
 
 
 
 
 

 
KRONIKA 
 
 
• XII MARSZ ŻYWEJ PAMIĘCI POLSKIEGO SYBIRU  

BIAŁYSTOK – 6-7 WRZEŚNIA 2012 ROKU 
 
Wśród wielu form pamięci o sowieckich deportacjach Polaków na Sybe-

rię, do Kazachstanu, na Daleki Wschód i w inne rejony byłego Związku Ra-
dzieckiego w okresie drugiej wojny światowej oraz w pierwszych latach po jej 
zakończeniu są pomniki, tablice pamiątkowe, nazwy ulic, szkół itp. Stanowią 
też one formę integrującą wielotysięczną rzeszę członków Związku Sybiraków, 
sygnalizującego po wielekroć konieczność trwania pamięci o tamtych wydarze-
niach, o których niestety jakże często zapomina prasa, radio i telewizja. Waż-
nym nośnym polsko-syberyjskiej tradycji dominującej od roku 2000 w działal-
ności Związku Sybiraków jest Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru odbywa-
jący się corocznie w Białymstoku.  

Pisał o nim przed laty bard polskiego sybirackiego losu Marian Jonkajtys 
(1931-2004) w wierszu „Marsz Żywej Pamięci Sybiraków”: 

My, uczniowie szkół, młodzież! 
Idziemy – z powodu 
Rocznicy wbicia Polsce 
„Noża w plecy” od Wschodu, 
By wydźwignąć ponad swary 
Skłóconych partii znaków 
W „Marszu Żywej Pamięci” 
Sztandary Sybiraków! 

Trzeba zatem powiedzieć, że wytworzył się trwający już ponad dwana-
ście lat rodzaj nowej rzeczywistości, którą nazwać można dorocznym Świętem 
Sybiraków. Śpieszą oni na nie z kraju i zagranicy, śpieszą uczniowie szkół  
i studenci oraz liczni mieszkańcy Białegostoku. Marsz ten wpisuje się niewąt-
pliwie w kartę historii miasta i świadomość historyczną jego mieszkańców oraz 
Białostocczyzny, którzy doświadczyli dotkliwych represji ze strony Związku 
Sowieckiego po zajęciu tych ziem w 1939 roku. Ważnym wyróżnikiem tego 
sybirackiego świętowania jest jego cykliczność nacechowana znaczącymi ele-
mentami takimi jak Msza święta, błogosławieństwo w obrządku katolickim  
i prawosławnym, Apel Poległych, salwa honorowa, składanie kwiatów czy za-
palanie zniczy przy Pomniku-Grobie Nieznanego Sybiraka. Można więc powie-
dzieć, że włączają się one w całość tej uroczystości i dopełniają jej znaczenie, 
które znajduje odbicie w rozmowach uczestników – odczytywanych jako uzna-
nie dla władz administracyjnych i samorządowych Białegostoku oraz Związku 
Sybiraków. Najogólniej mówiąc pozwalają one dostrzec pełnię tego święta  
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i jego znaczenia dla pamięci kulturowo-historycznej o minionym czasie sybe-
ryjskich zesłań. Dostrzega się też to w rozmowach między uczestnikami pozwa-
lającymi uchwycić pełnię znaczenia Marszu naznaczonego zadumą i częstokroć 
łzą w oku, zwłaszcza w czasie gdy śpiewany jest Hymn Sybiraków. 

Tegoroczny XII Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru 
odbywał się pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który w dniu  
6 września przed spotkaniem z sybirakami w Operze i Filharmonii Podlaskiej 
złożył kwiaty przy Pomniku-Grobie Nieznanego Sybiraka oraz Pomniku Katyń-
skim. Witając tak zacnego Gościa, gospodarz Białegostoku Tadeusz Truskolaski 
powiedział, że w mieście tym ciągle żywa jest pamięć o zesłańczych doświadcze-
niach i podziękował za objęcie patronatem tegorocznego Marszu, który wpisał się 
już w patriotyczną tradycję tego kresowego miasta. 

