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SPRAWY ORGANIZACYJNE

      

Zmiany w Prezydium Zarządu Głównego

W związku z rezygnacją ze stanowiska złożoną ze względu na stan 
zdrowia przez prezesa Zarządu Głównego Tadeusza Chwiedzia oraz 
skarbnika Zarządu Głównego Stanisława Jurkina zaistniała konieczność 
dokonania zmian w składzie Prezydium Zarządu Głównego. 

Na posiedzeniu Zarządu Głównego w dniu 27 listopada 2015 r. w War-
szawie wybrany został następujący skład Prezydium:

Kordian Borejko – prezes Zarządu Głównego
Zygmunt Skotnicki – sekretarz generalny Zarządu Głównego
Eugeniusz Kuszka – skarbnik Zarządu Głównego
Iwona Biedulska – wiceprezes Zarządu Głównego
Stanisław Sznajder – członek Prezydium (od 17 grudnia 2015 r. wice-

prezes Zarządu Głównego)
Henryk Gardiasz – członek Prezydium
Mieczysław Pogodziński – członek Prezydium
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Warszawa, 15 grudnia 2015 r. 

ZG/910/15 
  

     Otrzymują
  Oddziały Związku Sybiraków
 
 

Informujemy, że zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego dla 
m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
z dnia 21 kwietnia 2015 r. Zarząd Główny Związku Sybiraków uzyskał sta-
tus Organizacji Pożytku Publicznego. W związku z tym możemy pozyski-
wać środki z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Darczyńca, który chciałby wesprzeć Zarząd Główny Związku Sybiraków 
1% podatku, powinien:

a)  w zeznaniu podatkowym PIT-36 podać nasz numer KRS 0000053657 
w polu 308 (część P zeznania), 

b) w zeznaniu podatkowym PIT-37 podać nasz numer KRS 0000053657 
w polu 131 (część I zeznania). 

Uzyskane w ten sposób środki pieniężne przeznaczone zostaną na dzia-
łalność statutową Związku, w szczególności na prowadzenie działalności 
socjalnej, tworzenie miejsc pamięci, publikacje o tematyce sybirackiej.

Zwracamy się z serdeczną prośbą o rozpropagowanie tej informacji 
wśród członków Związku i osób wspierających. 

Będziemy wdzięczni za każdą dokonaną wpłatę. 

                                                                         Z poważaniem

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

A. Mickiewicz

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW
ZARZĄD GŁÓWNY

00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 12, III p., tel./fax 22 827-93-71
      Konto bankowe: PKO BP I O/Warszawa 85 1020 1013 0000 0502 0149 8617



     Białystok, 5 stycznia 2016 r.

    Zarząd Główny Związku Sybiraków
    Redakcja „Komunikatu”
    Warszawa

Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku informuje, że na 
nasz apel w sprawie wsparcia budowy i wyposażenia wnętrza kościoła 
Parafii Świętej Rodziny w Krasnojarsku na Syberii odpowiedzieli niżej 
wymienieni sybiracy z województwa podlaskiego:

  1. Koło ZS w Gródku 241,77 zł
  2. Koło ZS nr 6 w Białymstoku 200,00 zł
  3. Koło ZS nr 2 w Białymstoku 500,00 zł
  4. Koło ZS nr 13 w Białymstoku 200,00 zł
  5. Koło ZS nr 8 w Białymstoku 100,00 zł
  6. Zrajkowska Walentyna Koło jw. 50,00 zł
  7. Koło ZS nr 19 w Wasilkowie 44,00 zł
  8. Koło ZS nr 10 w Białymstoku 200,00 zł
  9. Koło ZS nr 9 w Sokółce 100,00 zł
10. Koło ZS nr 9 w Białymstoku 500,00 zł
11. Oddział ZS w Augustowie 500,00 zł
12. Koło ZS nr 3 w Białymstoku  100,00 zł
 Razem 2735,77 zł

Kwotę tę przekazaliśmy na konto ww. parafii. Otrzymaliśmy ser-
deczne podziękowania „Bóg zapłać” za ten dar serca wraz z życzeniami 
świątecznymi i noworocznymi oraz zapewnienie, że w każdą środę od-
prawiana jest msza święta w intencji darczyńców.

 Jolanta Hryniewicka 
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ODSŁONIęcIE NOWEGO ZNAKu PAmIęcI W WAŁcZu

W dniu 1 listopada 2015 r. na cmentarzu komunalnym na Chrząstkowie 
z udziałem pocztów sztandarowych wałeckiego Koła Związku Sybiraków 
i Urzędu Miasta Wałcza, w obecności posła na Sejm RP Pawła Suskiego, 
zastępcy burmistrza Joanny Rychlik-Łukasiewicz, starosty Bogdana Wan-
kiewicza, licznie zgromadzonych mieszkańców oraz zaproszonych gości 
odsłonięto krzyż Golgoty Wschodu i tablicę upamiętniającą sybiraków. 

„»I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowaj-
com« – słowa modlitwy, której nauczył nas Jezus Chrystus. I odpuść nam 
nasze winy, jako i my odpuszczamy… I myśmy odpuścili. Odpuściliśmy 
naszym winowajcom za lata zesłania na wieczną tułaczkę i zatracenie tylko 
dlatego, że byliśmy Polakami. Odpuściliśmy. Odpuściliśmy za lata głodu, 
chłodu i poniewierki, za wyczerpującą pracę prowadzącą do śmierci. Od-
puściliśmy. Odpuściliśmy również w imieniu dziesiątków, setek tysięcy 

naszych zmarłych, których kości są roz-
rzucone na olbrzymim obszarze tak wro-
giego wówczas dla nas kraju, w miejscach 
wiadomych tylko Bogu. Odpuściliśmy. Ale 
nie zapomnieliśmy” – mówił prezes wałec-
kiego Zarządu Koła Związku Sybiraków 
Robert Karbowniczek. „Niech ten krzyż, 
oprócz wartości chrześcijańskich, będzie 
symbolem zwycięstwa dobra nad złem. 
Niech te kamienne tablice w swym niemym 
krzyku przez następne stulecia wołają: oby 
nigdy więcej żaden Polak, oby nigdy wię-
cej żaden naród nie zaznał tego, czego my-
śmy doświadczyli. Oby nigdy więcej…”.

Głos zabrali: poseł na Sejm RP Paweł 
Suski, zastępca burmistrza miasta Wałcz 
Joanna Rychlik-Łukasiewicz oraz starosta 
wałecki dr Bogdan Wankiewicz.

Tablicę odsłonił świadek ówczesnych 
wydarzeń Stanisław Boruch, a poświęcili 
kapelan Koła Związku Sybiraków ks. pra-
łat dr por. Romuald Kunicki, proboszcz pa-

Krzyż Golgoty Wschodu i tablica 
pamiątkowa odsłonięte na cmen-
tarzu komunalnym w Wałczu

UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA
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rafii św. Antoniego brat Marek Metelica i proboszcz parafii św. Mikołaja 
ks. prałat dr Antoni Badura. 

Po odegraniu Hymnu Sybiraków pod krzyżem złożono kwiaty i zapalo-
no znicze.

Przedsięwzięcie według koncepcji mgr inż. arch. Ireny Żychowskiej sfi-
nansowali: Zarząd Koła Związku Sybiraków w Wałczu, Urząd Miasta, Sta-
rostwo Powiatu Wałeckiego oraz przewodniczący Rady Powiatu Bogdan 
Białas.

Robert Karbowniczek

„POlSKA – ZASŁużONYm DlA OjcZYZNY”

Wydarzenie artystyczne, które odbyło się 4 listopada 2015 r. w Sali Kon-
certowej Filharmonii Narodowej, było hołdem złożonym tym wszystkim, 
którzy ofiarowali to, co mieli najcenniejszego w służbie Rzeczypospolitej 
– życie, zdrowie, młodość, rodzinę, majątek, marzenia... Uroczystość była 
dowodem naszej wspólnej, narodowej dbałości o uhonorowanie żywych 
świadków historii i wszystkich tych, których pożegnaliśmy. Tytuł uro-
czystości rocznicowej oddawał najlepiej ideę tego wydarzenia – „Polska 
– Zasłużonym dla Ojczyzny z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny 
światowej”. Koncert odbył się pod honorowym patronatem prezydenta RP 
Andrzeja Dudy. 

Zgromadzeni goście minu-
tą ciszy oddali hołd wszystkim 
zasłużonym, których nie ma 
już z nami. Minister Wojciech 
Kolarski odczytał list, który 
do uczestników uroczystości 
skierował prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej Andrzej 
Duda. Przemawiali także m.in. 
minister kultury i dziedzictwa 
narodowego Małgorzata Omi-
lanowska i Stanisław Zalew-
ski, prezes Zarządu Głównego 

Teresa Lipowska i Maciej Rayzacher deklamowali 
wiersze o tematyce wojennej
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Polskiego Związku Byłych 
Więźniów Politycznych Hitle-
rowskich Więzień i Obozów 
Koncentracyjnych.

W programie znalazły 
się utwory poezji obozowej 
w wykonaniu Teresy Lipow-
skiej i Macieja Rayzachera. 
Szymon Nehring, polski lau-
reat XVII Międzynarodowe-
go Konkursu Pianistyczne-
go im. Fryderyka Chopina, 
z towarzyszeniem Orkiestry 
Filharmonii Narodowej pod 
dyrekcją Macieja Tarnow-
skiego zagrał wspaniale koncert fortepianowy e-moll Fryderyka Chopina. 

Uroczystość zorganizowały Fundacja Cultura Memoriae oraz Funda-
cja Filharmonii Warszawskiej, w partnerstwie z: Ministerstwem Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Filharmonią Narodową, Instytutem Pamięci 
Narodowej, Polskim Związkiem Byłych Więźniów Politycznych Hitlerow-
skich Więzień i Obozów Koncentracyjnych oraz Urzędem ds. Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych. Uroczystość wsparł Bank Zachodni WBK 
Grupa Santander, opiekę medialną zapewniła TVP Historia. 

Hanna Nowakowska, zdjęcia monika Bajkowska

NARODOWE ŚWIęTO NIEPODlEGŁOŚcI 
W BIAŁYmSTOKu W 2015 R.

Białostoczanie bardzo uroczyście obchodzili dzień 11 listopada 2015 r. 
jako Narodowe Święto Niepodległości. Na domach i słupach ulicznych 
powiewały flagi biało-czerwone. Pogoda dopisała. Miasto wyglądało od-
świętnie. W tym dniu o godz. 11.00 w katedrze białostockiej została odpra-
wiona msza święta w intencji ojczyzny, a potem odbyły się główne uroczy-
stości przy pomniku Józefa Piłsudskiego. Przedstawiciele władz lokalnych, 
organizacji kombatanckich, harcerzy, służb mundurowych złożyli kwiaty 

Na koncert w Filharmonii Narodowej zaproszeni 
zostali przedstawiciele organizacji kombatanc-
kich, w tym Związku Sybiraków, oraz młodzież
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i zapalili znicze. Licznie zgromadzeni mieszkańcy oddali hołd i wyrazili 
swoją wdzięczność marszałkowi za jego wielki wkład w odzyskanie nie-
podległości przez naszą ojczyznę.

W listopadzie odbywały się akademie i koncerty patriotyczne w szko-
łach i różnych placówkach kulturalnych. Brali w nich udział również 
sybiracy.

6 listopada 2015 r. prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Ta-
deusz Chwiedź, sekretarz Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku Jolanta 
Hryniewicka i sybiracy – Renata Iwanowska, Czesława Bułkowska, Mie-
czysław Pluta, Hipolit Popławski i Józef Panasiuk zostali zaproszeni do 
Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku na wspólne śpiewanie pie-
śni patriotycznych przy akompaniamencie Orkiestry Miejskiej pod batutą 
Franciszka Mocarskiego.

9 listopada 2015 r. Heronima Dzierma, Jolanta Hryniewicka i Zenon 
Puchalski uczestniczyli w uroczystości o charakterze patriotycznym, połą-
czonej z odsłonięciem i poświęceniem tablicy upamiętniającej zesłańców 
Sybiru z terenu gminy Zabłudów, zorganizowanej przez społeczność Szko-
ły Podstawowej im. Sybiraków w Rafałówce.

W tym też dniu w białostockich Spodkach kombatanci, przedstawicie-
le władz wojewódzkich i samorządowych, żołnierze 18. Białostockiego 
Pułku Rozpoznawczego, uczniowie i nauczyciele z ponad 20 szkół miasta 
i okolic oraz mieszkańcy Białegostoku – w tym wielu sybiraków – uczcili 
wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych 97. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. „Patriotyczne Śpiewanie” odbyło się po raz ósmy. 
Organizatorem tej uroczystości była Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zyg-
munta Glogera w Białymstoku we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem 
Animacji Kultury w Białymstoku. W sposób szczególny były prezentowa-
ne utwory poświęcone bohaterom wojny – tym wielkim i tym małym, nie-
znanym. Znalazło to wyraz w oddaniu hołdu żołnierzom wyklętym (pieśń 
„Godność”) i sybirakom (Hymn Sybiraków).

10 listopada 2015 r. sybiraczka Janina Rutkowska została zaproszona 
do Zespołu Szkół nr 11 w Białymstoku na patriotyczny poranek poetycki.

Tego też dnia prezes Tadeusz Chwiedź, sekretarz Jolanta Hryniewicka 
i przewodnicząca Komisji Historycznej Heronima Dzierma mieli zaszczyt 
uczestniczyć w spotkaniu prezydenta miasta Tadeusza Truskolaskiego 
z przedstawicielami różnych organizacji kombatanckich z okazji Narodo-
wego Święta Niepodległości.
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12 listopada 2015 r. w Muzeum Sybiraków odbyła się patriotyczna lek-
cja historii, w której wzięła udział młodzież z Gimnazjum nr 7 w Białym-
stoku. Zajęcia prowadziły sybiraczki Heronima Dzierma, Teresa Borow-
ska, Jadwiga Niwińska.

16 listopada 2015 r. podobną lekcję historii, również w muzeum, zorga-
nizowaliśmy uczniom Gimnazjum nr 6 ze Starosielc.

Podczas tych spotkań z uczniami mocno podkreślaliśmy znaczenie od-
zyskania niepodległości przez naszą ojczyznę dla nas i przyszłych pokoleń.

Heronima Dzierma, jolanta Hryniewicka

NARODOWE ŚWIęTO NIEPODlEGŁOŚcI  
W PIŁAWIE GÓRNEj

10 listopada 2015 r. obchodziliśmy 97. rocznicę odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. Z tej okazji w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się 
akademia przygotowana przez uczniów klas II a i III c Gimnazjum im. 
Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej pod kierunkiem Marty Sochackiej-
-Pelczar i Marioli Jabłońskiej. Gościem specjalnym uroczystego apelu był 
Zespół Pieśni i Tańca „Górzanie”. 

Występ młodzieży gimnazjalnej
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Uroczystość swoją obecnością uświetnili: burmistrz Piławy Gór-
nej Zuzanna Bielawska, wiceburmistrz Izabela Woronowicz, ks. prałat 
Zbigniew Wolanin, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków 
i jednocześnie prezes Zarządu Koła Ziemi Dzierżoniowskiej Eugeniusz 
Kuszka, dyrektorzy gminnych jednostek, zaprzyjaźnieni sybiracy oraz 
przedszkolaki.

Akademia rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu państwo-
wego w asyście pocztu sztandarowego. W części oficjalnej wiceprezes Za-
rządu Głównego Związku Sybiraków Eugeniusz Kuszka odznaczył Złotą 
Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków dyrektor gimna-
zjum Edytę Lisowską oraz nauczycielkę historii Martę Sochacką-Pelczar. 

Następnie młodzież zaprezentowała montaż poetycko-muzyczny 
pt. „Droga do niepodległości”, który przypomniał wszystkim trudną drogę, 
jaką przeszedł nasz kraj od pierwszego rozbioru w 1772 r. do odzyskania 
przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 r. Oprócz niezwykle wzru-
szających wierszy i pieśni, widzowie mogli obejrzeć tematycznie związa-
ne z uroczystością prezentacje multimedialne. Wyjątkowość tegorocznej 
akademii polegała na tym, że oprócz gimnazjalistów wzięli w niej udział 
członkowie zespołu „Górzanie”. Polonez w wykonaniu zespołu został na-
grodzony gromkimi brawami. Atrakcją uroczystego apelu było wspólne 
śpiewanie znanych i lubianych pieśni legionowych. 

Wręczenie Złotej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Związku Sybiraków dyrektor 
gimnazjum Edycie Lisowskiej (z lewej) oraz nauczycielce historii Marcie Sochackiej-
-Pelczar
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Na zakończenie głos zabrała dyrektor Edyta Lisowska, która nie szczę-
dziła słów uznania dla młodzieży i organizatorów akademii za niepowta-
rzalną lekcję historii. Szczególne podziękowania skierowała do członków 
zespołu „Górzanie”, a także przybyłych na uroczystość przedszkolaków. 

11 listopada przedstawiciele gimnazjum z pocztem sztandarowym 
uczestniczyli w mszy świętej w intencji ojczyzny i mieszkańców naszego 
miasta oraz złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem Zesłańców Sy-
biru znajdującym się przy kościele parafialnym w Piławie Górnej.

marta Sochacka-Pelczar, mariola jabłońska

ODSŁONIęcIE I POŚWIęcENIE TABlIcY W luBANIu

W dniu 15 listopada 2015 r. w kościele Narodzenia Najświętszej Marii 
Panny w Lubaniu w dzielnicy Uniegoszcz odsłonięta została tablica upa-
miętniająca Golgotę Wschodu.

Znak pamięci powstał z inicjatywy Zarządu Koła ZS w Lubaniu (Od-
dział ZS w Jeleniej Górze). Sybiracy z lubańskiego Koła chcieli uczcić 
75. rocznicę wywózek Polaków na Sybir i do Kazachstanu. Zachęceni 
przez ks. Marka Kurzawę na styczniowym spotkaniu opłatkowym, posta-
nowili umieścić znak pamięci w kościele Narodzenia Najświętszej Marii 
Panny w Lubaniu. Właśnie w tym kościele od reaktywowania Związku 
Sybiraków odbywały się coroczne lutowe msze święte w intencji zmar-
łych i żyjących sybiraków oraz ojczyzny, najpierw odprawiane z inicja-
tywy samych sybiraków zamieszkujących dzielnicę Uniegoszcz i wieś 
Uniegoszcz, w późniejszym okresie z inicjatywy Zarządu Koła Związku 
Sybiraków.

Tablica została wykonana z brązowego granitu o wymiarach 70 x 90 cm. 
W górnej części pośrodku umieszczona jest mosiężna replika godła Związ-
ku Sybiraków, z prawej strony został wygrawerowany posrebrzany wize-
runek Matki Boskiej. W części centralnej umieszczono wygrawerowany 
pozłacany napis o treści:

„Maryjo! Matko miłosierdzia tułaczych szlaków dręczonych Polaków, 
Tobie powierzamy zmarłych i żyjących w 75. rocznicę deportacji Polaków 
na Sybir i do Kazachstanu w latach 1940–1956. Sybiracy i ich rodziny 
z Koła Związku Sybiraków Lubań – 2015 rok”.
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Aktu poświęcenia tablicy dokonał ks. dziekan Andrzej Fila

Przemawia prezes Zarządu Koła Romuald Karczewski
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Tablica została umieszczona z lewej strony kościoła, na bocznej ścianie, 
tuż przy ołtarzu poświęconym Matce Boskiej Częstochowskiej. 

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy odbyła się o godz. 12.00 
podczas mszy świętej koncelebrowanej w intencji zmarłych i żyjących sy-
biraków przez ks. dziekana Andrzeja Filę, proboszczów księży Marka Ku-
rzawę i Jana Dochniaka, z udziałem chóru parafialnego.

Na uroczystość przybyły poczty sztandarowe: Koła ZS w Lubaniu, Od-
działu ZS w Jeleniej Górze, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kom-
batantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 2 w Lubaniu i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Europejskich Dróg 
Świętego Jakuba w Lubaniu. 

Prowadzący uroczystość sybirak Mieczysław Klatt powitał zaproszonych 
gości. Byli wśród nich: wicestarosta powiatu lubańskiego Wojciech Zembik, 
burmistrz miasta Lubania Arkadiusz Słowiński, wójt gminy Lubań Zbigniew 
Hercuń, wiceprezesi Zarządu Oddziału ZS w Jeleniej Górze Irena Pop, Mie-
czysław Martusewicz i Jarosław Trościanko. W uroczystości uczestniczyli 
dyrektorzy szkół: Wiktor Zdunek, Małgorzata Nir i nauczycielka Monika 
Łyp oraz licznie zgromadzeni sybiracy i mieszkańcy parafii Uniegoszcz. 

Uroczystość rozpoczęto odegraniem Hymnu Sybiraków. Po nim nastąpi-
ło odsłonięcie tablicy, którego dokonał prezes Zarządu Koła ZS w Lubaniu 
Romuald Karczewski w asyście wiceprezesa Wacława Lesiaka i opieku-
na Koła Jarosława Trościanki. Tablicę poświęcił ks. dziekan Andrzej Fila 
w asyście księży proboszczów. Przybyli goście i sybiracy złożyli wiązanki 
kwiatów pod nowo odsłoniętą i poświęconą tablicą, w imieniu Koła – sy-
biracy Alfred Szarkowski, Emilia Jasińska i Józef Kmieć, a w imieniu Od-
działu – Irena Pop, Jarosław Trościanko i Lucyna Mocek. 

Podczas mszy świętej wzruszające kazanie wygłosił proboszcz parafii 
Uniegoszcz ks. Marek Kurzawa. Odwołał się do wspomnień naocznych 
świadków, którym udało się przeżyć trudy zesłania, oraz do literatury 
i wierszy Mariana Jonkajtysa. Modlitwa wiernych została odczytana przez 
sybiraków: Alfreda Szarkowskiego, Marię Lesiak, Wacława Lesiaka, Irenę 
Pop, Emilię Jasińską i Marię Żmudę. 

Głos zabrał Jarosław Trościanko, który podkreślił znaczenie znaków 
pamięci wznoszonych przez sybiraków na terenie całej Polski. Burmistrz  
Arkadiusz Słowiński powiedział o trudnych powrotach z zesłania i cięż-
kich latach życia sybiraków w Polsce Ludowej. Dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 zaprezentowały wiersze o tematyce sybirackiej. 



Msza zakończyła się pieśnią „Boże, coś Polskę”. Za udział w uroczy-
stości i mszę świętą podziękował Romuald Karczewski i zaprosił gości na 
poczęstunek do salki parafialnej.

Romuald Karczewski 
 

„ŚWIADKOWIE HISTORII”

19 listopada 2015 r. w Sali Malinowej hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy 
odbyła się gala wręczenia Nagrody Honorowej „Świadek Historii”, nada-
wanej przez Instytut Pamięci Narodowej osobom i instytucjom szczególnie 
zasłużonym dla upamiętniania historii narodu polskiego oraz wspierającym 

działania pionu edukacyjnego Instytutu 
Pamięci Narodowej. Była to I edycja 
w województwie kujawsko-pomorskim.

Laureatami I edycji Nagrody Honoro-
wej „Świadek Historii” zostali: Bolesław 
Karandyszowski – prezes Okręgowego 
Związku Represjonowanych Politycz-
nie Żołnierzy Górników w Bydgoszczy, 
Roman Kotzbach – lekarz ginekolog, po-
łożnik, działacz opozycji w okresie PRL, 
Mirosław Myśliński – prezes Zarządu 
Oddziału Związku Sybiraków w Byd-
goszczy, Czesław Rzadkosz – członek 
Związku Więźniów Politycznych Okre-
su Stalinowskiego (Oddział w Bydgosz-
czy), Eugeniusz Siemaszko – harcerz 
Szarych Szeregów, były prezes Środo-
wiska Wileńsko-Nowogródzkiego Świa-
towego Związku Żołnierzy AK, Józef 
Żernicki – przewodniczący Społecznego 
Komitetu Uczczenia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych.

