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Wyjaśnienie dotyczące świadczenia pieniężnego przysługującego
osobom zesłanym lub deportowanym przez władze ZSRR

Świadczenie  pieniężne  przysługuje  osobom  zesłanym  lub  deportowanym  przez
władze Związku Socjalistycznych Republik  Radzieckich na mocy ustawy z  dnia 14
sierpnia 2020 r. (Dz.U. 2020 r. poz 1428 ze zm.). Nowelizacja z 2021 r. (Dz.U. z 2021 r.
poz.  794)  zniosła  ograniczenie  czasowe  w  przyznawaniu  uprawnień  osoby
represjonowanej,  które wcześniej było do 1956 r.  Aby otrzymać ww. świadczenie
pieniężne należy posiadać decyzję Szefa Urzędu wydaną na podstawie ustawy z dnia
24 stycznia 1991 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 517 ze zm.) "o kombatantach oraz niektórych
osobach  będących  ofiarami  represji  wojennych  i  okresu  powojennego",  w której
wyszczególniony  jest  okres  doznanych  represji.  W  swoim  liście  zwraca  Pan
szczególną uwagę na zapis dotyczący osób zesłanych lub deportowanych do ZSRR.
Proszę  zwrócić  jednakże  uwagę  na  wykładnię  językową  ww.  zapisu  -  okres
przebywania na "przymusowych zesłaniach i deportacji w ZSRR".  Zatem w decyzji
Szefa Urzędu potwierdzającej fakt przymusowej deportacji do ZSRR zostanie uznany
jedynie  ten  okres  pobytu,  w  którym  pobyt  ten  był  spowodowany  czynnikami
zewnętrznymi o charakterze przymusu.
Przenosząc ww. rozważania na grunt podanych przez  przykładów - niezależnie od
tego, czy dana osoba sama była deportowana, czy też urodziła się w ZSRR w związku
z deportacją rodziców w decyzji wydanej na podstawie ustawy z 1991 r. zaliczony
zostanie tylko ten okres, który miał charakter przymusowy. O ile w latach 50-tych XX
wieku zdarzały się przypadki, że ktoś był represjonowany i nie mógł wrócić do Polski
o tyle trudno sobie wyobrazić aby przymus pobytu w ZSRR trwał w latach 90-tych XX
wieku  czy  tym  bardziej  w  roku  2011  r.  
A  zatem  złożenie  wniosku  o  rozszerzenie  uprawnień  osoby  represjonowanej  nie
oznacza automatyczne rozszerzenie do chwili powrotu do Polski, konieczne będzie
wykazanie,  że  zesłanie  te  było  przymusowe  i  dana  osoba  nie  miała  możliwości
wcześniejszego powrotu.

Anna Płaza
Starszy Specjalista
Wydział Informacji

Departament Współpracy ze Stowarzyszeniami i Ewidencji
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
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Nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej 
oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz

niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 marca br. zostało ustalone, po rozpatrzeniu 
poprawek Senatu, ostateczne brzmienie ustawy o zmianie ustawy o działaczach 
opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycz-
nych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została opublikowana w dniu 30 kwietnia
br.

Poniżej przedstawiamy informacje na temat najważniejszych regulacji zawartych w 
nowelizacji.

A. ZMIANY ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY PIENIĘŻNEJ DLA WSZYSTKICH 
PODOPIECZNYCH URZĘDU.

Zmiany wprowadzone omawianą ustawą prowadzą do zwiększenia dostępności po-
mocy pieniężnej dla wszystkich Podopiecznych Urzędu, tj. kombatantów, osób de-
portowanych do pracy przymusowej, żołnierzy-górników, cywilnych niewidomych 
ofiar działań wojennych oraz dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób re-
presjonowanych z powodów politycznych.

Obejmują one:

1) zwiększenie częstotliwości przyznawania pomocy pieniężnej jednorazowej.

       Pomoc pieniężna jednorazowa będzie mogła być przyznawana 2 razy w roku.

2) podniesienie kryteriów dochodowych przy pomocy jednorazowej:.

Pomoc pieniężna jednorazowa będzie mogła być przyznana, jeżeli:

1) dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty odpowiadającej 
      290% najniższej emerytury (dotychczas: 220%),
2) dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 220% 
     najniższej emerytury (dotychczas: 150%),
3) dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie 
    przekracza kwoty odpowiadającej 350% najniższej emerytury, w przypadku gdy 
    wnioskodawca jest  osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej 
    egzystencji. (dotychczas: 300%).

3) podniesienie kryteriów dochodowych przy pomocy okresowej:

Pomoc pieniężna okresowa będzie mogła być przyznana, jeżeli:

1) dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty odpowiadającej 
220%  najniższej emerytury (dotychczas: 150%),
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2) dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 150% 
najniższej emerytury (dotychczas: 100%).

4) podniesienie wysokości pomocy pieniężnej jednorazowej:.

Pomoc pieniężna jednorazowa będzie mogła być przyznawana do wysokości 150% 
najniższej emerytury, przy czym pomoc przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów
zakupu wyrobów medycznych będzie mogła być przyznawana do wysokości 350% 
najniższej emerytury, a na dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju nie-
pełnosprawności jest przyznawana do wysokości 450% najniższej emerytury.

B. POTWIERDZANIE PRZEZ SZEFA URZĘDU NOWEGO OKRESU NA PODSTAWIE 
USTAWY O EMERYTURACH I RENTACH Z FUS.

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych będzie potwierdzał 
nowy okres składkowy – okres pozbawienia możliwości wykonywania swojego zawo-
du przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działania na rzecz 
odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycz-
nych praw człowieka w Polsce.

Tak jak w przypadku dotychczas potwierdzanych okresów: świadczenia pracy po 
1956 roku na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w 
rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 roku oraz niewykonywania 
pracy przed dniem 31 lipca 1990 roku na skutek represji politycznych, okres pozba-
wienia możliwości wykonywania zawodu będzie potwierdzany na wniosek złożony 
do Szefa Urzędu, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego zakończone-
go wydaniem decyzji w sprawie. Nowy okres może być dowodzony w szczególności 
dokumentami lub zeznaniami świadków.

Formularz wniosku o potwierdzenie okresu pozbawienia możliwości wykonywania 
swojego zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za 
działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub 
respektowania politycznych praw człowieka w Polsce zostanie udostępniony na 
stronie internetowej www.kombatanci.gov.pl w zakładce: „Formularze”.

D. ZMIANA ZASAD PRZYZNAWANIA ŚWIADCZENIA WYRÓWNAWCZEGO.

Zgodnie z nowelizacją świadczenie wyrównawcze będzie przysługiwało osobie 
uprawnionej pobierającej nie tylko tak jak dotychczas emeryturę lub rentę inwalidz-
ką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy, lecz także osobom pobierającym rentę 
rodzinną w kwocie niższej niż 2501,76 zł miesięcznie.
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E. ZMIANY W USTAWIE Z DNIA 14 SIERPNIA 2020 R. O ŚWIADCZENIU PIENIĘŻNYM 
PRZYSŁUGUJĄCYM OSOBOM ZESŁANYM LUBDEPORTOWANYM PRZEZ WŁADZE 
ZWIĄZKU SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RADZIECKICH W LATACH 1936–1956.

W zmienianej ustawie wyłączone zostanie czasowe ograniczenie do lat 1936-1956 
okresu podlegania represjom, za które należne jest świadczenie pieniężne.

G. WEJŚCIE W ŻYCIE NOWYCH PRZEPISÓW.

Ustawa weszła w życie w dniu 30 maja 2021 roku, z wyjątkiem art. 11–15, które do-
tyczą nowego sposobu ustalania przez ZUS podstawy wymiaru emerytury – weszły 
one w życie  z dniem 1 czerwca 2021 r.
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Szanowni Państwo Prezesi Oddziałów i Kół 

W czerwcu 2022 roku mija 4-letnia kadencja Zarządu Głównego, 
Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego. 

      Działając na podstawie § 20 Statutu Związku Sybiraków informujemy,
że Zarząd Główny rozpoczął przygotowania do 

Krajowego Zjazdu Delegatów.

Zgodnie z treścią podjętej Uchwały przez Prezydium Zarządu Głównego 

Związku Sybiraków 

na IX Krajowy Zjazd Delegatów Oddziały wybierają 

1 delegata na 200 członków.

1. Listę Delegatów z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem 
zamieszkania i numerem telefonu należy przesłać do biura Zarządu 
Głównego w terminie do 15 kwietnia 2022 r.

2. Listę Delegatów rezerwowych z podanym imieniem i nazwiskiem, 
adresem zamieszkania i numerem telefonu należy przesłać do biura 
Zarządu Głównego w terminie do 15 kwietnia 2022 r.

Związek Sybiraków Zarząd Główny 
00-021 Warszawa, ul. Chmielna 15 lok. 108 
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KOMUNIKAT wydano z dotacji 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

w ramach Programu Dotacyjnego 

…………………………………………………………..……………………………………………………………..

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Zesłanych 
na Sybir w Nowym Sączu

04.09.2021 r. w siedzibie Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, odbyło się zebranie
sprawozdawczo-wyborcze  Stowarzyszenia  Zesłanych  na  Sybir  
w Nowym Sączu.

Ze względu na pandemię koronawirusa, termin zebrania był przekładany, ale na szczęście udało się
członkom Stowarzyszenia spotkać. 
Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z kontroli  finansów oraz Prezes Stowarzyszenia,
Antonina Dzikowska, przedstawiła realizację działań za miniony okres. Były to między innymi:

 udział  w  przysiędze  strzeleckiej  uczniów  klas  wojskowych  Zespołu  Szkół  nr  2  
im. Sybiraków;

 zapalenie zniczy na grobach zmarłych Sybiraków oraz na Grobie Sybiraków w dniach symbo-
licznych, czyli 17 września, 1 listopada, 10 lutego;

 udział w obchodach Święta Odzyskania Niepodległości;

 przekazanie dla Sybiraków życzeń świątecznych bożonarodzeniowych i wielkanocnych;

 od marca 2020 r. nie było możliwe realizowanie żadnych zadań ze względu na sytuację epide-
miczną.  W tym czasie  jednak  Stowarzyszenie  pamiętało  o  Sybirakach  -  prowadzone  były
rozmowy telefoniczne, proponowana pomoc itp. Utrzymywany był także kontakt telefoniczny
z Sybirakami z Gorlic, a także z Zarządem Głównym Związku Sybiraków;

 w sierpniu 2020 r. Związek Sybiraków oraz Stowarzyszenie przygotowali materiały dla Sybi-
raków  dotyczące  wniosków  o  odszkodowanie  za  pobyt  na  zesłaniu.  Przygotowano
i wysłano druki do każdego Sybiraka, a 8.09.2020r. w biurze Związku Sybiraków zaintereso-
wane  osoby  miały  możliwość  uzyskać  pomoc  w  wypełnieniu  druków  
i wysłaniu wniosków;

 12.04.2021r.  odbyło  się  spotkanie  przedstawicieli  ZS  Nr  2,  Związku  Sybiraków  
i Stowarzyszenia przed grobem Sybiraków. Od wielu lat w tym czasie odbywał się Nowosą-
decki Marsz Pamięci Sybiru. Ze względu na pandemię uroczystość ograniczyła sie do zapale-
nia zniczy, złożenia wiązanek oraz odwiedzenia grobów zmarłych Sybiraków;

 od 4.05.2021r. rozpoczęły sie spotkania w biurze Związku Sybiraków, w których systematycz-
nie uczestniczyła prezes Stowarzyszenia. 

     Wszystkie  terminowe  zadania,  jeżeli  były  realizowane  to  w  bardzo  ograniczonej  
      i symbolicznej formie. 
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Po części sprawozdawczej odbyły się wybory, w wyniku których wybrano nowe władze Stowarzy-
szenia:
Prezes - Antonina Dzikowska
Wice prezes - Renata Skowron
Sekretarz - Maria Sowa
Skarbnik - Maksymilian Wilk
Członek - Grażyna Ogorzałek

Prezes Zarządu podziękowała za pracę Kazimierzowi Korczyńskiemu, który w ostatniej kadencji
był wiceprezesem Zarządu. Podziękowała także za pracę członkom komisji rewizyjnej.
Mamy nadzieję, że po tym pierwszym, od tak długiego czasu spotkaniu, będą możliwe bardziej
systematyczne spotkania nie tylko Zarządu, ale wszystkich członków Stowarzyszenia. 
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W Lubaniu pamiętamy o Matkach Sybiraczkach

W dniu 26 maju 2021 roku  z okazji święta „Dnia Matki” członkowie związku wraz z pocztem
sztandarowym w składzie: Aleksander Hreczecha, Maria Limanowska i Danuta Biber oraz  preze-
sem Zarządu Koła Romualdem Karczewskim uczestniczyli w Mszy Św. w Kościele pw. Macie-
rzyństwa NMP w Pisarzowicach w intencji Matek Sybiraczek. Po Mszy Św. Sybiracy  wraz z ks.
proboszczem Kazimierzem Gębarowskim udali się pod pomnik „Matki Sybiraczki” który został
wzniesiony w 2016 roku na terenie  przykościelnym. Pomodlili za zmarłe matki sybiraczki.  Zapa-
lili znicze i  złożyli wiązani kwiatów

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Uczczenie rocznicy III i IV deportacji Polaków na Sybir

W dniu 21.06.2021 r.  zostało zorganizowane spotkanie przez Wojewódzką Radę Kombatantów
przy Urzędzie Wojewody Podlaskiego w Białymstoku w celu uczczenia deportacji  Polaków na
Syberię i do Kazachstanu.

Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Wojewódzkiej Rady p. Tadeusz Chwiedź witając przybyłych
na  uroczystość:  Wojewodę  Podlaskiego  p.  Bohdana  Paszkowskiego,  przedstawiciela  marszałka
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województwa podlaskiego oraz duchowieństwo,  przedstawicieli  WP oraz wszystkich odznaczo-
nych i wyróżnionych.
Po przywitaniu p. Tadeusz Chwiedź wygłosił okolicznościowe przemówienie, podkreślając prze-
wodnią rolę Sybiraków do głoszenia przesłania:  „Żeby kroczyć drogą przyszłą, trzeba wiedzieć,
skąd się przyszło”   szczególnie w odniesieniu do młodego pokolenia. 

„Wielce szanowni Panie Wojewodo, Panie Marszałku i Panie Prezydencie, szanowni wyróżnieni i
odznaczeni, Drodzy goście

Dzisiejsze nasze spotkanie, w którym uczestniczymy ma szczególny charakter: -  - po pierwsze,
odbywa się w 81. rocznicę trzeciej masowej deportacji Polaków na Syberię i do Kazachstanu oraz
80. rocznicę czwartej masowej deportacji. Jest to dobra okazja by przypomnieć o masowych depor-
tacjach Polaków na Syberię i do Kazachstanu jako sposobu na wyniszczenie „wrogów ludu”, jaki-
mi nas władze sowieckie traktowały.  -

- po drugie, chcemy wyrazić nasze uznanie i podziękowanie osobom, które swoim zaangażowaniem
i działalnością społeczną wspierają organizacje kombatanckie i osoby represjonowane w utrwala-
niu prawdy historycznej naszego Narodu. Przekazują tę prawdę młodemu pokoleniu kształtując
postawy umiłowania  Ojczyzny  i  patriotycznego wychowania.  Bowiem jak  pisał  Kamil  Cyprian
Norwid  „Naród, który zapomina o swojej przeszłości, traci swoją tożsamość i przestaje istnieć”, a
św. Jan Paweł II tak nas nauczał „Chcąc zachować życie, musimy zachować pamięć”.

Panie  Wojewodo, obecność nasza tu w Urzędzie Wojewody świadczy o Pana zaangażowaniu i
przywiązywaniu  wysokiej  rangi  dla  spraw kombatanckich  i  naszej  działalności  kombatanckiej.
Przez wiele Polacy walczyli z odwiecznym wrogiem Rosją carską, a po rewolucji październikowej
1917 r. ze Związkiem Sowieckim. Początek Polskiej Golgoty Wschodu rozpoczyna się 23.08.1939 r.
Podpisany wówczas w Moskwie pakt Ribbentrop – Mołotow o nieagresji między Niemcami hitle-
rowskimi a Związkiem Sowieckim na okres 10 lat. W tajnych postanowieniach przyszli agresorzy
ustalili strefę wpływów jako łupu wojennego. Ustalono: Związek Sowiecki zajmie Estonię, Łotwę,
Besarabię (wschodnia prowincja Rumunii);  Niemcy zajmą Republikę Litewską.  W dodatkowym
tajnym protokole ustalono podział Polski: Niemcy zajmą tereny z zachodniej linii podziału, która
będzie przebiegać wzdłuż linii Pisa, Narew, Bug i San; tj. o pow. 186 tys. km2 zamieszkałą przez 22
mln. Ludności, a Sowieci zajmą tereny  po wschodniej stronie tej linii podziału; tj. 201,700 km 2

zamieszkałych  przez  13 mln.  Pakt  Ribbentrop -  Mołotow zakładał  atak  Niemiec  na Polskę  na
1.09.1939 r. , a Sowieci z nocy 12 na 13.09.1939 r. Zmieniono termin ataku na 17.09.1939 r. Zmia-
na terminu spowodowana była  wiadomością z Londynu o zawarciu sojuszu polsko-brytyjskiego.
Podział  Polski  wg  protokołu  z  28.09.1939  r.  i  decyzja  Rady  Najwyższej  Zw.  Sowieckiego  z
10.10.1939 r. o wprowadzeniu wewnętrznych przepisów obowiązujących w Zw. Sowieckim na tere-
ny okupowane po dawnej Polsce była podstawą nakazu Stalina z 5.12.1939 r. o zesłaniu Polaków
na Syberię i do Kazachstanu. Zesłanie było podyktowane tym, że Polacy na terenach okupowanych
mogą zagrażać bezpieczeństwu Związku Sowieckiemu. Zsyłką, opracowaniem planów deportacji,
transportem kierował gen. Sierow, podległy Berii, szefowi NKWD. Ustalono, że I masowa deporta-
cja nastąpi  10.02.1940 r. Objęła ona osadników wojskowych – legionistów,  zwycięzców wojny
1920 r.  jako zemsta za to  zwycięstwo.  Ponadto w ramach tej  pierwszej  deportacji  wywieziono
pracowników służby leśnej, kupców. Służby leśne potraktowano jako szczególnie niebezpieczne, bo
posiadały broń, umiały się nią posługiwać, a szczególne niebezpieczeństwo Stalin uznał znajomość
terenów do prowadzenia walki partyzanckiej. W ramach I deportacji wywieziono 220 tys. Polaków.
Druga masowa deportacja miała miejsce 13.04.1940 r. Deportowano wówczas 300 tys. osób z 
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rodzin  wziętych  do  niewoli  jeńców  wojennych  WP,  żandarmów,  policjantów,  KOP-u  i  służby
więziennej. Trzecia masowa deportacja trwała od 21.06. do 22.06.1940 r. wywieziono ogółem 240

 tys. Polaków, przede wszystkim uchodźców z centralnej Polski oraz rodziny zamieszkałe w pasie
przygranicznym. Znaleźli się wśród nich lekarze, nauczyciele, inżynierowie oraz wielu pracowni-
ków wyższych uczelni.

