt, Syrię, Iran, Włochy. Walczyłem pod Monte Cassino.

Zostałem odznaczony Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945, Brązowym 
Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Monte Cassino, Medalem Wojska, 
Gwiazdą Italii, Gwiazdą Afryki, Brytyjską Gwiazdą za Wojnę 1939/1945 
– The War Medal 1939/1945.

W październiku 1946 roku przyjechałem z Włoch do Wielkiej Brytanii. 
Do Polski wróciłem statkiem 28 maja 1947 r.

Już 1.10.1947 r. podjąłem pracę na kolei w stacji przeładunkowej Żurawi-
ca. Przypuszczam, że byłem pod obserwacją Urzędu Bezpieczeństwa Pub-
licznego, który ze względu na moją przeszłość miał zastrzeżenia, że pracuję 
blisko granicy z ZSRR. Spowodowało to, że z dniem 30.04.1952 r. zosta-
łem służbowo przeniesiony do stacji Szczecin. Nie byłem w stanie utrzymać 
rodziny i z dniem 31.12.1952 r. zwolniłem się z pracy, a od 20.01.1953 r. 
zacząłem pracę w PRK-9, gdzie pracowałem do 30.10.1956 r. w księgo-
wości.

Zmiany polityczne spowodowały, że 1 grudnia 1956 r. ponownie wróci-
łem do Żurawicy. Służba Bezpieczeństwa jednak czuwała i 18.04.1962 r. 
zostałem przeniesiony do stacji Jarosław. W końcu jednak chyba odpuścili  
i nie sprzeciwiali się przeniesieniu do stacji Przemyśl, gdzie od 12.09.1965 r. 
pracowałem na stanowisku kierownika kasy stacyjnej do przejścia na eme-
ryturę w 1971 roku.
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Już na emeryturze na wniosek ZboWiD-u otrzymałem Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski.

Jarosław Rożko zmarł w 1982 roku.
jarosław Rożko

WSPOMNIeNIA ŻONy
Nie jestem w stanie po tylu latach określić dokładnie dnia, kiedy zaistniała 

opisana sytuacja.
Było to na pewno po 17 września 1939 roku. Ktoś dał mi znać, że mój mąż 

jest na Zasaniu u krewnych. Mąż pracował w Warszawie na kolei. Przyjeż-
dżając do Przemyśla po wybuchu II wojny światowej napotkał trudności, by 
połączyć się z żoną i synem, ponieważ granica przebiegała na Sanie. Po stro-
nie Zasania teren okupowali Niemcy, natomiast po drugiej stronie Rosjanie. 
Wysiadł na Zasaniu i udał się do rodziny zamieszkałej w bocznej ulicy od 
ulicy Kasprowicza. Mieszkańcy dwóch dzielnic Przemyśla mieli możliwość 
spotkania się będąc tylko po obu stronach rzeki, na jej brzegach.

W tym czasie byłam nauczycielką we wsi Gdeszyce, 14 km od Chyrowa. 
Wiedząc, że mąż jest na Zasaniu, przyjechałam do Przemyśla i chodziłam 
wzdłuż prawej strony biegu rzeki. W tym dniu zobaczyłam męża na drugim 
brzegu rzeki. W pewnym momencie, ktoś znajdujący się w dużej odległości 
ode mnie, krzyknął. Za chwilę podszedł do mnie żołnierz rosyjski i powie-
dział: „tyś krzyczała”. Odpowiedziałam, że to nieprawda, lecz moje wyjaś-
nienie nic nie pomogło. Żołnierz pod karabinem zaprowadził mnie do wię-
zienia w Rynku, w budynku gdzie obecnie znajduje się Urząd Wojewódzki. 
Prowadził mnie, młodą dziewczynę, jak przestępcę. Po przyjściu do więzie-
nia wepchnął mnie siłą jak przedmiot za żelazne drzwi, do dużej sali, gdzie 
znajdowało się dużo mężczyzn, kobiet i dzieci.