Uroczystości nadano szczególnie 
uroczysty charakter. Wśród zaproszo-

Wręczenie nagrody prezesowi Za-
rządu Oddziału ZS w Bydgoszczy Mi-
rosławowi Myślińskiemu. Nagrodę 
wręczają prof. dr hab. Mirosław Golon 
(z prawej) i prezes IPN dr Łukasz Ka-
miński

15UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA
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nych gości byli JE ks. bp Jan Tyrawa, ordynariusz bydgoski, poseł na Sejm 
RP Zbigniew Pawłowicz, wicemarszałek województwa kujawsko-pomor-
skiego Zbigniew Ostrowski, zastępca prezydenta miasta Bydgoszczy Anna 
Mackiewicz, sekretarz Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Mieszko Klawikowski, sekretarz 
Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Wojciech So-
bolewski, zastępca szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych szef Sztabu 
gen. bryg. Ryszard Szczepiński, przewodniczący Zarządu Regionu Bydgo-
skiego Związku Zawodowego „Solidarność” Leszek Walczak, radni mia-
sta Bydgoszczy Grażyna Szabelska i Marek Gralik, dziekan Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych ks. płk Zenon Surma, kapelan Rodziny Katyńskiej 
ks. płk Józef Kubalewski, przedstawiciele organizacji kombatanckich i de-
legacje szkół.

Słowo wstępne wygłosili prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz 
Kamiński i dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku prof. dr hab. Mirosław Golon.

Przed dekoracją wyświetlono medialną prezentację kandydatów do od-
znaczenia. Aktu dekoracji dokonali prezes IPN dr Łukasz Kamiński i dy-

Nagrodzeni (od lewej): Józef Żernicki, Czesław Rzadkosz, Mirosław Myśliński, Roman 
Kotzbach, Bolesław Karandyszowski, Eugeniusz Siemaszko
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rektor Oddziału IPN w Gdańsku prof. dr hab. Mirosław Golon. Wszystkich 
wyróżnionych obdarzono wydawnictwami IPN i symboliczną różą.

W imieniu laureatów podziękowanie złożył prezes Zarządu Oddziału 
Związku Sybiraków w Bydgoszczy Mirosław Myśliński. Podziękował za 
przedstawienie Związku Sybiraków jako organizacji bardzo prężnej. Jed-
nocześnie powiedział, że nie byłoby dobrej oceny Związku i przyznania 
nagród bez pomocy instytucji i osób, które wymienił i im podziękował. 
Szczególne podziękowanie złożył organizatorom uroczystości: prezeso-
wi IPN, dyrektorowi Oddziału IPN w Gdańsku oraz naczelnik Delegatury 
w Bydgoszczy Edycie Cisewskiej.

Uroczystość zakończono recitalem fortepianowym Mariusza Klimsiaka, 
absolwenta Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

mirosław myśliński, zdjęcia m.in. Piotr Wiejak (IPN)

SPOTKANIE WIGIlIjNE W BIElSKu-BIAŁEj

15 grudnia 2015 r. sybiracy z biel-
sko-bialskiego Oddziału Związku Sy-
biraków spotkali się przy wigilijnym 
stole w restauracji Mały Wiedeń. Za-
proszonych podejmował dobrym sło-
wem i znakomitym poczęstunkiem 
Eugeniusz Osika, prezes Zarządu Od-
działu Związku Sybiraków w Bielsku-
-Białej.

W tym doniosłym i z oczywistych 
powodów wzruszającym spotkaniu 
uczestniczyło wielu znaczących gości, 
m.in. prezydent Bielska-Białej Jacek 
Krywult.

Gościem specjalnym był dr Sergiusz 
Leończyk, który reprezentował Kon-
gres Polaków w Rosji. „Kongres jest 
organizacją o charakterze społecznym, 
zrzesza 44 organizacje polonijne. Naj-

Przemawia ks. Władysław Droździk, 
po lewej prezes Zarządu Oddziału ZS 
w Bielsku-Białej Eugeniusz Osika



18 KOMUNIKAT 1/127

więcej tego typu organizacji znajduje się na terenie Syberii” – podkreślał 
w rozmowie z redaktor Jagodą Podolak dr Leończyk.

jagoda Podolak, zdjęcia Anna Kliś

uROcZYSTOŚcI OPŁATKOWE  
W ODDZIAlE WARSZAWSKIm

W dniu 15 grudnia 2015 r. w Oddziale Warszawskim odbyło się spo-
tkanie opłatkowe. Udział w tej uroczystości wzięło około 80 osób, w tym 
prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko, przedsta-
wicielka Urzędu m.st. Warszawy główny specjalista Marta Parzych, dyrek-
tor Anna Szymczyk z młodzieżą z LO im. gen. Andersa, Zarząd Oddziału, 
prezesi i członkowie Kół sybirackich z Warszawy i okolic.

Po odśpiewaniu Hymnu Sybiraków ks. infułat Jan Sikorski odmówił 
modlitwę za sybiraków – tych, którzy już odeszli od nas, i żyjących. Życzył 

Dr Sergiusz Leoń-
czyk przybliżył ze-
branym działalność 
Kongresu Polaków 
w Rosji Bielscy sybiracy przybyli na spotkanie opłatkowe
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wszystkim dobrych, radosnych świąt Boże-
go Narodzenia oraz zdrowia i pomyślności 
w Nowym 2016 Roku.

Następnie prezes Kordian Borejko, w to-
warzystwie wiceprezes Zarządu Oddziału 
Warszawskiego Marii Stankiewicz, odzna-
czył 12 osób Złotymi i Srebrnymi Odznakami 
Honorowymi za Zasługi dla Związku Sybira-
ków. Wśród odznaczonych byli m.in.: ks. in-
fułat Jan Sikorski, Marta Parzych z Urzędu 
m.st. Warszawy, cztery panie z pocztu sztan-
darowego Zarządu Głównego oraz zasłużeni 
sybiracy z warszawskich Kół.

Młodzież z LO im. gen. Andersa, pod 
opieką dyrektor Anny Szymczyk oraz na-
uczycieli, wystąpiła z bardzo ciekawym 
i wzruszającym programem artystycznym. 
Śpiewała pięknie kolędy i pastorałki polskie, 
recytowała patriotyczne, nawiązujące do 
tragicznych losów sybiraków wiersze i frag-
menty ich wspomnień z pobytu na „nieludz-
kiej ziemi” – Syberii.

Występ uczniów LXII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. gen. bro-
ni W. Andersa

Odznaczenie ks. infułata Jana Si-
korskiego Złotą Odznaką Honoro-
wą za Zasługi dla Związku Sybira-
ków, dokonał go prezes Kordian 
Borejko
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Potem jeszcze długo, przy suto zastawionych stołach, wspominaliśmy 
jakże smutne, potajemne wigilie z tamtych czasów, gdy za opłatek służył 
nam kawalątek tak ciężko wypracowanego chleba.

Na twarzach sybiraków widoczne były łzy smutku wynikające ze wspo-
mnień dawnych, okrutnych czasów zesłańczych. Ale za chwilę na tych sa-
mych twarzach gościła radość i nadzieja, że te obecne, piękne wigilie może 
będzie dane nam przeżywać jeszcze niejeden raz.

Halina Bieniakońska-żak

WIGIlIjNE SPOTKANIA W BIAŁYmSTOKu

15 grudnia 2015 r. w restauracji Santana o godz. 11.00 odbyło się posie-
dzenie Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku z prezesami 
Zarządów Kół. Podsumowano całoroczną działalność oraz dokonano aktu 
dekoracji zasłużonych dla Związku Odznaką Honorową Sybiraka.

Po zakończeniu obrad sybiracy przeszli do dużej, jasno oświetlonej sali, 
przybranej kolorowymi ozdobami świątecznymi. Tam po wspólnej modli-
twie ekumenicznej dzielili się opłatkiem i składali sobie życzenia.

Kolędy w wykonaniu chóru Narwianie i spożywanie regionalnych po-
traw wigilijnych przy wspólnym stole wytworzyły prawdziwie rodzinną at-
mosferę i wprawiły wszystkich w świąteczny nastrój Bożego Narodzenia.

Było to niezapomniane spotkanie kombatantów z różnych organizacji 
białostockich z przedstawicielami naszych władz lokalnych. Uroczystość 
tę zorganizował Zbigniew Kamiński, pełnomocnik ds. kombatantów i osób 
represjonowanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskie-
go, za co serdecznie dziękujemy. 

Wieczór wigilijny w Szkole Podstawowej  
nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku

17 grudnia 2015 r. sybiracy z Koła nr 9 Związku Sybiraków i z Komisji 
Historycznej Oddziału ZS w Białymstoku uczestniczyli w spotkaniu opłat-
kowym w Szkole Podstawowej nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku.

Panie ze świetlicy przygotowały z najmłodszymi uczniami jasełka. Byli 
aniołowie, Dzieciątko w żłóbku, św. Józef i Maryja, pasterze przychodzący 
z pokłonem oraz trzej królowie z darami. Pomysłowe stroje, wymowna 
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dekoracja oraz pięknie śpiewane kolędy wprowadziły nas w świąteczny na-
strój. Występy małych artystów nagrodziliśmy gromkimi brawami, a pre-
zes Zarządu Koła ZS nr 9 obdarował ich słodyczami.

Potem ksiądz odczytał fragment o narodzeniu Chrystusa z Ewangelii 
według św. Łukasza.

Odmówiliśmy wspólnie modlitwę „Ojcze nasz” i podzieliliśmy się 
opłatkiem, składając sobie wzajemnie życzenia świąteczne i noworoczne.

Przy herbacie i ciasteczkach spędziliśmy przyjemnie ten wieczór wigilijny.
Serdecznie dziękujemy dyrekcji i całej społeczności szkolnej za zapro-

szenie na tak miłe spotkanie i gościnność.
Komisja Historyczna Oddziału ZS, Heronima Dzierma

SYBIRAcKI OPŁATEK W POZNANIu

Tradycją stają się spotkania opłatkowe łączących się kół. Przyczyną tego 
stanu jest malejąca liczba członków Związku powodowana ich odchodze-
niem do Pana.

Wzorem roku ubiegłego Koła Grunwald i Jeżyce wspólnie zorganizowa-
ły 17 grudnia 2015 r. spotkanie opłatkowe w gościnnie udostępnionej sali 
Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu przy ul. Ściegien-
nego 10. Uczestniczyło w nim 60 osób.

Na rozpoczęcie uroczystości opłatkowej chór młodzieży tej szkoły pod 
dyrekcją Jadwigi Jeleniewicz wykonał Hymn Sybiraków. Razem z chórem 
śpiewali go sybiracy. 

Głównym koordynatorem spotkania był pierwszy wiceprezes Zarzą-
du Oddziału Związku Sybiraków w Poznaniu, a jednocześnie prezes Za-
rządu Koła ZS Grunwald Marek Macutkiewicz. W serdecznych słowach 
powitał wszystkich zebranych, w tym dyrektora gimnazjum Wiesława 
Banasia, kapelana poznańskich sybiraków ks. Marka Balcera, reprezen-
tanta stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 oraz przedstawiciela Brac-
twa Kurkowego Andrzeja Borowskiego. Miłym akcentem było również 
powitanie honorowego członka Koła Grunwald, byłego prezesa Zarzą-
du Koła Ziemomysła Angera. Współorganizatorem spotkania był drugi 
wiceprezes Zarządu Oddziału i zarazem prezes Zarządu Koła Jeżyce 
i Nowy Tomyśl Zdzisław Tomasik.
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Dyrektor szkoły Wiesław Banaś, dziękując za zaproszenie, życzył zebra-
nym długich lat życia w zdrowiu i spokoju. 

Kapelan sybiraków odmówił krótką modlitwę i zaintonował kolędę 
„Bóg się rodzi”.

Wdowa po sybiraku Elżbieta Galicka zadeklamowała wzruszający 
wiersz Mariana Jonkajtysa „Matko Sybiraczko”, a jedna z najstarszych sy-
biraczek Zofia Frosik-Lubka pięknym głosem wykonała a cappella pieśń 
„Matko moja, ja wiem, ile nocy nie spałaś”.

Wszystkich zachwycił wspaniały występ gimnazjalnego zespołu arty-
stycznego, który scenkami obrazowymi przypomniał nam lata spędzone na 
„nieludzkiej ziemi”. Zespołowi pod kierownictwem Karoliny Bielerzew-
skiej podziękował w imieniu zebranych prezes Marek Macutkiewicz.

Prezes Zdzisław Tomasik, korzystając z okazji, poprosił o dostarczanie pre-
zesom Zarządów Kół informacji o posiadanych dokumentach związanych z po-
bytem na zesłaniu i innych zachowanych pamiątkach mogących mieć znaczenie 
dla historyków. O takie informacje zwraca się do nas Instytut Pamięci Narodo-
wej, który podjął się wykonania cyfrowych kopii dokumentów.

W związku z przypadającą w 2016 r. 1050. rocznicą chrztu Polski trwa ak-
cja czytania książek o tematyce związanej z powstaniem państwa polskiego. 

Od lewej: prezes Zdzisław Tomasik, prezes Marek Macutkiewicz, dyrektor gimnazjum 
Wiesław Banaś, były prezes Ziemomysł Anger, Andrzej Borowski ze stowarzyszenia Ro-
dzina Policyjna 1939
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Podczas spotkania opłatkowego odbyło się czytanie powieści Józefa Ignace-
go Kraszewskiego „Lubonie”. Czytali ją m.in. kapelan sybiraków ks. Marek 
Balcer i Zdzisław Tomasik, za co Krystyna Liminowicz z Towarzystwa Mi-
łośników Wilna i Ziemi Wileńskiej wręczyła im specjalne certyfikaty. W tym 
miejscu warto zaznaczyć, że sybiracy z poznańskich Kół zebrali znaczną 
ilość słodyczy i przesłali je dzieciom polskim na Litwie. Akcji tej patronował 
Marek Macutkiewicz.

Sedno spotkania świątecznego to dzielenie się opłatkiem i składanie 
życzeń. Jak zawsze życzenia te były bardzo osobiste i ujmujące, przede 
wszystkim zdrowia, które nie jest już najlepsze. Życzyliśmy sobie docze-
kania spotkania opłatkowego w przyszłym roku.

Zdzisław Tomasik

SPOTKANIE OPŁATKOWE WE WROcŁAWIu

W dniu 19 grudnia 2015 r. w sali restauracyjnej Klubu 4. Regionalnej 
Bazy Logistycznej Zarząd Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu 
zorganizował spotkanie opłatkowe dla wyróżniających się w pracy spo-
łecznej członków Oddziału. 

Występ chóru pod dyrekcją Jadwigi Jeleniewicz
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Spotkanie zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Kościoła, władz 
rządowych i samorządowych, dyrektorzy szkół noszących imię Sybiraków 
oraz szkół współpracujących ze Związkiem. Przybyli m.in. metropolita wro-
cławski abp Józef Kupny, prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, Damian 
Mrozek reprezentujący wojewodę dolnośląskiego, przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego, Kuratorium Oświaty i Rady Miejskiej Wrocławia. 

Obecni byli: kapelan wrocławskiego Oddziału Związku Sybiraków  
ks. dr hab. Franciszek Głód, kustosze znaków pamięci ks. prałat Wojciech To-
karz, ks. płk Janusz Radzik, o. Damian Simonicz, Wiesława Wadowska oraz 
prezes Zarządu Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru Grażyna Żak.

Udział wzięli również przedstawiciele jednostek wojskowych Garnizo-
nu Wrocław, których żołnierze uczestniczą w uroczystościach sybirackich, 
nadając im wysoką rangę i służąc pomocą organizacyjną.

Wśród przybyłych gości sybiraków należy wymienić prezesów Zarzą-
dów Kół, przewodniczących Komisji Rewizyjnych, Sądów Koleżeńskich, 
członków pocztów sztandarowych oraz członków Zarządu Oddziału.

Uczestników spotkania opłatkowego przywitał prezes Zarządu Oddziału  
Eugeniusz Kuszka. Następnie zebrani odśpiewali Hymn Sybiraków, kapelan  
ks. dr hab. Franciszek Głód odmówił modlitwę, a abp Józef Kupny pobłogo-
sławił opłatek, dając sygnał do składania sobie życzeń z okazji nadchodzących 

Spotkanie opłatkowe wrocławskich sybiraków
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świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2016. Wszyscy chcieli wyko-
rzystać tę rzadką okazję spotkania się w takim gronie i z każdym przełamać 
się opłatkiem, a z arcybiskupem, prezydentem Wrocławia, prezesem Zarządu 
Oddziału oraz kapelanem, oprócz złożenia życzeń, zamienić choć kilka zdań.

Na posiłek wigilijny złożyły się barszcz z uszkami, pierogi ruskie, z kapustą, 
z grzybami. Zgodnie z tradycją można było doliczyć się 12 potraw. Na stole 
znalazły się ciasta, herbata i kawa. W czasie całego spotkania, w tle, słychać 
było kolędy. 

Na zakończenie spotkania prezes Zarządu Oddziału Eugeniusz Kuszka 
serdecznie podziękował gościom za przybycie i wyrażenie w ten sposób pa-
mięci o losach zesłańców Sybiru na „nieludzkiej ziemi”. Podziękował sybi-
rakom za odpowiedzialną i trudną pracę społeczną na rzecz naszego środo-
wiska. Życzył wszystkim zebranym ciepłych, rodzinnych i spokojnych świąt 
Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Wyraził też nadzieję, 
że będziemy spotykali się z ciągłą opieką władz rządowych i samorządo-
wych naszego województwa, a nam sybirakom nie zabraknie sił i zaangażo-
wania w wykonywaniu codziennych związkowych obowiązków.

Ryszard janosz

Przy stole stoją (od lewej): o. Damian Simonicz, pełnomocnik wojewody Damian Mro-
zek, prezes Eugeniusz Kuszka, abp Józef Kupny, prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, 
kapelan ks. Franciszek Głód, ks. płk Janusz Radzik
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PODNIEŚ RęKę, BOżE DZIEcIę...

Strojna choinka, iskrzące żyrandole, dostatni stół, biały opłatek, dostojni 
goście i my – byli sybiracy, zesłańcy bezkresnych tajg i stepów sowieckiego 
państwa XX w. To już kolejne spotkanie wigilijne w przyjaznej Gdyni, dla nas 
życiowej przystani, a także i najczęściej kolebce naszych dzieci i wnuków. 

Zanim przełamiemy się opłatkiem i wyśpiewamy „Chwała Bogu na wy-
sokościach”, „Bóg się rodzi, moc truchleje”, w pokornej, dziękczynnej za-
dumie wysłuchamy Hymnu Sybiraków. Na ogół nie śpiewamy... bo genial-
ne frazy pieśni Mariana Jonkajtysa porażają nasze gardła, przywodząc na 
myśl tysiące Polaków skazanych na zesłanie na „nieludzką ziemię” przez 
rosyjskich carów, a potem miliony z pokolenia naszych rodziców oraz nas 
dzieci przez sowieckie rządy.

Syberia! Przeklęta czy też święta? Dla nas chyba jednak winna się ko-
jarzyć jako święta. Uświęcił ją męczenników orszak biały z patronem sy-
biraków św. Rafałem Kalinowskim na czele. Tę ziemię uświęciły ból, łzy 
i błagalna modlitwa. To tam wyrosły liczne polskie mogiły – mogiły zagło-
dzonych polskich dzieci, doły bez krzyży zamęczonych głodem, morem 
i ciężką pracą łagierników, niepoliczonych polskich jeńców wojennych 
z 1939 r., a po 1945 r. także akowców, Ślązaków i ludności z Pomorza. 

W głębokiej zadumie minutą ciszy czcimy pamięć tych, co jeszcze nie-
dawno byli z nami, oraz tych, którzy swe życie stracili w okolicznościach 
wiekowej Polskiej Golgoty Wschodu.

Spotkanie wigilijne gdyńskich sybiraków
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Życzenia składamy w atmosferze pogłębionej przyjaźni, retorycznie ży-
cząc wzajemnie zdrowia i pomyślności w rodzinach, kraju, na świecie... 
Pokoju i dobra!

W intencji obecnej z nami szkolnej młodzieży słowami Suplikacji pro-
szę: „Od powietrza, głodu, ognia i wojny (...) Panie! Daj naszym dzieciom 
czas spokojny...”.

Niech ich nigdy nie dotkną cierpienia, jakie spadły na ich pokolenio-
wych przodków, a o których zbyt mało dowiadują się na lekcjach historii, 
z nielicznych filmów i w rodzinnym domu.

Naszym honorowym gościom – komandorom życzę powrotu dowództwa 
Marynarki Wojennej z wygnania w Warszawie do swej rodzimej siedziby 
w Gdyni od chwili powołania jej do życia przez marszałka Józefa Piłsud-
skiego. Ks. prałatowi Henrykowi Lwu Kiedrowskiemu, długoletniemu ka-
pelanowi gdyńskiego Koła Związku Sybiraków, życzyłam, aby w walce ze 
wszego rodzaju złem wspomagał go mocarny św. Michał Archanioł, który 
w międzywojniu był postulowany na patrona Gdyni. Św. Michał Archanioł 
jest patronem policjantów, żołnierzy i małych dzieci. Jest ognistym wo-
jownikiem, Księciem Niebiańskiej Armii, która walczy w imię sprawied- 
liwości i prawa. Daje wsparcie wszystkim, którzy znajdują się w strasz-
nym ucisku. I chociaż nie doszło do awansowania go na patrona Gdyni, to 
może jednakowoż ciut Gdyni się przysłużył, bo stosunkowo mało podczas 
działań wojennych Gdynia ucierpiała. Przedwojennych gdyńskich miesz-
kańców los sybirski nie poraził. Lecz, niestety, kadrę dowódczą Marynarki 
Wojennej w dużej liczbie zgładzono w mordach katyńskich. Dlatego przy 
gdyńskim pomniku „W Hołdzie Zesłańcom Sybiru” jest przywołana ich 
pamięć, która mieści się w formule Golgoty Wschodu. 

Nasz wieloletni prezes Zarządu Koła, przez wszystkich poważany, a rze-
kłabym i kochany, jest oddany sprawie sybiraków w skali województwa 
i Polski. Aleksander Ryziński honorował każdego z obecnych na wigilijnej 
wieczerzy. Gorąco dziękował za każdą indywidualną czy też instytucjonal-
ną pomoc, aby w Gdyni pamięć o sybirskiej tragedii naszego narodu wiecz-
nie trwała, a zwłaszcza by trafiała jako obligatoryjna wiedza do szkolnej 
młodzieży.

I odwrotnie, dyrektorzy gdyńskich szkół także z wyrazami głębokiego uzna-
nia dziękowali za kompetentne przekazywanie na lekcjach historii oraz patrio-
tycznych uroczystościach świadectwa o ponurych czasach totalitarnego komu-
nizmu spod znaku sierpa i młota, ze Stalinem, „ojcem narodów” na czele.
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Młodzi adepci teatralnej sztuki z IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni przygotowali szopkę, tak bardzo zako-
rzenioną w polskiej bożonarodzeniowej tradycji.

Jakżeż to wspaniale, że młodzi Polacy mogą w wolnym kraju wyrażać 
swoją tożsamość narodową i religijną... Śpiewać głośno kolędy i dzielić się 
opłatkiem bez zakazów, bez łez i tęsknoty za utraconą ojczyzną, zamordo-
wanym ojcem i matką zmarłą skutkiem nędzy bytowej.