Czwarta deportacja  21-22.06.1941 r. wywieziono osoby ze  środowisk  inteligenckich,  kolejarzy,
członków i działaczy różnych komitetów społecznych, dzieci z domów dziecka, kolonii, wszystkich
grup zorganizowanych np. obozy ZHP czy zgrupowania sportowe. Największe skupisko zesłanych
Polaków to najtrudniejsze do życia miejsca.  Północna Syberia,  Swierdłowsk,  Irkuck,  Tumieńsk,
Kazachstan – Pawłodarskaja obłasć, republiki kaukaskie.  Najtrudniejsze obozy pracy: Kołyma,
Workuta, Magadan, Norylsk. Do tych łagrów prowadziła jedna droga – tam, a z łagrów na cmen-
tarz. Wielu  zesłańców tych  warunków nie  wytrzymało.  Głód,  ciężka  praca  ponad  ludzkie  siły,
piekielny klimat latem +50 C, meszka, komary, pluskwy; zima -50 -60C, 

represje  moralne i  fizyczne,  traktowanie Polaków jak bydło,  nikt  nie  mówił,  że Polak umarł  a
zdechł, bo umierają ludzie, a zdycha bydło.(...)

Ogólnie  należy  stwierdzić,  że  mimo wielkiego  wysiłku  IPN-u nie  odkryto  jeszcze  wielu  miejsc
straceń  Polaków.  Jest  jeszcze  wiele  „lasków  katyńskich”,   Kuropat  czy  Bykowni,  które  kryją
tajemnice zbrodni np. 600 osób z obławy augustowskiej,  100 tys. osób żołnierzy AK, którzy razem
z Armią Czerwoną wyzwalali Wilno i po zwycięskiej walce dowódca sowiecki zarządził zbiórkę, by
podziękować za zwycięską walkę, następnie kazano złożyć broń, a żołnierzy wywieziono do łagrów
i słuch o nich zaginął. Wieczna pamięć o tych bohaterach powinna być przekazywana młodym jako
tragiczna historia Narodu Polskiego. Bohaterowie mówią: Pokażemy wam rany ukryte i głębokie
blizny i z nich jak z liter będziemy uczyć imienia ojczyzny.

Swoim działaniem musimy dać przykład młodym, że chociaż zginęli „żyją w pamięci narodu” (...)

Niech głoszenie prawdy i pamięć o tych co szli  zdziesiątkowani,  ale nie pokonani spod Monte
Cassino czy spod Lenino z Syberii czy Kazachstanu trwa wiecznie. (...)

Ks. Piotr Skarga tak nas nauczał:

Ojczyzna to nasza matka najlepsza,

to nie tylko kraj

to nasze dobro, które należy

bronić, kochać i cierpieć za nią

jeśli Ojczyzna tego potrzebuje.

Kierując do Pana Boga wołanie jak czynili to Polacy na zesłaniu, błagalnym głosem wołamy:

Ojczyźnie naszej pobłogosław Panie

Nas wszystkich od wojny, niewoli

nienawiści i piekła Golgoty Wschodu

zachowaj nas Panie
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Prowadzący  spotkanie  –  Jerzy  Bołtuć,  prezes  Podlaskiego  Stowarzyszenia  Pamięci  Zesłańców
Sybiru i Jolanta Hryniewicka Sekretarz Oddziału Związku Sybiraków i Sekretarz Rady Kombatan-
tów przystąpili do ceremoniału odznaczeń. Wręczenia odznaczenia państwowego Złotego Krzyża
Zasługi Bogdanowi Topór i Wiktorowi Topór dokonał Wojewoda Podlaski p. Bohdan Paszkowski
w asyście pełnomocnika wojewody ds. kombatantów p. Elżbiety Ufnal.
Następne  odznaczenie  resortowe  „Pro  Bono Poloniae”  nadane  przez  Szefa  Urzędu  do Spraw
Kombatantów  i  Osób  Represjonowanych  p.  min.  Jana  Józefa  Kasprzyka  otrzymał  p.  Tadeusz
Chwiedź, Przewodniczący Rady Kombatantów i prezes Oddziału Związku Sybiraków w Białego-
stoku.  Kolejne odznaczenia  resortowe „Pro Patria” otrzymali:  Barbara  Bielawiec,  ks.  kanonik
Stanisław Gniedziejko, Wojciech Płoński.
Dekorował  wojewoda  podlaski  w  asyście  Jolanty  Hryniewickiej  członka  Zarządu  Głównego
Związku Sybiraków.
Po tych odznaczeniach zabrał głos p. Wojewoda. Podkreślił znaczącą rolę kombatantów, ich wysi-
łek i zaangażowanie w przekazywaniu historii  narodu młodzieży.
Kolejnym punktem programu była nominacja na wyższy stopień wojskowy. Odczytano decyzję
Ministerstwa Obrony Narodowej o  awansowaniu do stopnia płka Wojska Polskiego ppłka Bog-
dana Topór. Nominację wręczył Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego pan płk dr Grzegorz
Konopko w asyście wojewody podlaskiego.
Odznaczenia związkowe Związku Sybiraków: Zasłużony dla Związku Sybiraków złote i srebrne
odznaki oraz Honorową Odznakę Sybiraka wręczył pan Wojewoda Podlaski w asyście pana Tade-
usza Chwiedzia.
Kolejne odznaczenia nadane przez władze krajowe Związku Kombatantów RP i b. Więźniów Poli-
tycznych: Za wybitne zasługi dla Związku Kombatantów, za Zasługi dla Związku Kombatantów,
Kombatancka Gwiazda Pamięci „Polska Niepodległa 1918” oraz Kombatancka Odznaka Jubile-
uszowa „Polska Niepodległa 1918-2018” zostały wręczone przez pana Wojewodę w asyście pana
płka Bogdana Topór.
Na  zakończenie  spotkania  prowadzący  Jerzy  Bołtuć  podziękował  wszystkim  za  przybycie,  a
wyróżnionym  i  nominowanemu  pułkownikowi  pogratulował.  Życzył  wszystkim  zdrowia,  sił  i
wytrwałości na niwie działalności kombatanckiej oraz w utrwalaniu pamięci i prawdy historycznej
o tragedii, jakiej doznali Polacy od agresorów, Niemiec hitlerowskich i Związku Sowieckiego.
Po krótkiej przerwie na kawę i herbatę, przejechaliśmy do  grobu  Pomnika Nieznanego Sybiraka.
Po krótkim wprowadzeniu przez p. Prezesa Tadeusza Chwiedzia w temat obchodzonej rocznicy
oraz modlitwie kapelana Sybiraków ks. Józefa Kozłowskiego, za zmarłych i żyjących Sybiraków,
nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. W ciszy i skupieniu pożegnaliśmy tych, co odeszli
na „wieczną wartę”.

Tekst i zdjęcia:
Jolanta Hryniewicka
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Uczestnicy Wojewódzkiej Rady Kombatantów w sali konferencyjnej PUW 

Pomnik Sybiraków Uroczystość Woj Rady Kombatantów 
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80. rocznica deportacji Polaków w głąb ZSRR. 
Uroczystość w Krakowie

Uroczystości związane z 80-tą rocznicą IV –tej deportacji  Polaków w głąb ZSRR odbyły się  21
czerwca 2021 r. w siedzibie Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń w Krakowie.

Wśród zaproszonych gości, oprócz Sybiraków byli seniorzy z organizacji kombatanckich. Szcze-
gólnie honorowany był prof. Wojciech Narębski – żołnierz II Korpusu Polskiego walczącego pod
dowództwem gen. Władysława Andersa pod Monte Cassino.
Atrakcyjny program dostarczył uczestnikom wielu wzruszeń. Mieli okazję nie tylko zwiedzenia za-
bytkowego obiektu jakim jest „Fort Skotniki” lecz również mogli pogłębić wiedzę o zesłaniach.
Przewodnikami byli pracownicy naukowi CDZWiP , którzy objaśniali plansze, eksponaty i odpo-
wiadali na pytania. Interesujący wykład prof. Huberta Chudzio pt.:  „Zachować pamięć. Cierniste
drogi polskich Sybiraków na zsyłce i obczyźnie” kończył część oficjalną.
Z wielkim zaciekawieniem Sybiracy czekali na prezentację przedwojennego marszu Sybiraków,
którego nuty i słowa otrzymała Danuta Sedlak, aby przekazać je Zarządowi Głównemu Związku
Sybiraków. Zapomniany i zaginiony, po żmudnych poszukiwaniach marsz - został  odnaleziony
przez  p.  Mariusza  Solarza   -  pracownika  Centrum.  
Z wielkim uznaniem przyjęto wykonanie utworu przez jego odkrywcę. Wykonaniu utworu towa-
rzyszyła Orkiestra Wojskowa  w Krakowie pod dyrekcją ppor. Piotra Flisa. Marsz przedwojenny i
Hymn Mariana Jonkajtysa to dwa różne utwory. Powstawały w odmiennych sytuacjach historycz-
nych, inne były nastroje, nadzieje i oczekiwania bohaterów wydarzeń. Część programu z koncer-
tem znakomitej pary artystów: p. Magdy Niedbały – Solarz ( mezzosopran) i p. Mariusza Solarza
(tenor) wraz z orkiestrą wojskową - wszystkich zachwyciła i była gorąco oklaskiwana.
Organizatorem uroczystości było Centrum Dokumentacji we współpracy z Urzędem m. Krakowa i
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Seniorom pomagali harcerze 79-tej Próbnej Drużyny Wę-
drowniczej. Uroczystość odbyła się w plenerze na terenie gdzie powstanie edukacyjny park im.
Gen. Władysława Andersa. Pogoda była piękna, a poczęstunek i grochówka żołnierska – znakomi-
te.

 Zwrotki przedwojennego marszu Sybiraków, odśpiewanego przepięknie – prawdopodobnie po raz
pierwszy po wojnie.

Marsz Sybiraków

Minęły lata klęsk, niewoli – znów wolności słońce świeci.
Wróg zwalony złożył broń. Przyszły czasy lepszej doli.
Szary nasz Wódz – w swą silną dłoń ująwszy sztandar

W górę nam go wzniósł.
Kto sercem czuł, ten spieszył doń, Ojczyźnie życie, czyn i 

Krew swą niósł.

Powstała Polska znów. Z walki i znoju – nie ze słów.
Niech pomni każdy syn, że Sybir Czyn! Na Sybirze! Na Sybirze!

Nad Bajkałem na wygnaniu!
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W małej Tunce , hen nad Leną z ojców naszych krwi i znoju… Gdzieś w Kiereńsku, hen w
Irkucku w dźwięku kajdan, na zesłaniu…

W groźnych tajgach, dzikich tundrach powstał Czyn!  Czyn!

Sybiracy! Sybiracy!

Mocno dzierżmy sztandar swój!
Póki w żyłach krew nam płynie, z nim gdy trzeba pójdziem w bój.

Orzeł Biały! w krwawym polu – ten wolności ptak…
To spuścizna synom dana! czynów, zwycięstw wielkich znak!  

 
Słowa:  J.St. Bartlewicz
Muzyka : W. Muśnicki
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Tekst i zdjęcia: Danuta Sedlak – Katowice

…………………………………………………………………………………………………………………………...

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Symbolicznej Mogiły
Sybirackiej  w Warszawie po renowacji

W dniu 23 czerwca 2021 r.  na zaproszenie dr Jarosława Szarka Prezesa Instytutu Pamięci Narodo-
wej oraz Związku Sybiraków spotkaliśmy się na Powązkach Wojskowych w Warszawie, by uczest-
niczyć w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia Symbolicznej Mogiły Sybiraków po renowacji.
Oprócz Sybiraków i Goci zaproszonych w uroczystości brała udział duża grupa młodzieży z pocz-
tami sztandarowymi. 
Uroczystość rozpoczęto odegraniem Hymnu Państwowego i Hymnu Sybiraków. "Ta symboliczna
Mogiła uświęca setki, setki tysięcy tych, którzy odeszli na wieczny spoczynek a ich groby znane i
nieznane są rozsiane po całym świecie. Dla wielu Polaków Sybir - Syberia to zesłania, katorga,
zimno, głód,  cierpienie,  choroby i utrata życia. Zsyłki na Syberię to historie od ponad 300 lat,
najbardziej liczne po powstaniu listopadowym 1830 roku, następnie po powstaniu styczniowym
1863 roku i najbardziej masowe w latach 1940-1941. Łączne deportacje to ponad 1,5 milionów
osób" powiedział Prezes Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków Stanisław Sikorski otwiera-
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jąc uroczystość.  Przekazał również informację o uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
17 czerwca 2021 r. „W  sprawie upamiętnienia ofiar wywózek na Syberię w 80 rocznicę czwartej
deportacji”. Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje cześć i składa hołd wszystkim ofiarom represji
sowieckich w szczególności deportowanym.
Mieczysław Pogodziński v-ce Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków wyraził podziękowa-
nie  dla  Instytutu  Pamięci  Narodowej  za  wsparcie  i  sfinansowanie  rekonstrukcji  i  odnowienia
Symbolicznej Mogiły Sybiraków. 
Prezes Instytut Pamięci Narodowej  dr Jarosław Szarek, w swoim wystąpieniu stwierdził: "Związek
Sybiraków jest organizacją kontynuującą tradycje wielu pokoleń zesłańców syberyjskich, którzy za
walkę o niepodległość byli zsyłani na Syberię. Powstał w 1928 roku z inicjatywy byłych zesłańców
1905 roku oraz innych, którzy w wyniku represji znaleźli się na Syberii. Dzisiaj, w wolnej Ojczyź-
nie, możemy i musimy o tym mówić, gdyż nie można wymazać z pamięci cierpienia i ofiar ponie-
sionych przez naszych Rodaków". 
Oto  krótka  historia  tego  miejsca:  Przywołujemy  naszej  pamięci  miliony  Polaków  zesłanych,
więzionych,  zgładzonych na ziemiach byłego imperium carskiego i  sowieckiego.  Wyrosły  tam
polskie bezimienne mogiły, dziś już nie do odnalezienia. Na tablicach monumentu, stanowiącego
jedną  wspólną  Symboliczną  Mogiłę  poświęconą  wszystkim zesłańcom carskim,  żołnierzom 5.
Dywizji Syberyjskiej i męczennikom reżimu stalinowsko-komunistycznego, nie udało się umieścić
nazw wszystkich miejscowości, gdzie pozostały polskie cmentarzyska i zapomniane groby. W 1928
r. powstał Związek Sybiraków. W lipcu 1938 r. Związek Sybiraków otrzymał od Kurii Polowej WP
i Komendy Garnizonu m.st. Warszawy zezwolenie na budowę Kwatery Cmentarnej  Sybiraków
(C15) na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. W miejscu gdzie planowano posta-
wić w przyszłości monument upamiętniający tragedię zsyłek postanowiono postawić tymczasowo
Krzyż. Uroczystość poświęcenia tego krzyża, odbyła się 1 listopada 1938 r. w obecności pocztu
sztandarowego i licznie zgromadzonych Sybiraków z rodzinami. Poświęcenia dokonał ks. Gregor-
kiewicz. Wybuch wojny zniweczył te plany. Ten pierwszy Krzyż Sybiraków przetrwał II wojnę
światową. Był on jednak nie w smak nowej władzy. Usunięto go w nieznanych nam okoliczno-
ściach w końcu lat 60. minionego wieku. W 1988 r. reaktywowano Związek Sybiraków. Z inicjaty-
wy Koła Ochota Związku Sybiraków Zarząd Oddziału Warszawskiego podjął wysiłek odbudowy
Krzyża. Powstał Krzyż z tablicą –„Symboliczna Mogiła Sybiraka” według projektu architektonicz-
nego pani mgr inż. Danuty Radwańskiej. Uroczystość poświęcenia Krzyża i Symbolicznej Mogiły
Sybiraka odbyła się 14 czerwca 1992 r. Krzyż i Mogiłę poświęcił ks. biskup Zbigniew Kraszewski
w asyście kompanii honorowej WP i pocztów sztandarowych Sybiraków z całej Polski. Od tego
czasu każdego roku w rocznicę masowych zsyłek Polaków w głąb byłego ZSRR – 10 lutego, 13
kwietnia i 20 czerwca – odbywają się pod Krzyżem Sybiraków „Spotkania Modlitewne”. Groma-
dzą  się  wówczas  złączeni  modlitwą i  wspomnieniami  Sybiracy  z  rodzinami,  a  także  młodzież
szkolna  ze  szkół  stołecznych  i  województwa  mazowieckiego.  W  2007  r.  Zarząd  Oddziału
Warszawskiego Związku Sybiraków podjął wysiłek zbudowania trwałego monumentu, który po
wsze czasy będzie symbolizował Polską Golgotę Wschodu, stanowiąc obiekt pokoleniowego prze-
kazu pamięci o losach przodków. Monument został zbudowany w 2009 r. według projektu artysty
plastyka pana Bogusława Smyrskiego, sfinansowany ze składek Sybiraków Oddziału Warszaw-
skiego  i  województwa  mazowieckiego,  przy  finansowym wsparciu  Prezydent  m.st.  Warszawy,
Marszałka  województwa mazowieckiego i  Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i  Osób
Represjonowanych. Jednak okazało się, że ten piękny monument został zbudowany z nieodpowied-
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niego materiału i szybko ulegał degradacji. Po wielu staraniach uzyskano pomoc Instytutu Pamięci
Narodowej  dzięki  czemu  można  było  dokonać  rekonstrukcji  co  gwarantuje,  że  monument  ten
będzie godnie upamiętniał martyrologię Sybiraków.
Uroczystego odsłonięcia Symbolicznej Mogiły Sybiraka dokonali dr Jarosław Szarek, Mieczysław
Pogodziński i Stanisław Sikorski. Aktu Poświęcenia dokonał  kapelan wojskowy. 
Premier  RP Mateusz  Morawiecki  skierował  list  do  zebranych.  List  odczytał  I  Wicewojewoda
Mazowiecki  Sylwester  Dąbrowski.  „Symboliczna  Mogiła  Sybiracka  odsłonięta  i  poświęcona
dzisiaj  po renowacji  na Cmentarzu Wojskowym, to hołd oddany ofiarom sowieckiej  agresji  na
naszą Ojczyznę w czasie II wojny światowej. ….  To spotkanie jest świadectwem pamięci. Jest
zwycięstwem dobra nad złem, prawdy nad kłamstwem. Dziękuję organizatorom dzisiejszej uroczy-
stości- Instytutowi Pamięci Narodowej oraz Związkowi Sybiraków- za upamiętnienie tych, którzy
stracili życie w dalekiej Syberii tylko dlatego, że byli Polakami. Pamięć o nich jest 
naszą moralną powinnością, świadectwem szacunku dla historii i wyrazem patriotyzmu. …”
Uroczystość zakończyło złożenie wiązanek i kwiatów pod pomnikiem. W organizacji uroczystości
uzyskaliśmy dużą pomoc z Urzędu m. st. Warszawy a asystę wojskową zorganizowała młodzież z
klas mundurowych Zespołu Szkół w Komornicy pod opieką nauczyciela Marcina Gągolewskiego.
W dniu 25 czerwca gościliśmy w murach tej szkoły by spotkać się z młodzieżą i dokonać aktu
odznaczenia Marcina Gągolewskiego Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybira-
ków.

Opracowanie tekstu i zdjęcia Leon Zujko

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia
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Przemawia Stanisław Sikorski

Przemawia Mieczysław Pogodziński
            

………………………………………………………………………………………………………………………….