 
 

 

 

Słowem-kluczem w wystąpieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
była pamięć o zesłaniach i pojednanie polsko-rosyjskie ściśle spokrewnione  
z pojęciem „wybaczenie”, co nie oznacza, że ma ono łączyć się z zapomnie-
niem. Pamięć o deportacjach na Syberię to stygmat polskiej tożsamości i stały 
element związków polsko-rosyjskich. Zna go wielu Polaków, świadków tamtej 
poniewierki i udręki. Nie można pomijać tej smutnej historii, cierpienia, głodu  
i śmierci na zesłaniu.  

Prezydent RP nawoływał do pojednania polsko-rosyjskiego. To naprawdę 
wielka i szlachetna idea – podkreślił – mówiąc jednocześnie, że „z bólu rodzą 
się rzeczy wielkie i piękne”, a sens pojednania tkwi nie w zapomnieniu krzywd  

Uczestnicy XII Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. 

Białystok 7 września 2012 roku. Fot. autor. 
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i zła, lecz w działaniach na rzecz wspólnego przezwyciężania przykrej przeszłości 
między Polską i Rosją, Polakami i Rosjanami. Dodajmy zarazem, że zwrot ten to 
wielotorowy i wielowymiarowy proces komunikacji społecznej po obu stronach, 
odsłoniający obraz złożonych stosunków rosyjsko-polskich. Dotyczy to wszyst-
kich poziomów doświadczania tych kontaktów łącznie z zesłaniami Polaków na 
Syberię w okresie drugiej wojny światowej i stanięcia twarzą w twarz  
z istotnymi wydarzeniami wypełniającymi polski los na nieludzkiej ziemi. Trak-
tując te sprawy w schemantyzującym z konieczności uproszczeniu można powie-
dzieć, że zwrot w tę stronę i odkrycie pełnej prawdy o zesłaniach na Syberię to 
będzie istotne zwieńczenie procesu polsko-rosyjskiego pojednania.  

 
 

 

 
Konsekwencją takiego myślenia jest decyzja władz miasta dotycząca 

utworzenia w Białymstoku Muzeum Pamięci Sybiru, którą poparł Prezydent 
Bronisław Komorowski podczas wspomnianego spotkania z sybirakami, dla 
których było to wydarzenie wyjątkowe, pierwsze w dziejach białostockiego 
Marszu Pamięci o sowieckich deportacjach. Następnie odznaczył On czterna-
ście osób szczególnie zasłużonych dla środowiska sybiraków, animatorów róż-
norodnych form trwania pamięci o Polskiej Golgocie Wschodu. Najwyższe 
odznaczenie czyli Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski otrzymała 
Karolina Kaczorowska, która również doświadczyła syberyjskiej zsyłki, wdowa 
po więźniu kołymskich łagrów, ostatnim Prezydencie RP na Uchodźstwie, bia-
łostoczaninie Ryszardzie Kaczorowskim; zginął On pod Smoleńskiem  
10 kwietnia 2010 r. Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski odznaczona zo-

Uroczysty Apel Poległych przed Grobem-Pomnikiem Nieznanego Sybiraka.  

Białystok 7 września 2012 roku. Fot. autor. 
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stała Irena Głowacka, inicjatorka reaktywowania Związku Sybiraków, wielce 
zasłużona animatorka różnych kierunków jego działalności.  

Po zakończeniu spotkania w filharmonii Prezydent udał się na Rynek Ko-
ściuszki gdzie w towarzystwie Marszałka Województwa Podlaskiego, Prezy-
denta Białegostoku i Posła Roberta Tyszkiewicza obejrzał wystawę poświęconą 
zesłaniom na Syberię, a następnie w Muzeum Wojska Polskiego wszedł do 
wagonu jakimi deportowano Polaków na zesłanie, stanowiącego jeden z jakże 
wymownych eksponatów przyszłego Muzeum Pamięci Sybiru, które uzyskało 
Jego poparcie. 