W czasie gdy gwiazdka wigilijna świeciła nam w obcym, ateistycznym 
kraju, a zawiane buranem drogi nie prowadziły do kościołów i zrujnowa-
nych cerkwi, my dzieci wypatrywałyśmy pierwszej gwiazdki na zachodnim 
nieboskłonie, bo przecież tam został nasz dom, krewni, zabawki... Nasze 
matki rzewnie i przez łzy inicjowały kolędowanie. Wtórowałyśmy: „Lu-
lajże Jezuniu, moja perełko...”. Natomiast, mając na uwadze naszą katorż-
niczą dolę, w okupowanej wygłodzonej Warszawie i zniewolonym przez 
Sowietów Lwowie Polacy śpiewali: „Lulajże Jezuniu na polskiej ziemi, 
choć chłodno i głodno, lecz między swemi...”. „Ty narodziłeś się, Jezu, 
w stajni, ubóstwie i chłodzie...” (słowa kolędy).

Od lewej: prezes Rodziny Katyńskiej dr Barbara Pytko, dyrektor gimnazjum Andrzej Go-
gola, kmdr Grzegorz Tarkowski, prezes Zarządu Koła ZS w Gdyni Aleksander Ryziński, 
ks. prałat Henryk Lew Kiedrowski – kapelan gdyńskich sybiraków, kmdr por. Jarosław 
Wybijewski, prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko 
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W domowym archiwum przechowuję listy mojej matki, nauczycielki na 
Nowogródczyźnie, słane do siostry we Lwowie. Oddają dramat samotnej 
kobiety, rzuconej z dwojgiem dzieci na pastwę sowieckiej władzy, surowej 
przyrody w północnym Kazachstanie. Na próżno czekała wieści od męża 
ppor. Gustawa Szpilewskiego, więzionego w obozie jenieckim w Koziel-
sku. Nie mogła wiedzieć, że jedenastoletni Waldek i siedmioletnia Hala od 
ośmiu miesięcy są już sierotami. Fragmenty przytaczam:

„Biełogradowka 24 XII 40 r.
Droga moja Heluśko! 
Dziś wigilia, godzina 5.15, a my już po kolacji. Była wyborna, na pierw-

sze opłatek, na drugie pszenica z miodem, bo maku nie było, na trzecie 
herbata z mlekiem i z chlebem. Trzeba przyznać, że chleb upiekłam dziś 
biały, bo to na święta. Siałam mąkę na gęstym sicie, a zawsze jemy czarny.

(...). Mieliśmy też towarzystwo, oprócz gospodarzy były trzy jagnięta, któ-
re żyją u nas w jednej izbie razem z nami już dwa tygodnie i będą całą zimę, 
bo w chlewie zimno. No, ale jeszcze towarzystwa przybędzie, gdy okoci się 
owieczka i ocieli krowa. Całą noc biegają i beczą i z wiadra wodę piją.

Heluś, ale pomijając wszystko, gospodarze nienajgorsi. 
(...) Mój Walduś dostał sybirską czapkę ciepłą, uszyła mu tu jedna. 

Bo żebyś Heluś wiedziała, jaka zima sroga, mróz z wiatrem, więcej niż 
30 stopni, a na Mikołaja było 40 stopni. I zawieje często, gęsto. Gdy wyjdę 
po mleko, to trzeba całą twarz zamotać, a ja w dodatku nie mam chustki. 
Ot, kapą okręcam głowę. Kożuszek to mam cieplutki, ale najgorzej, że nie 
mam ciepłych majtek, a sukienka cieniutka, a łydki, jakby w szronie były, 
albo jak dwa lody.

(...) gdy wspomnę, nie wiem, po kim mam płakać. Ostatnio, a zresztą cały 
czas na Sybirze płaczę za Renią, córeczką moją. Tęsknię..., a okropnie żal mi 
Gutka, że gdzieś biedny się męczy. On taki zawsze dobry, a nigdy w życiu nie 
zaznał dobrego. Wczoraj, gdy ciasto piekłam, nie mogłam na nie patrzeć, bo 
myślałam o biednym Gutku. Biedactwo na pewno zwyczajnego chleba nie 
ma..., a może gdzieś ciężko pracuje, bo wiem, że żyje – nie sadzę źle. 

Heluś, piszesz, że wrócimy, może, ale za ile lat. Kiedy wreszcie koniec 
tej zawieruchy światowej.

(...) Droga Heluś, cieszę się, że mieliście choinkę, bo u nas, niestety, nie 
mają pojęcia o choince (...)”.

Takich sybirskich Betlejemek w szczęśliwym Kraju Rad, zawdzięczając 
rządowi Stalina i jego komunistycznych współtowarzyszy, nasza rodzina 
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zaliczyła sześć, zaś sumarycznie na zsyłce przetrwaliśmy nieszczęsnych 
około sześć i pół roku. Pięcioosobowa, może jeszcze i rozwojowa rodzina, 
po wojnie skurczyła się do trzech osób.

Tysiące zesłańców nigdy nie wróciło do rodzin i wytęsknionej Polski. 
Kolejne tysiące, głównie młodych i młodocianych mężczyzn, poległo na 
szlaku Armii Andersa i w szeregach Armii Berlinga. Walczyli w imię po-
wrotu państwa polskiego na mapy Europy.

Gdy w święto sybiraków przy gdańskim pomniku Ofiarom Golgoty 
Wschodu liczne sztandary pochylają swe drzewce, a celebrant słowami 
apelu przyzywa tych wszystkich, którzy polegli i zginęli z rąk carsko-
-sowieckich rządców życia i śmierci jako Polacy, niezbicie przychodzi na 
myśl wiersz poety Zbigniewa Waydyka: 

Żeś mnie wyrwał z wnętrzności tajg syberyjskich
(...) Żeś z nóg moich okowy zrzucił –
Sowieckie dyby...
Dzięki Ci Panie...
Zostaje pamięć.
Wieczerza wigilijna z dnia 21 grudnia 2015 r. święcona była w przepięknej, 

kolumnowej sali Klubu Marynarki Wojennej „Riwiera”. Przy zastawionych 
stołach i symbolicznej lampce wina spotkało się około 100 osób. Przybyli 
przedstawiciele samorządu miasta Gdyni, komandorzy z gdyńskiego gar-
nizonu Marynarki Wojennej, prezesi Rodzin Katyńskich Gdyni i Gdańska, 
prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków, przedstawicielki Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków, dyrektorzy kilku gdyńskich 
szkół wraz z młodzieżą. 

Ks. prałat Henryk Lew Kiedrowski słowami ewangelisty św. Łukasza 
wprowadził nas w historyczne realia narodzin Jezusa w ubogiej stajence 
betlejemskiej. Poświęcił biały opłatek. W realiach Sybiru opłatkiem była 
przeważnie kruszyna chleba.

Dziś, wirtualnie dzielimy się opłatkiem ze wszystkimi czytelnikami, 
a zwłaszcza z sybirakami rozsianymi po całym świecie, jednocząc się 
w modlitwie słowami Franciszka Karpińskiego: 

Podnieś rękę Boże Dziecię! 
Błogosław krainę miłą, 
W dobrych radach, w dobrym bycie, 
Wspieraj jej siłę swą siłą.

Halina młyńczak
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SPOTKANIE OPŁATKOWE cZŁONKÓW 
KOŁA ZWIĄZKu SYBIRAKÓW BARTODZIEjE 

W BYDGOSZcZY

Spotkanie odbyło się we wtorek 5 stycznia 2016 r. Od przeszło 23 lat 
tradycyjnie spotkaniem opłatkowym kończymy stary rok i witamy nowy 
rok działalności sybirackiej naszego Koła. W pierwszych latach Koło li-
czyło 102 osoby, obecnie pozostało nas 39 członków. Jest to grupa bardzo 
ściśle związana ze sobą, bardzo prężnie działająca i pomimo mijających lat 
bardzo aktywna i zwarta. Spotkania nasze przez wszystkie lata odbywają 
się w Gimnazjum nr 9 im. Powstańców Wielkopolskich przy ul. Gajowej, 
a prezesem Zarządu Koła przez cały czas jest Jerzy Durecki. Wielu naszych 
członków bardzo aktywnie działa w Zarządzie Oddziału Związku Sybira-
ków w Bydgoszczy i jest członkami tego Zarządu. 

Na dwie godziny przed rozpoczęciem spotkania stoły zostały przystrojo-
ne i z poczęstunkiem były gotowe do uroczystości. Przygotowaniami zaj-
mowali się koleżanki i koledzy: Irena Hopen, Zofia Pałasz, Gabrysia Bulla, 
Irena Kubis, Jerzy Durecki, Jan Sztejn, Jerzy Syrek. Pomagała bardzo ak-
tywnie Benadrycza Łobocka, pedagog gimnazjum. Wkrótce na spotkanie 
przybyli zaproszeni goście, wśród nich nauczyciele Gimnazjum nr 9, polo-

Spotkanie opłatkowe sybiraków Koła Bartodzieje
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nistka Beata Milewska i Lucyna Brzezińska wraz z liczną grupą młodzieży. 
Młodzież pod opieką Lucyny Brzezińskiej przygotowała okolicznościową 
inscenizację. W pięknych strojach anielskich odśpiewała kolędy i pastorał-
ki. Na spotkanie przybył również nauczyciel historii Krzysztof Stypa. Na 
zaproszenie naszego Koła swoją obecnością zaszczycili uroczystość prezes 
Zarządu Oddziału Mirosław Myśliński oraz członkowie Zarządu Oddziału 
– m.in. Eulalia Myślińska i Danuta Różycka. 

Rozpoczynając spotkanie, prezes Jerzy Durecki serdecznie przywitał za-
proszonych gości oraz koleżanki i kolegów, wszystkim dziękując za przy-
bycie. Następnie wszyscy razem odśpiewali a capella Hymn Sybiraków. 
W krótkiej modlitwie podziękowaliśmy Panu Bogu, że mimo upływu lat 
przyszliśmy i możemy w tym spotkaniu uczestniczyć, pomodliliśmy się 
też za zmarłych sybiraków. Nastąpiło tradycyjne łamanie się opłatkiem. 
Składaliśmy sobie nawzajem życzenia zdrowia i pomyślności na nowy rok, 
a młodym przyjaciołom – dobrych postępów w nauce.

Część opłatkową zakończyło wystąpienie prezesa Zarządu Oddziału 
Mirosława Myślińskiego. Nawiązując do obchodzonego przez Jerzego 
Dureckiego jubileuszu 90-lecia urodzin, przedstawił on drogę działalno-

Odznaczenie prezesa Jerzego Dureckiego Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla 
Związku Sybiraków
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ści jubilata w Związku Sybiraków. Jerzy Durecki przed reaktywowaniem 
Związku Sybiraków w 1988 r. należał do 20-osobowej grupy inicjatywnej 
w Bydgoszczy. Grupę tę założyła i przewodniczyła jej Danuta Kwiatoń. 
Początkowo spotkania odbywały się w małych grupach, były jeszcze nie-
jawne i nieoficjalne. Rejestracja Związku Sybiraków nastąpiła 17 grudnia 
1988 r. W dniu 30 września 1989 r. Walne Zgromadzenie wybrało Zarząd 
Oddziału w Bydgoszczy. Wówczas Jerzy Durecki został wybrany w skład 
Komisji Rewizyjnej Oddziału, a od kilku kadencji jest jej przewodniczą-
cym. 30 stycznia 1990 r. został wybrany prezesem Zarządu Koła Osiedle 
Leśne, potem Koła Bartodzieje, którą to funkcję pełni do dziś. Trwa to już 
26 lat. Na początku 1990 r. Jerzy Durecki został wraz z Eulalią Myślińską 
i Ireną Borodzicz powołany do tworzenia sztandaru Oddziału Związku Sy-
biraków w Bydgoszczy. Jest również inicjatorem hasła wyhaftowanego na 
sztandarze „Moc Maryi pozwoliła nam przetrwać i wrócić”. Prezes Zarządu 
Oddziału zaznaczył, że sybiracy w Polsce mają kilkadziesiąt sztandarów, 
ale żaden z nich nie ma podobnego hasła. Poświęcenie sztandaru odbyło 
się 17 września 1990 r. w kościele Zmartwychwstania Pańskiego, a doko-
nał tego proboszcz ks. Henryk Surma. Jerzy Durecki w tym dniu dostar-
czył trzy krzyżyki do powstającego przy kościele cmentarzyka z nazwami 
miejsc kaźni Polaków. Napisał również i wydał książkę o martyrologii Po-
laków zesłanych na Syberię „Dzięki Maryi przetrwałem zesłanie”. Jest to 
książka pięknie i przystępnie napisana, choć opisuje dramatyczne wydarze-
nia. Na zakończenie prezes Mirosław Myśliński dokonał – w imieniu pre-
zesa Zarządu Głównego Kordiana Borejki – dekoracji Jerzego Dureckiego 
Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków, przyznaną 
mu przez Zarząd Główny Związku Sybiraków za aktywną i zaangażowaną 
postawę. Zaskoczony wystąpieniem prezesa Zarządu Oddziału i dokona-
nym odznaczeniem, Jerzy Durecki serdecznie podziękował Mirosławowi 
Myślińskiemu. Wszyscy zebrani powstali, nastąpiły oklaski i gromkie ży-
czenia stu lat dalszego prezesowania w Kole. 

Kolejną wyróżnioną tego dnia osobą była Beata Milewska – nauczyciel-
ka polonistka doceniona za aktywną, kilkuletnią współpracę z sybirakami. 
Została odznaczona Odznaką Honorową Sybiraka. Beata Milewska na po-
czątku 2014 r. wraz z młodzieżą gimnazjalną przeprowadziła z sybirakami 
rozmowy, wywiady, uczestniczyła w naszych comiesięcznych zebraniach 
i uroczystościach Związku Sybiraków, np. 12 kwietnia 2014 r. w uroczystej 
mszy za sybiraków. Gimnazjaliści skrzętnie to wszystko nagrywali kamerą 
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filmową. W wyniku żmudnej pracy powstał profesjonalny film, który zo-
stał zaprezentowany w Młodzieżowym Domu Kultury w Bydgoszczy. Film 
ten obejrzała młodzież kilku szkół. 

Nauczyciele i młodzież siedzieli razem z nami przy stole, wspólnie śpie-
waliśmy kolędy, pastorałki i piękne kolędy sybirackie. W przerwach mło-
dzież rozmawiała z sybirakami, pytała się, co i gdzie robiliśmy, jak się 
żyło w czasie mroźnej zimy, czy i jak świętowano na wygnaniu. Z wielką 
uwagą słuchała wspomnień sybiraków. Ciekawe rozmowy i śpiewy trwały 
do późnego wieczora.

jerzy Durecki

SPOTKANIE OPŁATKOWE ODDZIAŁu ZWIĄZKu 
SYBIRAKÓW W ZIElONEj GÓRZE

Czas świąt Bożego Narodzenia trwa od wieczoru wigilijnego. W dniu 
7 stycznia 2016 r. sybiracy Oddziału w Zielonej Górze zasiedli do nakrytego 
białym obrusem stołu, jak każe tradycja – z postnymi potrawami. Prezes Za-
rządu Oddziału Wacław Mandryk przywitał wszystkich przybyłych z 19 Kół 
terenowych zrzeszonych w zielonogórskim Oddziale oraz zaproszonych go-
ści. Wśród nich byli: z Urzędu Marszałkowskiego członek Zarządu Woje-
wództwa Lubuskiego Bogdan No-
wak, Bogusław Zaraza, Stanisław 
Szymkowiak, proboszcz parafii 
pw. Najświętszego Zbawiciela 
w Zielonej Górze ks. Mirosław 
Maciejewski oraz wiceprzewod-
niczący Lubuskiej Rady Komba-
tantów, Osób Represjonowanych 
i Stowarzyszeń Patriotycznych 
Edward Daszkiewicz. Po złożeniu 
życzeń prezes przedstawił zebra-
nym najważniejsze zadania, jakie 
czeka Zarząd w 2016 r.

Następnie życzenia w imieniu 
własnym i marszałek wojewódz-

Występ akordeonistów – uczniów Państwo-
wej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze
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twa lubuskiego Elżbiety Polak przekazał Bogdan Nowak. Wyraził smutek 
z powodu malejącej z roku na rok liczby sybiraków.

Wszystkich sybiraków wzruszyła wiadomość przekazana przez preze-
sa Zarządu Oddziału Wacława Mandryka o zorganizowaniu przez mło-
dzież Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze przed świętami zbiórki pienię-
dzy poprzez wypiek pierników i ich sprzedaż. Uzyskany w ten sposób 
dochód w wysokości ponad 700 zł uczniowie przekazali na pokrycie 
kosztów związanych z powstaniem Izby Pamięci Sybiraków przy Kole 
ZS nr 8 w Zielonej Górze. Będzie to wspaniałe miejsce przekazujące 
szczególnie młodemu pokoleniu historię i wiedzę o losach sybiraków od 
chwili deportacji, przez tułaczkę na „nieludzkiej ziemi”, po powrót do 
kraju i życie w miejscu osiedlenia.

Życzenia przekazał także radny Sejmiku Województwa Lubuskiego 
Czesław Fiedorowicz, który podziękował za zaproszenie i wyraził radość 
z możliwości uczestniczenia w spotkaniu opłatkowo-noworocznym w tak 
świątecznej atmosferze. Życzył sybirakom zdrowego i niezłomnego ducha 
w realizacji dalszych ważnych zadań i trudnych wyzwań. Zadeklarował, 
że znane mu są problemy zielonogórskich sybiraków w zakresie uzyska-

Przedstawiciele Kół terenowych na spotkaniu opłatkowym w Sali Kolumnowej Urzędu 
Marszałkowskiego
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nia statusu osoby represjonowanej, i obiecał wspieranie wszelkich działań 
w tej sprawie.

Prezes Wacław Mandryk zaapelował o przekazywanie 1% podatku do-
chodowego Stowarzyszeniu na rzecz Pomocy Zesłańcom Sybiru. Uzy-
skany dochód przeznaczony zostanie na udzielanie pomocy sybirakom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz na działalność statutową 
Oddziału, w tym na powstanie wspomnianej Izby Pamięci i opracowanie 
monografii zielonogórskich sybiraków.

Piękny występ młodzieży Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia 
w Zielonej Górze pod kierownictwem mgr Renaty Lato był ucztą duchową 
dla wszystkich uczestników spotkania. Występ rozpoczęto kolędą „Mizerna 
cicha stajenka licha”, przy akompaniamencie fletu, akordeonu, trąbki i for-
tepianu popłynęły nasze polskie kolędy. Uczestnicy spotkania dołączyli do 
śpiewania, wytworzyła się bardzo miła i sympatyczna atmosfera. Jedynie 
kolęda „Nie było miejsca dla Ciebie”, której słowa zawsze przypominają 
sybirakom święta na zesłaniu, przywołała smutne wspomnienia. 

Po występie młodzieży i wręczeniu drobnych upominków, słodyczy 
i publikacji „Lekcja historii, pamięci, patriotyzmu”, zawierającej wy-
brane prace konkursowe poświęcone losom sybiraków, wszyscy wyko-
nawcy poproszeni zostali do stołu. Proboszcz parafii pw. Najświętsze-
go Zbawiciela ks. Mirosław Maciejewski, kapelan sybiraków, odmówił 
modlitwę i poświęcił opłatek, składając jednocześnie wszystkim uczest-
nikom spotkania życzenia błogosławieństwa Bożego dla ojczyzny i ra-
dości opromieniającej życie każdego z nas w roku Bożego Miłosierdzia. 
Wszyscy składali sobie życzenia i łamali się opłatkiem. 

Następnie wysłuchaliśmy występu trzech sybiraczek z Koła ZS nr 1 
w Nowej Soli. 

Po wszystkich występach zebrani spożyli posiłek, gorący barszczyk, 
pierożki i krokiety wzmocniły niejedno ciało, szczególnie tych, którzy 
przebyli kilkadziesiąt kilometrów, by w tym mroźnym, śnieżnym dniu 
wziąć udział we wspólnym świętowaniu. Ciężko się było rozstawać, 
wspomnieniom nie było końca. Rozmowy toczyły się jeszcze długo 
przy kawie, herbacie i ciastach.

Na zakończenie prezes Wacław Mandryk podziękował wszystkim 
bardzo serdecznie za przybycie i życzył spotkania za rok w tym samym 
albo i większym gronie.

Daniela Otlewska
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SPOTKANIE OPŁATKOWE  
ŁOmżYńSKIcH SYBIRAKÓW

W dniu 8 stycznia 2016 r. w pięknej Auli im. Hanki Bielickiej w II Li-
ceum Ogólnokształcącym w Łomży odbyło się spotkanie opłatkowe łom-
żyńskich sybiraków.

Prezes Zarządu Oddziału Danuta Pieńkowska-Wolfart w serdecznych 
słowach powitała dostojnych gości: posłów na Sejm RP Lecha Antonie-
go Kołakowskiego i Bernadetę Krynicką, członka Zarządu Województwa 
Podlaskiego Stefana Krajewskiego (należy do Oddziału ZS w Łomży), 
dyrektora oddziału łomżyńskiego Banku Spółdzielczego Krzysztofa Wa-
niewskiego (należy do Oddziału ZS w Łomży), mjr. Krzysztofa Rabka 
– kierownika Warsztatów Technicznych Jednostki Wojskowej w Łomży, 
dyrektorów szkół, nauczycieli, młodzież i licznie przybyłych sybiraków. 
Wyraziła żal, że co roku przybywa pustych miejsc przy wigilijnym stole, 
sybiracy odchodzą na wieczną wartę. Jednocześnie cieszy to, że wielu mło-
dych ludzi – dzieci i wnuki sybiraków, także sympatycy – złożyło deklara-
cję o przystąpieniu do Oddziału Związku Sybiraków w Łomży. Jest więc 
nadzieja, że będą kontynuować naszą działal-
ność i pamięć o sybirakach nie zaginie.

Po powitaniu gości prezes w asyście po-
słów na Sejm Lecha Antoniego Kołakowskiego 
i Bernadety Krynickiej wręczyła Odznaki Ho-
norowe Sybiraka najstarszej sybiraczce Reginie 
Cichockiej, Henryce Rykowskiej i skarbnikowi 
Zarządu Oddziału Włodzimierzowi Karpackie-
mu. Legitymacje członkowskie Związku otrzy-
mali: Józef Babiel, Józef Przybylski i Lucyna 
Modzelewska.

Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 5 
w Łomży swoim występem uświetniła to spo-
tkanie, a młodzież z Jurca Szlacheckiego grała 
kolędy na fletach. 

Wiceprezes Zarządu Oddziału w Łomży 
Jerzy Szymanowski zadbał o sponsoring, ca-
tering, salę, osobiście rozwoził zaproszenia. 
Pomagali mu członkowie Zarządu Oddziału. 

Przemawia prezes Danuta 
Pieńkowska-Wolfart
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Jan Bańkowski z Klasz-
toru Braci Mniejszych Ka-
pucynów poświęcił opłatki 
– bielutki jak śnieg teraź-
niejszy i symboliczny upie-
czony na blacie z żytniej 
mąki, jakim dzieliliśmy 
się na Syberii. Sybiracy 
i zaproszeni goście łamali  
się opłatkiem, życząc sobie 
nawzajem szczęśliwego 
Nowego Roku, a przede 
wszystkim zdrowia. Później wszyscy zasiedli do wspólnej kolacji. Przy suto 
zastawionych stołach z łezką w oku wspominano wigilie na Syberii. Wspólnie 
śpiewano kolędy. Czas upłynął w miłej i serdecznej atmosferze. 

Wiceprezes Zarządu Oddziału Adam Frąckiewicz i członek Zarządu Ire-
na Boryszewska przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na kościół w Barnaule 
na Syberii. Zebrano 830 zł i 15 dolarów. Datek przekazano na konto Zarzą-
du Głównego w Warszawie. 