Zrozpaczona uderzałam w żelazne drzwi raniąc ręce do krwi. Otworzyły 
się drzwi i pojawił się żołnierz. Krzyczałam, żądając przyjścia jakiegoś ofice-
ra. Przyszedł. Wytłumaczyłam mu, że jestem nauczycielką we wsi Gdeszyce 
i przyjechałam do Przemyśla na konferencję, a zamknięto mnie przez po-
myłkę. Okazałam odpowiednią przepustkę. Był mądrzejszy od szeregowych 



żołnierzy. Kazał mi wychodzić. Gdy wychodziłam, słyszałam głosy, głosy 
rozpaczliwe: „… Jaka pani szczęśliwa – nas jutro wywożą do Rosji”. Nie 
miałam czasu dowiedzieć się, za co?

Później dowiedziałam się, że mąż został wywieziony do Rosji i skazany 
jako szpieg na trzy lata więzienia za przekroczenie granicy. Praca szpiegow-
ska polegała na tym, że chcąc złączyć się z żoną i synem, przeszedł przez San 
z Zasania na drugą stronę Przemyśla.

Pracowałam dalej w Gdeszycach ucząc w szkole podstawowej. Jako żona 
„szpiega” spotykałam się często z wizytami przedstawicieli NKWD, którzy 
nękali mnie różnymi pytaniami dotyczącymi męża. Cóż, jako żona „szpiega” 
byłam stale narażona na represje. Musiałam mieć specjalną przepustkę, aby 
przyjechać do Przemyśla, do rodziców i syna.

Nie chcę już wspominać o przykrościach, z jakimi spotykałam się ze stro-
ny zaciekłych Ukraińców we wsi Gdeszyce. Większość ich jednak była przy-
chylna Polakom i pomagała w życiu. Najbardziej wrogo nastawiona do mnie 
była nauczycielka ucząca w szkole ukraińskiej o nazwisku Szyszputowska, 
której mąż był Polakiem.

Wszystkie przejścia z tego okresu, jak również z okresu wojny, są przykre 
i nie życzę nikomu, aby się powtórzyły.

Dokładne opisy przejść przekazałam ustnie swym dzieciom, gdyż opisy-
wanie ich sprawia mi przykrość.

leonia Rożko
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Ze WSPOMNIeń SyNA
Mieć prawie 9 lat i nie znać ojca można tłumaczyć różnie. Ja go nie zna-

łem tylko dlatego, że rozdzieliła nas wojna, gdy miałem rok.
Różnie wyobrażałem sobie jego, zawsze w dodatnim świetle na podstawie 

opowiadań matki oraz zdjęć.
Jaki jest jednak naprawdę, nie wiedziałem do czasu pierwszego spotka-

nia.
Spotkanie to pamiętam jak dziś. Jest początek czerwca 1947 roku, może 

pierwszy lub drugi dzień miesiąca. bawię się koło domu przy ul. Zana 37, 



65WSPOMNIENIA

gdzie mieszkam z matką, babcią, dziadkiem oraz wujkiem, który wrócił  
z Węgier.

Godzina popołudniowa, nie pamiętam już która. Jestem w korytarzu.  
W drzwi kamienicy wchodzi mężczyzna w mundurze wojskowym, w bere-
cie wojskowym na głowie niosąc dwie walizki.

Nie wiem kto to jest, lecz intuicyjnie czuję, że jest to ktoś dla mnie bliski. 
Tak mi mówi serce i wcale się nie mylę.

Jest to mój ojciec, którego dotychczas nie znałem, a o którym słyszałem 
wiele dobrych rzeczy, którego nareszcie poznałem.

Tak samo poznał mnie ojciec. Na pewno serce dało mu znak, że to jest 
jego syn.

Nic nie mówiąc i nie pytając się kim jestem wziął mnie na ręce i uścisnął. 
Poznał mnie, choć mnie nie znał.

Tyle lat czekałem, aby go poznać i wreszcie pragnienie to spełniło się. 
Mogłem już każdemu pochwalić się, że również mam ojca, że rodzina nasza 
jest w komplecie.

Czułem się odważniejszy, wiedząc, że jeśli będzie mi się działa krzywda 
– ojciec stanie w mojej obronie.