Zakończenie roku szkolnego w VI Liceum Ogólnokształcącym
im. Zesłańców Sybiru w Toruniu.

25 czerwca 2021r. w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Zesłańców Sybiru w Toruniu odbyło się
uroczyste zakończenie roku szkolnego. W uroczystości, która miała miejsce na szkolnym boisku,
przed  obeliskiem Sybiraków,  wzięli  udział  goście  honorowi,  czyli  Sybiracy-  patroni  VILO:  p.
Stanisław Dubiel wiceprzewodniczący Koła Związku Sybiraków w Toruniu, p. Józef Mickiewicz-
wiceprezes Oddziału Związku Sybiraków w Toruniu, p. Marta Jatczak oraz p. Michał Ziemczonek.
Podczas uroczystości, Sybiracy, w asyście uczniów z klas mundurowych, złożyli kwiaty i znicze
pod  obeliskiem.  Zgodnie  ze  szkolną  tradycją,  wręczali  wyróżniającym się  uczniom nagrody  -
tarcze: złote, srebrne i brązowe. W imieniu patronów głos zabrała pani Marta Jatczak. Serdecznie
podziękowała  całej  społeczności  szkolnej  za  pamięć  ,  sympatię  i  wsparcie.  Zaapelowała  do
uczniów, by wsłuchiwali się w słowa Sybiraków, korzystali z ich doświadczeń i w życiu zawsze
kierowali się prawdą. Poza tym, powinni czuć się dumni, ponieważ uczęszczają do szkoły szcze-
gólnej- takiej, która ma ‘’żywego’’ patrona. Uczniowie, to też już tradycja, w ramach podziękowań
wręczyli  honorowym  gościom  symboliczne  róże.
Ostatnim punktem uroczystości było wspólne odśpiewanie hymnu Sybiraków. To spotkanie było
szczególne, ciągle jeszcze w czasie pandemii i w pewnym reżimie sanitarnych. Pogoda nam jednak
sprzyjała i dzięki temu, mogliśmy znowu celebrować zakończenie roku szkolnego wraz z naszymi
patronami- Sybirakami.



22 KOMUNIKAT 2/146

Autorka tekstu:
Izabela Świtała nauczyciel j. polskiego w VILO

Sybiracy- M. Jatczak, S. Dubiel, J. Mickiewicz, J. Ziemczonek podczas uroczystości zakończenia
roku szkolnego 

Sybiracy wraz z dyr. Z. Matuszewiczem wręczają nagrody- tarcze za najlepsze wyniki w nauce 
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Sybiracy- M. Jatczak, S. Dubiel, J. Mickiewicz, J. Ziemczonek składają znicze pod obeliskiem 
Sybiraków 

……………………………………………………………………………….…………………………………………...

W Rzeszowie wręczono Odznaki Honorowe za Zasługi 

23 lipca 2021 r. w Urzędzie Wojewódzki w Rzeszowie odbyło się okolicznościowe spotkanie zor-
ganizowane przez Oddział Związku Sybiraków w Rzeszowie. 
Na spotkanie przybyli zaproszeni Goście w osobach: Pani Ewa Leniart – Wojewoda podkarpacki,
Pan Henryk Woliński – były wiceprezydent miasta Rzeszowa, Pani Magdalena Bukała i Pan Piotr
Dobrzeniecki – nauczyciele z X Liceum Ogólnokształcącego im. Sybiraków w Rzeszowie oraz Pan
Stanisław Rogalski. 
Przybyłych przywitała prezes Oddziału Pani Danuta Zbyszyńska. W swoim wystąpieniu podzięko-
wała Gościom za wieloletnie wspieranie działalności Związku Sybiraków. Podkreśliła, że Sybiracy
są już osobami wiekowymi i ich aktywność społeczna jest co raz mniejsza. Poprosiła obecnych, a
szczególnie  nauczycieli,  aby wśród młodzieży szkolnej  rozpowszechniali  prawdę historyczną o
zesłaniach Polaków na Sybir. 
O zabranie głosu został poproszony Pan Marian Boczar członek Zarządu Głównego Związku Sybi-
raków.  W wystąpieniu  przypomniał  historię  powstania  i  reaktywacji  Związku  Sybiraków oraz
przedstawił działalność Oddziałów Związku na podkarpaciu. Poprosił o dalsze wspieranie działań
stowarzyszenia, szczególnie przy organizacji uroczystości i spotkań z młodzieżą podczas, których
przekazywana jest prawda historyczna o zesłaniach Polaków na „nieludzką ziemię”.
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Po wystąpieniach zaproszeni Goście zostali uhonorowani Złotą Odznaką za Zasługi dla Związku
Sybiraków nadaną przez Zarząd Główny. W imieniu Prezesa Zarządu Głównego dekoracji dokonał
Marian Boczar - członek Zarządu Głównego, sekretarz przemyskiego Oddziału Związku Sybira-
ków. 
Po wręczeniu odznaczeń głos zabrała Wojewoda podkarpacki Pani Ewa Leniart. Dziękując za to
szczególne wyróżnienie podkreśliła, że Związek Sybiraków jest wyznacznikiem pamięci o trudnej
historii Polski i Polaków. Zaznaczyła, jak istotne jest przekazywanie pamięci o losach Zesłańców
Sybiru i utrwalanie jej w świadomości kolejnych pokoleń Polaków. – Naszym obowiązkiem jest tę
pamięć pielęgnować i przekazywać dalej – powiedziała wojewoda. 

   

  
   Przemawia
   Prezes Zarządu         
   Oddziału w Rzeszowie
   Danuta Zbyszyńska 

 Złotą odznakę za Zasługi dla Związku Sybiraków otrzymuje Ewa Leniart – Wojewoda 
Podkarpacki
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Na zdjęciu od lewej: Marian Boczar-członek Zarządu Głównego, Stanisław Rogalski – członek 
Zarzadu Oddziału w Rzeszowie, Piotr Dobrzeniecki i Magdalena Bukała – nauczyciele z X LO w 
Rzeszowie, Henryk Woliński – wiceprezydent Rzeszowa, Ewa Leniart – Wojewoda podkarpacki, 
Danuta Zbyszyńska – prezes Oddziału Związku Sybiraków w Rzeszowie. 

….…..…….…..…..……………….….…..…….…..…….…..………..…….…..…..…….…..…….

Śladami miejsc i symboli historycznych na terenie Kaszub

Z inicjatywy Zarządu Związku Sybiraków Koła Rogoźno - Wągrowiec, przy dobrej współpracy i
pomocy samorządu Gminy Rogoźno i Miasta Wągrowiec członkowie i sympatycy koła uczestni-
czyli w wyjeździe edukacyjno integracyjnym śladami miejsc i symboli historycznych na tereny
Kaszub zwiedzając Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku.
Zwiedzając Skansen w Szymbarku uczestnicy zapoznali się z historią i kulturą Kaszub jak również
w zadumie i niedowierzaniu mieli okazję zobaczyć oryginalny Dom Sybiraka - unikalny na skale
światową drewniany dom przywieziony spod Irkucka i na nowo złożony w Szymbarku.
W towarzystwie przewodnika uczestnicy wyjazdu zapoznali się z historią dramatu polskich rodzin
deportowanych do ZSRR, zobaczyli replikę sowieckiego Łagru oraz lokomotywę i wagony- rekon-
strukcji " Stacji bez powrotu" na bezkresnej Syberii.
Przy symbolicznym pomniku pamięci Zesłańców Syberii i pomordowanych w Katyniu członkowie
koła złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicz a w znajdującym się na terenie Skansenu Kościele
św. Rafała pomodlili się za ofiary zsyłek na "Nieludzką ziemię".

Tekst: Paweł Wojciechowski
Foto : Natalia Pietrowiak, Henryk Janus
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Uczestnicy wyjazdu do Szymbarku 

Uczestnicy wyjazdu z zarządem koła na czele składają symboliczną wiązankę kwiatów pod 
pomnikiem pamięci w Szymbarku. 
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Podarunki dla Sybiraków z Dębicy

Kiedy kilka lat wstecz indywidualnie zbieraliśmy produkty żywnościowe dla Polaków na Kresach
pojawił się problem z ich transportem na wschód. Transportu podjęli się członkowie Podkarpackie-
go Stowarzyszenia Miłośników Militariów w Rzeszowie. Od spotkania na parkingu Rzeszowskiej
Galerii  "Nowy  Świat"  minęło  kilka  ładnych  lat,  a  nawiązany  kontakt  zaowocował  wspaniałą
współpracą z Kołem Sybiraków w Dębicy. Młodzi ludzie wsparli  nas jako statyści w serialach
kręconego filmu "Dębiccy Sybiracy- historia kamerą zapisana". Potem było już "z górki". Przyjeż-
dżali do Dębicy na nasze uroczystości sybirackie, a od 5 lat wspólnie organizowaliśmy zbiórkę
żywności dla Polaków na wschodzie w Galerii Dębickiej, szkołach i wśród naszych sympatyków.
Młodzi z Rzeszowa zaangażowali się w działalność Stowarzyszeń "Odra - Niemen" i "Nie zapo-
mnij o Nas" - wykorzystując możliwości dla wsparcia członków Koła Sybiraków w Dębicy. Dzięki
nim pozyskaliśmy  część  funduszy  na gorące obiady w okresie pandemii od 27 lutego do 30
czerwca,  jak  też  w ramach "Korpusu Rehabilitacyjnego"  cotygodniowe 4  godziny rehabilitacji
domowej  dla  2  Sybiraków  przez  cały  okres  od  27  lutego  do  dnia  dzisiejszego  i  nadal.  
W dniu  wczorajszym przedstawiciele  stowarzyszenia  przyjechali  do  najstarszych  Sybiraków z
życzeniami i podarunkiem dla każdego. BRAWO RZESZOWSKA MŁODZIEŻ . Nikt przecież ich
nie namawiał, nikt im nic nie sugerował. To była ich inicjatywa i ich akcja. To były bardzo miłe
spotkania z nami. Zabrali ze sobą przedstawicielkę WOT i "ruszyli na Dębicę". 
Dziękujemy Krystianowi Fila, Michałowi Flisowi i wszystkim z Podkarpackiego 
Stowarzyszenia Miłośników Militariów. Wy z nami i my z Wami. 

Tekst i zdjęcia: Jerzy Godzisz 

      Z wizytą u Sybiraczki
      Barbary  Nożyńskiej

Z wizytą u  Sybiraka 
   Edwarda Głowacza
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Na zdjęciu: Krystian Fila - Podkarpacki  Koordynator  Fundacji " Nie  Zapomnij O  Nas",  Michał 
Flis - prezes PSMM w Rzeszowie,  Bogumiła  Cebulak  -  
przedstawicielka WOT 

………………………………………………………………...…………………………………………………………

Dzień Sybiraka w Głogowie

W dniu 17.09.2021r. w Głogowie, przy Pomniku Zesłańców Sybiru, o godzinie 12.00 odbyły się
uroczystości związane  z obchodami 82. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na  Polskę.
Organizatorem uroczystości był Związek Sybiraków Koło w Głogowie oraz Starostwo  Powiatowe
w Głogowie. 
Uroczystości  jak co roku, rozpoczęły się uroczystą mszą polową w intencji Ofiar Sybiru, którą
odprawili księża z głogowskich parafii. Po  mszy miała miejsce część patriotyczna, którą rozpoczął
Hymn Polski oraz Hymn Sybiraków. Głos zabrał Prezes Związku Sybiraków  Koło w Głogowie –
Stanisław Dwojny, po którym przemawiał Vice Starosta Głogowski – Jeremi Hołownia.
Wzorem lat ubiegłych krótki występ przygotowali także uczniowie głogowskich szkół.
Po wystąpieniach zostały złożone kwiaty przez przybyłe delegacje: Związku Sybiraków, Rodzin
Katyńskich,   lokalne władze w osobie Vice Starosty Głogowskiego Jeremiego Hołowni  i Vice
Prezydenta  –  Wojciecha  Boreckiego.  Kwiaty  złożyli  także  przedstawiciele  władz  gminnych,
kombatantów, służb mundurowych, harcerzy, uczelni, szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów oraz
szkół  podstawowych.  Nie  zabrakło  także  przedstawicieli  partii  politycznych,  zakładów  pracy,
instytucji kultury oraz  jednostek samorządowych.

Tekst i zdjęcia: Aneta Skrzypczak
Urząd Miejski w Głogowie 
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Otwarcie Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

Uroczystość otwarcia  Muzeum Pamięci  Sybiru odbyła się  17 września 2021 r.  w 82. rocznicę
sowieckiej napaści na Polskę i Dnia Sybiraka. 
Muzeum Pamięci Sybiru powołane zostało cztery lata temu jako miejska placówka kultury.  To
jedyne takie miejsce w kraju w pełni poświęcone osobom, które od końca XVI wieku do połowy
XX wieku byli zniewoleni i zesłani na Sybir i do Kazachstanu. 
Ceremonia otwarcia odbyła się w plenerze i miała uroczysty charakter. Do Białegostoku przybyły
delegacje Sybiraków i ich rodzin z całego kraju oraz Prezydent RP Andrzej Duda, były Prezydent
RP Bronisław Komorowski,  wicepremier,  Minister  Kultury,  Dziedzictwa Narodowego i  Sportu
Piotr  Gliński,  wicemarszałek  sejmu  Małgorzata  Kidawa-Błońska,  wojewoda  podlaski  Bohdan
Paszkowski, prezes Związku Sybiraków Kordian Borejko
Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez ppłk Tomasza Fuka zastępcy dowódcy 18.
białostockiego pułku rozpoznawczego,  wciągnięciu Flagi  Państwowej i  odegraniu Hymnu Pań-
stwowego. 
Przybyłych powitał gospodarz miasta Białystok Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta. 
O zabranie głosu został poproszony Prezydent RP Pan Andrzej Duda, były Prezydent RP Pan Bro-
nisław Komorowski, wicemarszałek sejmu Pani Małgorzata Kidawa-Błońska.
Prezes Związku Sybiraków Pan Kordian Borejko powiedział: 
Wielce  Szanowni  i  Dostojni  Goście,  Sercu  Naszemu  Bardzo  Bliscy,  Kochani   
Sybiracy .
Dzisiaj, po 82 latach od  tragicznej daty, agresji sowieckiej na Polskę, uczestniczymy w otwarciu
jedynego w Polsce  ale  i na świecie unikalnego Muzeum Pamięci Sybiru,  gdzie ożywa historia
ludzkiego cierpienia i nieludzkiej siły przetrwania. 
W akcie erekcyjnym zapisano, „Ta instytucja dbać będzie o zachowanie pamięci o ofiarach i zbrod-
niach, które sprawiły, że daleka Syberia zmieniła się w polskiej świadomości ze wspaniałej i boga-
tej krainy w okrutny Sybir – Nieludzką Ziemię”… 
Jestem wzruszony i przejęty rozmachem i pietyzmem, z jakim utworzono to Muzeum, będące wspól-
nym dziełem Sybiraków, ich wnuków, władz Białegostoku i władz  Centralnych.
Unikalne eksponaty – jak autentyczne szerokie tory, które tkwią w naszej pamięci - przypominają
masowe wywózki na Wschód… 
Duże wrażenie robią także wielkie stalowe słupy symbolizujące groźną dla zesłańców syberyjską
tajgę… 
Wiele emocji i wspomnień wywołuje Pomnik Matki - Sybiraczki usytuowany przy głównym wejściu
do Muzeum…Jako Sybiracy należymy do ostatniego pokolenia zesłańców, którzy będąc dziećmi
poznali piekło zesłania, a swoje ocalenie zawdzięczają głównie swoim bohaterskim Matkom,  które

 „ Mocą nadludzką i siłą  kochania 
były tarczą - opoką  w trudnych chwilach zesłania, 

a w wieczór Wigilijny,  przy pierwszej gwiazdce z nieba  
uczyły znakiem krzyża dzielić kawałek chleba…
Dzieląc go, ufać Bogu i wierzyć, że przetrwamy,
Wierzyć, że Wolnej Polski na pewno doczekamy.
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Dzisiaj   jesteśmy szczęśliwi,  że  doczekaliśmy czasów wolnej   i   niepodległej  naszej   Ojczyzny
Polski .

Szanowni, Drodzy Państwo!
W imieniu  Sybiraków,  ich rodzin,  członków  Związku Sybiraków  - pragnę pokłonić się i wyrazić
wdzięczność i jak najserdeczniej podziękować Wszystkim, którzy przyczynili się do utworzenia tego
wyjątkowego Muzeum, które będzie łączyć przedstawicieli różnych pokoleń bo pamięć i historia są
naturalnym spoiwem tożsamości narodowej.   
Szczególna w tym dziele jest rola włodarza Białegostoku Pana Tadeusza Truskolaskiego Prezyden-
ta tego pięknego miasta, którego serdeczną opiekę nasze środowisko odbiera w bieżącej działalno-
ści.     
To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i pamięci…
Drodzy Państwo !
Zadedykujmy dzisiejsze spotkanie, nasz szacunek i pamięć tym wszystkim, którzy ponieśli najwięk-
szą  ofiarę  własne  życie  realizując  swoje  marzenia  o  wolnej  
i niepodległej Ojczyźnie. Zachowajmy ich w naszej pamięci a ich marzenia niech się spełniają a
plany realizują.
W sztafecie pokoleń przekazujemy pałeczkę młodym, zostawiając ku pamięci nasz ślad  w otwiera-
nym dziś muzeum. 
Dbajcie o Muzeum Młodzi Przyjaciele i życzę aby Wasze życie było, bez wojny,  zbrodni,  cierpień
i ludzkich dramatów. 

Chwała Ofiarom Syberyjskiej Katorgi !  

Swoje wspomnienia z zesłania przedstawiła Pani Elżbieta Smułkowska pierwsza Ambasador RP na
Białorusi. 
Odmówiono modlitwę międzywyznaniową.
Podczas  uroczystości  został  odczytany  Apel  Pamięci,  oddano  salwę  honorową  
i odegrano Marsz Sybiraków. 
Nastąpiło uderzenie w dzwon braci Józefa i Bronisława Piłsudskich, który znajduje się na terenie
parku pamięci przy muzeum. Dokonali tego Prezydent Miasta Białystok Pan Tadeusz Truskolaski i
Pani Henryka Pagnieło – Sybiraczka. 
Na zakończenie uroczystości został złożony wieniec przed pomnikiem Matki Sybiraczki. 