Wzięliśmy udział w spotkaniu opłatkowym w szkołach w Olszynach 
i Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży. Natomiast w grudniu 2015 r. byliśmy 
zaproszeni na wigilię sybiracką do Kolna. 

Łamanie się opłatkiem przez łomżyńskich sybiraków

Spotkanie opłatkowe sybiraków z Kolna
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W restauracji Colnus w Kolnie w dniu 20 grudnia 2015 r. odbyło się spotka-
nie opłatkowe sybiraków z Koła w Kolnie. Zebranych w serdecznych słowach 
powitała prezes Zarządu Koła Daniela Śliwecka i życzyła długich lat życia 
w zdrowiu i żeby za rok Pan Bóg pozwolił spotkać się w tym samym gronie. 

Było bardzo uroczyście. Najstarsi sybiracy przybyli z rodzinami, wspo-
mnieniom nie było końca. Jeden z sybiraków z ogromnym wzruszeniem 
opowiadał przebieg pierwszej wigilii na „nieludzkiej ziemi”. Zaprosiła ich 
rodzinę Rosjanka do swojej lepianki, ugotowała garnek kartofli w łupi-
nach, wysypała na stół niczym nieprzykryty, policzyła i po równo między 
wszystkich podzieliła. Do popicia była przegotowana woda „kipiatok”. Ale 
te ziemniaki bardzo smakowały, bo każdy kęs był łapczywie połykany ra-
zem ze łzami. 

Spotkanie przebiegło w radosnej, rodzinnej atmosferze. Nie zabrakło 
kolęd i wspomnień z zesłania na Syberię. 

Nina żyłko, zdjęcia Henryk Felter i Sylwester Nicewicz 

SPOTKANIE OPŁATKOWE W KIElcAcH

W dniu 9 stycznia 2016 r. po raz 25. Oddział Wojewódzki Związku Sybi-
raków w Kielcach zorganizował uroczyste opłatkowo-noworoczne spotka-
nie członków Oddziału. Uczestniczyli w nim: przedstawiciele Kieleckiej 
Rodziny Katyńskiej, władze wojewódzkie, miejskie, kombatanci poszcze-
gólnych związków, dyrektorzy szkół, kapelan sybiraków i Rodzin Katyń-
skich ks. dr Andrzej Kaszycki. Zarząd Główny Związku Sybiraków repre-
zentował Stanisław Jurkin. Obecni byli: przewodniczący Wojewódzkiej 
Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Maciej Lis, pełnomocnik 
ds. kombatantów i osób represjonowanych Karol Fijałkowski, sekretarz peł-
nomocnika ds. kombatantów i osób represjonowanych Marcelina Wójcik, 
wicekurator oświaty Grzegorz Bień, przedstawiciel komendanta Centrum 
Przygotowania do Misji Zagranicznych mjr Tadeusz Banaszek, przedsta-
wiciele radia i telewizji. Co roku w spotkaniu bierze udział przedstawi-
ciel Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach. 
Placówka ta opiekuje się naszym sztandarem i uczestniczy we wszystkich 
naszych uroczystościach rocznicowych. Dyrekcję szkoły reprezentowała 
Dorota Komisarczyk.
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Od 21 lat dużą atrakcją naszych spotkań opłatkowych jest koncert ko-
lęd w znakomitym wykonaniu 30-osobowego chóru młodzieży II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach. Kierownikiem 
i dyrygentem tego wyjątkowego chóru jest Sławomir Dzikowski, syn pre-
zesa honorowego Oddziału Związku Sybiraków w Kielcach Józefa Dzi-
kowskiego.

Po wysłuchaniu Hymnu Sybiraków prezes honorowy powitał zaproszo-
nych gości i poprowadził spotkanie opłatkowe. Przybliżył nowo wybranym 
władzom województwa i uczestnikom spotkania historię zesłańców – od 
masowych aresztowań inteligencji polskiej i zesłań po 17 września 1939 r. 
na Sybir i do Kazachstanu, przez sytuację Polaków na „nieludzkiej ziemi” 
po uderzeniu wojsk niemieckich na Związek Radziecki, po wyprowadzenie 
wojska i ludności cywilnej przez gen. Władysława Andersa i udział sybi-
raków w bitwie pod Monte Cassino. Omówił warunki pobytu na zesłaniu, 
represje stalinowskie wobec polskich więźniów, łagierników, a także sy-
tuację sybiraków w czasach PRL. Wspomniał tych, którzy spoczęli w do-
łach śmierci Katynia, tajgach Syberii, stepach Kazachstanu. Podkreślił rolę 
matek, bohaterek czasów zesłania, na które spadł największy ciężar wy-
chowania w ekstremalnych warunkach na „nieludzkiej ziemi” nas, dzieci. 
Opowiedział także o organizowanym co roku w Białymstoku Marszu Ży-

 Od lewej: przedstawiciel Zarządu Głównego ZS Stanisław Jurkin, wojewoda świętokrzy-
ski Agata Wojtyszek, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Jan Maćkowiak
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wej Pamięci Polskiego Sybiru. Na koniec podziękował władzom Urzędu 
Marszałkowskiego za pomoc w organizowaniu corocznych spotkań opłat-
kowych i zacytował wiersz sybiraczki Zofii Satelickiej „Wróciliśmy do 
Ciebie, Polsko”.

Głos zabrali wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, wicemarszałek 
województwa świętokrzyskiego Jan Maćkowiak, członek Zarządu Głów-
nego Związku Sybiraków Stanisław Jurkin. 

Ks. dr Andrzej Kaszycki odmówił wspólnie z zebranymi modlitwę i po-
święcił opłatek. W świątecznej atmosferze i przy kolędach w wykonaniu 
chóru młodzieży II LO im. J. Śniadeckiego w Kielcach przystąpiono do 
łamania się opłatkiem i składania sobie tradycyjnych życzeń świątecznych. 
Tę część spotkania zakończono wspólnym śpiewaniem kolęd przy akompa-
niamencie kierownika chóru Sławomira Dzikowskiego, który przygotował 
specjalnie na tę okazję śpiewniczki. Dzięki temu śpiewali wszyscy pełnym 
głosem. Przy rozmowach towarzyskich spożyto wspólny świąteczny obiad.

Prasa kielecka pięknie opisała spotkanie sybiraków.
Kazimiera Piątek

Chór młodzieży II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach pod 
kierunkiem Sławomira Dzikowskiego
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SYBIRAcKIE SPOTKANIA W OlESZYcAcH

Członkowie Koła Związku Sybiraków w Oleszycach i zaproszeni goście 
z sąsiednich Kół ZS z Lubaczowa i Dachnowa już po raz drugi wzięli udział 
w „Spotkaniu pokoleń”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Czas na 
pomoc”. Spotkanie odbyło się 9 stycznia 2016 r. w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury w Oleszycach. Inicjatorką projektu poświęconego upa-
miętnieniu historycznych wydarzeń dotyczących regionu Oleszyc i powia-
tu lubaczowskiego jest wiceprezes Stowarzyszenia Maria Lechowicz.

Pierwsze spotkanie odbyło się 14 lutego 2015 r. i poświęcone było pa-
mięci ofiar wywózki na Sybir i Besarabię z terenu powiatu lubaczowskiego. 
O tragicznych wydarzeniach związanych z wywózką na Sybir opowiadali 
sybiracy: prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Oleszycach Mikołaj 
Szymoniak, Józef Lew, prezes Zarządu Koła ZS w Dachnowie Stanisław 
Brzyski. Wydarzenia związane z wysiedleniem wsi Miłków na Besarabię 
wspominali Anna Bosak, Stefania Zawitkowska, Józefa Czajkowska i Ka-
tarzyna Stachów. Zorganizowana została również przez rzeszowski Od-
dział IPN wystawa pt. „Zesłańcy – Sybiracy – Deportowani”. 

9 stycznia 2016 r. odbyło się drugie „Spotkanie pokoleń”, podczas które-
go prezentowano wspomnienia zesłańców Sybiru i Besarabii, spisane przez 
uczniów Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach. Jedna 
z uczennic zaprezentowała pracę wyróżnioną w ogólnopolskim konkur-

Od lewej: prezes Zarządu Koła ZS w Lubaczowie Mieczysław Szymoniak, prezes Zarzą-
du Koła ZS w Oleszycach Mikołaj Szymoniak
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sie „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914–1989”, 
opartą na wspomnieniach swojej babci – sybiraczki, członkini Koła ZS 
w Lubaczowie. Podczas uroczystości otwarto wystawę pt. „Podkarpacki 
wrzesień 1939 r.” Oddziału IPN w Rzeszowie. Na zakończenie spotkania 
odbył się koncert pt. „Zadumany cały świat...” w wykonaniu solistów Gru-
py Artystycznej Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie. Prezes Zarządu 
Koła ZS w Oleszycach Mikołaj Szymoniak podziękował organizatorom 
i uczestnikom uroczystości za podtrzymywanie pamięci o tragicznych lo-
sach Polaków w czasie II wojny światowej, w tym pamięci o zmarłych 
i żywych zesłańcach Sybiru.

mikołaj Szymoniak, zdjęcia Tomasz michalski

OPŁATKOWE SPOTKANIE POKOlEń W GImNAZjum 
NR 2 Im. SYBIRAKÓW W AuGuSTOWIE

W niedzielę, 10 stycznia 2016 r., zgodnie z coroczną tradycją, odbyło się 
spotkanie opłatkowe sybiraków Augustowszczyzny. Tradycyjnie rozpoczę-
to je mszą świętą w kościele pw. św. Jana Chrzciciela, której przewodniczył 
kapelan sybiraków diecezji ełckiej ks. dr Wojciech Kalinowski, proboszcz 
miejscowej parafii. 

Następnie sybiracy, zaproszeni goście i młodzież z Koła Wnuka Sybi-
raka spotkali się w Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie. Zgro-

Prezes Zarządu Koła ZS 
w Dachnowie Stanisław 
Brzyski
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madzonych powitał prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Au-
gustowie Jerzy Sienkiewicz w towarzystwie dyrektor gimnazjum Henryki 
Rzepeckiej. Serdecznie witano ks. prałata Wojciech Kalinowskiego, sta-
rostę powiatu augustowskiego Jarosława Szlaszyńskiego, wicestarostę 
powiatu augustowskiego Katarzynę Sturgulewską, burmistrza Augustowa 
Wojciecha Walulika oraz zastępcę burmistrza Mirosława Karolczuka. Za-
rząd Klubu Armii Krajowej w Augustowie reprezentowany był przez Da-
nutę i Zbigniewa Kaszlejów. Zarząd Koła Augustów Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej reprezentowała Halina Kochanowska. 
Przybyli także prezes honorowy Koła Związku Sybiraków w Augustowie 
Eugeniusz Simson oraz przedstawiciele Zarządu Koła ZS w Augustowie 
i Zarządu Koła Związku Sybiraków w Ełku – prezes Wacława Olszewska 
i Henryk Ćwikowski. Powitano wszystkich przybyłych sybiraków oraz 
osoby im towarzyszące. Witano Henrykę Mołodziejko, dyrektor Szkoły 

Podstawowej im. Sybiraków w Netcie, 
przewodniczącą Komisji Oświaty w Au-
gustowie Małgorzatę Grygo, a także re-
prezentujące Zarząd Stowarzyszenia Pa-
mięci Zesłańców Sybiru w Augustowie 
Danutę Gregorowicz i Annę Jakucewicz. 
Tradycyjnie przybyli przygotowujący to 
spotkanie opłatkowe nauczyciele sympa-
tycy – Anna Pawłowska, Hanna Piekarska 
i Agnieszka Karp. Licznie wzięli udział 
młodzi członkowie Klubu Wnuka Sybi-
raka, którzy obsługiwali gości i wspólnie 
świętowali, oraz młodzież z Gimnazjum 
nr 2 im. Sybiraków prowadzona sprawną 
ręką Leny Olechowskiej. 

Śpiewająca i grająca na instrumentach 
młodzież dała przepiękny koncert kolęd. 
Kolędowano wspólnie – starsi, młodsi, sy-
biracy, goście, nauczyciele, uczniowie. Po 
odczytaniu przez Barbarę Czartoszewską 
fragmentu Pisma Świętego dotyczącego 
Bożego Narodzenia przyszedł czas na ofi-
cjalne wystąpienia i życzenia oraz łama-

Powitanie przez prezesa Zarządu 
Oddziału ZS w Augustowie Jerzego 
Sienkiewicza i dyrektor Gimna-
zjum nr 2 im. Sybiraków Henrykę 
Rzepecką
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nie się opłatkiem. Podczas swego wystąpienia burmistrz Wojciech Walulik 
przekazał, oprócz ciepłych słów skierowanych do zebranych, rodzinne wy-
dawnictwo „Pamiętnik Mamy »Kazaschstan« – 1940–1946”, podkreślając, 
że jest również członkiem rodziny sybirackiej i spadkobiercą sybiraków. 
Publikacja zawiera wspomnienia siostry babci Wojciecha Walulika, Cecy-
lii Smoły. Zawiera na wstępie następującą dedykację: „Pamiętnik – wspo-
mnienia z Kazachstanu napisała moja Mama – Cecylia Smoła, z d. Zubek  
(ur. 21.03.1924, zm. 19.10.2005) na moją prośbę w latach 1995–1998”, 
podpisaną – „syn Andrzej”. Powielone wspomnienia trafiły do rąk prezesa 
Jerzego Sienkiewicza, Eugeniusza Simsona, dyrektor gimnazjum Henryki 
Rzepeckiej i Henryka Ćwikowskiego.

Swoje oficjalne życzenia i wyrazy szacunku dla sybiraków przekaza-
li również starosta Jarosław Szlaszyński oraz przewodnicząca Komisji 
Oświaty Małgorzata Grygo. Zebranych pozdrowił od wszystkich sybira-
ków z Ełku obecny na spotkaniu Henryk Ćwikowski. 

Wspólne kolędowanie pokoleń to już wieloletnia tradycja sybiraków 
i społeczności Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie. Oby trwała 
jak najdłużej.

Henryka Rzepecka

Spotkanie opłatkowe augustowskich sybiraków
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SPOTKANIE OPŁATKOWO-NOWOROcZNE 
W PRZEmYŚlu

W dniu 10 stycznia 2016 r. odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne 
członków Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. św. Józefa (księ-
ży salezjanów), której przewodniczył ks. Marian Niedziela. W koncelebrze 
uczestniczyli ks. prałat Jan Mazurek – kapelan Oddziału Związku Sybi-
raków w Przemyślu, ks. Tadeusz Pater – kapelan Kresowian, ks. prałat 
Stanisław Czenczek. We mszy świętej uczestniczyli sybiracy z rodzinami 
i zaproszeni goście.

Po mszy świętej uczestnicy przeszli do auli kolumnowej przy kościele, 
gdzie wszystkich przywitała Stanisława Żak, członek Zarządu Oddziału. 
Swoją obecnością zaszczycili nas: prezydent Przemyśla Robert Choma, za-
stępca prezydenta Przemyśla Grzegorz Hayder, starosta przemyski Jan Pą-
czek, pełnomocnik prezydenta miasta ds. organizacji pozarządowych Robert 
Gawlik, sekretarz gminy Orły Jan Janusz z małżonką, wójt gminy Przemyśl 
Andrzej Huk, nauczyciel akademicki dr Andrzej Zapałowski, prezes Prze-
myskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „X D.O.X.” Mirosław 
Majkowski, członek Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „X D.O.X.” 
Janusz Łukasiewicz, emerytowana sekretarz Urzędu Miasta Przemyśla Hen-
ryka Kaszycka-Paniw, aktor teatru Fredreum Tadeusz Szczerbaty, kapelan 
Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu ks. Jan Mazurek, kapelan Kreso-
wian ks. Tadeusz Pater oraz ks. prałat Stanisław Czenczek.

Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków Joanna Preiss podzięko-
wała za tak liczne przybycie. W słowie skierowanym do przybyłych po-
wiedziała: „Okres Bożego Narodzenia w polskiej tradycji jest szczególnym 
okresem, to okres radości, rodzinnych spotkań przy wigilijnym stole, cho-
ince, zapalonych świecach, dzielenia się opłatkiem, składania sobie wza-
jemnych życzeń i kolędowania. Dla nas, sybiraków – tam na zesłaniu – też 
były wigilie. Wigilie, o których nie chcemy pamiętać, ale nie zapomnimy 
ich do końca życia...”.

Prezes w imieniu własnym i całego Zarządu Oddziału złożyła wszyst-
kim życzenia zdrowia, spokoju, wszelkiej pomyślności, radości w życiu 
rodzinnym i błogosławieństwa Bożego.

Minutą ciszy uczczono pamięć sybiraków, którzy zmarli na zesłaniu, 
oraz tych, którzy odeszli już po powrocie do ojczyzny.
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Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Przemyślu pod opieką Teresy 
Bobko, Doroty Tomaszewskiej i Agnieszki Kołtuniak przedstawiły trady-
cyjne jasełka – misterium bożonarodzeniowe. W zadumie i refleksji zgro-
madzeni oglądali występ małych dzieci, podziękowali im gromkimi brawa-
mi i małym upominkiem.

Mszę świętą w kościele pw. św. Józefa odprawili (od lewej): ks. prałat Stanisław Czen-
czek, ks. Marian Niedziela, ks. prałat Jan Mazurek, ks. Tadeusz Pater 

Sybiracy z rodzinami
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Aktor Tadeusz Szczerbaty odczytał wiersz Mariana Jonkajtysa „Opłatek 
Sybiraków”. 

Ks. Jan Mazurek poprowadził modlitwę i poświęcił opłatki. W tej części 
spotkania wszyscy dzielili się opłatkiem, życząc sobie wszystkiego dobrego, 
wiele zdrowia i spotkania w tym gronie za rok na spotkaniu opłatkowym.

Wspólne kolędowanie i rozmowy zakończyły nasze spotkanie opłatkowe.
marian Boczar

SPOTKANIE OPŁATKOWE W luBAcZOWIE

14 stycznia 2016 r. w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie odbyło 
się tradycyjne, coroczne spotkanie opłatkowe członków terenowego Koła 
Związku Sybiraków z udziałem władz miasta, powiatu i zaproszonych gości.

Uroczystości otworzył prezes Zarządu Koła Mieczysław Szymoniak, 
który podziękował wszystkim za przybycie i przywitał przybyłych gości: 
burmistrza Lubaczowa Krzysztofa Szpyta, starostę lubaczowskiego Józefa 
Michalika, ks. Lesława Hypiaka (w zastępstwie proboszcza parafii konkate-
dralnej ks. kan. mgr. Andrzeja Stopyry), prezesa Miejskiej Spółdzielni SCh 
w Lubaczowie Zdzisława Ciocha, dyrektora Miejskiego Domu Kultury  
Andrzeja Kindrata i coraz mniejszą grupę sybiraków.

Jasełka w wykonaniu dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Przemyślu
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Spotkanie rozpoczęło się od wzruszającego występu dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 pod kierunkiem Aleksandry Bek, które pięknie przed-
stawiły jasełka. Od uczestników spotkania dostały gorące brawa, skarbnik 
Zarządu Koła Teresa Mielnik wręczyła słodycze i podziękowała dzieciom 
za ich zaangażowanie, piękne stroje i za jasełkowe „dobro zwycięża”.

Spektakl zachęcał do kolędowania wszystkie osoby zebrane na sali, dla-
tego goście przyłączyli się chętnie i śpiewali wspólnie z młodymi aktorami. 

Na dalszą część spotkania uczestnicy 
przeszli do drugiej sali, gdzie podczas 
okolicznościowych wystąpień zapro-
szonych gości nie zapomniano o sybi-
rakach zmarłych na „nieludzkiej zie-
mi” i w ostatnich latach. Minutą ciszy 
uczczono tych, którzy odeszli na wiecz-
ną wartę.

Łamanie opłatkiem i składanie ży-
czeń poprzedziło Słowo Boże wygłoszo-
ne przez ks. Lesława Hypiaka z parafii 
rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława 
w Lubaczowie.

Spotkanie opłatkowe lubaczowskich sybiraków

Sybiracy Koła ZS w Lubaczowie (od le-
wej): Lidia Argasińska, prezes Mieczy-
sław Szymoniak, Teresa Mielnik
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Przy smacznym obiedzie, kawie, her-
bacie i cieście, które rokrocznie ofiaro-
wuje prezes Miejskiej Spółdzielni SCh 
w Lubaczowie Zdzisław Cioch, po od-
śpiewaniu kolęd była okazja do wspo-
mnień o wspólnych przeżyciach i wyda-
rzeniach, dawniejszych i bliższych oraz 
na dyskusje o problemach, które nurtują 
obecnie wszystkich.

W miłej i serdecznej atmosferze szyb-
ko upłynęło kolejne już opłatkowo-no-
woroczne spotkanie i trzeba było się po-
żegnać. Na koniec wszyscy życzyli sobie wiele zadowolenia, a nade wszystko 
miłości międzyludzkiej i w rodzinach.

Dzięki darczyńcy – producentowi czekolad, batonów, cukierków i bom-
bonierek Wawel S.A. z Krakowa, przygotowane zostały paczki dla wszyst-
kich sybiraków, którzy uczestniczyli w spotkaniu, i tych, którzy ze względu 
na wiek i kłopoty zdrowotne już od kilku lat nie uczestniczą we wspólnym 
opłatku organizowanym przez Zarząd Koła. 

Barbara janczura

SPOTKANIE OPŁATKOWO-NOWOROcZNE  
W KOlE ZS NR 2 W SulEcHOWIE

Uroczystość opłatkowo-noworoczna Koła Związku Sybiraków nr 2 
w Sulechowie (Oddział w Zielonej Górze) odbyła się w dwóch częściach.

Dnia 17 stycznia 2016 r. o godz. 10 odprawiona została msza święta 
w Rzymskokatolickiej Parafii Wojskowej Najświętszego Imienia Maryi 
w Sulechowie. Celebrował ją kapelan ks. ppor. Piotr Furmański. Sztan-
dar Koła ZS nr 2 w Sulechowie wprowadzili chorąży Wojska Polskiego. 
W homilii kapelan nawiązał do tła historycznego zesłań syberyjskich, od 
rocznicy powstania styczniowego do rocznicy czterech wywózek w la-
tach 1940–1941. W mszy uczestniczyli sybiracy, potomkowie zesłańców, 
mieszkańcy Sulechowa, Wojsko Polskie, studenci Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Sulechowie, młodzież szkolna, kombatanci, akow-

Występ dzieci ze Szkoły Podstawowej 
nr 1
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cy, weterani, przedstawiciele Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów oraz 
sympatycy Związku Sybiraków.

Druga część uroczystości odbyła się 19 stycznia 2016 r. w kawiarni De-
licjusz. Uczestniczyli w niej: burmistrz Sulechowa Ignacy Odważny, były 
wójt gminy Trzebiechów Stanisław Drobek, rektor PWSZ w Sulechowie 
prof. dr hab. inż. Marian Miłek, wykładowca PWSZ dr Mieczysław Wojecki, 
kapelan ks. ppor. Piotr Furmański, przedstawiciel jednostki wojskowej w Su-
lechowie, prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Zielonej Górze 
Wacław Mandryk, prezes Zarządu Koła ZS nr 8 w Zielonej Górze Marian 
Szymczak, prezes Zarządu Koła ZS nr 2 w Sulechowie Ryszard Greszczyk, 
przedstawiciele Zarządu Koła nr 8 Maria Mundz i Zdzisława Kądzierska. 
Przybyli, prócz członków Koła, sympatycy oraz potomkowie zesłańców.

Zaproszonych gości oraz członków Koła w Sulechowie powitał prezes 
Zarządu Koła Ryszard Greszczyk. Kapelan ks. ppor. Piotr Furmański od-
czytał modlitwę i poświęcił opłatki, po czym goście i sybiracy przełamali 
się opłatkiem, składając sobie życzenia. 