Weszliśmy razem do mieszkania i wtedy nastąpiło spotkanie po tylu latach 
całej rodziny.

Przez wiele, wiele dni trwały opowiadania ojca o tym jak żył, nim znowu 
się z nami wszystkimi spotkał.

Wiele rzeczy z opowiadań nie rozumiałem, a to czego nie mogłem zrozu-
mieć – zrozumiałem później.

jerzy Rożko



WyWIeZIeNI NA SyBIR
Wspomnienia z pobytu na Syberii 

(Kazachstan) napisałam na podstawie 
relacji mojej teściowej Natalii Gospo-
darczyk oraz jej syna, a mojego męża, 
którzy zostali wywiezieni na Sybir 10 
lutego 1940 roku ze Stanisławowa, 
a powrócili z zesłania do Polski w po-
łowie czerwca 1946 roku.

Przez wiele lat czas zatarł szczegó-
ły, a mój wiek (83 lata) i stan zdrowia 
spowodował, że nie jestem w stanie 
przypomnieć sobie wszystko, co opo-
wiadali po powrocie do Ojczyzny.

Przed II wojną światową mój teść 
Stanisław Gospodarczyk wraz z żoną 
Natalią i synem Stanisławem miesz-
kali w Przemyślu (ul. Słowackiego, 

obecnie nr 88 – przyp. J.R.). Teść był zawodowym żołnierzem i po otrzy-
maniu nominacji na stopień kapitana służył w Centrum Szkolenia Łączności 
w Przemyślu, gdzie był znanym i cenionym wykładowcą. W 1938 roku zo-
stał przeniesiony jako organizator szkolenia ofi cerskiego z Przemyśla do Sta-
nisławowa (obecnie Iwano-Frankowsk na Ukrainie).

W końcu sierpnia 1939 roku wraz z oddziałem został odkomenderowany 
na nadgraniczne tereny zachodnie. Gdy wybuchła II wojna światowa walczył 
do dnia kapitulacji Warszawy, a następnie dostał się do niewoli niemieckiej 
i całą okupację do 1945 roku przeżył w ofl agu w Murnau. Po zakończeniu 
wojny będąc poważnie chorym został przez władze koalicji angielsko-ame-
rykańskiej przewieziony do lazaretu w Szwajcarii, a następnie w 1947 r. do 
Żywca, gdzie zmarł w szpitalu po dwóch tygodniach i tam został pochowany 
na cmentarzu parafi alnym. Miał w chwili śmierci 52 lata.

Z chwilą wybuchu wojny jego żona Natalia z 13-letnim synem Stasiem 
(moim późniejszym mężem) ukrywała się po znajomych, gdzie jednak zo-
stała aresztowana i wywieziona w głąb Rosji.
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Stanisław Gospodarczyk wraz z żoną Natalia Gospodarczyk, zmarła 
w Tczewie 14.03.1973 roku w 80 lat
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10 lutego 1940 roku podjechała 
pod dom ofi cerski podwoda z NKWD 
i nastąpiło ładowanie całych rodzin 
ofi cerskich do bydlęcych wagonów 
wyścielonych, a raczej posypanych 
słomą. W wagonach znajdowały się 
całe rodziny – po około 40 – 50 osób 
w każdym z nich.

Moja teściowa była przezorna i już 
wcześniej suszyła chleb i przygotowa-
ła ciepłą odzież. Zabrała ze sobą spo-
re toboły, bo nie mając małych dzieci 
i pomoc 13-letniego syna, mogła so-
bie poradzić z większym bagażem, 
jak również ze zdobyciem miejsca 
na półce. Tak żyli ci umęczeni ludzie 
osiem tygodni, dostając raz dziennie 
zupę „wodniarkę” (kapusta i brukiew, 
bo ziemniaków mało) i kilka wiaderek 
letniego „czaju”.