Tekst i zdjęcia: Marian i Katarzyna Boczar

Z pełną relacją można zapoznać się na stronie internetowej Zarządu Głównego 
Związku Sybiraków   -    www.sybiracyzg.pl

http://www.sybiracyzg.pl/


32 KOMUNIKAT 2/146

Od lewej: Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, Prezes Związku Sybiraków Kordian
Borejko, Prezydent RP Andrzej Duda, Henryka Pagnieło – Sybiraczka, Prezydent Miasta Białystok 
Tadeusz Truskolaski, były Prezydent RP Bronisław Komorowski 

Sybiracy i sympatycy Związku Sybiraków zgromadzeni na uroczystości
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Zgromadzeni 
na uroczystości 

otwarcia muzeum 
w Białymstoku.
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Uderzenia w dzwon dokonują: Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski i Sybiraczka Henryka 
Pagniello 

Przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i Związku Sybiraków składa wieniec przy 
pomniku Matki Sybiraczki w Białymstoku. Od lewej: Bronisław Komorowski – były Prezydent 
RP, Tadeusz Truskolaski – Prezydent Białegostoku, Henryka Pagniello – Sybiraczka i Prezydent RP
Andrzej Duda 
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Pierwszy dzień otwarcia Muzeum Pamięci Sybiru 
– zwiedzanie wystawy

W piątek 17 września uczestnicy uroczystości,  jedni z pierwszych, przekroczyli  gościnne progi
Muzeum Pamięci Sybiru i zobaczyli wystawę główną, przygotowywaną specjalnie na uroczystość
otwarcia muzeum. Po ekspozycji oprowadzali przewodnicy.
Na wystawę wchodzi się przez zabytkowy wagon, którym wywożono ludzi na Sybir. Jest też wyja-
śnienie różnicy między słowami „Sybir” i „Syberia”, gdzie Syberia to nazwa geograficzna, a Sybir
to miejsca zsyłek jak m.in. też Kazachstan.
Pierwsza część wystawy rozpoczyna się od dwudziestolecia międzywojennego. Przybliżona jest hi-
storia początków II RP i życia na wschodnich ziemiach w tych czasach, a następnie wybuchu II
wojny światowej, agresji sowieckiej, okupacji, aresztowań i samych wywózek. Są tu relacje zesłań-
ców opowiadające jak wyglądały zatrzymania czy jak wyglądała podróż i w jakich warunkach od-
bywały się wywózki.
Na wystawie jest specjalne miejsce, gdzie eksponat jest najważniejszy. To ściana symboliczna, oł-
tarzowa, na której prezentowane są wyjątkowe eksponaty – pamiątki zabrane na Sybir i przywie-
zione z powrotem.
Druga część wystawy, w kontraście do ciemnych kolorów pierwszej opowiadającej o wywózkach,
jest biała. To kolor, który wszystkim kojarzy się z Syberią, krainą geograficzną. Temperatura w tym
miejscu jest obniżona o 1,5 st. C, aby zwiedzający mogli także odczuć te zmieniające się warunki.
W tej części, z jednej strony można się dowiedzieć o XIX-wiecznych polskich badaczach tych tere-
nów, z drugiej strony – poznać ciężkie życie w łagrze ludzi w wywiezionych w latach 40. XX wie-
ku. Tu znajduje się też ekspozycja dotycząca powrotów oraz symboliczna rzeźba „Ludzie z lodu”.
W muzeum znalazła się też sala ze współczesnymi zdjęciami Sybiraków i ich rodzin rozsianych po
całym świecie.
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   Prezydent RP 
   Andrzej Duda 
   z Prezydentem 

   Miasta Białystok

     Bronisław 
    Komorowski -
były Prezydent RP

    

     

 Autentyczny wagon
kolejowy
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 Pierwsi zwiedzający
 muzealne wystawy
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Dzień Sybiraka w Kostrzynie nad Odrą

Każdego roku we wrześniu pamiętamy o wszystkich, którzy oddali życie za wolną Ojczyznę. 17 września
2021 r. w Dniu Sybiraka szczególnie wspominamy zesłańców, których mogiły rozsiane są na „nieludzkiej
ziemi”. Ofiary stalinowskich represji są dla nas szczególnym przykładem miłości do Ojczyzny. Składając
kwiaty i zapalając znicze przed Pomnikiem Ofiar Terroru Stalinowskiego symbolicznie oddajemy
hołd ofiarom „Golgoty Wschodu”. 
W  związku  ze  stanem  zagrożenia  epidemicznego,  nie  odbył  się  cykliczny  Marsz  
Żywej Pamięci Zesłańców Sybiru w Kostrzynie nad Odrą. Jednak o godz. 12:00 we wszystkich
szkołach kostrzyńskich minutą ciszy uczczono pamięć o Sybirakach. Równocześnie delegacje szkół w
asyście harcerskiej warty honorowej i pocztów sztandarowych złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod
Pomnikiem Ofiar Terroru Stalinowskiego. Pomimo niesprzyjającej aury, po raz kolejny kostrzyń-
scy uczniowie oddali hołd Sybirakom - naszym bohaterom, o których nie wolno nam zapomnieć,
bo jak napisał Cyprian Kamil Norwid: „Żeby kroczyć drogą przyszłą trzeba wiedzieć skąd się przy-
szło”.

Tekst i zdjęcia: I. Meteryński
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Pomnikiem Ofiar Terroru Stalinowskiego w Kostrzynie nad Odrą
…………………………………………………………………………………….………………...

Dzień Sybiraka w Kole Rogoźno-Wągrowiec

Jeśli zapomnę o Nich - Ty Boże na niebie zapomnij o mnie!
 Adam Mickiewicz

Polskie święto odbywające się corocznie 17 września w rocznice napaści radzieckiej na Polskę.
Pierwszy Światowy Dzień Sybiraków odbył się w 2004 roku zorganizowany przez Związek Sybi-
raków. Od 2013 roku ma status święta państwowego.
Tegoroczne  obchody  Światowego  Dnia  Sybiraka  połączone  z  rocznicą  deportacji  Polaków  na
Syberię oraz 82. rocznicą napaści ZSRR na Polskę w gminie Rogoźno rozpoczęły się od upamięt-
nienia poległych Sybiraków na Placu Jana Pawła II pod krzyżem Katynia i Sybiru.
W uroczystości wzięli udział członkowie Koła Związku Sybiraków Rogoźno-Wągrowiec, przedsta-
wiciele władz samorządowych: Tomasz Kranc - Starosta Powiatu Wągrowieckiego, Zofia Kotecka
- Starosta Powiatu Obornickiego, Renata Tomaszewska - Przewodnicząca Rady Powiatu Obornic-
kiego, Jarosław Berendt - Burmistrz Wągrowca, Roman Szuberki - Burmistrz Rogoźna oraz Marek
Jagoda - Zastępca Burmistrza Rogoźna, Jarosław Łatka - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w
Rogoźnie oraz Henryk Janus i Paweł Wojciechowski - Radni Rady Miejskiej, delegacja Związku
NSZZ  "Solidarność"  Pracowników  Oświaty  i  Wychowania  w  Rogoźnie  z  przewodniczącym
Jackiem Waliszewskim, delegacja Rogozińskiego Centrum Kultury z kierownik Muzeum Angeliką
Pilarską, przedstawiciele rogoźińskich szkół i harcerze.
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W kościele św. Wita w Rogoźnie została odprawiona msza święta. Następnie na terenie Ośrodka
Sportu  i  Rekreacji  uczniowie  Szkoły  Podstawowej  nr.  3  im.  Powstańców  Wielkopolskich  w
Rogoźnie przygotowali część artystyczną z patriotyczną inscenizacją.
Prezes Koła Włodzimierz Sadłowski podziękował wszystkim obecnym za udział w uroczystości,
mobilizując dalsze pokolenia do stania na straży pamięci o wydarzeniach dotyczących polskiej
Golgoty Wschodu, dramatu polskich rodzin deportowanych do ZSRR i pamięci o zbrodni Katyń-
skiej.

Tekst: Paweł Wojciechowski
Foto :Małgorzata Skwisz , Paweł Wojciechowski
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Obchody Dnia Sybiraka w Lubaniu

W dniu 17 września 2021 roku w 82. rocznicę napaści Sowietów na Polskę i w Dniu Sybiraka, w
kościele pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Lubaniu została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji
Ojczyzny i Sybiraków. W uroczystości uczestniczył poczet sztandarowy Związku Sybiraków w Lu-
baniu i poczet sztandarowy z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lu-
baniu. Wartę przy „Wotum Dziękczynnym” pełnili uczniowie II klasy Liceum Proobronnego  Ze-
spół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej  w Lubaniu. 
W uroczystości udział wzięli:  Wicestarosta Powiatu Lubańskiego Konrad Rowiński - jednocześnie
Honorowy Sybirak,  Wiceburmistrz Miasta Lubania Mateusz  Zajdel, Dyrektor ZSZiO im. KZL Li-
dia  Błażków,  która  także  jest   Honorowym Sybirakiem,  dyrektorzy  i  pedagodzy  miejscowych
szkół, członkowie Koła Związku Sybiraków  oraz  parafianie. Mszę św. odprawił ks. proboszcz An-
drzej Fila, który w  bardzo przejmującej homilii podkreślił miłość i ofiarność dla ojczyzny, zaape-
lował o wzajemny szacunek i pamięć o Zesłańcach Sybiru. Zaprosił za rok na kolejną eucharystię.
Po Mszy Św. rozpoczęła  się  część patriotyczna odśpiewaniem Hymnu Sybiraków. Wystąpienie
okolicznościowe wygłosił Wicestarosta Powiatu Lubańskiego Konrad Rowiński. Następnie uczest-
nicy złożyli wiązanki kwiatów przy „Wotum Dziękczynnym” w kościele. 
Po Mszy św. Sybiracy udali się do „Symbolicznej Mogiły” na Cmentarz Komunalny w Lubaniu,
gdzie złożyli wiązankę kwiatów, zapalili znicze i modlili się w intencji zmarłych Sybiraków.

Tekst: Regina Karczewska
Zdjęcia: Łużyckie Centrum Rozwoju 
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Sybiracy z Olszyny, Siekierczyna i Pisarzowic również złożyli wiązanki kwiatów przy sybirackich
„Znakach Pamięci” które znajdują się na ich terenie.

Od lewej: Kazimierz Bętlewski, Danuta Biber, Zofia Bętlewska, Alfred Szarkowski, Romuald 
Karczewski, Maria Limanowska, Paweł Sawczuk, Aleksander Hreczecha.
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Światowy Dzień Sybiraka w Lubaczowie

W Światowym Dniu Sybiraka obchodzonym w 82. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę, Luba-
czów oddał hołd ofiarom tamtych tragicznych wydarzeń. Ich pamięć uczczono w piątek, 17 wrze-
śnia 2021 roku, wieczorną Mszą świętą w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Łaskawej w
Lubaczowie, odprawioną przez Dziekana Księdza Kanonika Andrzeja Stopyrę proboszcza Parafii
Konkatedralnej.
W wygłoszonej homilii ksiądz Proboszcz przypomniał o tragicznym momencie w dziejach Narodu
i  Państwa.  Słowa  ks.  Andrzeja  Stopyry  oraz  niewypowiedziane  myśli  wszystkich  uczestników
Mszy Św. można zamknąć wspólną, złotą klamrą:
– NIE ZAPOMNIMY! –
To potwierdza życiową prawdę; w Imię Boga trzeba przebaczyć,  a w imię ludzkości pamiętać.
Takie zachowanie ma w sobie katolik, który kumuluje pozytywne cechy humanitaryzmu, oddalając
przemoc, wzgardę i śmierć, którą tak łatwo serwowali nasi sąsiedzi.
W obchodach wzięli udział przedstawiciele Zesłańców i ich potomków.

Tekst i zdjęcia: Barbara Janczura
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Światowy Dzień Sybiraka w Baszni Dolnej

Obchodzony 17 września Światowy Dzień Sybiraka to żywa lekcja historii oraz hołd dla 
Zesłańców, to dzień pamięci o dramacie rodaków skazanych na zsyłkę. Dzień, w którym 
wspomnienie o trudnej historii naszego narodu buduje w nas siłę i szacunek do wolnej Polski.
Samorząd Gminy Lubaczów z p. Wiesławem Kaplem, Wójtem Gminy Lubaczów, przedstawiciele
Związku Sybiraków (Sybiraczka Adela Ślimak, Barbara Janczura członek Zarządu), dyrekcja oraz
uczniowie ZSP w Baszni Dolnej, strzelcy, harcerze, strażacy oraz mieszkańcy sołectwa Basznia
Dolna uczcili w piątek (17 września) Dzień Sybiraka, oddając hołd ofiarom - mieszkańcom Gminy
Lubaczów wywiezionym na Sybir  w 1940 roku, zmarłym na nieludzkiej ziemi i ocalałym.
Uroczystość rozpoczęła się Msza św. w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Baszni Dolnej, którą
odprawili ks. dr Leszek Bruśniak, proboszcz oraz ks. Piotr Grzechnik, wikariusz.
Po zakończonym nabożeństwie i wspólnej modlitwie uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i zapa-
lili symboliczny znicz.

Tekst i zdjęcia: Barbara Janczura
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Sybir - Tarnów pamięta

Tradycyjnie, jak co roku, tarnowski Oddział Związku Sybiraków zorganizował, w rocznicę napaści
Sowietów na Polskę, 17 września uroczystość patriotyczną przypominająca mieszkańcom miasta
tragedię Polaków z Kresów wywiezionych na „nieludzką ziemię”- Sybir. Rozpoczęto ją na tarnow-
skim Starym Cmentarzu przy symbolicznej mogile Sybiraków. Wzruszającą uroczystość zainaugu-
rowała modlitwa prowadzona przez ks. Krzysztofa Kamińskiego Dyrektora Muzeum Diecezjalne-
go poświęcona tym, którzy z Sybiru nie powrócili. Krótkie wspomnienie o sybirackich losach Pola-
ków wygłosił prezes Oddziału Jan Kita. Uroczystość, w której uczestniczyli współpracujący z tar-
nowskimi Sybirakami prezesi Rodziny Policyjnej 1939 Grażyna Konieczna, Miłośników Lwowa i
Kresów Wschodnich Stanisław Siadek i TONO Pamięć Auschwitz-Birkenau Ryszard Lis, zakoń-
czył występ skrzypaczki Joanny Stępień, która zagrała wzruszający Hymn Sybiraków, po czym na
grobie złożono kwiaty i zapalono znicze. 
Następnie uczestnicy uroczystości spotkali się na Mszy św. w katedrze, którą celebrował proboszcz
bazyliki ks. Adam Nita. Po nabożeństwie udano się na Plac Ofiar Stalinizmu, gdzie przed pomni-
kiem odbyła się główna uroczystość z udziałem młodzieży i mieszkańców Tarnowa. Towarzyszyły
jej sztandary organizacji i szkół. W przemówieniu Prezydent Miasta Roman Ciepiela przypomniał
okoliczności związane z wydarzeniami 17 września 1939 r., które dały początek późniejszym de-
portacjom setek tysięcy Polaków na Sybir i do Kazachstanu. Natomiast prezes Jan Kita mówił o
tragicznym losie wywiezionych. Podkreślił, że pamięć o tym musi trwać, aby taka historia więcej
się nie powtórzyła. Podziękował za pamięć mieszkańcom Tarnowa.
Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty i zapalono znicze. Mieszkańcy Tarnowa jeszcze raz
dali dowód na to, że pamiętają o tragedii Zesłańców Sybiru.

Prezes Oddziału Jan Kita
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Łomża Pamięta o Sybirakach 

Jak co roku przypadający na 17 września Światowy Dzień Sybiraka w Łomży był obchodzony
uroczyście. Uroczystości rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową umieszczoną
na frontonie budynku przy dworcu kolejowym skąd wywieziono mieszkańców Łomży i okolic na
Syberię. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy ulicami Mickiewicza i Dworcową ruszył II Marsz
Łomżyńskich Sybiraków do Doliny Miłosierdzia Bożego, gdzie jest usytuowany Pomnik Sybira-
ków.  Tam poszczególne  delegacje  złożyły  kwiaty  i  zapaliły  znicze.  O godz.  15.00  rozległ  się
dźwięk syren przypominający grozę tamtych dni  i rozpoczęła się Msza święta w intencji Sybira-
ków za tych co pozostali na nieludzkiej ziemi i za tych co wrócili. Mszę św. celebrował Ks. biskup
Tadeusz  Bronakowski.  Po  nabożeństwie  młodzież  ze  Szkoły  Podstawowej  Nr  5  przedstawiła
montaż słowno-muzyczny o tematyce sybirackiej. Następnie Prezes Zarządu Pani Danuta Pieńkow-
ska Wolfart i prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski w asyście Sekretarz Niny Żyłko wręczyli
Złotą Odznakę Honorową za Zasługi osobom zasłużonym na rzecz  Sybiraków. Na zakończenie
zebranym za przybycie serdecznie podziękowała Prezes ZS.

II Marsz Łomżyńskich Sybiraków
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Dnia Sybiraka w Zespole Szkół Nr 2 im. Sybiraków 
w Nowym Sączu.

17 września obchodzony jest Światowy Dzień Sybiraka. To szczególne święto dla naszej szkoły no-
szącej imię Sybiraków. Ze względu na bardzo trudne warunki pogodowe, w tym roku uroczystości
odbyły się w siedzibie szkoły.
Ważnym wydarzeniem było odsłonięcie  tablicy  pamiątkowej  im.  Sybiraczki  –  Danuty Rybickiej.
Uroczystość odbyła się z udziałem siostry Pani Danuty – Pani Zofii Biłowus, która dokonała aktu od-
słonięcia. 
Młodzież przedstawiła krótki program, przybliżający Osobę Pani Danuty.

  Urodzona 26 maja 1929 r. we Lwowie, który do końca życia po-
został jej ukochanym miastem dzieciństwa i beztroski. W czasie
okupacji Pani Danuta jako kilkunastoletnia dziewczynka, bardzo
zaangażowała  się  w działalność  harcerską.  Po wojnie  uznana
przez  władze  sowieckie  za  wroga ludu,  została  aresztowana  
6 kwietnia 1948 r. i zesłana do łagrów w Irkuckiej Obłasti. Tam,
straciła 5 najpiękniejszych lat swojej młodości.  Pracowała po-

nad siły, przy budowie kolei transsyberyjskiej przy 40 stopniowych mrozach a potem budowała
miasto Angarsk. Jak sama mówiła, straciła zdrowie i młodość, ale nie straciła nadziei, i to ona po -
zwoliła jej przetrwać tę gehennę. Nie zabiła też w Niej wrażliwości na drugiego człowieka.
Była ostoją Związku Sybiraków, zajmując się jako vice Prezes wszystkimi organizacyjnymi sprawami.
Przychodziła do naszej szkoły na Spotkania z Patronem. Zasiadała w jury Międzyszkolnego Konkur-
su Poezji Sybirackiej. Podczas recytacji wierszy, zawsze niezmiernie wzruszona, nieraz widzieliśmy
jak ukradkiem ocierała łzy. Te tragiczne wspomnienia z pobytu na nieludzkiej ziemi nigdy nie dały o
sobie zapomnieć. Młodzież zaśpiewała na koniec piosenkę o Lwowie, który był ukochanym mia-
stem Pani Danuty.