Rektor PWSZ w Sulechowie prof. Marian Miłek omówił długoletnią 
współpracę między szkołą a Kołem w zakresie upamiętniania wartości 

Od lewej: wiceprezes Zarządu Koła nr 2 w Sulechowie Dana Lechka, poczet sztandaro-
wy Koła, poetka sybiraczka Maria Czepurnych podczas mszy świętej
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patriotycznych i przekazywania wiedzy historycznej. Prezes Zarządu Od-
działu Związku Sybiraków w Zielonej Górze Wacław Mandryk nakreślił 
zakres działań Oddziału w celu przyznania uprawnień osoby represjono-
wanej wszystkim sybirakom, którzy nie posiadają jeszcze tych upraw-
nień. Omówił także współpracę z Kołem w Sulechowie, która układa 
się bardzo dobrze. Następnie wystąpił wiceprezes Zarządu Oddziału ZS 
w Zielonej Górze i zarazem prezes Zarządu Koła nr 8 Marian Szymczak, 
który podkreślił znaczenie współpracy między Kołami i współdziałanie 
klubów wnuków i potomków zesłańców Sybiru. 

Po części oficjalnej zabrzmiały kolędy w wykonaniu zespołu Winne 
Grona z Zielonej Góry. Przy obficie zastawionych stołach było gwarno 
i wesoło. Nasza poetka Maria Czepurnych deklamowała wiersze patrio-
tyczne własnego autorstwa. Józef Misiewicz recytował wiersz z Kołymy 
nieznanego autora, utwór wywołał u słuchających wzruszenie i łzy. Jani-
na Jakimiak, łagierniczka skazana za przynależność do Armii Krajowej 
i walkę o niepodległość państwa polskiego, zaśpiewała piosenkę patrio-
tyczną, co zostało nagrodzone brawami. 

Jednym z punktów programu uroczystości był wykład dr. Mieczysława 
Wojeckiego „Losy polskich zesłańców na Syberię zachodnią, wschodnią 

Odznaczeni (od lewej): Antoni Lechki, Kazimierz Jurkowski i Henryk Bartoszewicz
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i Daleki Wschód”. Wykład przybliżył słuchaczom dzieje zesłań. Pozosta-
wione w testamencie przez zesłańców po powstaniu styczniowym wia-
ra w wolność i niepodległość, duch narodu polskiego to wciąż aktualny 
drogowskaz dla potomnych, by uniknąć w przyszłości podobnej tragedii.

Po wykładzie odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń. Burmistrz 
Sulechowa Ignacy Odważny, prezes Zarządu Oddziału Wacław Mandryk 
oraz prezes Zarządu Koła Ryszard Greszczyk i wiceprezes Dana Lechka 
wręczyli odznaczenia Henrykowi Bartoszewiczowi, Antoniemu Lechkie-
mu i Kazimierzowi Jurkowskiemu. W imieniu odznaczonych podzięko-
wał sybirak urodzony w Kazachstanie, długoletni zesłaniec Kazimierz 
Jurkowski.

Józef Misiewicz złożył sprawozdanie finansowe Koła za 2015 r., poin-
formował zebranych szczegółowo o wszystkich wydatkach i wpływach 
i odpowiedział na pytania dotyczące kwestii finansowych. Odczytał tak-
że sprawozdanie z planu pracy Koła, przedstawiając wszystkie podjęte 
przedsięwzięcia, w tym odsłonięcie obelisku w Sulechowie w maju ze-
szłego roku.

Prezes Zarządu Koła ZS w Sulechowie Ryszard Greszczyk podzięko-
wał licznie przybyłym sybirakom, wnukom, sympatykom i zaproszonym 
gościom. Było to bardzo wzruszające spotkanie, które na długo pozosta-
nie w pamięci zebranych.

Relację z uroczystości wpisała do kroniki Koła ze zdjęciami i ich opi-
sem Dana Lechka, a zdjęcia wykonał profesjonalnie Antoni Lechki.

Ryszard Greszczyk

mSZA ŚWIęTA W INTENcjI 76. ROcZNIcY luTOWEj 
WYWÓZKI POlAKÓW NA SYBIR

Mszą świętą koncelebrowaną w intencji 76. rocznicy pierwszej masowej 
wywózki polskich rodzin na Sybir, zorganizowaną przez Prezydium Zarządu 
Głównego i Oddział Warszawski w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w dniu 
7 lutego 2016 r., Związek Sybiraków zainicjował organizowanie w Warszawie 
centralnych uroczystości dla upamiętnienia ofiar stalinowskich deportacji. 

Poczty sztandarowe wystawiły: Zarząd Główny w składzie Leon Zujko, 
Felicja Melon i Anna Stankiewicz z Koła Żoliborz-Bielany oraz Koło Wo-
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la-Bemowo w składzie Henryk Boryna, Ka-
mila Stępień i Irena Kurczewska.

Pierwsze i drugie czytanie oraz modli-
twę wiernych czytały sybiraczki: Izabela 
Piecuch z Koła Ochota, Wiktoria Muszyń-
ska i Halina Pielech z Koła Wola-Bemowo. 

Po odegraniu Hymnu Sybiraków zgroma-
dzonych w świątyni sybiraków powitał cele-
brujący nabożeństwo ks. bp gen. bryg. dr Józef 
Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego. 

Homilię biskup rozpoczął od cytatu słów 
Hymnu Sybiraków: „A myśmy szli i szli  
– niepokonani! Aż Cud nad Wisłą darował 
nam Bóg”. Nawiązując do tych słów, z wiel-
ką empatią nakreślił historię męczeństwa 
polskich rodzin zesłanych na „nieludzką zie-
mię”. Mówił o tym, czego doświadczyli Po-
lacy podczas dni tragicznych wywózek i na 
syberyjskim zesłaniu. Wskazał na duże za-
sługi sybiraków w przekazywaniu młodemu 

Mszę świętą w intencji 76. rocz-
nicy pierwszej masowej wywózki 
polskich rodzin na Sybir w Kate-
drze Polowej Wojska Polskiego 
celebrował ks. bp gen. bryg. dr Jó-
zef Guzdek, biskup polowy Woj-
ska Polskiego

Podczas mszy świętej Zarząd Główny reprezentowali członkowie Prezydium – na zdję-
ciu w pierwszej ławce (od lewej): prezes Kordian Borejko i sekretarz generalny Zygmunt 
Skotnicki. Udział wzięły poczty sztandarowe Zarządu Głównego ZS i Koła Wola-Bemowo
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pokoleniu wiedzy o Sybirze. Dziękował także za obecność na mszy świętej. 
Na zakończenie wezwał do modlitwy i pamięci za wszystkich dotkniętych 
Golgotą Wschodu.

Za odprawienie mszy świętej w intencji zesłańców i za wygłoszone słowo 
kapłańskie dziękował prezes Zarządu Głównego Kordian Borejko, a wiązan-
kę kwiatów wręczyli: prezes Zarządu Koła Ochota Zofia Pogodzińska i pre-
zes Zarządu Oddziału Warszawskiego Mieczysław Pogodziński.

Po błogosławieństwie biskup polowy wyszedł do sybiraków zgromadzo-
nych przed ołtarzem i każdej pani wręczył po kwiatku storczyka z otrzyma-
nej wiązanki. Ponadto panie czytające czytania i modlitwę oraz prezes Koła 
Ochota obdarował różańcami w pięknym zielonym etui z napisem „Tobie 
Panie zaufałem – Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego”.

Zygmunt Skotnicki

76. ROcZNIcA PIERWSZEj mASOWEj DEPORTAcjI 
NA SYBIR W BYDGOSZcZY

Módlmy się, abyśmy byli wolni od lęku i zastraszania, ale przede wszyst-
kim od żądzy odwetu i przemocy.

bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Staraniem Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Bydgoszczy i Za-
rządu Koła terenowego Wyżyny 7 lutego 2016 r. odbyła się uroczystość 
upamiętniająca pierwszą masową deportację Polaków na Sybir, którą oku-
pacyjne władze sowieckie przeprowadziły w nocy z 9 na 10 lutego 1940 r.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Świętych Pol-
skich Braci Męczenników. Chór Exultate Deo pod dyrekcją dr. hab. Ro-
mualda Rajsa odśpiewał Hymn Sybiraków, podczas którego do kościoła 
wkroczyły poczty sztandarowe: Oddziału Związku Sybiraków, Centrum 
Kształcenia Rolniczego Technikum Rolniczego im. Sybiraków, Zespołu 
Szkół nr 8 im. H.Ch. Andersena, Rodziny Katyńskiej, Związku Repre-
sjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników, Stronnictwa Pracy, miasta 
Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego.

Mszy przewodniczył ks. płk prałat Józef Kubalewski, proboszcz tutej-
szej parafii, w koncelebrze z ks. kanonikiem Kazimierzem Drapałą, kapela-
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nem Koła ZS Miedzyń. Czytania czytała Regina Król, modlitwę wiernych 
– Ludmiła Borowczyk. Dar ołtarza wnieśli członkowie Koła Wyżyny: Te-
resa Kosiło, Franciszka Gradzewicz i Wacław Zamojcin.

Po mszy uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik Zesłańców Sybiru na 
wspólną modlitwę za tych, którzy za walkę o odzyskanie niepodległości w po-
wstaniach narodowych skazani zostali na zesłanie na katorgę, na Sybir, i za 
tych, których stalinowski reżim deportował w głąb ZSRR i którzy zamęczeni 
na zawsze pozostali w obcej, „nieludzkiej ziemi”. Wysłuchano przemówień 
i oddano hołd zmarłym przez modlitwę i złożenie kwiatów pod pomnikiem.

Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Bydgoszczy, otwierając 
uroczystość pod pomnikiem, złożył podziękowanie księżom za przewodni-
czenie modlitwom w czasie mszy oraz powitał: wicemarszałka wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego Zbigniewa Ostrowskiego, zastępcę prezydenta 
miasta Bydgoszczy Mirosława Kozłowicza, sekretarza Komitetu Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Miesz-
ka Klawikowskiego, szefa Oddziału Wychowawczego Inspektoratu Wspar-
cia Sił Zbrojnych płk. Piotra Marksa, naczelnika Delegatury IPN w Byd-
goszczy Edytę Cisewską, zastępcę komendanta Straży Miejskiej Adama 

Przemawia prezes Zarządu Oddziału ZS w Bydgoszczy Mirosław Myśliński
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Dudziaka, dyrektora Zespołu Szkół nr 8 im H.Ch. Andersena Eugeniusza 
Sobieraja, prezesa Okręgu Bydgoskiego Światowego Związku Armii Kra-
jowej Alojzego Gładykowskiego, przewodniczącego Związku Represjono-
wanych Politycznie Żołnierzy Górników Bolesława Karandyszowskiego, 
delegacje młodzieży szkolnej i harcerzy ZHR Szczepu „Krzewy”. 

Jako pierwszy głos zabrał prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków 
w Bydgoszczy Mirosław Myśliński, w następnej kolejności wicemarszałek 
województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniew Ostrowski. Zastępca pre-
zydenta miasta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz odczytał list prezydenta 
miasta Rafała Bruskiego.

Po wspólnej modlitwie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem. W imieniu 
sybiraków Oddziału ZS w Bydgoszczy wieniec złożyli prezes Zarządu Oddzia-
łu Mirosław Myśliński, prezes Zarządu Koła Wyżyny Jan Babierz  i członek 
Koła Wyżyny Wacław Zamojcin, w imieniu sybiraków Koła  Błonie kwiaty 
składali prezes Zarządu Koła Helena Bogusławska oraz członkowie Koła Jerzy 
Lenczewski i Jana Figas, a w imieniu sybiraków Koła Śródmieście – prezes 
Zarządu Koła Maria Tatarek z mężem i Danuta Różycka.

mirosław myśliński

Uroczystość pod pomnikiem Zesłańców Sybiru w Bydgoszczy
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76. ROcZNIcA DEPORTAcjI luTOWEj 
W PABIANIcAcH

Obchody 76. rocznicy pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir 
odbyły się 7 lutego 2016 r. w kościele Najświętszej Maryi Panny Różańco-
wej w Pabianicach. 

Na uroczystość zorganizowaną przez terenowe Koło w Pabianicach 
przybyli sybiracy i sympatycy z Pabianic, Łodzi i Zgierza, przedstawi-
ciele władz samorządowych miasta i powiatu pabianickiego: przewodni-
czący Rady Miasta Andrzej Żeligowski, przewodniczący Rady Powiatu 
Florian Wlaźlak, były wicepremier Janusz Tomaszewski, prezes Koła 
Światowego Związku Żołnierzy AK w Piabianicach prof. Jan Berner 
z małżonką. W obchodach uczestniczyli także przedstawiciele organi-
zacji kombatanckich, stowarzyszeń, związków zawodowych, harcerze 
i młodzież szkolna. 

Sztandar Koła Związku Sybiraków w Pa-
bianicach

Jan Kwiatkowski czyta liturgię Pisma 
Świętego w czasie mszy świętej
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Przybyły poczty sztandarowe: Łódzkiego Oddziału Związku Sybiraków, 
Koła terenowego Związku Sybiraków w Pabianicach (obsługiwała mło-
dzież Gimnazjum nr 3), Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
– Koło Pabianice, Związku Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” 
Pabianice, Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego Pabianice i Gimna-
zjum nr 3 im. T. Kościuszki w Pabianicach.

Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i wysłuchaniu Hymnu  
Sybiraków, wszystkich przybyłych na wspólną modlitwę w intencji  
sybiraków zmarłych na zesłaniu, zamordowanych w obozach, poleg- 
łych w walkach na frontach wschodnim i zachodnim, za zmarłych już 
po powrocie do kraju oraz w intencji żyjących sybiraków w podzięce 
za powrót do ojczyzny przywitał ks. Józef Kapias, proboszcz parafii 
NMPR.

Mszę świętą celebrował ks. Radosław Pawłowski w koncelebrze z ks. 
Józefem Kapiasem i ks. Robertem Iskrzyckim. Liturgię Pisma Świętego 
czytał Jan Kwiatkowski, a modlitwę wiernych – Zofia Znamierowska. 
Okolicznościową homilię wygłosił ks. Robert Iskrzycki.

Po mszy świętej uczestnicy uroczystości przeszli przed tablicę upamięt-
niającą wydarzenia z lat 1939–1954, aby oddać hołd wszystkim deporto-
wanym i więzionym. Ks. Radosław Pawłowski odczytał modlitwę, następ-
nie złożono pod tablicą kwiaty i zapalono znicze.

Młodzież z Gimnazjum nr 3 w Pabianicach w czasie koncertu patriotycznego
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Po uroczystości w kościele odbyło się spotkanie sybiraków i zaproszo-
nych gości w sali parafialnej. Poczęstunek zorganizował członek Koła tere-
nowego Związku Sybiraków w Pabianicach Ryszard Szałowiło. 

Młodzież z Gimnazjum nr 3 im. T. Kościuszki w Pabianicach uświetniła 
spotkanie koncertem patriotycznym.

Teresa Patrzyczna

„ZAPAl ZNIcZ WYWIEZIONYm”

W dniu 7 lutego 2016 r. już po raz szósty w Przemyślu odbyła się uro-
czystość pod hasłem „Zapal znicz wywiezionym”. W tym roku symbolicz-
nie upamiętniono 76. rocznicę deportacji Polaków na Sybir i 70. rocznicę 
pierwszych powrotów zesłańców do Polski. Potworny głód, przenikliwe 
zimno i śmierć najbliższych – takie wspomnienia, mimo upływu tylu lat, 
wciąż pozostają w pamięci sybiraków przymusowo deportowanych na 
„nieludzką ziemię”.

Kwiaty składają sybiracy (od lewej): Maria Wielgosz, Mieczysław Tłuczek, Krystyna 
Hańczuk
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Uroczystości rozpoczęły się tradycyjnie od mszy świętej w kościele  
pw. Świętej Trójcy w intencji zmarłych i żyjących sybiraków oraz zmar-
łych prezesów Zarządów Oddziałów Związku Sybiraków Zofii Garczyń-
skiej i Jerzego Rożko, której przewodniczył ks. prałat Stanisław Czenczek, 
a w koncelebrze uczestniczyli ks. Tadeusz Pater – kapelan Kresowian 
i ks. prałat Jan Mazurek – duszpasterz sybiraków. 

Po zakończeniu eucharystii w arkadach kościoła przed tablicą pamięci 
„W hołdzie ofiarom stalinizmu i zmarłym na »nieludzkiej ziemi«” odbyła 
się pierwsza część uroczystości patriotycznych. Odmówiono modlitwę 
za tych, którym nie było dane powrócić do ojczyzny. Prezes Zarządu Od-
działu Związku Sybiraków III RP w Przemyślu Krystyna Zwierkowska 
przypomniała tragiczne losy sybiraków na zesłaniu. Po przemówieniu 
osoby zasłużone: Teresa Staś, Janusz Bobko i Sylwia Perczyk zostały 
odznaczone Odznaką Honorową Sybiraka. Uczestnicy złożyli kwiaty 
i zapalili znicze. 

Podobnie jak w poprzednich latach główna część uroczystości odbyła 
się na terenie nieczynnej rampy kolejowej stacji Bakończyce, skąd 76 lat 
temu wyruszały transporty z Polakami na „nieludzką ziemię”.

Przemawia prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu Joanna Preiss
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Na rampę przybyły władze miasta, powiatu i gminy Przemyśl, sybiracy, 
ich rodziny, harcerze, mieszkańcy Przemyśla i środowiska narodowościo-
wo-patriotyczne. Odegrano Hymn Sybiraków, apel pamięci odczytał Tade-
usz Szczerbaty w asyście. Okolicznościowe słowo wygłosili zastępca pre-
zydenta miasta Przemyśla Grzegorz Hayder, wójt gminy Przemyśl Andrzej 
Huk, przedstawicielka biura posła Marka Kuchcińskiego, ks. prałat Stani-
sław Czenczek i prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Przemy-
ślu Joanna Preiss. 

Współorganizatorzy, członkowie Przemyskiego Stowarzyszenia Re-
konstrukcji Historycznej „X D.O.X.” jak każdego roku ułożyli na rampie 
z białych i czerwonych zniczy pamiętną datę 10 lutego 1940 r. Na zakoń-
czenie sybiracy, zaproszeni goście i pozostali uczestnicy uroczystości 
zapalili znicze dla upamiętnienia tych, którzy wyruszywszy z Przemyśla 
w daleką, nieznaną podróż, nie mieli już szansy powrócić do ojczyzny, 
pozostali w bezimiennych grobach w stepach Kazachstanu, tajdze Syberii, 
na Dalekiej Północy i Dalekim Wschodzie. Choć scenariusz każdego roku 
jest podobny, jest jednak zawsze wzruszający dla tych, którzy osobiście 
przeżyli tragedię zsyłek. 

Zapalanie zniczy na rampie kolejowej
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Sybiracy z rodzinami dziękują Urzędowi Miejskiemu w Przemyślu, 
księżom celebrującym mszę świętą i biorącym udział w dalszej części 
uroczystości, Przemyskiemu Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznej  
„X D.O.X.” z prezesem Mirosławem Majkowskim, Związkowi Strzelec-
kiemu „Strzelec” im. gen. bryg. A. Galicy JP z dowódcą chor. ZS Roma-
nem Głowaczem i Marcinem Gawłem, komendantowi Hufca Ziemi Prze-
myskiej im. Orląt Przemyskich phm. Mariuszowi Lato za udzieloną pomoc 
przy organizacji uroczystości.

Wszystkim uczestnikom uroczystości, a szczególnie młodzieży, harce-
rzom i mieszkańcom miasta dziękujemy za tak liczne przybycie i postawę 
patriotyczną.

marian Boczar

SYBIRAcKIE uROcZYSTOŚcI luTOWE 
W BIAŁYmSTOKu 

W tym roku, podobnie jak poprzednio, bardzo uroczyście obchodziliśmy 
rocznicę pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir.

10 lutego 2016 r. o godz. 11.00 Zarząd Oddziału Związku Sybiraków 
w Białymstoku, Komisja Historyczna Oddziału, sybiracy z różnych Kół 
oraz przedstawiciele władz lokalnych, służb mundurowych, Wspólnoty 
Wnuków Sybiraków, harcerzy, młodzieży szkolnej zgromadzili się przy 
pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka w Białymstoku. Pod przewodnic-
twem kapelana sybiraków ks. Józefa Wiśniewskiego odmówiliśmy mod- 
litwę „Anioł Pański”. Poszczególne delegacje złożyły wieńce. Zapaliliśmy 
znicze i chwilą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłych zesłańców syberyjskich.

Podobne spotkanie odbyło się też przy Pomniku Katyńskim. Tu oddali-
śmy hołd w bestialski sposób pomordowanym w różnych miejscach kaźni.

Tegoroczna pogoda nie przypominała tamtej mroźnej i śnieżnej z 1940 r. 
Pochmurny, szary dzień rozjaśniały płonące znicze, kolorowe kwiaty i ło-
począce na wietrze biało-czerwone flagi.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Rafałówce złożyli 
hołd mieszkańcom kolonii Zacisze, deportowanym w lutym 1940 r. – wy-
wieziono wówczas 92 osoby. Złożone kwiaty i palące się znicze świadczy-
ły, że pamięć o ich tragedii nie zostanie zapomniana. 
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Tego samego dnia po południu Wspólnota Wnuków Sybiraków wraz 
z Muzeum Wojska w Białymstoku zorganizowała wspaniały dzień wspo-
mnień sybirackich. Przybyli nie tylko sybiracy, ale i bardzo wielu sympaty-
ków naszego Związku. Spotkanie rozpoczęło się wspólnym odśpiewaniem 
Hymnu Sybiraków, a zakończyło pieśnią o „Matce Sybiraczce”. Świad-
kowie wywózki z 10 lutego 1940 r. Heronima Dzierma i Józef Panasiuk 
przypomnieli wydarzenia z tamtego okresu i te, które najbardziej utkwiły 
w ich pamięci.

Prezes Zarządu Oddziału ZS Tadeusz Chwiedź, dziękując Janinie Rut-
kowskiej, Sylwii Trzeciakowskiej i Annie Nowackiej oraz wszystkim 
członkom Wspólnoty Wnuków Sybiraków za starannie przygotowany pro-
gram poetycki, prosił, by każdą rocznicę deportacji uczcić podobnie. Taka 
żywa lekcja historii poszerzy wiedzę młodzieży.

26 lutego 2016 r. uczestniczyliśmy również w Szkole Podstawowej nr 4 
im. Sybiraków w Białymstoku w uroczystości upamiętniającej 76. rocz-
nicę pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir. Po wprowadzeniu 
pocztów sztandarowych – szkolnego i Oddziału Związku Sybiraków – oraz 
odśpiewaniu Hymnu Sybiraków dyrektor szkoły Zbigniew Klimowicz ser-
decznie powitał gości i krótko nawiązał do tematu apelu, którego mottem 
było hasło widniejące na błękitnym płótnie: „Nie odbiorą ci ojczyzny, jeśli 
nosisz ją w sercu”.

Starannie przygotowany montaż słowno-muzyczny zilustrował przebieg 
pierwszej wywózki z 10 lutego 1940 r. Szczególnie wymowna była scenka 
ukazująca wtargnięcie o świcie żołnierzy sowieckich do mieszkania, aresz-
towanie całej rodziny polskiej i zesłanie na Sybir. Występy małych aktorów 
nagrodziliśmy gromkimi brawami.

Zaproszeni goście w wystąpieniach okolicznościowych nie szczędzili 
słów pochwały i uznania dla dyrekcji i całej społeczności szkolnej. W imie-
niu wszystkich sybiraków sekretarz Zarządu Oddziału ZS Jolanta Hrynie-
wicka podziękowała również dyrekcji, aktorom i wykonawcom programu 
artystycznego.