Kolejność tułaczki w transporcie i przerzucanie ich do miejscowości po-
średnich umknęła mej pamięci, lecz pobytem dłuższym była mała osada 
Prestogorkowa w okolicy Kurganu. Zatrudnieni byli w kołchozie położo-
nym w stepie, z marnymi zabudowaniami. Było kilkanaście wychudzonych 
i kłaczastych krów, znacznie więcej koni, ale nie było świń i drobiu. Ludzie 
poza jednym budynkiem administracyjnym, mieszkali w ziemiankach, głę-
boko wkopanych w ziemi, z jednym oknem w drzwiach wejściowych, które 
miały osłonę z desek przed wejściem. W środku była sień do izby i bocz-
ne pomieszczenie dla krowy, a kury miały kącik w izbie mieszkalnej. Dla 
przywiezionych robotników był ogromny barak z przegrodami działowymi, 
komin i kuchnia. 

Teściowa zabrała ze sobą dużo wełny, bo była hobbystką robót ręcznych. 
Po kilku dniach nawiązała kontakt z wdową, która sama mieszkała w zie-
miance, gdyż mąż i syn zabrani zostali do wojska. Później obaj zginęli. Teś-
ciowa chodziła do pracy w spichrzu, gdzie łatała worki, lub szyła ręcznie 
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dziesiąte
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worki z podartych wojskowych plan-
dek. Zarabiała dodatkowo na jedze-
nie robiąc z włóczki piękne czapeczki 
dziecięce i wszelkie inne rzeczy, głów-
nie dla dzieci, po które przyjeżdżali 
„władcy” z okolicy.

Stasia zabrano natychmiast po przy-
jeździe do stanicy w okolicy Kurganu 
nad rzeką Tobołem. Było to pustko-
wie, bez nazwy, step do wypasu koni 
i stanica poczty. Wyznaczono go do 
obsługi koni na oddalonej w stepie 
stanicy pocztowej. Oprócz tego nale-
żało do niego obrządzenie koni, kosze-
nie. Była to miejscowość tak odległa, 
że nie dotarła tam nawet wiadomość 
o tworzonej armii Kościuszkowskiej 
i dowiedział się o tym dopiero po bitwie 
pod Lenino. Na placówce, gdzie go za-
trudniono, byli sami Kozacy niezdolni 

do służby wojskowej. Byli dla niego serdeczni. Często wspominał dziadka 
Saszę, który nie zjadając swojej porcji, oddawał mu resztki. Był bezzębny, 
toteż skórki chleba przypadały Stasiowi.

Praca polegała na codziennej jeździe konnej wierzchem z listami w za-
plombowanych workach, jechał sam 60 km do następnego punktu. Nie jeź-
dzili nocą, bo dróg nie było, więc jeździli na wyczucie. Co kilometr był wko-
pywany słup, który w czasie wichury stepowej lub zawiei był niewidoczny. 
Drzew nie było żadnych, a tylko gdzieniegdzie kępy krzaków.

Wcześniej nikt przez pięć lat nie wiedział nic o wojnie, bo nie było ga-
zet, a przesyłki były plombowane i nie można było nic przeczytać. Kozacy 
na stanicach poza jednym, który umiał czytać – byli analfabetami. Pierwszą 
wiadomość o formującym się wojsku polskim Staś otrzymał po bitwie pod 
Lenino. Dostali wtedy dodatkową porcję jedzenia.

Do kraju wracali przez obóz zbiorczy na Ukrainie, gdzie dostali doku-
menty na przejazd. Wrócili w połowie czerwca 1946 r., mając w worku kilka 

worki z podartych wojskowych plan-
dek. Zarabiała dodatkowo na jedze-
nie robiąc z włóczki piękne czapeczki 
dziecięce i wszelkie inne rzeczy, głów-
nie dla dzieci, po które przyjeżdżali 
„władcy” z okolicy.

jeździe do stanicy w okolicy Kurganu 
nad rzeką Tobołem. Było to pustko-
wie, bez nazwy, step do wypasu koni 
i stanica poczty. Wyznaczono go do 
obsługi koni na oddalonej w stepie 
stanicy pocztowej. Oprócz tego nale-
żało do niego obrządzenie koni, kosze-
nie. Była to miejscowość tak odległa, 
że nie dotarła tam nawet wiadomość 
o tworzonej armii Kościuszkowskiej 
i dowiedział się o tym dopiero po bitwie Teresa Gospodarczyk – synowa Natalii 

Gospodarczyk
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szmat, dwa cynowe garnuszki, dwa takie same talerze, dwie łyżki, jeden nóż, 
bagnecik, a z dużych zasobów biżuterii pozostał złoty łańcuszek z medali-
kiem – pamiątka chrztu.