Akt odsłonięcia tablicy
pamiątkowej przez siostrę
Danuty - Zofię  Biłowus
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Przemówienie okolicznościowe - Sławomir Szczerkowski dyrektor ZS nr 2

Zaproszeni goście mieli również możliwość zwiedzania Szkolnej Izby Pamięci
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Obchody Dnia Sybiraka w Rzeszowie

Dzień Sybiraka 17 września 2021 r w Rzeszowie został w tym roku uczczony zorganizowaniem
uroczystości przez X Liceum Ogólnokształcące im. Sybiraków wspólnie z Oddziałem Związku
Sybiraków przy wsparciu 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. 
Uroczystość  pod  patronatem Wojewody  Podkarpackiej  pani  Ewy Lenart  rozpoczęto  Mszę  św.
odprawioną  w  kościele  pw.  Podwyższenia  Krzyża  Świętego,  celebrowaną  przez  biskupa
ordynariusza  rzeszowskiego  Jana  Wątrobę,  który  uczestniczył  w  całej  uroczystości.
Po nabożeństwie młodzież szkolna, delegacje ze sztandarami i wojskiem przeszli przed pomnik
Sybiraków,  gdzie kontynuowano uroczystość. Po odczytanym Apelu Pamięci pierwszy zabrał głos
dyrektor  X Liceum imienia  Sybiraków w Rzeszowie  pan  Robert  Barłowski,  który  w krótkich
słowach zawarł sens i potrzebę przekazywania młodzieży tak ważnych wydarzeń historycznych jak
zesłania syberyjskie Polaków.
Podczas uroczystości prezes  Oddziału Związku Sybiraków pani  Danuta Zbyszyńska w krótkim
rysie historycznym przedstawiła dzieje narodu polskiego o zachowanie tożsamości narodowej i
znaczący udział Sybiraków w tych zmaganiach, ze szczególnym uwzględnieniem losów zesłańców
z lat 1914 — 1956.
Krótkie  przemówienie  wygłosiła  również  pani  Wojewoda  Ewa Leniart,  podkreślając  znaczenie
działalności i  patriotyzmu Sybiraków w rozwoju Polski – „  pielęgnując polskość we własnych
rodzinach i przekazując ją kolejnym pokoleniom wierzyli, że wrócą kiedyś do wolnej i niepodległej
Polski. Części z nich się to udało, niektórzy wrócili dopiero po latach. Wielu jednak na zawsze
pozostało na „nieludzkiej ziemi”, cały czas mając w sercu ukochaną Ojczyznę…”
Na zakończenie uroczystości wieńce złożyły delegacje wojska, kombatantów i młodzieży szkolnej.
Liczna  reprezentacja  młodzieży  X  LO  im.  Sybiraków  z  Wojskiem  Obrony  Terytorialne  oraz
zaproszeni goście.
W uroczystych obchodach Dnia Sybiraka uczestniczyli  przedstawiciele administracji  rządowej i
samorządowej, członkowie Związku Sybiraków, kombatanci oraz mieszkańcy miasta.

Tekst: Danuta Zbyszyńska
Zdjęcia: Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 

 Przemawia Danuta Zbyszyńska –
prezes rzeszowskiego Oddziału 
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Pomnik Sybiraków w Rzeszowie

Przemawia Ewa Leniart 
Wojewoda Podkarpacki 
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Społeczność szkolna X LO im. Sybiraków w Rzeszowie 
…………………………………………………………………………………………………………………………

Obchody
Światowego  Dnia Sybiraka w dniu 17.09.2021 we Wrocławiu

Organizacja uroczystości przebiegała dwuetapowo:

Część I : Godz.11.00 Msza św koncelebrowana w kościele pw. św Bonifacego przy placu Staszica
4

Część  II:  Godz.12.00  Patriotyczna  uroczystość  pod  pomnikiem  Zesłańcom  Sybiru  przy  Placu
Strzeleckim

Wrocławskie  obchody  Dnia  Sybiraka  rozpoczęły  się  Mszą  św.  koncelebrowaną  odprawioną  w
kościele pw. św. Bonifacego przy placu Staszica.
Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych: 10 pułku dowodzenia Garnizonu Wrocław, Oddziału
Związku  Sybiraków,  szkół,  organizacji  społecznych  i  kombatanckich  przy  muzycznej  oprawie
Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych nastąpiło rozpoczęcie Mszy św.
Na wstępie ks. dr Jerzy Żytowiecki proboszcz tutejszej parafii przywitał wszystkich uczestników i
przedstawił  ks.  dr  Adama  Łuźniaka  Dziekana  Wrocławskiej  Kapituły  Metropolitalnej
prowadzącego  nabożeństwo  oraz  koncelebransów:  ks.  prof.  Franciszka  Głoda,  ks.  Wojciecha
Tokarza,  ojca Witolda Barana, ks. Janusza Radzika. Homilię wygłosił ks. dr Adam Łuźniak w
oparciu o Ewangelię św. Łukasza rozdz .8, w której Jezus głosił dobrą nowinę o Królestwie Bożym
mieszkańcom Galilei, którzy mieli swoje plany i marzenia.
To  tak  jak  zesłańcy  syberyjscy  pomimo  straszliwych  warunków potrafili  też  je  mieć  a  nawet
stworzyć sobie przestrzeń wolności dzięki wierze i solidarności ludzkiej.



53 

UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA

Po błogosławieństwie, po salucie sztandarami i ich wyprowadzeniu uczestnicy uroczystości udali
się pod Pomnik Zesłańcom Sybiru na pobliski Plac Strzelecki.

Po  wprowadzeniu  i  ustawieniu  przed   Pomnikiem  pocztów  sztandarowych,  Orkiestry
Reprezentacyjnej  WL,  Kompanii  Honorowej  odegrano  i  wspólnie  odśpiewano  Hymn
Rzeczpospolitej Polskiej.
Następnie wystąpił Prezes Oddziału Wrocławskiego Związku Sybiraków Eugeniusz Kuszka, który
nawiązał do tragicznej daty 82. rocznicy napaści bolszewickiej Rosji w dniu 17 września 1939. Był
to nóż w plecy wbity nam w czasie walki z hitlerowskim najeźdźcą. Dla mieszkańców Kresów
Wschodnich  Rzeczpospolitej  był  to  dzień  utraty  Ojczyzny  i  pozbawienia  ich  wszelkich  praw.
Okrucieństwa bolszewików doświadczyliśmy bardzo szybko. Już w lutym 1940 r miała miejsce
„Pierwsza  Masowa  Zsyłka  na  Sybir”,  która  zapoczątkowała  deportację  ludności  polskiej.  W
czterech masowych zsyłkach w lutym, kwietniu i  czerwcu 1940 roku oraz w czerwcu 1941 r.
wywieziono na Sybir i do Kazachstanu w straszliwych warunkach setki tysięcy Polaków kierując
ich do niewolniczej pracy. Jak trudne były to warunki świadczy fakt że jedna trzecia zesłańców,
ponad trzysta tysięcy zmarła z głodu, zimna i morderczej, niewolniczej pracy. Została na zawsze w
bezimiennych mogiłach na „nieludzkiej ziemi” W tym dniu my, Sybiracy kierujemy swe myśli do
naszych rodziców i krewnych. To dzięki Ich wierze, patriotyzmowi i miłości do nas zostaliśmy
ocaleni. Cała dzisiejsza uroczystość jest Im poświęcona. Niech nigdy ofiara Ich życia nie zostanie
zapomniana  i  niech będzie ostrzeżeniem dla  przyszłych pokoleń do jakich zbrodni  jest  zdolny
człowiek opętany ideologią bolszewizmu czy faszyzmu.  Jesteśmy wdzięczni wszystkim,  którzy
razem z nami uczestniczą w tej uroczystości.

Po przemowie prezes Eugeniusz Kuszka przywitał przybyłych przedstawicieli władz rządowych i
samorządowych, księży, żołnierzy, nauczycieli, uczniów i harcerzy. Kolejno witał: Wicewojewodę
Dolnośląskiego  p.  Jarosława  Kresę,  Prezydenta  Wrocławia  p.  Jacka  Sutryka  z  osobami
towarzyszącymi,  Przewodniczącego  Sejmiku  Dolnośląskiego  p.  Andrzeja  Jarocha,  p.  Pawła
Aszkiełowicza  pełnomocnika  Urzędu  do  spraw  Kombatantów  i  Osób  Represjonowanych,
przedstawiciela  Pani  poseł  Beaty  Kempy  p.  Krzysztofa  Tarnackiego,  zastępcę  Komendanta
Wojewódzkiego  Policji  p.  Karola  Pawłowskiego,  Komendanta  Miejskiej  Policji  p.  inspektora
Macieja Januszkiewicza, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty p. Romana Kowalczyka, Pełnomocnika
Wojewody  do  Spraw  Kombatantów  p.  Damiana  Mrozka,  ks.  dr  kanonika  Adama  Łuźniaka
przedstawiciela Metropolity Wrocławskiego, naszych kapelanów ks. prof. Franciszka Głoda, ks. dr
Jerzego  Żytowieckiego  gospodarza  tego  pięknego  znaku  pamięci,  ks.  Wojciecha  Tokarza,  ks.
Janusza Radzika, ojca Witolda Barana i ks. Andrzeja Pańczaka.   Wielkiego Przyjaciela Sybiraków
wójta Gminy Kobierzyce p. Ryszarda Pacholika, Żołnierzy Wojska Polskiego na czele z Dowódcą
Garnizonu  Wrocław  Panem   Generałem  Dariuszem  Krzywdzińskim  współorganizatorem  tej
uroczystości. Sztandar 10 Pułku Dowodzenia, Kompanię Honorową i Orkiestrę Reprezentacyjną
Wojsk  Lądowych  -  Szefa  Sztabu  Wojewódzkiego  p.  płk.  Piotra  Rupę,  przedstawiciela  Straży
Miejskiej  p.  Naczelnika  Grzegorza  Dondziaka.  Przedstawicieli  organizacji  kombatanckich,
członków Armii Krajowej z prof.  Stanisławem Ulaszewskim i p. prezes Stowarzyszenia  Rodzina
Katyńska  Teresą  Gwarą.  Młodzież  szkolną  ze  sztandarami  licznie  przybyłą  na  uroczystość.
Szczególnie gorąco przywitał Prezes wszystkich Sybiraków i ich rodziny, którym z uwagi na wiek i
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dolegliwości  coraz trudniej   uczestniczyć w takich uroczystościach.  Mieszkańców Wrocławia i
Dolnego Śląska reprezentowanych niezbyt licznie ze względu na pandemię.
Wszyscy, którzy przybyli na nasz MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SYBIRAKA sprawili nam Sybi-
rakom wielką radość
  
Po tych słowach Prezesa Związku Sybiraków nastąpiły wystąpienia okolicznościowe:
- Dowódcy Garnizonu Wrocław Generała Dariusza Krzywdzińskiego
- Wicewojewody Dolnośląskiego p. Jarosława Kresy
- Przewodniczącego Sejmiku Dolnośląskiego p. Andrzeja Jarocha
- Prezydenta Wrocławia p. Jacka Sutryka
   oraz Kuratora Oświaty p. Romana Kowalczyka

Wszyscy  mówcy  nawiązywali  do  tragicznej  rocznicy  i  straszliwych  następstw  dla  Polaków
zamieszkujących Kresy Wschodnie spowodowanych wkroczeniem Armii Sowieckiej . Wielu z tych
,którym udało się  przeżyć i wrócić do Ojczyzny osiedliło się we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku,
tu odbudowywali miasto i swoje życie. Młodzież nie może zapomnieć tej daty i tej ofiary zesłań-
ców na Sybir i do Kazachstanu.

Po przemówieniach nastąpiła ceremonia odznaczenia Złotą Odznaką Honorową „Zasłużony dla
Związku Sybiraków” Otrzymali ją niezawodni wieloletni przyjaciele Związku Sybiraków: p. Jaro-
sław Kresa, p. Jacek Sutryk , p. Damian Mrozek  i nieobecny na uroczystości poseł na Sejm RP p.
Paweł Hreniak
Natomiast p. Genowefa Suwała została odznaczona Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodo-
wej.
Następnie Kapelan Sybiraków ks. prof. Franciszek Głód zaprosił zebranych do modlitwy ekume-
nicznej za zesłańców, którym nie dane było wrócić do Ojczyzny, którzy pozostali bezimienni w
bezkresach śnieżnej tajgi i za tych którym udało się powrócić.

Po modlitwie oczytano Apel Pamięci. Wzywani do apelu byli wszyscy obrońcy Ojczyzny ,patrioci
walczący z wrogiem z wszystkich stron oraz zesłańcy, którzy zginęli śmiercią męczeńską.

Bezpośrednio  po  Apelu  dla  uczczenia  pamięci  Ofiar  agresji  sowieckiej  na  Polskę  Kompania
Honorowa 10 Pułku Dowodzenia oddała Salwę Honorową.
W  dalszym  przebiegu  uroczystości  nastąpiło  złożenie  wieńców  i  wiązanek  kwiatów  pod
pomnikiem przy akompaniamencie werblisty tremolo.
Po  złożeniu  wieńców  Orkiestra  odegrała  Pieśń  Reprezentacyjną  Wojska  Polskiego  -  słynne
Legiony.
Uroczystość  zakończył  Prezes  Zarządu  Oddziału  ZS  Eugeniusz  Kuszka  podziękowaniami  za
pomoc w organizacji obchodów naszego święta i uczestnictwo. Kończąc wystąpienie poprosił o
wspólne odśpiewanie Hymnu Sybiraków.
Na uczestników uroczystości  czekała  pyszna  zupa jarzynowa ufundowana przez  p.  Prezydenta
Wrocławia p. Jacka Sutryka

Tekst i zdjęcia: Nijola Stankiewicz- Latosik
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 Wprowadzenie Pocztów Sztandarowych

Uroczysta Msza św. w kościele 
pw. św Bonifacego
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Uroczystość przed pomnikiem
Zesłańcom Sybiru 

przy Placu Strzeleckim 

Uroczystość przed pomnikiem Zesłańcom
Sybiru  przy Placu Strzeleckim 
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Przedstawiciele ZS A. Mikuć , Eugeniusz Kuszka i Ryszard Janosz i odznaczeni prezydent 
Wrocławia Jacek Sutryk, wicewojewoda Jarosław Kresa i Damian Mrozek 

P. Ryszard Janosz, P. Eugeniusz Kuszka, P. Genowefa Suwała i P. Jarosław Kresa 
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Wieniec składają: Przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego Andrzej Jaroch 
i Pełnomocnik Wojewody do spraw kombatantów Damian Mrozek 

…………………………………………………………………………………………………………………………

82. rocznica sowieckiej agresji na Polskę i Dzień Sybiraka 
w Przemyślu

W Przemyślu odbyły się  uroczystości  Dnia Sybiraka.  Rozpoczęły się  Mszą św.  odprawioną w
kościele o.o. Karmelitów Bosych w intencji ofiar sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939
roku oraz zmarłych i żyjących Sybiraków, której przewodniczył kapelan Garnizonu Przemyśl ks.
ppłk Rafał Kaproń a homilię wygłosił ks. prałat Jan Mazurek duszpasterz przemyskiego Oddziału
Związku Sybiraków. Po zakończeniu eucharystii głos zabrała Stanisława Żak - prezes Oddziału
Związku Sybiraków w Przemyślu.  Wiersz „W Dniu Sybiraka” przeczytała autorka Pani Teresa
Paryna – przemyska poetka.
Następnie delegacje udały się pod pomnik Zesłańców Sybiru i Ofiar Katynia. Towarzyszyła im
Kompania  Honorowa  Wojska  Polskiego  oraz  poczty  sztandarowe.  Po  odegraniu  Mazurka
Dąbrowskiego oddano salwy honorowe i złożono kwiaty, upamiętniając ofiary sowieckiej agresji i
Sybiraków. 
W tym roku wszystko odbyło się jednak w bardzo okrojonym scenariuszu i składzie osobowym.
Powodem były fatalne warunki atmosferyczne i ciągle padający deszcz.
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W Dniu Sybiraka

Dziś nie na trwogę biją dzwony 
i przemarsz wojska przez ulice. 
To tylko pamięć strasznej wojny 

w kolejną gorzką rocznicę.

Brzozowy krzyż z liszajem pleśni, 
wojskowej trąbki czuła nuta.

Wracają w syberyjskiej pieśni 
Riazań, Kołyma i Workuta…

Znowu litania polskich krzywd 
kornie do Boga ręce wzniesie –

szepty modlitwy, ciszy krzyk 
popłyną liliowym wrześniem.

Tam, gdzie w dalekim dzikim stepie 
jak kwiaty ich zbielałe kości.

Gdzie czas wciąż starą biedę klepie 
i zapomniano o wolności.

Kadzideł dym, wieniec z kokardą 
to tak niewiele, to za mało

dla zamęczonych głodem, pogardą, 
co w obcej ziemi złożyli ciało.

Bo dla nas Polska, to wielka rzecz, 
a wiara, honor, to rzecz święta!
Nie o zemstę tu chodzi lecz – 

zbrodnie i krzywdy trzeba pamiętać.

Tych, co przeżyli i dziś są z nami 
w zacnej koronie siwych lat

uhonorować chcę wierszami, 
by nie zapomniał o nich świat.

By polityka ich nie przegrała, 
prawda nie utonęła w mgle.

A gdybym o nich zapomniała – 
Ty Wielki Boże zapomnij mnie…

W 82 rocznicę podpisania paktu Ribbentrop – Mołotow, 23 sierpnia 2021 r.
Teresa Paryna
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Kwiaty i znicze składają: Stanisława Żak, Maksymilian Pawliszak, 
Helena Czernicka, Krystyna Makuchowska, Andrzej Stawarz 

Kwiaty składają władze Miasta Przemyśla

Zdjęcia dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Przemyślu 
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Obchody Dnia Sybiraka w Krośnie

Dnia 19 września 2021 r., w ramach obchodów Światowego Dnia Sybiraka i 82. rocznicy napaści
sowieckiej na Polskę, w Bazylice Kolegiackiej FARA została odprawiona uroczysta Msza święta w
intencji Sybiraków i Ojczyzny. Mszę św. koncelebrował oraz homilię wygłosił kapelan krośnień-
skiego Związku Sybiraków ks. dr Andrzej Chmura. Po Mszy świętej nastąpiło złożenie wiązanek
pod tablicą poświęconą "pamięci Ofiar sowieckiego terroru". Okolicznościowe wiązanki złożyli:
krośnieńscy Sybiracy, Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki wraz z zastępcą oraz przewodni-
czącym Rady Miasta, poseł na Sejm RP Piotr Babinetz, przedstawiciele: 19 Drużyny Harcerskiej
"Invictus" z Jaszczwi,  Solidarności,  Policji,  Straży Pożarnej i  Wojska Polskiego,  Wojewódzkiej
Biblioteki  Pedagogicznej  w  Krośnie,  Muzeum  Podkarpackiego,  Prawa  i  Sprawiedliwości  oraz
Ruchu Narodowego w Krośnie.
Organizatorami  uroczystości  byli  przedstawiciele  Związku  Sybiraków  Oddział  w  Krośnie  w
osobach  Alicji  i  Janusza  Serwińskich,  Rafała  Woźniaka  i  Seweryna  Myśliwca  oraz  Prezydent
Miasta Krosna Piotr Przytocki.
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Obchody Dnia Sybiraka w Legnicy 