Po zakończeniu apelu niektórzy sybiracy spotkali się z uczniami klas 
drugich w salach lekcyjnych. Dzielili się swoimi wspomnieniami z dzie-
ciństwa spędzonego na zesłaniu. W tej szkole zawsze jesteśmy serdecznie 
i ciepło przyjmowani, za co gorąco dziękujemy.

Heronima Dzierma
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WERNISAż RZEźB STANISŁAWA KulONA

W 76. rocznicę pierwszej masowej deportacji ludności polskiej do 
ZSRR, 10 lutego 2016 r., z inicjatywy Koła Związku Sybiraków Żoliborz-
-Bielany w Warszawie, w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Histo-
ria” im. Janusza Kurtyki odbył się wernisaż wystawy płaskorzeźb i rzeźb 
prof. Stanisława Kulona „Droga Krzyżowa 1939–1947” (w ubiegłym roku 
była wystawa „Świadectwo 1939–1946). Gościem honorowym był autor 
wystawy – Stanisław Kulon, rzeźbiarz, wieloletni wykładowca Wydziału 
Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Stanisław Kulon (ur. 26 sierpnia 1930 r. w Sobiesku, dziś na Ukrainie) 
10 lutego 1940 r. jako 10-letnie dziecko został wraz całą rodziną wywie-
ziony w głąb Związku Radzieckiego do tajgi. Ciężkie warunki klimatyczne 
i bytowania, praca ponad siły, głód i zimno przyczyniły się do śmierci jego 
rodziców i trojga rodzeństwa. Stanisław i dwoje rodzeństwa trafili do so-
wieckich domów dziecka. Tu także każdego dnia toczyła się walka o prze-
trwanie. Dzięki pomocy jednej z wychowawczyń, dorastający Stasio Ku-
lon wraz z siostrą Zosią i bratem Józefem, wypraszając w biurze NKWD 

Wernisaż wystawy – pośrodku rzeźbiarz Stanisław Kulon, z prawej inicjatorka wystawy 
prezes Zarządu Koła ZS Żoliborz-Bielany Mirosława Niekoraniec
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zaświadczenie, że są Polakami – 19 marca 1946 r. wrócili (zgodnie z naj-
większym marzeniem matki) do Polski. Tu znowu pobyt w Domu Dziecka 
w Sopocie, skąd za namową brata Józefa i przy poparciu wychowawców, 
którzy zauważyli talent wychowanka, został skierowany we właściwym 
kierunku – do Liceum Technik Plastycznych (Kenara) w Zakopanem, po 
ukończeniu którego dostał się do ASP w Warszawie. Tam uzyskał dyplom 
z wyróżnieniem na Wydziale Rzeźby. Pozostał na uczelni, dochodząc do 
tytułu profesora. Od 2000 r. jest na emeryturze, ale nadal tworzy. 

Przez cały okres PRL nie mógł wspominać pobytu na zesłaniu. Dopiero 
będąc na emeryturze, mógł w swojej twórczości dać świadectwo swoim 
ówczesnym doświadczeniom. Na ekspozycję zatytułowaną „Droga Krzy-
żowa 1939–1947” składa się cykl 28 reliefów w postaci barwionych sosno-
wych tablic, na których Stanisław Kulon przedstawił tragiczne doświad-
czenia swojej rodziny oraz innych Polaków deportowanych do Związku 
Radzieckiego w latach 1940–1941 i zmuszonych do osiedlenia się na „nie-
ludzkiej ziemi”. Wystawę uzupełniają rzeźby matek sybiraczek, kapliczki 
i inne dzieła artysty. Ich zapis ma charakter uniwersalny i wysokie walory 
artystyczne.

leon Zujko

Wystawa „Droga Krzyżowa 1939–1947”
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uROcZYSTOŚcI 10 luTEGO 2016 R.  
WE WROcŁAWIu

Uroczyste obchody 76. rocznicy pierwszej masowej wywózki Polaków 
z Kresów Wschodnich RP w głąb byłego ZSRR rozpoczęły się uroczystą 
mszą świętą, odprawioną w ceremoniale wojskowym w kościele pw. św. Bo-
nifacego przy pl. Strzeleckim we Wrocławiu. 

Mszę odprawił i homilię wygłosił kapelan wrocławskich sybiraków ks. Fran-
ciszek Głód w asyście proboszcza i jednocześnie kustosza pomnika Zesłańcom 
Sybiru ks. Wojciecha Tokarza.

Po mszy uczestnicy uroczystości przeszli na skwer Sybiraka pod pomnik 
Zesłańcom Sybiru. Wśród dostojnych gości znaleźli się: nowo mianowany 
wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, wicemarszałek województwa dol-
nośląskiego Ewa Mańkowska, wiceprezydent miasta Wrocławia Wojciech 
Adamski, liczni przedstawiciele Wojska Polskiego, Dolnośląskiego Kura-
torium Oświaty i organizacji kombatanckich.

Po przywitaniu gości przez prezesa Zarządu Oddziału Związku Sybiraków 
we Wrocławiu Eugeniusza Kuszkę przedstawiciel wrocławskiego Oddziału IPN 
wygłosił krótki rys historyczny dotyczący pamiętnego dnia 10 lutego 1940 r. 

Patriotyczne przemówienie wygłosił wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak.
Z krótkim przemówieniem wystąpiła również wicemarszałek wojewódz-

twa dolnośląskiego Ewa Mańkowska. Powiedziała m.in. „Pamięć o przeszło-
ści jest mądrością narodu i dzięki niej możliwe jest pielęgnowanie tradycji. 
To fragment historii Polski, który powinniśmy przekazywać kolejnym po-

koleniom, a chęć prze-
trwania i nieustępliwość 
zesłańców pokazywać ja- 
ko przykład wspaniałego 
patriotyzmu”. Podzięko-
wała Związkowi Sybi-

Wśród uczestników byli 
m.in. (od prawej) wojewoda 
Paweł Hreniak, przedsta-
wiciele Wojska Polskiego, 
prezes Eugeniusz Kuszka 
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raków za aktywne działania na rzecz kształtowania postaw patriotycznych 
wśród młodzieży, podkreślając, że lekcje „żywej historii” są niezastąpionym 
źródłem wiedzy o najważniejszych wartościach moralnych i miłości ojczy-
zny. Wyraziła wdzięczność ludziom, którzy oddali życie za wierność ojczyź-
nie, oraz którzy po zniszczeniach wojennych odbudowali Polskę.

Po wystąpieniach nastąpiła dekoracja sybiraków Odznaką Honorową za 
Zasługi dla Związku Sybiraków. Dekoracji dokonał prezes Zarządu Od-
działu Eugeniusz Kuszka. Kapelan ks. Franciszek Głód odmówił modlitwę 
i przekazał sybirakom ciepłe słowa. 

Następnie po odczytaniu apelu poległych i oddaniu salwy honorowej 
przystąpiono do składania wieńców pod pomnikiem.

Na zakończenie uroczystości odegrany został Hymn Sybiraków.
Włodzimierz Kowalczyk

„cIERPIENIu – PRAWDę, umARŁYm – mODlITWę”

W dniu 17 lutego 2016 r. w Muzeum Filumenistycznym w Bystrzycy 
Kłodzkiej otwarto wystawę „Cierpieniu – prawdę, umarłym – modlitwę. 
Polskie miejsca pamięci w Rosji”. Jest to druga, po Warszawie, tak duża 
ekspozycja. Wystawa poświęcona jest miejscom polskiej pamięci o ofia-
rach sowieckiego terroru państwowego – obywatelach polskich oraz oby-
watelach ZSRR narodowości polskiej deportowanych, internowanych, 

Wieniec od Zarządu 
Oddziału ZS we Wrocła-
wiu złożyli (od lewej): 
Włodzimierz Kowalczyk, 
Anna Felicja Kuczewska, 
Eugeniusz Kuszka i Ro-
man Janik
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jeńcach wojennych, więźniach łagrów sowieckich. Pomniki, krzyże, ta-
blice pamiątkowe, znaki pamięci zostały ustawione w różnych regionach 
Federacji Rosyjskiej – w miastach i na wsiach, na cmentarzach w dawnych 
osiedlach specjalnych (specposiołkach), na nekropoliach ofiar terroru i na 
terenach dawnych łagrów.

Wystawa „Cierpieniu – prawdę, umarłym – modlitwę”

Odznaczeni Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków (od lewej): były 
konsul generalny RP w Sankt Petersburgu Piotr Marciniak, Danuta Rozmus, Janusz 
Kobryń
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Na uroczystości otwarcia wystawy był obecny były konsul generalny 
Rzeczypospolitej Polskiej w Sankt Petersburgu Piotr Marciniak, który został 
uhonorowany Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków.

Wystawę przygotowało Naukowo-Badawcze Centrum „Memoriał” 
z Sankt Petersburga we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej i By-
strzyckim Stowarzyszeniem Pamięci Zesłańców Sybiru i Ofiar Represji.

Zbigniew Kania

76. ROcZNIcA PIERWSZEj mASOWEj WYWÓZKI 
POlAKÓW NA SYBIR W KOTlI

Dnia 18 lutego 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyń-
skiego w Kotli odbyła się uroczystość upamiętniająca 76. rocznicę pierw-
szej deportacji Polaków na Syberię w czasie II wojny światowej.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, którą odprawił oraz wygłosił po-
ruszającą homilię ukazującą ogrom cierpień, jakie znosili Polacy na zesłaniu, 

Uroczystości przy tablicy pamiątkowej
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ks. Andrzej Skoczylas, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Kotli. Mszę 
odprawiono w asyście pocztów sztandarowych: Oddziału Związku Sybira-
ków w Legnicy, Koła Związku Sybiraków w Głogowie, Gimnazjum Gmin-
nego im. Zagłębia Miedziowego w Kotli, Szkoły Podstawowej im. Kornela 
Makuszyńskiego w Kotli. Po mszy świętej złożono kwiaty i znicze pod umo-
cowaną na murze kościoła tablicą upamiętniającą deportację na Syberię.

Dalsze uroczystości odbyły się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli. Po rozpoczęciu uroczystości i powita-
niu gości przez dyrektor Halinę Ignacik uczniowie przedstawili piękny oko-
licznościowy montaż poetycko-muzyczny przygotowany pod kierunkiem 
nauczycieli, ukazujący grozę i cierpienia Polaków deportowanych na Sybe-
rię. Polaków, których zamierzano uśmiercić głodem i mrozem, których po-
zbawiono rodzin i domów za to tylko, że byli Polakami. Program zakończyła 
Estera Szermer pięknym wykonaniem piosenki „Powrócisz tu”.

Okolicznościowe przemówienia na temat martyrologii Polaków wywie-
zionych na Syberię oraz konieczności dbania o pamięć o tych wydarze-
niach wygłosili: członek Zarządu Powiatu Głogowskiego Jeremi Hołow-
nia, przewodnicząca Rady Gminy Kotla Halina Przybylska, wiceprezes 

Spotkanie w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli
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Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Legnicy Wanda Puchała. Wszy-
scy wyrażali wdzięczność dyrekcji i pracownikom szkoły za organizację 
uroczystości. 

Prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Kotli Halina Fendorf ze 
skarbnikiem Stanisławem Sapużakiem podziękowali dzieciom, dyrekcji, 
nauczycielom i pracownikom szkoły za poniesienie głównego ciężaru or-
ganizacyjnego i przekazali zakupione ze składek sybiraków słodycze. Na 
ręce dyrektorów szkół: Haliny Ignacik i Doroty Danielewicz, prezes Ha-
lina Fendorf przekazała do zbiorów bibliotecznych wydane przez MOK 
w Legnicy w 2015 r. książki „Legniccy Sybiracy”, podkreślając, że za-
wiera urywki wspomnień sybiraków z Koła w Kotli, zebranych przez Le-
okadię Małaszewską. Są w nich wspomnienia: Jana Owsianego, Leokadii 
Małaszewskiej, Reginy Reginii-Gągały i Barbary Ciesielskiej. Wiceprezes 
Oddziału ZS z Legnicy Wanda Puchała wydanie powyższe przekazała wój-
towi gminy na ręce przewodniczącej Rady. Prezes podziękowała również 
gościom za udział w uroczystościach, żywą lekcję historii dla dzieci, a wła-
dzom gminy za wsparcie w jej organizacji.

Halina Fendorf

Przekazanie szkole wspomnień legnickich sybiraków. Od prawej: skarbnik Zarządu 
Koła ZS w Kotli Stanisław Sapużak, prezes Zarządu Koła Halina Fendorf, dyrektor Hali-
na Ignacik i nauczycielki
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PAmIęć I ARTYZm

Losem rzuceni w step szeroki, 
gdzieś na skraj świata...

Luty to pełnia zimy. Współczesna kultura popularna każe nam kojarzyć go 
z walentynkami, ale dla wielu szczególną datą jest dziesiąty dzień tego naj-
krótszego miesiąca. Wiążą się z nim dramatyczne wspomnienia tych, którzy 
w 1940 r. rozpoczęli swą straszliwą podróż w bydlęcym wagonie na Syberię. 

Tysiące wywiezionych Polaków nie przetrwało trudów syberyjskiego ży-
cia, a ci, którzy wrócili z „nieludzkiej ziemi” do Polski, starają się przekazać 
swoje doświadczenie Sybiru kolejnym pokoleniom. Podejmują współpracę 
ze szkołami, tak jak bydgoski Oddział Związku Sybiraków z Zespołem Szkół 
nr 8 im. Hansa Christiana Andersena w Bydgoszczy. 

Jednym z owoców pracy nad kultywowaniem pamięci o losach sybiraków 
jest powstanie Bydgoskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru. Zało-
żyli je nauczyciele z Zespołu Szkół nr 8 oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego. Żaneta Pliszka, historyk ZS nr 8, członek założyciel stowarzysze-

Przesłuchania dokonuje komisja w składzie (od lewej): historyk ZS nr 8 im. H.Ch. Ander-
sena Żaneta Pliszka, bibliotekarz i muzyk CKR Technikum Rolniczego im. Sybiraków 
Roman Wiśniewski, polonistka ZS nr 8 Justyna Frątczak, wicedyrektorka ZS nr 8 Ewa 
Kreft, sybiracy Eulalia i Mirosław Myślińscy
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nia, podjęła inicjatywę organizacji konkursu recytatorskiego poezji sybiraków. 
O pomoc w realizacji przedsięwzięcia poprosiła polonistkę z tejże placówki  
– Elżbietę Peplinską. Organizatorki podjęły działania, aby ideę konkursu pod 
nazwą „Losem rzuceni...” rozpropagować i zadbać o jego właściwą oprawę.

Męka co wkoło nas otacza 
żalem huczy w duszy...

Młodzi ludzie bardzo chętnie przystąpili do zmierzenia się z poezją dla 
nich niezwykle trudną, bo nieodwołującą się do ich życiowych doświadczeń. 
Monologi liryczne Mariana Jonkajtysa czy Ireny Kozińskiej (najczęściej 
przez młodzież wybieranych autorów) odległe są bowiem od rzeczywistości 
XXI w. i niewyobrażalne dla współczesnych uczniów. Jednakże podjęli trud 
wczucia się w przeżycia świadków bolesnej historii. 

Niemal 50 uczestników pod okiem swych nauczycieli przygotowało prze-
piękne recytacje wybranych utworów i 8 lutego 2016 r. stawiło się na konkursie 
„Losem rzuceni...” w Zespole Szkół nr 8 w Bydgoszczy. Jurorzy stanęli przed 
nie lada wyzwaniem. Przez trzy godziny przesłuchiwali uczestników podzielo-
nych na trzy kategorie wiekowe (uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych 
szkoły podstawowej; uczniowie gimnazjum i pierwszych klas szkoły ponad-

Spotkanie Eulalii i Mirosława Myślińskich w Zespole Szkół nr 8 w ramach konkursu, 
przemawia dyrektor Eugeniusz Sobieraj
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gimnazjalnej; uczniowie drugich, trzecich i czwartych klas szkoły ponadgim-
nazjalnej). Po wielu wzruszeniach, pamiętnych występach i fantastycznych 
deklamacjach komisja konkursowa w składzie: Eulalia i Mirosław Myślińscy  
– sybiracy, Ewa Kreft – wicedyrektorka Zespołu Szkół nr 8 i polonistka, Justyna 
Frątczak – polonistka z tej samej placówki oraz Roman Wiśniewski – bibliotekarz 
i muzyk z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego przyznała nagrody.

Spędzamy smutni i stęsknieni 
tułacze lata...

Z ideą konkursu współgrało spotkanie młodzieży gimnazjalnej z sybi-
rakami, które odbyło się 16 lutego 2016 r. Prezes Zarządu Oddziału ZS 
Mirosław Myśliński wraz z małżonką Eulalią Myślińską opowiedzieli 
o swoim trudnym dzieciństwie spędzonym na „nieludzkiej ziemi”. Po-
dzielili się wspomnieniami z Sybiru oraz doświadczeniami powojenny-
mi. Ta niezwykła lekcja historii na pewno na długo pozostanie w pamięci 
młodych ludzi. Uczniowie Gimnazjum nr 33 w Bydgoszczy w wielkim 
skupieniu wysłuchali niecodziennych relacji. Oby ta wiedza w przyszło-
ści zaowocowała niedopuszczeniem do powtórzenia tragicznych zdarzeń 
w kolejnych pokoleniach. 

Laureaci konkursu (od lewej): Adam Macko, Dominika Wachecka, Julia Luttmann, 
Julia Kompa, Jadwiga Szulc, prezes Mirosław Myśliński, Izabela Wituska, dyrektor  
Eugeniusz Sobieraj
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...serce gore, mieni się
tęczą tajemną,

i z nieba blask swój rozsiewa...

Rozstrzygnięcie konkursu „Losem rzuceni...” odbyło się 18 lutego 2016 r. 
Miało ono uroczysty charakter. W pięknie przygotowanej sali pojawili się 
sybiracy na czele z prezesem Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Byd-
goszczy Mirosławem Myślińskim, członkowie założyciele Bydgoskiego Sto-
warzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru, dyrektorzy szkół współtworzących 
stowarzyszenie – Eugeniusz Sobieraj oraz Andrzej Wiosna, przedstawiciele 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, laureaci konkursu i jego uczestnicy 
oraz ich rodzice. Wszyscy zgromadzeni mieli okazję nie tylko wysłuchać 
deklamacji zwycięzców, ale również poznać losy dziadka i prababci uczen-
nic Szkoły Podstawowej nr 18 (Kingi Karczmarz i Julii Luttmann), którzy 
doświadczyli tułaczki, głodu, ciężkiej pracy i utraty bliskich na bezkresach 
Sybiru. Uroczystość uświetnił wspaniały koncert wiolonczelistki Zuzanny 
Nogaj (uczennicy II klasy Gimnazjum nr 33). Organizatorzy zadbali o atrak-
cyjne nagrody i poczęstunek dla przybyłych na galę.

A oto lista laureatów konkursu:
– w kategorii klas 4–6 szkoły podstawowej:
I miejsce ex aequo Jadwiga Szulc i Izabela Wituska
II miejsce Adam Macko
III miejsce Julia Kompa
wyróżnienia: Julia Luttmann i Dominika Wachecka
– w kategorii gimnazjum i pierwsze klasy szkoły ponadgimnazjalnej:
I miejsce ex aequo Nadia Lipińska i Anna Kozarów
II miejsce Kinga Dera
III miejsca jury nie przyznało 
wyróżnienia: Marcelina Teresińska, Agata Bielińska oraz Julita Słomko
– w kategorii starszych klas ponadgimnazjalnych:
I miejsce ex aequo Aleksandra Reinke i Patrycja Szymnowska
(kolejnych miejsc jury nie przyznało).
Organizatorów przedsięwzięcia niezmiernie uszczęśliwiło to, że wie-

lu młodych ludzi odpowiedziało na propozycję konkursu poezji tworzonej 
przez sybiraków. Dzięki tak dużemu zainteresowaniu widać, jaka jest po-
trzeba podobnych inicjatyw, które przypominają bolesną historię wywózek 
Polaków na Sybir w czasie II wojny światowej; jak chętnie młodsze pokole-
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nia poznają przeszłość od świadków i uczestników dramatycznych przeżyć 
na „nieludzkiej ziemi”. Konkurs „Losem rzuceni...” stał się także impulsem 
do rozmów w domach rodzinnych na smutne, ale niezwykle ważne tematy. 

Na zakończenie uroczystości organizatorzy wyrazili nadzieję na spotkanie 
w tak zacnym gronie w przyszłym roku, a tym samym przygotowanie kolej-
nej edycji konkursu.

Elżbieta Peplinska
Użyto fragmentów wiersza Ireny Kozińskiej pt. „Losem rzuceni”.

GlORIA VIcTIS – cHWAŁA ZWYcIężONYm

W dniu 25 lutego 2016 r. zostaliśmy zaproszeni do I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim na uroczy-
stość związaną z obchodami pierwszej masowej deportacji Polaków na 
Sybir i do Kazachstanu.

Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru szkoły został wykonany Hymn 
Sybiraków, który wprowadził w nastrój zadumy i powrotu w tamte bolesne 
lata.

Wśród przybyłych gości byli: przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podlaskiego, wizytatorzy Podlaskiego Kuratorium Oświa-
ty, władze samorządowe miasta Bielska Podlaskiego oraz duchowni kato-
liccy i prawosławni, jak również sybiracy z miejscowego Koła Związku 
Sybiraków na czele z prezes Marianną Marczuk. Oprócz uczniów I LO 
w spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy lokalnych szkół wraz z delegacjami 
młodzieży.

Gościem honorowym spotkania był Tadeusz Chwiedź – prezes Zarządu 
Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku. Zabierając głos, nakreślił 
w szerokim aspekcie przyczyny i skutki paktu Ribbentrop–Mołotow, po-
dział Polski pomiędzy dwóch agresorów i dzień 17 września 1939 r. jako 
datę ostatecznego, IV rozbioru Polski oraz wynikające z tego masowe de-
portacje i zniewolenie narodu polskiego. Wykład stał się kompendium wie-
dzy dla zgromadzonych, szczególnie młodzieży.

Wspaniały montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów przybliżył 
tragiczne wydarzenia sprzed 76 lat, a obecnych sybiraków przeniósł du-
chowo do nieludzkich miejsc zsyłek.



78 KOMUNIKAT 1/127

Głównym elementem wystroju pomieszczenia, w którym odbywało się 
spotkanie, był szybujący w przestworzach orzeł, a pod nim napis „Gloria 
Victis” oraz na replice znaku pamięci – płaskorzeźby w kształcie krzyża  
– słowa „Pomóż przebaczyć” (oryginał znajduje się w kościele pokarmelic-
kim pw. św.św. Cyryla i Metodego w Bielsku Podlaskim). 

Oba te znaki jakże są wymowne – nasi oprawcy, którzy wyrwali nas siłą 
z naszych rodzinnych stron, byli pewni, że wyroki zesłania na 25 lat (o czym 
nie wiedzieliśmy), zupełnie nas zniszczą, upodlą, przestaniemy istnieć jako 
ludzie i Polacy. Poprzez tworzenie właśnie takich znaków pamięci, upamięt-
nianie rocznic deportacji, oddajemy hołd wszystkim, którzy pozostali na za-
wsze w tej krainie zroszonej krwią i potem zesłańców, otaczamy ich wszyst-
kich wierną pamięcią w podzięce za ich godną postawę w tak nieludzkich 
warunkach. Słowa „Pomóż przebaczyć” mają niezwykły wydźwięk – jako 
sybiracy nie chcemy rozdrapywać zabliźnionych już ran, ale bardzo trudno, 
tak całkiem po ludzku, wybaczyć doznane upokorzenia, ból, poniewierkę. 
Może jednak czas na to pozwoli...

Dedykacja muzyczna dla gości i sybiraków, a szczególnie pieśń „Żeby 
Polska była Polską” zakończyły tę wspaniałą patriotyczną uroczystość.