Po powrocie Staś rozpoczął naukę, ukończył szkołę średnią, zdał maturę. 
Dzięki nieujawnianiu swego pochodzenia, przy pomocy znajomych z Warki 
wyrobił sobie zaświadczenie, że ma pochodzenie chłopskie i dlatego dostał 
się bez problemu na studia. Ukończył Politechnikę Gdańską w 1952 roku. 
Zmarł 14 marca 1978 r. w Tczewie mając 51 lat.

Teściowa przed wojną była nauczycielką języka francuskiego i po powro-
cie z zesłania mocno schorowana, chciała podjąć pracę, ale nie otrzymała jej 
ani w szkolnictwie, ani jako tłumacz. Uczyła prywatnie francuskiego. Jak 
wróciłam z robót w Niemczech w Gdańsku poznałam Stasia. Rozumieliśmy 
się przez zbliżone losy. Pobraliśmy się w 1952 roku.

Teresa Gospodarczyk



70 KOMUNIKAT 3/109

co piszą o nas

ZuS OceNI PROjeKTy dlA SyBIRAKóW
Ruszyły konsultacje między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Naro-

dowym Funduszem Zdrowia i Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych w sprawie kosztów objęcia wszystkich sybiraków statusem 
inwalidy wojennego. Sybiracy przyznają, że dla nich – osób starszych i schoro-
wanych – to bardzo ważna sprawa. Nie tracą jednak nadziei na uchwalenie pre-
zydenckiego projektu ustawy o świadczeniu substytucyjnym przysługującym 
osobom represjonowanym w latach 1939–1956 przez Związek Sowiecki.

Projekt autorstwa prezydenta Lecha Kaczyńskiego przyznawał sybirakom 
świadczenia pieniężne w wysokości 400 zł za każdy miesiąc trwania represji, 
łącznie nie więcej jednak niż 30 tys. złotych. Został skierowany po pierwszym 
czytaniu do podkomisji i czeka na dalsze procedowanie. Tadeusz Chwiedź, 
prezes Związku Sybiraków (ZS), informuje, że wprawdzie nie wyznaczono 
jeszcze w tym celu posiedzenia, ale posłowie pracują nad innymi zmiana-
mi legislacyjnymi, które mogłyby poprawić los byłych katorżników. Sławo-
mir Piechota (PO), przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny 
(PSR), potwierdza, że trwają w tej sprawie konsultacje pomiędzy ZUS i NFZ, 
Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i Zarządem 
Głównym ZS. Jego zdaniem, z rozmów z sybirakami wynika, że najważ-
niejszą rzeczą jest zagwarantowanie dostępu do świadczeń medycznych, „bo  
w praktyce nie jest to często realizowane, zwłaszcza gdy szpitalom kończą się 
kontrakty”. – Po drugie natomiast, chodzi o to, żeby wszystkich sybiraków 
objąć statusem inwalidy wojennego – dodaje Piechota.

Według Chwiedzia, chodzi o zmiany w ustawie o zaopatrzeniu inwalidów 
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin i ustawie o kombatantach oraz nie-
których osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. 
Zaznacza, że obecnie status inwalidy wojennego przyznaje orzecznik lekarski 
ZUS. W jego opinii, problem polega na tym, że różnie jest to rozpatrywane 
i dwóch sybiraków w podobnej sytuacji życiowej może być zupełnie inaczej 
potraktowanych. 