Dzień Sybiraka w Legnicy obchodziliśmy 19 września 2021 r. 
Uroczystość  rozpoczęła  się  Mszą  św.  celebrowana  przez  Biskupa  Legnickiego  ks.   Andrzeja
Siemieniewskiego w asyście Kapelana Sybiraków ks. Andrzeja Tracza.
Przed  rozpoczęciem  Mszy  św.  Kapelan  wprowadził  Poczty  Sztandarowe,  oprócz  Sztandarów
Zarządu Oddziału oraz Zarządu Koła Legnica była delegacja Kibiców Klubu Sportowego Miedzi
Legnica  –  „STARA  WIARA”,  harcerze  ze  swoim  Sztandarem  oraz  Sztandary  Organizacji
Kombatanckich  niesione  przez  uczniów  VII  Liceum Ogólnokształcącego  pod  opieką  Dyrektor
szkoły pani Iwony Gorczycy. 
Prezes Zarządu Związku Sybiraków Koła pani Alfreda Demska powitała wszystkich uczestników
uroczystości  szczególnie  ks.  bp Andrzeja  Simieniewskiego i  Kapelana Sybiraków ks.  Andrzeja
Tracza. Poprosiła o odprawienie Mszy św. w intencji Sybiraków zmarłych i żyjących. 
Podczas  bardzo wzruszającej  i  pouczającej  homilii  ks.  biskup powiedział  o  tragicznych losach
Polaków na Kresach Wschodnich, którzy byli zesłani na Syberię. 
Podczas nabożeństwa odbyła się uroczystość przystąpienia chłopca do Pierwszej Komunii Świętej.
Był to bardzo wzruszający moment dla wszystkich uczestników, a szczególnie dla chłopca i jego
rodziny.
Po zakończeniu Mszy św. prezes Zarządu Koła podziękowała ks. Biskupowi i ks. Kapelanowi za
odprawienie  Eucharystii  i  wygłoszenie  homilii,  a  przedstawiciele  Zarządów  Oddziału  i  Koła
wręczyli  im  wiązanki  kwiatów  i  zaprosiła  wszystkich  do  wysłuchania  piosenek  o  Syberii  w
wykonaniu zespołu wokalno – instrumentalnego z Białorusi, a następnie o przejście pod Pomnik
Zesłańcom Sybiru, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.  
Na Placu Sybiraków przy Pomniku Zesłańcom Sybiru powitał wszystkich prezes Zarządu Oddziału
w Legnicy pan Ryszard Filipienko i krótko przedstawił rys historyczny obchodów Dnia Sybiraka.
Po  powitaniu  uczestników spotkania  przez  prezesa  Oddziału  prowadzenie  uroczystości  przejął
dyrektor  Wydziału  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  pan  Adam  Sikorski.  Na  wstępie  udzielił  głosu
przedstawicielce Zarządu Głównego pani Wandzie Puchale,  która wspomniała losy Polaków na
Kresach  Wschodnich,  Zesłańców  Sybiru.  Następnie  zabrała  głos  Wiceprezydent  Miasta  pani
Jadwiga  Zienkiewicz,  podkreśliła,  że  należy  pamiętać  i  przekazywać  historię  Sybiraków  oraz
życzyła zdrowia Sybirakom i ich rodzinom. Na zakończenie Prezes Towarzystwa „Krajobrazy” pan
dr  Tadeusz  Samborski  powiedział,  że  bardzo  ważne  jest  wychowywanie  młodzieży  w  duchu
patriotycznym i o tym powinniśmy pamiętać i przekazywać im naszą historię.
Pod przewodnictwem ks. Biskupa odmówiliśmy modlitwę w intencji tych, którzy zmarli na Syberii
oraz po powrocie do kraju. Został odśpiewaliśmy Hymn Sybiraków i delegacje złożyły kwiaty i
zapaliły znicze pod Pomnikiem Zesłańcom Sybiru.
Ks. Kapelan po uroczystości przy pomniku zaprosił Sybiraków i Księży z Biskupem na czele na
plebanię.  Spotkanie  przebiegło  w bardzo miłej  przyjacielskiej  atmosferze,  podczas  rozmowy z
biskupem  Sybiracy opowiadali skąd pochodzą i dokąd byli zesłani. Biskup opowiadał o swoich
wrażeniach z  podróży na Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej.

Tekst i zdjęcia: Alfreda Demska 
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Procesja na wejście. Biskup legnicki ks. Andrzeja Siemieniewskiego 
i Kapelan Sybiraków ks. Andrzej Tracz 

Poczty Sztandarowe w kościele pw. św. Trójcy w Legnicy
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Uczestnicy uroczystości obchodów Dnia Sybiraka przy Pomniku Zesłańcom Sybiru w Legnicy 19
września 2021 r 

Poczty Sztandarowe przy Pomniku Zesłańcom Sybiru w Legnicy.
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Obchody Światowego Dnia Sybiraków 
na terenie Oddziału Związku Sybiraków w Legnicy

W dniu 19 września 2021 roku obchodzono uroczyście Światowy Dzień Sybiraka w Legnicy. Uro-
czystości rozpoczęły się  nabożeństwem w kościele p.w. Św. Trójcy pod przewodnictwem nowego
Biskupa legnickiego ks. prof. Andrzeja Siemieniewskiego i Kapelana Sybiraków ks. Proboszcza
Andrzeja Tracza. Biskup odprawił Mszę św. i wygłosił homilię, po części poświęconą przeżyciom
Sybiraków. Następnie zebrani udali się pod Pomnik Zesłańcom Sybiru (autorstwa prof. Grzegorza
Niemyjskiego).
Przy Pomniku głos zabrali: Pani Wanda Puchała – członek Zarządu Głównego ZG i Wiceprezes
Zarządu Oddziału, która mówiła o przeżyciach na Syberii, w imieniu Prezydenta Miasta - Pani Ja-
dwiga Ziemkiewicz, Starosta Legnicki - Pani Janina Mazur, a także dr Tadeusz Samborski – Prezes
Stowarzyszenia „Krajobrazy”.  Modlitwę odmówił  ks.  biskup Andrzej Siemieniewski.  Następnie
złożono kwiaty, zapalono znicze, odegrano i odśpiewano hymn Sybiraków.
W dniu 20 września br. w legnickiej Katedrze nastąpił ingres nowego ks. Biskupa legnickiego.
Wyjątkowy charakter miały uroczystości, które odbyły się w Jaworze w dniu 24 września 2021 r.
Obchody  rozpoczęto  Mszą  św.  pod  przewodnictwem ks.  Proboszcza   Łukasza  Misiaka,  który
wygłosił bardzo wzruszające kazanie, ujmujące w swojej treści.. Po uroczystości w kościele pw.
św. Marcina zebrani  udali  się pod pomnik,  słowo powitania i  przypomnienia o przeżyciach na
deportacji w głąb ZSRR  wygłosiła Prezes Koła Pani Emilia Kotek. Na tę uroczystość przybyły
władze Miasta i Powiatu z Burmistrzem Panem Emilianem Berą i Starostą Jaworskim Panią Anetą
Kucharczyk. Ze strony Oddziału udział wzięli Pan Antoni Dziemirowicz i Pani Wanda Ostrowska,
ponadto była obecna młodzież szkolna i Poczty Sztandarowe. Złożono kwiaty, zapalono znicze
przy pomniku.
Dalsza część obchodów odbyła się w klubie „Azyl” w siedzibie Zamku Jaworskiego.
Zebranych powitała  Prezes Koła Pani  Emilia  Kotek,  kończąc przemówienie wierszem Mariana
Jankantisa „Ten ktoś”.
Głos zabrali  Burmistrz Miasta  Pan Emilian Bera,  Starosta  Pani Aneta Kucharczyk.   Marszałek
Sejmu Pani Elżbieta Witek przysłała list, który odczytała w Jej imieniu Pani Aneta Trela.
Za organizację uroczystości, liczny udział (ponad 50 osób) podziękowała zebranym Pani Emilia
Kotek. W dniu następnym członkowie Koła w Jaworze odwiedzili chorych Sybiraków, wręczając
im słodycze i składając życzenia zdrowia i pomyślności.
Uroczystości  zostały zorganizowane również w Kole Ścinawa,  Prochowice,  Lubin.  Prezesi Kół
terenowych w tych miastach współpracują z władzami samorządowymi, które okazują pomoc w
organizacji obchodów i pokrywają znaczą część kosztów.
Obchody miały charakter religijno-patriotyczny, rozpoczynały się nabożeństwem. Później następo-
wało złożenie kwiatów, zapalenie zniczy, odśpiewanie Hymnu 

Sybiraków i na koniec zwykle odbywał się spotkanie (poczęstunek) o charakterze integracyjnym i
wspomnieniowym.

Tekst: Wanda Puchała
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Odsłonięcie obelisku we wsi Rozwory
W sobotę w dniu 19 czerwca 2021 r. we wsi Rozwory odbyła się doniosła uroczystość. Odsłonięto i
poświęcono obelisk poświęcony wywiezionym na Sybir mieszkańcom wsi Rozwory i okolicznych
wiosek. Na uroczystość przybyli Sybiracy z rodzinami, Poczty sztandarowe, młodzież szkolna z
wychowawcami, Strażacy i oficjele. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. polową, której przewod-
niczył ks. biskup Janusz Stepnowski z Łomży. Występ młodzieży uświetnił tą uroczystość.
Grochówka i ciasta przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich smakowały wyśmienicie. Na
tak podniosłą uroczystość przybyło około 200 osób. Obelisk jest usytuowany na placu przy Remi-
zie Ochotniczej Straży pożarnej w Rozworach.

Tekst i zdjęcia: Nina Żyłko

Obelisk poświęcony deportowanym do ZSRR we wsi Rozwory

……………………………………………………………………………….…………………………………….

Obchody Dnia Sybiraka w Kole Związku Sybiraków w Dębicy

Mszą św.  w kościele Św. Jadwigi w intencji Sybiraków pozostałych na Syberii , zmarłych i jeszcze
żyjących rozpoczęły się uroczyste obchody Dnia Sybiraka w  Kole Związku Sybiraków w Dębicy.
Corocznie po mszy odbywają się uroczystości przy Grobie Nieznanego Sybiraka na Cmentarzu
Wojskowym w Dębicy. Chwila ciszy i skupienia.  
Wiązanki kwiatów w dowód pamięci złożyli Dębiccy Sybiracy, rodziny Sybiraków i lokalne wła-
dze. Wobec  Sybirackiego  Sztandaru  uczynili  to : Pan Piotr Chęciek - Starosta Dębicki z swym
zastępcą Adamem Pieniążkiem , Pan Marek Mikrut - Zastępca Wójta Gminy Dębica wraz z Panem
Piotrem Żyburą - Przewodniczącym Rady Gminy Dębica. Pan Mateusz Cebula - klub Radnych 



67 

UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA

PIS, Pan Stanisław Skawiński w imieniu Nowej Lewicy, Pan Sylwester Bieszczad - Komendant
Straży Miejskiej , z radnymi: Panią Renatą Barszcz i Panem Jerzy Kulą - imieniu Rady  Miasta Dę-
bica. Władz  miejskich  nie  było .  Dziękujemy wszytkom za udział w uroczystości, a dębickim
harcerzom na czele z Komendantem Hufca ZHP Panem Sławomirem Gleniem - szczególnie

Symboliczny Grób Sybiraka na Cmentarzu Wojskowym w Dębicy

W imieniu Koła wiązankę składają – Maria Aktyl, Jan Kudyba, Barbara Nożyńska
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Wiązankę składa Starosta Dębicki – Piotr Chęciek i wicestarosta Adam Pieniążek

………………………………………………………………………………………………………….

Obchody Dnia Sybiraka w Brzeźnicy
Złożeniem wiązanek pod Mauzoleum na Cmentarzu w Brzeźnicy rozpoczęliśmy w dniu 24 wrze-
śnia br. sybirackie uroczystości organizowane po raz pierwszy wspólnie z Gminą Dębica. Dokonali
tego - Kordian Borejko - Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie, Delegacja
Zarządu Oddziału Związku w Tarnowie z Prezesem Oddziału - Janem Kitą, Maria Aktyl, Jan Ku-
dyba, Barbara Nożyńska w imieniu Dębickich Sybiraków, Piotr Chęciek - Starosta Dębicki, Marek
Mikrut - Z-ca Wójta i Piotr Żybyra - Przewodniczący Rady - w imieniu Gminy Dębica, Maciej Ma-
łozięć - Z-ca Burmistrza i Józef Sieradzki - Przewodniczący Rady - w imieniu Miasta Dębica, Mar-
cin Ciszek - Dyrektor CKiB , Jan Halwa - Radny Gminy w imieniu społeczeństwa Brzeżnicy, Ppłk
Krzysztof Wydrzyński - d-ca 33 Batalionu Piechoty 3 Podkarpackiej Brygady WOT.
Apel Pamięci odczytał Krzysztof Glijer - major rez. W.P. - syn i wnuk Sybiraka, członek Koła Zw.
Sybiraków w Dębicy. Starosta, przedstawiciele Urzędu Gminy i Sybiracy zapalili znicze na grobie
Sybiraka Zbigniewa Godzisza współtwórcy Koła Sybiraków w Dębicy, jego wieloletniego prezesa.
Uchwałą Rady Gminy Dębica z dnia 15.07.2021 r uznanego tytułem honorowym "Zasłużony dla
Gminy Dębica". Uroczystościom towarzyszyły poczty sztandarowe i Orkiestra Gminy Dębica. 
Druga część obchodów odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzeźni-
cy. Uroczystość rozpoczęła się od odegrania Hymnu Sybiraków,  następnie wręczono odznaczenia:
Marii Nykiel w imieniu Prezydenta RP Starosta Dębicki Piotr Chęciek wręczył Krzyż Zesłańców
Sybiru. Za szacunek oraz sympatię dla Dębickich Sybiraków, za udzielane wsparcie i pomoc - Za-
rząd Główny Związku Sybiraków w Warszawie przyznał społeczności Gminy Dębica Odznakę Ho-
norową Sybiraka. Na ręce Przewodniczącego Rady Gminy - Piotra Żybury odznakę tę przekazał 
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Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków - Kordian Borejko. Taką też odznakę z rąk Prezesa
otrzymała Ludmiła Wasilewska - Członek Koła - repatriantka z Kazachstanu. Złotymi Odznakami
za Zasługi dla Związku Sybiraków uhonorowani zostali : Maria Aktyl - Prezes Koła w Dębicy, Sta-
nisław Rokosz - Wójt Gminy Dębica, Marek Mikrut - Zastępca Wójta Gminy Dębica, Marcin Ci-
szek – Dyrektor CKiB, Jurek Godzisz - Wiceprezes Koła w Dębicy, Barbara Nożyńska - Przewod-
nicząca Komisji Rewizyjnej oraz Krystian Fil - Wiceprezes Podkarpackiego Stowarzyszenia Miło-
śników Militariów w Rzeszowie, podkarpacki koordynator Fundacji "Nie zapomnij o nas" .
Wójt Gminy Dębica, wręczył statuetkę " Helena z Reyów" gościowi spotkania - Prezesowi Zarządu
Głównego Związku Sybiraków w Warszawie - Kordianowi Borejko, a Maria Aktyl złożyła podzię-
kowania za odznaczenia, za współpracę, za wsparcie i pomoc udzielane Sybirakom. Ludmiła Wasi-
lewska wspomniała o serdecznościach i pomocy jakie spotkały ją i jej córki po przyjeździe do Pol-
ski i osiedleniu się w Dębicy. Zaapelowała do władz, parlamentarzystów o wsparcie działań Gminy
Dębica i Wójta Stanisława Rokosza w prowadzonym procesie repatriacyjnym Polaków Z Kazach-
stanu - trwającym od 2019 roku i jak na razie bez konkretnych decyzji. 
Przewodniczący  Rady Gminy  Dębica  Piotr  Żybura  odczytał  Uchwałę  Rady Gminy  Dębica  na
mocy,  której  nadano tytuł  „Zasłużony dla  Gminy Dębica” zmarłemu Zbigniewowi Godziszowi
dawnemu mieszkańcowi Pustkowa Osiedla, Sybirakowi. Marek Mikrut Zastępca Wójta odczytał
laudację, w której przedstawił życiorys uhonorowanego. Wójt Gminy Stanisław Rokosz wręczył
Statuetkę, a odebrał ją Jerzy Godzisz - syn Zbigniewa Godzisza, który podziękował w imieniu całej
rodziny za przyznanie tego zaszczytnego tytułu swemu ojcu. 
Uroczystość zakończył montaż słowno muzyczny w wykonaniu młodzieży szkolnej i koncert pie-
śni żołnierskiej w wykonaniu Stowarzyszenie Orkiestry Dętej Gminy Dębica . 
Władze Gminy i Sybiracy, przejechali do Paszczyny aby pod Ścianą Pamięci Ekspozycji Histo-
ryczno Dydaktycznej przy Górze Śmierci zapalić znicze i upamiętnić tych którzy tu zginęli i prze-
bywali.
Zastępca Wójta - Marek Mikrut i Dyrektor GCKiB Marcin Ciszek zaprosili gościa - Kordiana Bo-
rejkę na wycieczkę po gminie aby pokazać mu kompleks sportowy w Pustkowie - Osiedlu, Uzdro-
wisko Latoszyn, "Rozdzielnię wiatrów" w Głobikowej, Park Owadów w Stobiernej. Następnego
dnia Dębiccy Sybiracy zapoznali swego prezesa z ekspozycjami w Parku Historycznym w Bliźnie i
wspólnie odwiedziliśmy Zespół Pałacowy w Łańcucie. W Łańcucie spotkaliśmy się też z Maria-
nem  Boczarem Sekretarzem  Oddziału  Związku  Sybiraków  w Przemyślu  i  członkiem  Zarządu
Głównego Zw. Sybiraków. To była wspaniała uroczystość i miłe spotkania.

Tekst i zdjęcia: Jerzy Godzisz 
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Mauzoleum Pamięci z urnami ziemi z 14 pól bitewnych Polaków 
w czasie II Wojny Światowej 

Akt wręczenia odznaczeń
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Pamiątkowe zdjęcie Prezesa Zarządu Głównego z tarnowskimi i dębickimi Sybirakami na tle
Ściany pamięci. 

…………………………………………………………………………………………………………..

Dębiccy Sybiracy gościli Prezesa Zarządu Głównego 
Związku Sybiraków

Korzystając  z  pobytu  naszego  gościa  Pana  Prezesa  Kordiana  Borejki  na  Ziemi  Dębickiej  i
Podkarpaciu  chcieliśmy  pokazać  mu  choć  część  ciekawostek  z  naszego  terenu.    Pokazaliśmy
więc  dawne  Zakłady  "Lignoza"  budowane  w  ramach  COP-u,  infrastrukturę  sportową  i
kulturalną  Gminy.  Władze  Gminy  pochwaliły  się  (a  mają  czym)  nowoczesnym  Uzdrowi-
skiem  Latoszyn,  Parkiem  Owadów  w  Stobiernej ,  Kompleksem  basenów  "Nemo"  w  Pustko-
wie,  budownictwem  i  drogami.   Zabraliśmy  też  naszego  Prezesa  na  teren  byłego  poligonu
SS-TruppenÜbungsPlatz Heidelager,  który znajdował się w Pustkowie ok. 10 km od Dębicy  (  tu
znajdziesz  szczegóły  :  https://heidelager.pl/index.php/historia/  )   jak  też  i  w  miejsce  wyrzutni
rakiet  V-2  w  miejscowości  Blizna ( tu  szczegóły:  https://www.parkhistorycznyblizna.pl/ ).
Popołudnie  spędziliśmy  w  Muzeum - Pałacu  w  Łańcucie  (  https://www.zamek-lancut.pl/pl/   ).
Mieliśmy  też  możliwość  poznania  sekretarza  Z.O. z  Przemyśla  -   Mariana  Boczara  który
przyjechał  do  Łańcuta  załatwić  związkowe  sprawy  z  Prezesem  Z.G.  

Tekst i zdjęcia: Jerzy Godzisz 
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Członek naszego Koła – wnuk i syn Sybiraków – mjr. Krzyssztof Glijer – saper – opowiada
Prezesowi Z.G. Zw. Sybiraków Kordianowi Borejce o robotach przy rozminowaniu miejscowego
terenu demonstrując eksponaty które dziś znajdują się na terenie Parku Historycznego w Bliźnie. 