Słowa uznania i podziękowania składamy przede wszystkim Tadeuszowi 
Szereszewskiemu, pedagogowi szkolnemu oraz tym, którzy przygotowali 
tak wspaniałą i podniosłą uroczystość, upamiętniającą gehennę wywózek 
Polaków na „nieludzką ziemię”.

jolanta Hryniewicka

OBcHODY 100-lEcIA SYBIRAKA mjR. lOTNIcTWA 
jANA HENRYKA jANcZAKA

Dnia 28 lutego 2016 r. obchodzono uroczyście setną rocznicę urodzin za-
służonego sybiraka, członka Koła ZS Warszawa-Ochota, mieszkańca Okęcia, 
majora WP Jana Henryka Janczaka. Aresztowany w 1940 r. przez NKWD 
i osadzony w Workucie, zwolniony po podpisaniu układu Sikorski–Majski 
31 lipca 1941 r., trafił do Armii gen. Andersa, a następnie do Wielkiej Bry-
tanii, gdzie służąc w dywizjonie 307, brał udział w walkach polskiego lot-
nictwa w obronie Anglii. Po powrocie do kraju przez 40 lat pracował jako 
kontroler ruchu lotniczego na lotnisku Okęcie. 
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Msza święta w intencji jubilata odbyła się w kościele przy ul. Hynka. Po 
mszy laudację na cześć jubilata wygłosił jego syn ppłk WP Andrzej Janczak, 
a następnie gratulacje składali i odznaczenia wręczali przedstawiciele władz 
państwowych, samorządowych, ambasady Wielkiej Brytanii i Holandii oraz 
związków kombatanckich oraz przyjaciele i koledzy z dawnej pracy. Prezes 
Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko przyznał jubilato-
wi Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków, która zosta-
ła wręczona, oraz skierował do jubilata osobisty list gratulacyjny.

Przy okazji jubileuszu wypada przypomnieć, że mimo swego wieku Jan 
Henryk Janczak brał udział w obchodach 70. rocznicy inwazji sprzymie-
rzonych sił w Normandii w dniu 6 czerwca 2014 r. na historycznej plaży 
„Sword”. W przeddzień tej uroczystości wówczas kpt. Janczak w prefektu-
rze stolicy Normandii Caen w obecności ambasadora RP w Paryżu został 
udekorowany przez ministra kombatantów francuskich Napoleońskim Or-
derem Legii Honorowej jako jeden z dwóch Polaków pośród 100 wyróżnio-
nych żołnierzy alianckich.

mieczysław Pogodziński

Mjr Jan Henryk Janczak z członkami Koła ZS Warszawa-Ochota
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KAlENDARIum luBElSKIEGO ODDZIAŁu  
ZWIĄZKu SYBIRAKÓW W 2015 R.

10 stycznia 2015 r. odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe lubelskich 
sybiraków po raz kolejny w Bursie Szkolnej nr 3. Spotkanie zaczęliśmy od 
wysłuchania Hymnu Sybiraków w wykonaniu młodzieży Bursy. Następnie 
wspólna modlitwa pod przewodnictwem naszego kapelana ks. dr. Janusza 
Kani. Na naszych spotkaniach są zawsze obecni: przedstawiciel wojewody 
lubelskiego, marszałka województwa lubelskiego, prezydenta miasta, Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji, parlamentarzyści, przedstawiciele stowarzy-
szeń i organizacji kombatanckich oraz nasi koledzy z Koła ZS w Kraśniku. 

Podczas dzielenia się opłatkiem składamy sobie wzajemnie życzenia dużo 
zdrowia i spotkania za rok. Natomiast nasi goście obdarowują nas życzenia-
mi i podziękowaniami za to, że zawsze jesteśmy obecni podczas uroczystości 
patriotycznych, na spotkaniach z młodzieżą. Młodzież Bursy zawsze przygo-
towuje piękny świąteczny program słowno-muzyczny. 

W czasie tego spotkania opłatkowego Medalem „Dziedzictwo Kresów 
Wschodnich” została odznaczona Krystyna Pawlak; nieobecny na spotkaniu 
Tadeusz Skoczylas otrzymał odznaczenie w innym terminie. Odznaczenia 
w imieniu Konwentu Stowarzyszenia Rodzin Osadników Wojskowych i Cy-
wilnych Kresów Wschodnich dokonała Krystyna Mateuszuk.

W dniu 8 lutego 2015 r. obchodziliśmy 75. rocznicę pierwszej masowej 
deportacji Polaków na Sybir (10 lutego 1940 r.). O godz. 12.00 odprawio-
na została msza święta w kościele pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej 
w intencji Polaków zmarłych i zamordowanych na zesłaniu. Po mszy poczty 
sztandarowe, orkiestra wojskowa, kompania honorowa i uczestnicy uroczy-
stości przemaszerowali na pl. Dzieci z Pahiatua – pod pomnik Matki Sybi-
raczki. Tam odbyły się uroczystości z ceremoniałem wojskowym, odczytano 
apel pamięci i oddano salwę honorową. Wartę przy pomniku zaciągnęli har-
cerze i wojsko. Dowódca kompanii honorowej złożył meldunek, orkiestra 
odegrała hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Prezes Zarządu Lubelskiego Od-
działu Związku Sybiraków Janusz Pawłowski przywitał parlamentarzystów, 
przedstawicieli władz wojewódzkich, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu 
Miasta, delegacje stowarzyszeń i organizacji kombatanckich, licznie uczest-
niczące poczty sztandarowe, młodzież. Wysłuchaliśmy Hymnu Sybiraków, 
głos zabrali przedstawiciele władz Urzędu Wojewódzkiego, Marszałkow-
skiego, Urzędu Miasta. Delegacje złożyły wieńce, zapalono znicze.
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Dyrekcja Bursy Szkolnej nr 2 i nr 3 w Lublinie zaprosiła sybiraków na 
spotkanie z młodzieżą 19 lutego dla upamiętnienia 75. rocznicy deportacji 
Polaków do ZSRR w latach 1940–1941. Spotkanie rozpoczęło się wysłu-
chaniem Hymnu Sybiraków. Wychowankowie obydwu burs na podstawie 
wywiadów z sybirakami zrealizowali film pt. „W sercu zapisane”, w któ-
rym dominowały wartości: ojczyzna, godność, patriotyzm. Następnie została 
otwarta wystawa „Sybiracy”, przygotowana przez młodzież, wychowaw-
ców i dyrektorki Bursy nr 2 Renatę Bielecką i Bursy nr 3 Annę Hostyńską. 
W uroczystości udział wzięli: przedstawiciel wojewody lubelskiego, mar-
szałka województwa lubelskiego, prezydenta miasta, Kuratorium Oświaty 
i Wychowania.

W dniu 24 lutego na zaproszenie dyrekcji Gimnazjum nr 10 im. cc mjr. 
Hieronima Dekutowskiego w sesji naukowej „Na nieludzkiej ziemi” udział 
wzięła Krystyna Mateuszuk.

1 marca na zaproszenie wojewody lubelskiego, marszałka województwa 
lubelskiego, prezydenta miasta i dyrektora Oddziału IPN w Lublinie uczest-
niczyliśmy w obchodach święta Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. 
W intencji ojczyzny, więźniów pomordowanych na Zamku Lubelskim w la-
tach 1944–1945 oraz poległych żołnierzy wyklętych o godz. 11.00 odbyła 
się msza święta w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela. Mszę odprawił 
i homilię wygłosił metropolita lubelski abp Stanisław Budzik. W dalszej 
części uroczystości nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie mogiły-pomnika za-
mordowanych na Zamku Lubelskim. Odbyła się też okolicznościowa sesja 
historyczna w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

15 marca odbyły się uroczystości rocznicowe poświęcone pamięci mar-
szałka Józefa Piłsudskiego, organizowane przez Związek Piłsudczyków. Ob-
chody odbywają się trzy razy w roku: w marcu – w dniu imienin marszałka, 
w maju – w rocznicę śmierci i w sierpniu – w tym roku w 100-lecie bitwy 
pod Jastkowem odbył się XIII Marsz Szlakiem Legionów Józefa Piłsudskie-
go Lublin–Jastków. 

W dniach 12–13 kwietnia obchodzona była piąta rocznica zbrodni katyń-
skiej. W niedzielę 12 kwietnia o godz.13.00 w kościele pobrygidkowskim 
odprawiona została msza święta w intencji ofiar zbrodni katyńskiej, pod 
przewodnictwem bp. Józefa Wróbla. O godz. 15.00 odbyły się uroczystości 
przy pomniku Ofiar Katynia, z ceremoniałem wojskowym: odegranie hymnu 
państwowego, powitanie uczestników uroczystości, wystąpienia okoliczno-
ściowe, apel pamięci, salwa honorowa, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy.
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W poniedziałek 13 kwietnia o godz. 12.00 miało miejsce spotkanie przy 
symbolicznej mogile katyńskiej na cmentarzu przy ul. Białej. Słowo Boże 
wygłosił kapelan Stowarzyszenia Rodzina Katyńska; następnie były wspólna 
modlitwa, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy. Sybiracy licznie uczestniczyli 
w obchodach rocznicowych.

23 kwietnia na zaproszenie archidiecezji lubelskiej i Muzeum Lubelskie-
go Oddział Martyrologii „Pod Zegarem” uczestniczyliśmy w mszy świętej 
w archikatedrze. Odbyła się ona w intencji kanonizacji 108 Błogosławio-
nych Męczenników II wojny światowej, w tym biskupów lubelskich: Ma-
riana Leona Fulmana i Władysława Gorala, więźniów Zamku Lubelskiego,  
w 70. rocznicę ich śmierci.

3 maja z okazji Święta Konstytucji 3 Maja zorganizowana została o godz. 
9.00 uroczysta sesja Rady Miasta w Trybunale Koronnym na Starym Mie-
ście. W sesji wziął udział prezes Zarządu Lubelskiego Oddziału ZS Janusz 
Pawłowski. O godz. 10.00 odbyła się msza święta w archikatedrze, w intencji 
ojczyzny. Dalsze uroczystości z udziałem wielu członków naszego Oddziału 
odbyły się na pl. Litewskim przy pomniku Konstytucji 3 Maja.

W dniu 8 maja Lubelskie Porozumienie Organizacji Kombatanckich, 
Patriotyczno-Niepodległościowych i Służb Mundurowych zaprosiło nas na 
obchody 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej. O godz. 10.00 w ko-
ściele garnizonowym w Al. Racławickich odbyła się msza święta w intencji 
pomordowanych, poległych i zmarłych podczas II wojny światowej. O godz. 
11.30 odbyła się uroczystość na pl. Litewskim z ceremoniałem wojskowym, 
na którą złożyły się: wciągnięcie flagi Rzeczypospolitej Polskiej na maszt, 
odegranie hymnu państwowego, wystąpienia okolicznościowe, odczytanie 
apelu pamięci, oddanie salwy honorowej, złożenie kwiatów, zapalenie zni-
czy na płycie pomnika Nieznanego Żołnierza. Następnie delegacje złożyły 
wieńce i zapaliły znicze na mogiłach żołnierzy poległych podczas II wojny 
światowej, pochowanych na cmentarzu przy ul. Unickiej.

18 maja na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika 
„Bohaterom Monte Cassino”, Społecznego Stowarzyszenia „Konstanty-
nów” i mieszkańców dzielnicy Konstantynów wzięliśmy udział w uroczy-
stym odsłonięciu pomnika na skwerze przy ul. Bohaterów Monte Cassino. 
O godz. 9.00 w kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka 
odprawiona została msza święta w intencji żołnierzy II Korpusu Polskiego. 
O godz. 10.45 odbyły się uroczystości z ceremoniałem wojskowym – odsło-
nięcie i poświęcenie pomnika; wystąpienie okolicznościowe sekretarza Rady 
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Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzeja Krzysztofa Kunerta, odczy-
tanie apelu pamięci, oddanie salwy honorowej, złożenie kwiatów i zapalenie 
zniczy. Uroczystość zgromadziła licznie młodzież ze swoimi sztandarami, 
wiele organizacji kombatanckich oraz sybiraków. Mieliśmy honor złożyć 
wieniec jako pierwsi.

3 czerwca na zaproszenie Gimnazjum nr 11 im. por. marynarki Maria-
na Tadeusza Mokrskiego, Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”, Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Świętej Rodziny uczestniczyliśmy w mszy świętej  
w 75. rocznicę egzekucji więźniów Zamku Lubelskiego. Uroczystość odbyła 
się w wąwozie w Rurach Jezuickich. Złożyliśmy też wiązankę przy pomniku.

22 lipca, w 75. rocznicę egzekucji więźniów na Zamku Lubelskim dele-
gacja Związku uczestniczyła w mszy świętej w Kaplicy Trójcy Świętej na 
Zamku Lubelskim. Następnie złożyliśmy kwiaty w mauzoleum w baszcie 
Zamku. 

1 sierpnia na zaproszenie wojewody lubelskiego, marszałka wojewódz-
twa lubelskiego, prezydenta Lublina, Zarządu Okręgu Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej w Lublinie uczestniczyliśmy w obchodach  
71. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego oraz akcji „Burza” na Lu-
belszczyźnie.

14 sierpnia przedstawicielki naszego Oddziału, sybiraczki Janina Lesz-
czyńska i Krystyna Mateuszuk na zaproszenie Dariusza Śladeckiego, prezesa 
Stowarzyszenia Wspólnota Polska, wzięły udział w plenerze malarskim mło-
dzieży i nauczycieli z Tiumenia i Grodna.

31 sierpnia delegacja Oddziału wzięła udział w obchodach Dnia Solidar-
ności i Wolności.

1 września uczestniczyliśmy w obchodach 76. rocznicy agresji Niemiec 
na Polskę. Msza święta w intencji Polaków poległych podczas kampanii 
wrześniowej odprawiona została o godz. 10.30 w kościele garnizonowym. 
Dalsze uroczystości z ceremoniałem wojskowym odbyły się na pl. Litew-
skim – złożyliśmy kwiaty na płycie pomnika Nieznanego Żołnierza.

2 września zostaliśmy zaproszeni przez prezydenta miasta oraz dyrekto-
rów placówek: Szkoły Podstawowej nr 5, Gimnazjum nr 15, Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej 
i Słabo Słyszącej, Zespołu Szkół nr 5 na miejską inaugurację roku szkolnego 
2015/2016. Udział wzięła Krystyna Mateuszuk.

Wyjazd członków Lubelskiego Oddziału Związku Sybiraków w dniach 
9–11 września na XV Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego 
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Sybiru został połączony ze zwiedzaniem. 9 września zwiedziliśmy z prze-
wodnikiem Drohiczyn, następnie Hajnówkę, a w niej sobór Świętej Trójcy. 
10 września odbyliśmy rejs statkiem po Kanale Augustowskim – do Studzien-
nicznej; zwiedziliśmy też Augustów, Świętą Wodę, Górę Krzyży koło Wa-
silkowa. 11 września w wielotysięcznym Marszu Żywej Pamięci Polskiego 
Sybiru w Białymstoku my, sybiracy, szliśmy ze swoim sztandarem, a z nami 
młodzież z czterech lubelskich szkół. 

16 września na zaproszenie nauczycieli i młodzieży Technikum Elektro-
nicznego im. Obrońców Lublina 1939 r. i X Liceum Ogólnokształcącego 
wzięliśmy udział w obchodach 76. rocznicy bohaterskiej obrony miasta Lu-
blina.

17–18 września to obchody 76. rocznicy agresji Rosji Sowieckiej na 
Polskę. 17 września o godz. 11.00 odprawiona została msza święta w ko-
ściele pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w intencji ofiar agresji so-
wieckiej, poległych na Kresach Wschodnich, zamordowanych w Katyniu, 
zmarłych na zesłaniu i w łagrach Sybiru. Po mszy odbył się przemarsz 
pocztów sztandarowych, orkiestry wojskowej, kompanii honorowej 
i wszystkich uczestników na pl. Dzieci z Pahiatua pod pomnik Matki Sy-
biraczki. Wartę przy pomniku zaciągnęli harcerze i żołnierze. Odegrano 
Hymn Sybiraków. Głos zabrał prezes Zarządu Lubelskiego Oddziału ZS 
Janusz Pawłowski. Przypomniał o dramacie Polaków na terenach wschod-
nich po 17 września 1939 r. Przy pomniku złożono kwiaty, zapalono zni-
cze. Następnie uczestnicy przeszli na pl. Litewski, gdzie przy pomniku 
Nieznanego Żołnierza odbyły się dalsze uroczystości. Odegrano hymn 
państwowy. Wszystkich przybyłych przywitał prezes Janusz Pawłowski. 
Powiedział m.in. o tragicznym losie Polaków ze wschodnich terenów 
Polski po wkroczeniu wojsk sowieckich 17 września 1939 r. Apelował 
o utrwalanie historii w pamięci młodzieży. Prezes Stowarzyszenia Rodzi-
na Katyńska Danuta Malonowa w swoim wystąpieniu mówiła o zbrodni 
katyńskiej oraz o innych miejscach, w których NKWD dokonało mordu 
polskich oficerów. Następnie został odczytany apel pamięci, oddano sal-
wę honorową, delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze na płycie po-
mnika Nieznanego Żołnierza. O godz. 18.00 nastąpiło otwarcie wystawy 
„Agresja sowiecka 17 września w świetle dokumentów”, scenariusz wy-
stawy opracował Tomasz Rodziewicz.

18 września o godz. 10.00 złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Ofiar Ka-
tynia, o godz. 10.30 pod tablicą pamiątkową ppor. Jana Bołbotta, w gmachu 
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Collegium Iuridicum KUL. O godz. 11.00 odbyła się sesja pt. „Agresja so-
wiecka 17 września na Kresach Wschodnich”.

8 października na zaproszenie Fundacji Niepodległości i Zespołu Szkół 
nr 10 w Lublinie wzięliśmy udział w obchodach III Tygodnia Niepokornych. 
W programie spotkania były: wykład dr. hab. Janusza Wróbla z Oddziału 
IPN w Łodzi, projekcja filmu „Zapomniana odyseja”, wizyta kombatan-
tów polskich z Białorusi i Ukrainy. Lubelski Oddział Związku Sybiraków 
reprezentowali prezes Janusz Pawłowski i rzecznik Krystyna Mateuszuk. 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wojewody lubelskiego i prezy-
denta miasta. Licznie zgromadzeni byli młodzież i nauczyciele. Zabierając 
głos, Krystyna Mateuszuk podkreśliła bohaterstwo matek sybiraczek, które 
wpisują się w szeregi Niepokornych. Z kolei Janusz Pawłowski podzię-
kował dyrektorom szkół i nauczycielom za kontakty szkół z sybirakami, 
a także za uczestniczenie w Marszach Żywej Pamięci Polskiego Sybiru 
w Białymstoku.

Krystyna mateuszuk

NIE TYlKO DZIEń SYBIRAKA

Potrzeba nam lat wielu,
by po rozstaniu obeschły łzy.
Czas leczy rany – to prawda,
Lecz ciągle cierń w sercu tkwi.
Krystyna Świrniak-Mateuszuk

Dzień 17 września sybiracy obchodzą jako Dzień Sybiraka, jako święto, 
chociaż była to i jest tragiczna data dla całego kraju, dla milionów Polaków, 
a w szczególności dla zesłanych w najdalsze zakątki Syberii. Jej skutki od-
czuwaliśmy jeszcze przez dziesięciolecia po zakończeniu wojny.

Obchodzimy ten dzień jako memento. I sybiracy przez ten czas, do dzisiaj, 
wypełniają dług pamięci, przekazywania „żywej lekcji historii” poprzez wspo-
mnienia opowiedziane (lub opisane) na spotkaniach z młodzieżą w szkołach, 
na spotkaniach kombatanckich ze społeczeństwem. Są to autentyczne (więc 
wiarygodne) tragiczne losy własne, rodziny czy najbliższych na zesłaniu „wo 
głubinie sybirskich rud...” – jak pisał rosyjski poeta Aleksander Puszkin.
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Spłacamy dług wobec tych, którym nie dane było wrócić do ojczyzny, po-
przez tzw. znaki pamięci Sybiru – tablice informacyjno-okolicznościowe, po-
mniki, nazwy ulic, skwerów, rond, izby pamięci, sztandary, kroniki działalności 
kół, publikacje w regionalnej prasie oraz najważniejsze – publikacje wspomnie-
niowe sybiraków. Oddział Związku Sybiraków w Koninie wydał dwie książki 
„Sybirackie losy zesłańców regionu konińskiego” (1993 i 1999 r.). Nasi człon-
kowie bardzo aktywnie włączyli się do działań na rzecz propagowania i utrwa-
lania losów zesłańców Sybiru w naszym regionie. Praca rozłożona jest na cały 
rok, a Dzień Sybiraka jest tylko jej uroczystym podsumowaniem w obecności 
całej sybirackiej rodziny, przedstawicieli władz miasta, duchowieństwa i repre-
zentantów innych związków kombatanckich.

W ostatnich latach naszej działalności na szczególne wyróżnienie zasłu-
guje oficjalne podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Związkiem 
Sybiraków regionu konińskiego i I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza 
Kościuszki w Koninie w dniu 17 września 2012 r. W uroczystości wzięli 
udział przedstawiciele władz Konina i powiatu, duchowieństwa, poseł To-
masz Nowak, przewodniczący Miejskiej Rady Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych Józef Rokiciński, dyrekcja, nauczyciele, młodzież I LO w Ko-
ninie. Uczniowie przygotowali piękny program słowno-muzyczny.

Drugim bardzo ważnym wydarzeniem tego dnia było powołanie do ży-
cia Honorowego Klubu Wnuka Sybiraka przy I LO w Koninie, do które-
go przystąpiło 30 licealistów. Opiekunem szkolnym została nauczycielka 
historii Arleta Kędziora-Kurz, a z ramienia sybiraków Maria Pawłowska 
i Stanisława Ristowska. Uczniowie otrzymali legitymacje z wypisany- 

mi obowiązkami człon-
ka Klubu. Był to symbo-
liczny, ale bardzo ważny 
akt „adopcji wnuków” 
przez sybiraków – sądzę, 
że jeden z pierwszych 
w Polsce i godny naśla-

Maria Pawłowska z wnu-
kami przy urządzaniu Izby 
Pamięci Sybiru przy I LO 
w Koninie w 2015 r.
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dowania. Nasi prawdziwi wnukowie nie zapominają o nas, ale większość 
wyjechała z Konina i trudno o kontakt z nimi.

Młodzież licealna co trzy lata odnawia się, tzn. przyjmujemy nowych 
wnuków. Bardzo cenimy sobie współpracę z nimi: wspólnie organizujemy 
uroczystości sybirackie, często gościmy na uroczystościach szkolnych, urzą-
dzamy razem Izbę Pamięci Sybiru (jej uroczyste otwarcie nastąpiło w dniu 
17 września 2014 r.), wnukowie odwiedzają nas w domu. Ostatnio młodzież 
opracowuje materiały dotyczące znaków pamięci Sybiru.

Za zaangażowanie na rzecz Oddziału Związku Sybiraków w Koninie 
Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków odznaczone 
zostały dyrektor I LO w Koninie Jolanta Fabisiak i opiekunka Honorowego 
Klubu Wnuka Sybiraka Arleta Kędziora-Kurz.

Dzień Sybiraka 17 września 2015 r. był dla nas dniem nie tylko uroczy-
stym, ale i pełnym dumy. Powód? Zarząd Główny Związku Sybiraków doce-
nił naszą wieloletnią pracę i przyznał Oddziałowi Złotą Odznakę Honorową 
za Zasługi dla Związku Sybiraków. Taką odznakę otrzymała również prezes 
Zarządu Oddziału Jadwiga Grabiec.