– Status inwalidy wojennego nadaje m.in. prawo do renty inwalidy wojen-
nego, świadczeń lekarskich w postaci obsługi poza kolejnością i bezpłatnych 
leków – twierdzi Chwiedź. Wskazuje, że dla osób starszych, schorowanych 
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są to bardzo ważne sprawy. – Do tej pory jednak korzystało z tych świadczeń 
tylko około 70 procent sybiraków. Stąd gorycz i niezadowolenie, bo różnie te 
kwestie rozstrzygają orzecznicy ZUS. Nie chciałbym jednak umniejszać pro-
jektu ustawy o świadczeniach substytucyjnych – zauważa prezes Chwiedź.

Jednak w tym ostatnim przypadku wygląda na to, że sybiracy nie mają 
co liczyć na pobłażliwość koalicji rządzącej.

– W sprawie projektu prezydenta Kaczyńskiego jest podkomisja, któ-
ra szukała rozwiązań. Z tych poszukiwań wynikły spotkania z Zarządem 
Głównym Związku Sybiraków i rozmawiamy z nimi o tym, w jakim za-
kresie i jakie sprawy są dla nich najważniejsze – uważa Piechota.

Poseł Domicela Kopaczewska (PO), przewodnicząca podkomisji nadzwy-
czajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej projektu ustawy o świadczeniu substytucyjnym przysługującym oso-
bom represjonowanym w latach 1939–1956 przez Związek Socjalistycznych 
Republik Sowieckich, przyznaje, że nie zapadły jeszcze żadne decyzje. – Jest 
w trakcie przygotowania projekt rządowy – ucina krótko.

Zaskoczenia w związku z niespodziewaną deklaracją o rządowej ini-
cjatywie, mającej jakoby wesprzeć sybiraków, nie ukrywają posłowie opo-
zycji. – To właśnie taka metoda działania tego rządu, żeby pominąć oby-
watelski lub prezydencki projekt – zwłaszcza prezydenta, którego się nie 
lubiło. Kładzie się dokument do dolnej półki, następnie zostaje on prze-
tworzony według własnych koncepcji i ozdobiony swoimi przypisami.  
I potem prezentuje się go jako swój projekt rządowy – ocenia postępowanie 
koalicji rządzącej poseł Maria Zuba (PiS) z podkomisji. Zaznacza, że działania 
posłów PO podyktowane są zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi.

jacek dytkowski
Przedruk z „Nasz Dziennik” 25–26 VI 2011 r.

SPROSTOWANIe
W Komunikacie nr 2/108 na stronie 19 w podpisie pod górną 

fotografią został pominięty pan Grzegorz Lipowski z Częstochowy.  
Serdecznie przepraszamy pana Grzegorza Lipowskiego za ten niemiły 
błąd.

Redakcja
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8 stycznia 2011 roku zmarła 

ś.p. elżbieta Garbacka 
Aresztowana w lutym 1945 roku i wywieziona do obozu 

„Róża” koło Czelabińska. 
Do Polski wróciła po dziewięciu miesiącach. 

Znaliśmy panią Elżbietę ponad 20 lat i darzyliśmy wielką 
sympatią. Była dobrym człowiekiem  

i taką Ją zachowamy w naszej pamięci.
Cześć Jej pamięci!

30 marca 2011 roku zmarł

ś.p. Benedykt Kruk
Aresztowany przez NKWD 16 lutego 1945 roku. 

Miał wówczas 17 lat. Przebywał w obozie 
w okolicach Charkowa. Do Polski powrócił 25 października 

1945 roku. Był członkiem naszego Koła od 1990 roku. 
Żegnaj Kolego!
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19 marca 2011 roku zmarł

ś.p. Krzysztof Sabatowski
Aresztowany wraz z rodziną w 1940 roku i wywieziony  

do Kazachstanu. Miał wtedy 13 lat.  
Jego gehenna trwała sześć lat. 

Do Polski powrócił w maju 1945 roku, 
skończył technikum melioracji, założył rodzinę. 
Od 1989 roku czynnie uczestniczył w zakładaniu 

Związku Sybiraków w Grudziądzu. 
Przez wiele lat był członkiem Zarządu. 

Był założycielem Izby Pamięci Sybiraków 
w Gimnazjum nr 6 w Grudziądzu. 
Przekazał jej swoje bogate zbiory.

Cześć Jego Pamięci!

OdESZlI Od NAS
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