..................................................................................................................................................…

Nie zapomnijmy o przeszłości
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W 85. ROCZNICĘ DEPORTACJI W JASNEJ POLANIE

Na wniosek Prezesa Związku Polaków Kazachstanu Pani Katarzyny Ostrowskiej przy współpracy
z nauczycielem języka i kultury polskiej skierowanym do pracy w Kazachstanie przez ORPEG
panem  Stanisławem  Kamińskim,  Prezes  Zarządu  Głównego  Związku  Sybiraków  odznaczył
dwudziestu jeden najstarszych potomków Polaków deportowanych do Jasnej Polany w Północnym
Kazachstanie w 1936 roku.

Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków uroczyście wręczył Ambasador RP w
Kazachstanie Pan  Selim Chazbijewicz w sobotę 25 września 2021 roku w Domu Kultury wsi
Jasna Polana. Pan Ambasador przedstawił zarys historii deportacji,  uwarunkowania polityczne i
obecną  sytuację  ludności  polskiego  pochodzenia  w  Kazachstanie.  Odznaczonym  pogratulował
wyróżnienia i zapewnił, że władze i naród Rzeczpospolitej pamięta o nich.

Tekst i zdjęcia: Stanisław Kamiński

Od lewej Selim Chazbijewicz Ambasador RP w Kazachstanie, w strojach ludowych uczniowie 
Szkoły Średniej w Jasnej Polanie, Stanisław Kamiński nauczyciel języka polskiego skierowany do 
pracy dydaktycznej w Kazachstanie przez ORPEG, Katarzyna Ostrowska Prezes Związku Polaków
Kazachstanu 
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Odznaczeni Złotą Odznaką Honorową: Anatolij Rafalski, Piotr Orżechowski, Nina Orżechowska, 
Anatolij Romaniuk, Jelena Urbanowicz, Aniela Wachowska, Kazimiera Mokrych, Kazimierz 
Koszarski, Kazimiera Koszarska, Julia Sarnicka, Galina Sarnicka, Karolina Kulikowska, Rafalina 
Zalewska, Józefa Sztelter, Polina Polańska, Kazimiera Możanowska, Józef Możanowski, Cezary 
Barewicz, Walery Goławski, Stanisław Mokrecki, Janina Mokrecka 

…………………………………………………………………………………………………...

Pamięci mieszkańców Harty deportowanych na Sybir

W poniedziałkowy poranek 20 września 2021 r. przedstawiciele przemyskiego Oddziału Związku 
Sybiraków Pani Stanisława Żak, Pani Teresa Paryna, Pani Krystyna Hańczuk, Pani Jadwiga 
Maszczak, Pan Mieczysław Tłuczek i Marian Boczar wzięli udział w uroczystościach 
upamiętniających deportację mieszkańców Harty na Sybir.
Uroczystości rozpoczęły się mszą św. odprawioną w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w 
intencji tych, którzy odeszli z tego świata z prośbą o dar życia wiecznego oraz o Boże 
błogosławieństwo dla żyjących Sybiraków i ich rodzin. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił
ks. Tomasz Węgrzyński – proboszcz.

Po nabożeństwie zgromadzeni udali się przed budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk 
Chłopskich i pod tablicą z nazwiskami deportowanych złożyli kwiaty i zapalili znicze. Dalsza 
część uroczystości odbyła się w budynku szkoły. Uczniowie przygotowali wzruszający program 
artystyczny. Biorąca udział w spotkaniu Pani Teresa Paryna – przemyska poetka zaprezentowała 
swoje wiersze.

Organizatorem uroczystości był Józef Sieńko i Dyrektor Szkoły Krzysztof Kędzierski

Tekst i zdjęcia: Marian Boczar
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Kościół pw. św. Mikołaja w Harcie 

Sztandar przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków 
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Harcie 

Przedstawiciele przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków. Od lewej: Mieczysław Tłuczek, 
Jadwiga Maszczak, Teresa Paryna, Krystyna Hańczuk, Stanisława Żak 
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Pamiętając o przemyskich Sybirakach

Na scenę został zaproszony ks. prałat Jan Mazurek pełniący obowiązki duszpasterza przemyskiego
Oddziału prawie 10 lat. Duszpasterz otrzymał od wdzięcznych za posługę Sybiraków stułę kapłań-
ską  z  wyhaftowanym  godłem  Związku  Sybiraków  i  wizerunkiem  Matki  Bożej  Nieustającej
Pomocy. Z nieukrywanym zaskoczeniem i wzruszeniem przyjmował dar przemyskich Sybiraków.
Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków pan Kordian Borejko nadał za szczególne zasługi
na rzecz Związku Sybiraków Srebrną Odznakę dla: Pana Bogusława Słabickiego – Wójta Gminy
Orły, Pani Małgorzaty Hawro – Przewodniczącej Rady Gminy Orły, Pana Jana Charchana -Sybi-
raka i  Pana Andrzeja Stawarza – wiceprezesa Zarządu Oddziału.  Odznakę Honorową Sybiraka
otrzymała   Pani Teresa Paryna – przemyska poetka i Pan Krzysztof Góral – członek Oddziału,
wnuk Sybiraczki. W imieniu Prezesa Zarządu Głównego wręczenia dokonał Marian Boczar. 
Spotkanie okolicznościowe w hołdzie żyjącym Zesłańcom Sybiru występem uświetnili uczniowie
Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Adama Mickiewicza w Przemyślu. Od wielu lat Dyrekcja Szkoły i
Nauczyciele współpracują z przemyskim Oddziałem Związku Sybiraków czynnie angażując się w
projekty skierowane do młodzieży. Do występu uczniów przygotowali nauczyciele: Pani Monika
Góruk i Pan Marcin Duma i Pan Łukasz Cebenko. 
Szczególnym akcentem był akt wręczenia pisemnych podziękowań każdemu Sybirakowi z przemy-
skiego Oddziału podpisanych przez prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków Pana Kordiana
Borejko  i  prezes  przemyskiego  Oddziału  Związku  Sybiraków  Panią  Stanisławę  Żak.  Pisemne
podziękowania zostały skierowane do osób i instytucji, które wspierają działalność Związku Sybi-
raków wśród wyróżnionych byli: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pan Piotr Pilch,
Starosta Powiatu Przemyskiego Pan Jan Pączek, Prezydent Miasta Przemyśla Pan Wojciech Bakun,
Wójt Gminy Orły Pan Bogusław Słabicki, ks. prałat Stanisław Czenczek, Dyrektor Archiwum Pań-
stwowego w Przemyślu Pani Elżbieta Laska, Dyrektor Centrum Kulturalnego Pan Janusz Czarski,
Dyrektor Rozgłośni Radio „Fara” ks. Andrzej Bienia, Dyrektor TVP 3 Pan Józef Matusz, Kierow-
nik Programowy Przemyskiej Telewizji Kablowej „Toya” Pan Janusz Kroczek.
Na zakończenie obecni zostali  zaproszeni na poczęstunek  przygotowany przez Stowarzyszenie
„AKTYWNI RAZEM”  z Zadąbrowia – Gmina Orły.

Tekst: Stanisława Żak
Zdjęcia: Łukasz Sztolf, Katarzyna Boczar
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Poczet Sztandarowy przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków. Od lewej: Andrzej Stawarz,
Krzysztof Góral, Jan Filozof 

Na zdjęciu: Jolanta Sawicka – Wicewojewoda Podkarpacki, Od lewej: Jan Filozof odbierający 
Medal „Pro Patria” w imieniu Pani Ludwiki Turowskiej, Pani Bożena Stępka odbierająca Medal 
Pro Bono Poloniae w imieniu Pani Joanny Preiss, Pan Stanisław Hańczuk odznaczony Medalem 
„Pro Patria”, Pani Janina Boczar odznaczona Medalem „Pro Patria”, Pani Stanisława Żak 
odznaczona Medalem Pro Bono Poloniae i Pani Maria Wielgosz odznaczona Medalem „Pro Patria”
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Od lewej: Stanisława Żak – prezes Oddziału, ks. prałat Jan Mazurek – kapelan Oddziału, Marian
Boczar – sekretarz Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu

Od prawej uhonorowani Srebrną Odznaką za Zasługi: Pan Bogusław Słabicki – Wójt Gminy Orły, 
Pani Małgorzata Hawro-Przewodniczaca Rady Gminy Orły, Pani Stanisława Żak odbierająca 
odznaczenie w imieniu Pana Jana Charchana, Pan Andrzej Stawarz – Wiceprezes Zarządu 
Oddziału, Pan Marian Boczar – członek ZG ZS
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Odznaczeni Odznaką Honorową Sybiraka Pani Teresa Paryna i Pan Krzysztof Góral z członkiem
Zarządu Głównego Związku Sybiraków 

.….….……….……..……..………….…….……….………….….……….…………….……….…

Honorowe medale dla Sybiraków

Z okazji Światowego Dnia Sybiraka, w 82. rocznicę sowieckiej napaści na Polskę, przedstawiciele
Rady i Zarządu Powiatu w Brodnicy przyznali Medale Pamiątkowe „Ubi Concordia, Ibi Victoria”
(Gdzie Zgoda, Tam Zwycięstwo)   dwojgu brodnickim Zesłańcom Sybiru. Otrzymali je członkowie
Koła Związku Sybiraków w Brodnicy - Leokadia Zalewska i Antoni Stasiak. Wyróżnienie zostało
przyznane za długoletnią pracę i zaangażowanie w Kole Związku Sybiraków w Brodnicy, za krze-
wienie wartości patriotycznych wśród młodzieży szkolnej oraz w podziękowaniu za kultywowanie
pamięci o losach rodaków zesłanych, poległych i pomordowanych na Syberii. Medale miały zostać
wręczone w dniu obchodów rocznicy sowieckiej agresji na nasz kraj, podczas corocznej ceremonii
w Technikum im. Zesłańców Sybiru w CKZiU w Brodnicy przy ul. Karbowskiej. Z uwagi na bez-
pieczeństwo sanitarne honorowe wyróżnienia zostały wręczone na indywidualnych spotkaniach w
brodnickim starostwie.   W poniedziałek, 4 października medale z dyplomami przekazali wyróż-
nionym wraz z wyrazami szacunku i uznania starosta Piotr Boiński i wicestarosta Stanisław Kosa-
kowski w obecności Justyny Bartoszewskiej, prezes Koła Związku Sybiraków w Brodnicy. Antoni
Stasiak nie mógł przybyć po wyróżnienie in persona. W jego imieniu medal odebrała córka Jolanta
Szraga, która podjęła się misji przekazania wyróżnienia ojcu. Leokadia Zalewska zjawiła się na
uroczystym spotkaniu w starostwie osobiście.

Tekst: Justyna Bartoszewska
Zdjęcia: P. Majchrzak 



83 

UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA

 

Na zdjęciu od lewej: starosta brodnicki Piotr Boiński, Jolanta Szraga – córka uhonorowanego
Antoniego Stasiaka, Justyna Bartoszewska – prezes Koła Związku Sybiraków w Brodnicy,

wicestarosta Stanisław Kosakowski 

Wręczenie Medali Ubi Concordia, Ibi Victoria Leokadii Zalewskiej (z lewej) i Antoniemu
Stasiakowi, w imieniu którego medal odebrała córka Jolanta Szraga 
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Historia NKA „Dom Polski” w Krasnojarsku

Krasnojarska  Miejscowa  Organizacja  Narodowo-Kulturalna  Autonomia  „Dom  Polski” została
utworzona w 1997 roku jako organizacja społeczna – następca zjednoczenia polonijnego w Krasno-
jarsku z 1991 roku. Obecnie w kraju krasnojarskim mieszka około trzech tysięcy Polaków, a w
samym Krasnojarsku ponad tysiąc osób. W XVIII, XIX i na początku XX wieku wśród zesłańców
na Syberię było wielu Polaków, którzy zdecydowali się pozostać w naszym regionie. Tak więc
obecnie do „Domu Polskiego” należą zarówno Polacy, jak i osoby polskiego pochodzenia.  Głów-
nymi celami „Domu Polskiego” są: odrodzenie narodowych tradycji polskich, 
nauka  języka  i  historii  Polski.  Głównymi  obszarami  działalności  autonomii  były:  historyczno-
archiwalne, kulturalne, masowe, wydawnicze, propagandowe i edukacyjne.
„Dom Polski”  od zawsze aktywnie współpracował z  Międzynarodowym Centrum Kultury oraz
Krasnojarskim Zespołem Muzeów Kulturalno-Historycznych. W 1997 r. wspólnymi siłami zorga-
nizowano wystawę „10 z Krakowa”, na której przedstawiono mieszkańcom Krasnojarska prace
dziesięciu znanych polskich artystów z jednego z najpiękniejszych miast Europy – Krakowa. 
Badania  historyczne stały  się  jednym z  wiodących obszarów działalności  autonomii.  Studiując
dokumenty  archiwum regionalnego  w Krasnojarsku,  członkowie  autonomii  odtwarzają  historię
pobytu Polaków w obwodzie krasnojarskim. W 2000 roku autonomia zorganizowała klub histo-
ryczno-genealogiczny „Rodzina”. Od tego czasu zbierano materiały do sporządzenia spisu zmar-
łych mieszkańców Krasnojarska polskiego pochodzenia, pochowanych na cmentarzach miejskich.
Praca ta  nie  tylko dostarczy wielu informacji  historykom, ale może pomóc rozwiązać problem
moralny obecnego pokolenia – pokuty wobec przodków za zniszczone groby. Dorośli wraz z dzieć-
mi opiekują się grobami Polaków. 
Najważniejszym wydarzeniem 2001 roku było 10-lecie NSA „Dom Polski”, które odbyło się w
dniach 25-28 maja. W ramach jubileuszu i Dni Kultury Polskiej autonomia zorganizowała między-
narodowe seminarium „Polacy na Syberii” oraz spotkania z działaczami ruchu polonowego.
W 2003 roku ukazał się pierwszy tom zbioru Polacy nad Jenisejem, poświęcony 140. rocznicy
powstania styczniowego w Polsce. Ten zbiór materiałów na temat historii Polaków w Krasnojarsku
i byłej prowincji Jenisej został opublikowany przez Krasnojarską regionalną autonomię narodowo-
kulturalną „Dom Polski” przy wsparciu Departamentu Spraw Religijnych i Etnicznych Administra-
cji Terytorium Krasnojarskiego i Funduszu ”Pomoc Polakom na Wschodzie” w Warszawie. 
Tak więc dziś Dom Polski ma wiele sukcesów i osiągnięć: jest klasa do nauki języka polskiego,
organizowany jest zespół folkloru polskiej pieśni i tańca „Stokrotki”, ukazuje się kwartalnik dwuję-
zyczny „Przyjaźń”, zbiór „Polacy nad Jenisejem”, członkowie Klubu Historyczno-genealogicznego
„Rodzina” zajmują się zestawianiem drzew genealogicznych i badaniem materiałów historycznych.
Miłośnicy muzyki i polskiej poezji mają okazję regularnie odwiedzać salony muzyczno-poetyckie
„Z Polską w Sercu”. Dzieci zdobywają dobre praktyki językowe ucząc się w studiu teatralnym,
gdzie uczą się sztuk teatralnych w języku polskim. "Dom Polski" ma bliskie kontakty ze swoją
historyczną ojczyzną. Co roku grupa dzieci członków autonomii wyjeżdża do Polski na letnie prak-
tyki językowe i rekreację, a nauczyciele języka polskiego regularnie podnoszą swoje kwalifikacje
na letnich kursach miesięcznych. NCA stale prowadzi różne wydarzenia kulturalne i edukacyjne. 
Od 2019 roku „Dom Polski”  jest  członkiem parasolowej  organizacji  wszechrosyjskiej  Związek
Organizacji Polskich „Jedność”.

Daniel Gorbaczow
Prezes zarządu NKA „Dom Polski” 

w Krasnojarsku 
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Z obszernym tekstem można zapoznać się na stronie internetowej Zarządu Głównego
Związku Sybiraków www.sybiracyzg.pl

http://www.sybiracyzg.pl/
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Udział Warszawskich Sybiraków w IV Marszu Pamięci Sybiru Ziemi
Ostrowskiej

Oddział  Warszawski  Związku  Sybiraków  został  zaproszony  przez  Społeczność  Niepublicznej
Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie oraz Proboszcza Parafii pw. św.
Rocha w Jasienicy do udziału w IV Marszu Pamięci Sybiru Ziemi Ostrowskiej, który odbył się  w
dniu 8 października 2021 r. 

Szkoła ta jest bardzo aktywna w krzewieniu pamięci o Sybirakach.  Kolejnym jej przedsięwzięciem
jest organizacja Marszu i naszym obowiązkiem było wzięcie w nim udziału. Delegacja Oddziału z
Prezesem Stanisławem Sikorskim na czele oraz z Czesławem Czarkowskim i Leonem Zujko udała
się do Kalinowa zgodnie z zaproszeniem.

Pomnik Pamięci Zesłańców Sybiru w Kalinowie
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Delegacja Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków ze sztandarem- Leon Zujko, Czesław
Czarkowski i Stanisław Sikorski

..…..…….…..…….………….…..…….………….…..………..…….…..…….…..…….…..…….…..……..…..….…….

Nadanie imienia ,,Polskich Dzieci Sybiru” 
Szkole Podstawowej w Szczepankowie

W dniu 15.10.2021 roku odbyła się doniosła uroczystość nadania imienia ,,Polskich Dzieci Sybiru"
Szkole Podstawowej w Szczepankowie. W obecności Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i
Nauki Ministra Dariusza Piontkowskiego, Podlaskiego Kuratora Oświaty i przybyłych Sybiraków
dyrektor szkoły odebrał Uchwałę Rady Gminy Śniadowo w sprawie nadania imienia.  Ważnym
punktem programu było przekazanie szkole sztandaru ufundowanego przez Sybiraków ze Szcze-
pankowa, Śniadowa oraz lokalne społeczeństwo. Sztandar zaprojektowany przez łomżyńską Ar-
tystkę -Plastyczkę Panią Teresę Adamowicz ma na jednej stronie napis Bóg, Honor, Ojczyzna a na
drugiej jakże wymowny obrazek – grupa biednych zmarzniętych polskich dzieci. Noc a One idą
trzymając się biało czerwonej wstążki. Nad nimi pełne gwiazd zimnie obce syberyjskie niebo. 
Niezapomniane wrażenie wywarła na gościach część artystyczna w wykonaniu uczniów odnosząca
się do bolesnej historii lat wojennych powiązana z przymusową wywózką mieszkańców Szczepan-
kowa na Syberię. Sybiracy nie kryli wzruszenia ponieważ byli tacy którzy chodzili do tej Szkoły a
dziś są starcami. Prezes Danuta Pieńkowska -Wolfart w asyście Sekretarz Niny Żyłko udekorowała
OHS dyrektora Szkoły Arkadiusza Dobrzyjałowskiego a do biblioteki szkolnej przekazali 3 Albu-
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my Znaki Pamięci. Uroczystość zakończyła się wspólnym obiadem w remizie strażackiej który
przygotowali członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Szczepankowie. Ta uroczystość na długo zo-
stanie w pamięci uczestników. 