10 lutego 2016 r. przedstawiciele Oddziału ZS w Koninie złożyli kwiaty i zapalili znicze 
pod pomnikiem Pomordowanym na Wschodzie. Nie zabrakło też młodzieży z Honoro-
wego Klubu Wnuka Sybiraka
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Przedstawiłam tylko niektóre działania naszego Zarządu i członków Od-
działu na rzecz społeczności konińskiej i niektóre formy dzielenia się ze spo-
łeczeństwem naszymi wspomnieniami z okresu wywózek Polaków na Sybir. 
Pamięć należy pielęgnować jak miłość. Jednym z naszych haseł jest parafra-
za hymnu: „Jeszcze pamięć nie zginęła, póki my żyjemy”.

Z przykrością należy odnotować, że stan liczebny sybiraków gwałtownie 
maleje z roku na rok. Jesteśmy świadomi tego, że im więcej znaków pamięci 
historycznej przekażemy młodszemu pokoleniu, tym dłużej będzie ona trwać 
i tym lepiej wypełnimy dług pamięci wobec tych, których kryje obca „nie-
ludzka ziemia”.

Zakończyć chcę słowami sybiraka poety Mariana Jonkajtysa: 
Sybiracy – Zesłańców Spadkobiercy,
Tych, co Polsce
Dali z życia ofiarę,
Przelejemy 
W naszych wnuków serca
Wolę walki:
za Wolność i Wiarę...

maria Pawłowska

WSPÓlNOTA WNuKÓW SYBIRAKÓW 
W BIAŁYmSTOKu INFORmujE

W dniach 10–11 września 2015 r. miały miejsce uroczystości związane 
z jubileuszowym XV Międzynarodowym Marszem Żywej Pamięci Polskie-
go Sybiru. Tak jak w ubiegłych latach ulicami Białegostoku przeszły tysiące 
uczestników z kraju i zza granicy, by uczcić pamięć ofiar deportacji. Wśród 
maszerujących nie zabrakło również Wspólnoty Wnuków Sybiraków. Udział 
w XV Międzynarodowym Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru był dla 
nas wielkim zaszczytem. Maszerowaliśmy dumnie, godnie wspominając 
tych, którym pragnęliśmy w ten sposób złożyć hołd, a więc w szczególności 
babcie i dziadków sybiraków. 

Po raz pierwszy byliśmy z własnym logo i transparentem – naszymi zna-
kami, zaprojektowanymi przez Barbarę Bielawiec, sekretarz Zarządu WWS. 
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Jej autorstwa była również, wydana przez WWS, kartka pocztowa wraz 
z okolicznościową pieczęcią, która cieszyła się wielkim zainteresowaniem 
wśród sybiraków i nie tylko. Z wielką radością obdarowywaliśmy nią obec-
nych na uroczystości.

Spotkanie opłatkowe WWS
16 stycznia 2016 r. odbyło się kolejne już spotkanie opłatkowe Wspólnoty 

Wnuków Sybiraków, które zgromadziło starszych i młodszych, tych, którzy 
Sybir przeżyli, i tych, którzy znają go z opowieści babć i dziadków sybira-
ków. 

Rozpoczęło się odśpiewaniem Hymnu Sybiraków. Ewangelię według  
św. Łukasza o narodzeniu Jezusa odczytał Maciej Panasiuk, członek Zarzą-
du WWS, wnuk sybiraka Józefa Panasiuka. Ks. prałat Józef Wiśniewski, 
kapelan białostockich sybiraków, skierował do wszystkich obecnych życz-
liwe słowa. Zaśpiewaliśmy Kolędę Zesłańców z 1941 r., podzieliliśmy się 
opłatkiem, życząc sobie wzajemnie wszelkiej pomyślności. W spotkaniu 
uczestniczyli wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Białym-

Wspólnota Wnuków Sybiraków podczas XV Międzynarodowego Marszu Żywej Pamięci 
Polskiego Sybiru



90 KOMUNIKAT 1/127

stoku Heronima Dzierma oraz prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci 
Zesłańców Sybiru Jerzy Bołtuć. 

Podczas spotkania prezes Zarządu WWS Paweł Tupalski podsumował 
działalność Wspólnoty w 2015 r. oraz przedstawił plany na 2016 r. 

Była też chwila wspomnień – swoje wiersze deklamował sybirak Józef 
Panasiuk. Mroźny poranek pełen był dobrych życzeń i uśmiechów.

10 lutego będziemy pamiętali...
10 lutego 2016 r. obchodziliśmy w Białymstoku 76. rocznicę pierwszej 

tragicznej deportacji obywateli polskich na Sybir. Z tej okazji pod pomni-
kiem Grobem Nieznanego Sybiraka przy ul. Sybiraków 2 i pod Pomni-
kiem Katyńskim zostały złożone wieńce i kwiaty, zapalono znicze pamięci. 
W uroczystości wzięli udział m.in. sybiracy, przedstawiciele władz mia-
sta i województwa, służby mundurowe, nie zabrakło też przedstawicieli 
Wspólnoty Wnuków Sybiraków.

W tym dniu wieczorem w Muzeum Wojska w Białymstoku odbyło 
się spotkanie zorganizowane przez Oddział Związku Sybiraków w Bia-

Spotkanie opłatkowe WWS
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łymstoku, Muzeum Pamięci Sybiru i Wspólnotę Wnuków Sybiraków. 
Uroczystość rozpoczęła się Hymnem Sybiraków, następnie głos zabrał 
prezes Zarządu Oddziału ZS Tadeusz Chwiedź. Swoimi wspomnieniami 
z deportacji 10 lutego 1940 r. podzielili się: Heronima Dzierma (wy-
wieziona do miejscowości Kwitok w rejonie tajszeckim, obwód irkucki) 
oraz Józef Panasiuk (wywieziony do Komi ASSR). Wzruszającym mo-
mentem było odczytanie wiersza przez Izabelę Wolińską, wnuczkę sybi-
raczki Władysławy Mokrzeckiej. Podczas spotkania do Wspólnoty Wnu-
ków Sybiraków przyjętych zostało sześcioro nowych członków: Iwona 
Skowrońska, Gabriel Dakowicz, Karol Dakowicz, Łukasz Godlewski, 
Stanisław Wilczyński oraz najmłodsza ośmioletnia Karolina Wilczyńska. 
Nowo przyjęci złożyli obietnicę Wnuka Sybiraka oraz otrzymali legi-
tymacje WWS i znaki Wnuka Sybiraka. Cieszymy się bardzo, że nasza 
Wspólnota się rozrasta.

janina Rutkowska

Nowi członkowie odebrali legitymacje Wspólnoty Wnuków Sybiraków z rąk prezesa 
Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku Tadeusza Chwiedzia 
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WSPÓlNOTA PAmIęcI

Wiaczesław Masalcew to historyk, dyrektor liceum w miejscowości Ob-
jaczewo na południu Republiki Komi (Federacja Rosyjska). W swej pracy 
z rosyjską młodzieżą wiele czasu poświęcił zagadnieniu stalinowskiego ter-
roru, którego namacalnym przejawem była ogromna fala zesłanych w lasy 
Komi mieszkańców wsi sprzeciwiających się kolektywizacji lub po prostu 
uznanych za wrogów władzy bolszewickiej. W efekcie kułackiej zsyłki licz-
ba ludności tych dalekich północnych ziem zwiększyła się wielokrotnie. 
Rozmawiając ze starymi mieszkańcami rejonu priłużskiego w Komi, Ma-
salcew zwrócił uwagę na powtarzający się wątek polskich zesłańców, którzy 
nie byli przygotowani na trudne warunki pogodowe (częste zimą czterdzie-
stostopniowe mrozy) i życiowe – prymitywne warunki bytowe, ciężka praca, 
brak narzędzi, brak dostępu do pomocy medycznej. Od badaczy związanych 
z Fundacją „Pokajanie” dowiedział się o deportacjach Polaków w latach 
1940–1941. Nowy temat wciągnął go i z czasem w pełni mu się poświęcił, 
przekazując młodemu pokoleniu wiedzę o polskiej karcie w historii Komi. 
Polaków umieszczano w tzw. osadach kułackich lub na całkiem dziewiczych 
terenach, z dala od miejscowej ludności, choć podczas etapów lokowano ich 
często w wiejskich domach. Mieszkańcy nie byli szczęśliwi z powodu nie-
proszonych gości, jednak Polacy pozostali na długo w ich pamięci. Ułatwiło 
to poszukiwania porzuconych w tajdze polskich osad i przyległych do nich 
cmentarzy. 

W 2007 r. Masalcew zorganizował pierwszą wyprawę młodzieży szkolnej 
z Lietki (priłużskij rejon) do tajgi w poszukiwaniu polskich miejsc pamięci. 
W jej trakcie trafił na grób Kazimierza Gargulińskiego (1869–1940), obok 
którego było widocznych kilkanaście innych mogił. Przez chwilę wahał się 
przed zdjęciem z krzyża na mogile drewnianej tabliczki z napisem w języku 
polskim: „Tu spoczywa Garguliński Kazimierz 1869–1940”. Zdecydował 
się jednak ocalić przed nieuchronnym działaniem czasu ten polski ślad. Na 
cmentarzu uczestnicy wyprawy postawili brzozowy krzyż, a teren, jak za-
wsze, ogrodzili taśmą.

Minęło osiem lat. W czerwcu 2015 r. Roman Garguliński, prawnuk Ka-
zimierza Gargulińskiego, organizując uroczystość rodzinną w Wierzbięcinie 
(woj. zachodniopomorskie), z ciekawości wpisał w wyszukiwarkę Google 
imię i nazwisko pradziadka. Pojawiły się cztery wpisy. Jako pierwszą otwo-
rzył zapisaną cyrylicą informację Wirtualnego Muzeum Gułagu, prowadzo-
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nego przez Centrum Naukowo-Informacyjne „Memoriał” w Sankt Peters-
burgu. Na fotografiach Roman ujrzał mogiłę pradziadka i stojącego przy niej 
postawnego mężczyznę w sile wieku, którym był właśnie Wiaczesław Ma-
salcew. Jeszcze tego samego wieczoru prawnuk Gargulińskiego wysłał maila 
do polskiego konsulatu w Petersburgu z prośbą o pomoc w skontaktowaniu 
się z Masalcewem. Następnego dnia rano w skrzynce czekała już odpowiedź: 
z Masalcewem najłatwiej można się skontaktować przez Janusza Kobrynia 
z Koła Związku Sybiraków w Bystrzycy Kłodzkiej. Na początku sierpnia 
Polak i Rosjanin mieli brać udział w organizowanym przez polski konsu-
lat wyjeździe na uroczystości upamiętniające ofiary pierwszego, znanego na 
całym świecie, łagru na Wyspach Sołowieckich. Już na miejscu, nie bacząc 
na problemy z łącznością, panowie skontaktowali się przez skype’a z Gar-
gulińskimi. Podczas tego wirtualnego spotkania Roman Garguliński zaprosił 
Wiaczesława Masalcewa do Polski. 

W listopadzie 2015 r. Masalcew przyjechał do Wierzbięcina, aby prze-
kazać drewnianą tabliczkę licznie przybyłej na spotkanie z gościem z Rosji 
rodzinie Gargulińskich. Ze łzami w oczach, odwlekając moment przekazania 
tabliczki, wymieniali się pierwszymi informacjami i opowieściami. Wreszcie 
Wiaczesław Masalcew uroczyście wniósł tabliczkę. Mężczyźni zerwali się 
od stołu, otoczyli go ciasnym kręgiem, a on przekazał deszczułkę prawnu-
kowi zmarłego w Komi Romanowi Gargulińskiemu, który rzekł z powagą: 
„To dopiero początek drogi powrotnej pradziadka do Polski”. Okazało się, 
że w następnym roku planują przywiezienie prochów Kazimierza do Polski 
i zorganizowanie mu katolickiego pogrzebu.

Tabliczkę i krzyż zbili z drewna, najprawdopodobniej sosnowego lub mo-
drzewiowego, nieżyjący już synowie Kazimierza Gargulińskiego – Stanisław 
oraz Antoni – dwójka z dziesięciorga rodzeństwa. Obaj wraz z całą rodziną 
zostali w lutym 1940 r. zatrzymani w Dubowcach pod Tarnopolem i deporto-
wani do Komi jako przymusowi osadnicy. Dziadek Kazimierz ze względu na 
wiek i stan zdrowia nie był już zmuszany do pracy, zajmował się wnukami. 
Jego śmierć po latach opisał, wówczas sześcioletni, syn Stanisława – Bro-
nisław, obecnie żyjący w New Jersey, w swoich wspomnieniach „Through 
the eyes of a child”. Śmierć seniora była cicha, niemal niezauważalna. Po-
chylając się nad kołyską swojej wnuczki Józefy, Kazimierz nagle osunął się 
na nią i stracił przytomność. Został pochowany na polskim cmentarzu przy 
specposiołku Czesjol. Antoni Garguliński często powtarzał swojemu synowi 
Alojzemu, że do śmierci nie zapomni krzyża i tabliczki, którą wraz z bratem 
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przygotował, aby umieścić na mogile Kazimierza. Mieli proroczą nadzieję, 
że przetrwa sto lat.

Wiaczesław Masalcew przyjechał do Polski na kilka dni. Jego wizyta to 
kolejny dowód na to, że odległości w czasie i przestrzeni, a nawet trudności 
językowe, nie są żadną przeszkodą w nawiązaniu rozmowy, otwierającego 
nowe perspektywy dialogu, bliskości i przyjaźni, jednym słowem tego, co 
szumnie nazywane jest pojednaniem.

joanna marciniak

WSPOmNIENIE  
O HAlINIE OlSZEWSKIEj

Można odejść na zawsze,
by stale być blisko...
ks. Jan Twardowski

Inicjatorką utworzenia Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku 
była Halina Olszewska. Pierwsze spotkanie zainteresowanych odbyło się 
13 stycznia 1989 r. w sali Domu Nauczyciela przy ul. Warszawskiej w Bia-
łymstoku. Niespodziewanie dla organizatorów na spotkanie przyszło ponad 
tysiąc osób. 

Halina Irena Olszewska z domu Szrodecka urodziła się w 1929 r. w Ko-
żanach koło Strabli. Była córką Jerzego Szrodeckiego (właściciela majątku 
Kożany) i Ireny z Wyrzykowskich. Spokojne ziemiańskie życie zakłócił 
wybuch II wojny światowej, a wkroczenie Sowietów do Polski spowodo-
wało wiele tragicznych zdarzeń w młodziutkim życiu Haliny. Wkrótce wła-
dza sowiecka aresztowała ojca.

13 kwietnia 1940 r. Halina wraz siostrą Melanią Janiną, babcią Leokadią 
Wyrzykowską i matką Ireną jako zesłańcy w wagonie towarowym podąża-
ją na Sybir. Osiedlono je w Kazachstanie, w czkałowskim rejonie, w miej-
scowości Zielony Gaj, w szczerym stepie bez jakiejkolwiek roślinności. 
Zamieszkały w ziemiance, a następnie w bani (łaźni) razem z siedmiooso-
bową polską rodziną. 

26 sierpnia 1940 r. umiera matka; zachorowała na zapalenie opon mó-
zgowych. Miała zaledwie 32 lata. Została pochowana na kołchozowym 
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cmentarzu, a w jej grobie córki zakopały buteleczkę z kartką, na której 
były dane zmarłej. 

Halina nagle musiała wydorośleć i wziąć na siebie odpowiedzialność 
za siostrę i babcię. Za wszelką cenę starała się być dzielna. Wiosną 1946 r. 
dziewczyny wraz z babcią powróciły do Polski.

Z wielką determinacją Halina zdobyła ekonomiczne wykształcenie i przez 
niemal całe swoje życie zawodowe pracowała w białostockiej oświacie.

Ciężko chory ojciec z obozu w Kozielsku trafił do Krasnowodzka, 
a stamtąd na noszach został wniesiony na statek transportowy, odpływa-
jący do Iranu. Z Armią Andersa przybył na zachód i zamieszkał w Anglii. 
Nigdy już Polski nie odwiedził. Zmarł w1966 r., pochowano go na cmen-
tarzu pod Londynem. Halina wielokrotnie odwiedzała ojca, przemyca-
jąc stamtąd książki z tzw. drugiego obiegu. Jej mieszkanie przy ul. Wa-
szyngtona było ostoją patriotyzmu – tu wszystkim chętnym, a zwłaszcza 
nam, sybirakom, udostępniała przywiezione zakazane pozycje; tu w jej 
mieszkaniu toczyły się rozmowy o zesłaniach na Sybir, zanim jeszcze 
odrodził się Związek Sybiraków. Już wtedy jednoczyła wokół siebie po-
dobnie myślących.

Przez całe życie Halina była odważną, dzielną, wyjątkowo zdyscyplino-
waną, bardzo wymagającą w stosunku do siebie i do tych, z którymi współ-
pracowała, a jednocześnie bardzo życzliwą i towarzyską osobą. Zawsze 
elegancka, z dumnie podniesioną głową. Była dla nas wielkim autorytetem, 
zawsze mieliśmy dla niej ogromny szacunek, podziw i wdzięczność.

Wieczór 13 stycznia 1989 r., kiedy to zorganizowała pierwsze spotka-
nie sybiraków po latach, Halina przeżyła bardzo głęboko emocjonalnie. 
Niespodziewanie na spotkanie przyszło ponad tysiąc osób. Stało się coś 
wielkiego! Czuła, że pełni misję wyjątkową. Była dumna z siebie, szczęś- 
liwa, ale w jej oczach dało się zauważyć łzy. Z wielkim zaangażowaniem 
natychmiast rozpoczęła organizowanie społeczności sybirackiej w Białym-
stoku. Swoją aktywnością wprost zadziwiała wszystkich; mobilizowała do 
działania tych, którzy po latach milczenia mogli nareszcie przyznać się do 
swoich prawdziwych życiorysów, związanych z zesłaniem na Sybir. To 
z jej inicjatywy została powołana 22-osobowa grupa założycielska, w któ-
rej i ja miałam zaszczyt się znaleźć. I wreszcie, uchwałą z dnia 31 marca 
1989 r. Zarząd Główny powołał Wojewódzki Oddział Związku Sybiraków 
w Białymstoku. Wkrótce miało miejsce Walne Zgromadzenie Białostoc-
kich Sybiraków, wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej.



Halina pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, była potem 
jej członkiem; do końca swojego życia interesowała się sprawami Związku 
Sybiraków. Na naszych spotkaniach zawsze była cenionym gościem, nie-
kwestionowanym autorytetem w środowisku sybirackim.

Zmarła 26 września 2009 r.; pochowana została na cmentarzu w Dojli-
dach obok swojego męża Stanisława.

Wspominamy Ją zwłaszcza podczas naszych spotkań – z największym 
szacunkiem i wdzięcznością; jesteśmy dumni z Niej... Dziękujemy za 
patriotyczne spotkania w Twoim domu jeszcze za czasów tamtej Polski, 
gdy dzieliłaś się z nami lekturą przywiezioną z Londynu. Tak wiele Jej 
zawdzięczamy!

janina Rutkowska

DucHOWE ŚWIADEcTWO  
Z SYBERII

Jezuita Walter J. Ciszek jako „szpieg Watykanu” spędził w sowieckich wię-
zieniach i łagrach ponad 20 lat. Swoje doświadczenia zamknął w książce 
„…bo Ty jesteś ze mną. Duchowe świadectwo z Syberii”, która właśnie 
trafiła do księgarń.

To historia wewnętrznej odysei autora oraz opowieść o niesłabnącej 
wierze, która pomogła mu przetrwać wyniszczenie ciała i załamania du-
cha. Spędził 23 lata w sowieckich więzieniach i łagrach na Syberii. Jak 
twierdził, to w modlitwie odnalazł odwagę, która łagodziła samotność, 
ból, frustrację, gniew, obawy, rozpacz. Pocieszenie płynące z ducho-
wej kontemplacji dało mu wewnętrzny pokój, umożliwiający przeżycie 
w świecie przepełnionym „arogancją zła”. 

Książka jest odpowiedzią na najczęściej zadawane pytanie, jakie sły-
szał po powrocie do USA: Jak udało ci się przeżyć? W „…bo Ty jesteś 
ze mną” autor opisał z niemal z fotograficzną dokładnością wszystkie 
duchowe zmagania oraz doświadczenia chwil skrajnego zwątpienia, roz-
paczy, nawet samobójczych myśli, ale to właśnie Łubianka stała się dla 
niego szkołą prawdziwej modlitwy. 

Jak stwierdza sam autor: „W obozach i więzieniach (…) widziałem 
ogromną ilość cierpienia; niemal rozpaczy, jednak nauczyło mnie też 
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w tej najczarniejszej godzinie, aby w poszukiwaniu pocieszenia zwrócić 
się do Boga i tylko Jemu zaufać. Przez długie lata izolacji i cierpienia 
Bóg doprowadził mnie do zrozumienia życia i jego miłości (…)”.

Tytuł ten poleca prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Ka-
miński: „Ta książka to poruszające świadectwo siły wiary, która prze-
zwycięża potęgę sowieckiego totalitaryzmu. Polecam ją każdemu, kto 
pragnie zrozumieć najgłębsze przyczyny upadku komunistycznego im-
perium”.

To doskonała lektura dla miłośników reportaży, historii oraz poszuku-
jących duchowych przeżyć. 

Walter J. Ciszek (1904–1984) to amerykański ksiądz, jezuita (SJ) po-
chodzenia polskiego, apostoł Syberii, Sługa Boży Kościoła katolickiego. 
Autor książek: „Z Bogiem w Rosji” oraz „…bo Ty jesteś ze mną. Ducho-
we świadectwo z Syberii”. Po powrocie do USA pracował na Uniwersy-
tecie Fordham, jako rekolekcjonista i kierownik duchowy, obecnie dzia-
ła tam nazwany jego imieniem Ciszek Hall, natomiast w jego rodzinnej 
miejscowości – Father Walter J. Ciszek Education Center.

Fr. Daniel L. Flaherty – jezuita, współautor książek „Z Bogiem w Ro-
sji” oraz „…bo Ty jesteś ze mną. Duchowe świadectwo z Syberii”, redak-
tor magazynu „America”.

Wydawnictwo Świętego Wojciecha



Ze smutkiem powiadamiamy, że w dniu 7 lutego 2016 r. 
odeszła

śp. cecylia Polamowicz 

wieloletnia członkini Komisji Rewizyjnej Koła ZS w Giżycku. 
W okresie wojennym była łączniczką AK rejonu grodzieńskiego.  

Po wojnie więziona była w łagrach syberyjskich.  
Odznaczona Krzyżem Zesłańców Sybiru,  

Krzyżem Armii Krajowej 1939–1945, medalami Pro Memoria  
i Pro Patria oraz krzyżem Wilno Lwów. Pomimo podeszłego wieku 

do ostatnich dni swego życia była uczuciowo z nami związana.

Cześć Jej pamięci!

Zarząd Koła Związku Sybiraków w Giżycku

Z przykrością zawiadamiamy, że 22 grudnia 2015 r. odeszła

śp. Zenobia Szałygin 

matka chrzestna sztandaru Koła ZS w Giżycku,  
długoletnia przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Koła,  

pracowała do ostatnich dni. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Zesłańców Sybiru,  

Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków  
oraz medalem Pro Patria, była wielce oddana naszemu Kołu.

Cześć Jej pamięci!

Zarząd Koła Związku Sybiraków w Giżycku
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Z przykrością zawiadamiamy, że 19 lutego 2016 r.  
zmarł w wieku 87 lat

śp. marian mikołaj jonkajtys 

harcerz, sybirak, nauczyciel, pisarz, społecznik.  
Był niestrudzonym piewcą wartości chrześcijańskich,  

patriotycznych i myśli humanistycznych.

Cześć Jego pamięci!

Zarząd Koła Związku Sybiraków w Szczuczynie
Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Łomży
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