Sztandar Szkoły w Szczepankowie 
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Wyjazd Sybiraków z Warszawy do Muzeum Pamięci Sybiru

W czwartek 28 października do Muzeum Pamięci Sybiru przybyli Sybiracy z Warszawskiego Od-
działu Związku Sybiraków. Organizatorem wyjazdu było koło Warszawa-Ochota a mógł się on od-
być dzięki pomocy finansowej Dzielnicy Ochota. Grupa liczyła 50 osób a w jej skład oprócz Sybi-
raków wchodzili też zaproszeni Kombatanci AK,  Przedstawiciele Fundacji Polska Niepodległa,
więźniarki z Mauthausen-Gusen oraz delegacja radnych z dzielnicy Ochota. Celem wizyty było
zwiedzenie nowo otwartego Muzeum na które środowisko Sybiraków czekało z utęsknieniem. In-
tencją tego wyjazdu była również okazja przekazania do Muzeum kolejnych pamiątek. Kierowni-
kiem i przewodnikiem wyjazdu był niezastąpiony Czesław Czarkowski. 
„To muzeum jest hołdem dla Was i Waszych bliskich, Sybiraków. Przemawiać ma zwłaszcza do
młodszych pokoleń” – powiedział na powitanie dyrektor Muzeum, profesor Wojciech Śleszyński
który osobiście nas powitał.
Sybiracy warszawscy przywieźli ze sobą dary dla Muzeum:
- malutki modlitewnik z 1911 r. należący do urodzonej w 1904 r. Marii Zdybek. Miała go ze sobą w
Republice Komi, do której deportowano ją w 1940 r. Spędziła tam 6 lat. „Była kierownikiem Pol-
skiego Domu Dziecka. Przywiozła z zesłania do Polski 150 dzieci polskich i żydowskich”
- Wraz z książeczką Muzeum otrzymało obrazek też wykonany w 1941 r., przedstawiający Marię
Zdybek z córką Cecylią i synem Zdzisławem.
- Symbolicznym momentem było przekazanie Muzeum Pamięci Sybiru sztandaru należącego nie-
gdyś do Koła Związku Sybiraków w Legionowie. „Członkowie koła odeszli już na tamten świat” –
powiedział wiceprezes Zarządu Głównego  Związku Sybiraków Mieczysław Pogodziński „Jest nas
coraz mniej. Ci z nas, którzy zostali wywiezieni jako dzieci, a ja się do nich zaliczam, mają dziś
80-90 lat” – podkreślił Sybirak.
Dary przekazywane przez Sybiraków i ich rodziny są istotną częścią zbiorów Muzeum Pamięci Sy-
biru. „Coraz więcej osób w porozumieniu z rodzinami decyduje się na przekazywanie nam swoich
pamiątek – mówił do zgromadzonych dyrektor Muzeum. „Jesteśmy za to niezmiernie wdzięczni,
przy czym podkreślamy, że zdajemy sobie sprawę jak trudno rozstać się z rodzinnymi pamiątkami”
– przyznawał. „Jednak zapewniamy, że w Muzeum te wszystkie przedmioty będą należycie zabez-
pieczone i przetrwają dla następnych pokoleń” – zapewnił dyrektor. 
„Muzeum Pamięci Sybiru zapewnia wszystkim przekazanym mu pamiątkom fachową opiekę” –
mówiła kierująca Działem Zbiorów Katarzyna Śliwowska, która także była obecna na spotkaniu z
Sybirakami. „Tworzymy najlepsze warunki, dzięki którym obiekty trwać będą przez kolejne lata.
Naukowcy będą mogli je badać i opisywać, będą mogły trafić na ekspozycję, z czasem wszystkie
znajdą się w ogólnodostępnym katalogu online” – tłumaczyła specjalistka. 
Po spotkaniu i  przekazaniu darów udaliśmy  się  z przewodnikami na wystawę stałą.  Ożywały
wspomnienia, dlatego niektórzy do opowieści przewodnika dodawali swoje uwagi i historie. Jak
zwykle po zwiedzaniu byliśmy pełni wrażeń a jednocześnie trochę zawiedzeni. Trudno przekazać
gehennę przeżyć Sybiraków w takim miejscu, ale jednocześnie brakuje nam bardziej wyrazistych
form oddziaływania na wyobraźnię zwiedzających. Sybiracy znają to z własnych przeżyć, a arte-
fakty mają przemawiać do młodego pokolenia w bardziej wyrafinowany sposób. 
Rozumiemy, że przez ponad 50 lat były w Polsce objęte zakazem upublicznienia prace przedsta-
wiające zbrodnie sowieckich okupantów. Ich przekaz przeczył państwowej prawdzie przedstawia-
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jącej sowiecką Rosję jako kraj dobrobytu, jako sojusznika Polski i mocarstw sprzymierzonych w
walce z faszystowskimi Niemcami. Dopiero przemiany w polityce po 1989 roku pozwoliły na uka-
zanie się wydawnictw i produkcji filmowych mówiących o tych czasach. 
Ci, którzy przeżyli obozy niemieckie nie musieli swoich przeżyć ukrywać. Mogli o nich głośno
mówić. Do milczenia byli zmuszeni powracający z Kraju Rad, zwłaszcza członkowie rodzin Ofiar
zbrodni  katyńskiej.  Milczały  kobiety  „dumne  Polki”,  jak  je  nazywano,  zwłaszcza  te,  które  w
GUŁagu upolowali  urkowie  (kryminaliści),  te  które  w specposiołach  zdeterminowane walką  o
przeżycie dzieci świadomie szły na usługi np.: magazynierów za cenę garści kaszy dla umierają-
cych z głodu dzieci. Milczały, bo nie mogły i nierzadko nie chciały mówić. Cóż od innych, nie
mających pojęcia o tamtym świecie, mogły się spodziewać. W dzisiejszych czasach istnieją techno-
logie które w bardziej wyrafinowany sposób mogą oddziaływać na wyobraźnię ludzi. 

Tekst i zdjęcia: Leon Zujko 

Delegacja Sybiraków przekazuje sztandar Dyrektorowi Muzeum
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Dyrektor Muzeum prezentuje Sztandar

Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Mieczysław Pogodziński i Dyrektor Muzeum
profesor Wojciech Śleszyński 
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Święto Niepodległości w przemyskich przedszkolach
W ramach obchodów 103. rocznicy Odzyskania Niepodległości dzieci z Przedszkola Nr 3 i Przed-
szkola  Nr  14  im.  Czytelników Życia  Przemyskiego  przygotowały  dla  przemyskich  Sybiraków
występ słowno-muzyczny. Doniosłość wydarzenia podkreślał galowy strój przedszkolaków i pięk-
ne wykonane przez nich kotyliony w barwach narodowych. Uroczystość rozpoczęła się od polone-
za i hymnu państwowego. Starszaki wystąpiły z patriotycznym programem artystycznym - recyto-
wały wiersze i śpiewały piosenki.
Święto Niepodległości  w obu placówkach przedszkolnych stało się okazją  do przeprowadzenia
lekcji patriotyzmu dla najmłodszych członków naszego społeczeństwa - przedszkolaków. Podkre-
ślić  należy  profesjonalizm  w  wykonaniu  Mazurka  Dąbrowskiego  przez  dzieci--przedszkolaki
niezależnie od wieku wykonały cały tekst hymnu narodowego z pamięci!

Tekst: Stanisława Żak
Zdjęcia: Marian Boczar
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Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego w Przemyślu

W klasztorze Ojców Karmelitów Bosych w Przemyślu w dniach 18.11 - 20.11. 2021 r. odbyło się
Triduum poświęcone wspomnieniu św. Rafała Kalinowskiego - sybiraka. Święty Rafał Kalinowski
uznawany jest za jednego z patronów Sybiraków. Wspominamy też bł. ks. Władysława Bukowiń-
skiego - Apostoła Kazachstanu, który jest patronem przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków.
W wydarzeniu - na zaproszenie Zakonu - udział wzięli  przedstawiciele przemyskiego Oddziału
Związku Sybiraków. Na zakończenie Triduum 20 listopada została odprawiona Msza św. podczas,
której modlono się o życie wieczne dla zmarłych Sybiraków i błogosławieństwo Boże dla żyją-
cych.
Kaznodzieja głosząc Słowo Boże przypomniał los Zesłańców Sybiru z okresu II wojny światowej. 
Kazania głosił przybliżając postać świętego o. Sylwester Potoczny. Po mszy św. w kaplicy 
poświęconej świętemu Rafałowi Kalinowskiemu, w której znajduje się tablica upamiętniająca 
przemyskich Sybiraków, została odmówiona litania.

Tekst: Stanisława Żak
Zdjęcia: Marian Boczar

Na zdjęciu: Ewa Mazur, Maria Zarzycka, Grażyna Dziuban, Łukasz Sztolf, Roman Rydzik, Maria 
Rydzik, o. Krzysztof Górski, Bożena Stępka, Ks. Mieczysław Faruń, Stanisława Żak, Andrzej 
Stawarz. 
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Kaplica Sybiraków w „Albertówce”

Miesiąc listopad, to jest szczególny miesiąc poświęcony głównie naszym krewnym i znajomym,
którzy odeszli, z różnych powodów /a szczególnie w okresach zesłań na Syberię przez władze car-
skie i ZSRR oraz okupacji niemieckiej podczas II w. św./. Ważne dni, to: Dzień Wszystkich Świę-
tych /01.11/, „Zaduszki” /02.11/, Święto Niepodległości /11.11/ i dzień św. Rafała Kalinowskiego /
20.11/ – patrona Sybiraków, zesłańca po Powstaniu Styczniowym, a przebywającego m.in. w Usole
Syberyjskie /byłem w tej miejscowości w 1949 i 2007 r./. Stąd, właśnie w tym dniu - św. Rafała -
mogliśmy się spotkać w „ALBERTÓWCE”. Modlitwa i wspomnienia z zesłania głównie Im po-
święcone, ale i każdemu z nas uczestniczących i Tych co nie mogli z nami pojechać, uważam /chy-
ba/ z przyczyn zdrowotnych! 

W dniu 20.11 o 9.30 wyjeżdżamy z Wrocławia dwoma autobusikami, aby ok. 11.30 osiągnąć „Al-
bertówkę” w Jugowicach – „posiadłość” ks.  prof.  Franciszka Głóda.  Udział  w spotkaniu biorą
m.in.: wiceprezesi, pp.: Ryszard Janosz i Roman Janik. Po południu dojeżdża Prezes p. Eugeniusz
Kuszka. Razem Było nas Sybiraków, w różnych okresach do 28 osób. W Kaplicy Sybiraków, po
krótkiej  modlitwie,  ksiądz  Franciszek  poświęcił  tablicę  pamiątkową  przeznaczoną  śp.  Lucyny
Zgłobickiej-Więcławskiej – wykonanej przez Prezesa ZO p. Eugeniusza Kuszkę! Dziękujemy w
imieniu Koła i Rodziny! 

Wieczór 20.11 spędziliśmy w „Sali kominkowej” gdzie po krótkich rozmowach śpiewaliśmy pio-
senki patriotyczne i biesiadne. Głosy trochę szwankowały, lecz mieliśmy przy tym wiele radości i
śmiechu. Kilka piosenek łącznie z pierwszym hymnem Zesłańców „Bradiaga” /Włóczęga/. Śpiewa-
liśmy też piosenki na życzenie uczestników, szkoda, że czasami brakowało nam słów … i tutaj
przydał się nam internet. Dobrze, że świat poszedł do przodu … a MY- musimy ciągle doganiać …
czyli się uczyć! Dziękujemy ks. prof. Franciszkowi za owocny pobyt, gdyż była: i msza św., i mo-
dlitwa, i zwiedzanie posiadłości, i spacery, a nawet „wieczór z piosenką”, nie mówiąc o informacji
o działalności naszego ZO! 

Wszystkim Uczestnikom naszego Spotkania serdecznie dziękuję za aktywny udział, Paniom Aga-
cie, Bogusławie i Marii jak i innym Osobom za ciasto i wzbogacenie naszego stołu… nie tylko sło-
dyczami.  Personelowi zabezpieczającemu nasze wyżywienie specjalne podziękowania za smaczne
i kaloryczne posiłki, za wszelką pomoc, a szczególnie za przygotowanie serków /kozich/ - pysz-
nych oraz soków z aronii. 

Szczególne podziękowania kieruję pp. Agnieszce za pomoc w uruchomieniu naszych środków 
masowego przekazu i Angeli za piękny śpiew podczas mszy św. Panom kierowcom pp. Andrzejowi
i Tadeuszowi za bezpieczne dowiezienie i powrót.

Tekst i zdjęcia: Antoni Tunkiewicz
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Kaplica Sybiraków 
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Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 96 lat 
odszedł na wieczna wartę do Pana

śp. Ryszard Piotrowski

Dnia  13  września  2021  r.  odbyła  się  uroczystość  pogrzebowa  
Ryszarda Piotrowskiego który odszedł w wieku 96 lat. Po reaktywacji Ryszard
Piotrowski włączył się w działania organizacyjne Związku Sybiraków. 10 lutego
1991  roku  wybrano  go  Prezesem  zarządu  Oddziału  Warszawskiego  Związku
Sybiraków. W tamtym okresie główna praca całego zarządu Oddziału skupiała
się  głównie  na  weryfikacji  dokumentów  członkowskich  i  na  staraniach  o
uprawnienia  kombatanckie,  a  także  na  pomocy  socjalnej  udzielanej  osobom
znajdującym się w trudnym położeniu materialnym. Był to bardzo trudny okres
dla  związku  wymagający  dużych  nakładów pracy.  14  czerwca  1992 roku  na
Cmentarzu  Komunalnym,  dawnym  Wojskowym  na  Powązkach,  postawiono
symboliczny Krzyż będący repliką krzyża w Miednoje zbudowany i wzniesiony
dzięki inicjatywie i pracy członków Koła Ochota, w miejscu gdzie stał przed II
wojną  światową  Krzyż  postawiony  w  miejscu  planowanego  w  przyszłości
monumentu.  Krzyż na Symbolicznej  Mogile  Sybiraków, znajdującej  się  obok
Kwatery Powstańców 1863 roku poświęcił ksiądz biskup Zbigniew Kraszewski.
Ryszard  Piotrowski  trzykrotnie  był  wybierany  na  funkcję  prezesa  Oddziału
Warszawskiego  Związku  Sybiraków.  W  czasie  ostatniej  swojej  kadencji
doprowadził do budowy pomnika “Golgoty Wschodu” w miejsce symbolicznego
Krzyża  na  Symbolicznej  Mogile  Sybiraków  w  kwaterze  C15  na  cmentarzu
komunalnym  (dawne  Powązki  Wojskowe)  obok  której  spoczął  na  wieczny
odpoczynek. Do jego licznych zasług trzeba dołączyć inicjatywę opracowania 2
filmów „Losy zesłańców Sybiru” oraz „Udział Żołnierzy Sybiraków na frontach
II  wojny  światowej”  które  zyskały  dużą  popularność  .  Był  „Honorowym
Prezesem Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków”.  W ostatnim okresie
swojego życia był mniej aktywny z powodu opieki nad ciężko chorą żoną i ze
względu na własny stan zdrowia.

Cześć jego Pamięci
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Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 90 lat 
odszedł na wieczna wartę do Pana
śp. Jan Truszkowski - Sybirak

Długoletni Prezes Koła Związku Sybiraków w Kolnie.
Były nauczyciel, profesor, Dyrektor LO w Kolnie. Poeta Prozaik, filmowiec, 

wydał 3 książki ,,Wstawaj na Sybir nas wiozą”, ,,Urodzeni na Syberii” i ,,Smak
Życia „. Autor wielu publikacji i artykułów o tematyce sybirackiej.

Odznaczony m.in. Krzyżem Zesłańców Sybiru, Medalem ,,Świadek historii ”
Odznaką Honorową Sybiraka, Złotą Odznaką Honorową.

Pozostanie w naszych sercach jako wspaniały kolega – społecznik.

Cześć jego Pamięci .
Zarząd Oddziału i Sybiracy z Łomża .

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 89 lat 
odszedł na wieczna wartę do Pana
śp. Andrzej Bohdanowicz „Koń”

Człowiek Wolny, Wilniuk i Sybirak

Msza święta żałobna odprawiona zostanie w poniedziałek 15 listopada 2021 roku 
o godzinie 12.00 w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach, po czym 

nastąpi odprowadzenie na cmentarz miejscowy do grobu rodzinnego.

O czym zawiadamia

Rodzina

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy,  w wieku 79 lat
odszedł na wieczną wartę do Pana

śp. Mieczysław Wirszyc

Był zesłańcem do Kazachstanu (rodzina wywieziona 10 lutego 1940 r.). 
Wrócił do Polski 26 marca 1946 r. Wieloletni, zasłużony prezes Koła 
Związku Sybiraków w Sulęcinie, wiceprezes Oddziału Związku Sybiraków 
w Gorzowie Wielkopolskim, członek Zarządu Głównego Związku 
Sybiraków, radny Rady Gminy w Bledzewie.

Zarząd Oddziału Związku Sybiraków Gorzowie Wielkopolskim
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Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 83 lat 
odszedł na wieczna wartę do Pana

śp. Marian Sławiński

Zarząd  Związku  Sybiraków  Koło  Legnica  dnia  15  października  2021  r.
pożegnał wieloletniego działacza naszego zarządu pana Mariana Sławińskiego

Marian Sławiński urodził się 01 maja 1938 r. w miejscowości BÓR, powiat
DZISNA, województwo WILNO. Przez całe życie modlił się do Matki Bożej
Ostrobramskiej, to sprawiło, że był jednym z inicjatorów sprowadzenia kopii
Obrazu  Matki  Bożej  Ostrobramskiej  do  naszego  kościoła  p.w.  Św.  Trójcy.
Przy tym obrazie modlimy się na naszych comiesięcznych Mszach w intencji
sybiraków.

Marian  Sławiński  przeżywał  bardzo  sprawę  budowy  Pomnika  Zesłańcom
Sybiru, z ogromnym zaangażowaniem włączył się w działania Zarządu Koła,
które doprowadziły dzięki poparciu Prezydenta Miasta Legnicy pana Tadeusza
Krzakowskiego i Rady Miasta oraz sponsorowi „KGHM Miedź Polska” do
powstania Pomnika.

Za swoją społeczną pracę na rzecz środowiska Sybiraków Marian Sławiński
był wielokrotnie odznaczony, m.in.:  HONOROWĄ ODZNAKĘ SYBIRAK,
KRZYŻEM  ZESŁAŃCÓW  SYBIRU,  MEDAL  NA  90  ROCZNICĘ
POWSTANIA  ZWIĄZKU  SYBIRAKÓW,  ZŁOTĄ  ODZNAKĘ  ZA
ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU SYBIRAKÓW,l  MEDALEM „PRO PATRIA”,
Medal „OPIEKUNA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ” 13 sierpnia 2021 r.

Zapamiętamy  Mariana  jako  uczciwego,  ciepłego  człowieka,  który  zawsze
służył  pomocą,  serdecznego  o  wysokiej  kulturze  osobistej.  Był
prawdziwymPrzyjacielem.  Będzie  nam Go bardzo brakowało.  My sybiracy
jesteśmy  wielką  rodziną,  która  dzisiaj  żegna  bardzo  dobrego,  ciepłego,
porządnego człowieka.  Pokój Jego duszy.

Zarząd Związku Sybiraków Koło Legnica.
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