Historycznym świadectwem syberyjskiej tułaczki jest wspomniany już 
Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru wzmacniający tożsamość obywateli 

mieszkańców Białegostoku, zawsze wspierany przez jego włodarzy administra-

cyjnych i samorządowych, odbywający się w tym roku pod przewodnim moty-

wem „Wracamy do Ciebie Polsko”! Wzięło w nim udział kilkanaście tysięcy 

osób gromadzących się przed południem wokół Pomnika Katyńskiego w Parku 

Zwierzynieckim. Przybyli oni z całej Polski, sybiracy i ich dzieci, młodzież 
szkolna i wnuki sybiraków. Przyjechali z Białorusi, Łotwy, Ukrainy, USA  

i Wielkiej Brytanii. Przed rozpoczęciem Marszu odbyła się msza św. w Kate-

dralnej Cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy, celebrowana przez JE. Jakuba 

Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego. Sposobiących się do Marszu powitał 

Tadeusz Chwiedź, Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków mówiąc, że 

wielotysięczna społeczność przybywająca corocznie na tę uroczystość jest wy-

mownym dowodem hołdu wobec tych, którzy pozostali na nieludzkiej ziemi, 

ale i wyrazem pamięci o tragicznych związkach polsko-syberyjskich. Jest to 

lekcja historii o tułaczych losach po tajgach i tundrach Sybiru, po stepach Ka-

zachstanu i rozłogach Dalekiego Wschodu powtarzana corocznie przez uczest-

ników Marszu, którzy w chwili zesłania byli w większości dziećmi. Wsłuchując 

się uważnie w rozmowy prowadzone podczas Marszu można też powiedzieć, że 

jest on jednym z istotnych elementów wiodących do pojednania polsko-

rosyjskiego, ale i pamięci o doznanych krzywdach jakie sowiecki totalitaryzm 

zgotował naszemu narodowi. 

Przed wyruszeniem na trasę Marszu duchowni udzieli błogosławieństawa  
a orkiestra zagrała „Rotę”, której słowa odbijały się echem od okolicznych ka-
mienic. W powolnym rytmie ulicami Świętojańską, Mickiewicza, Branickiego, 
Piastowską i Sybiraków podążano do kościoła pw. Ducha Świętego, gdzie odbyła 
się Msza św. celebrowana przez JE. Abpa. Edwarda Ozorowskiego, Metropolitę 
Białostockiego, w asyście wielu księży i sybirackich sztandarów, podczas której 
homilię wygłosił ks. dr Tadeusz Kasabuła. Była to liturgia o szczególnym charak-
terze ekumenizmu, wiodąca jej uczestników do odległych zesłańczych posiołków 
a rodzące się indywidualne refleksje zmieniały się w wewnętrzne podziękowania 
Bogu za szczęśliwy powrót do kraju. Śmiało więc mogę powiedzieć, że cały 
Marsz przepojony jest etycznym maksymalizmem i refleksją nad wartościami 
czynienia z niego swoistego dopełnienia polskiego patriotyzmu i trwania pamięci 
o syberyjskich losach Polaków. 

Ostatnią z tych wartości można było dostrzegać cięgle po zakończeniu 
Mszy św. gdy w zadumie, a nieraz ze łzami w oczach i cichym szlochem opusz-
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czano świątynię, gdy udawano się przed Pomnik-Grób Nieznanego Sybiraka. 
Tam odbyły się ekumeniczne modlitwy za zmarłych w obrządku katolickim  
i prawosławnym, wzruszający Apel Poległych zakończony salwą honorową 
żołnierzy 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego.  

Ten wielce wzruszający fragment uroczystości rozpoczął Prezydent Bia-
łegostoku Tadeusz Truskolaski. Podobnie jak podczas spotkania z sibirakami  
w przeddzień Marszu, które odbyło się w filharmonii, mówił o pamięci i pojed-
naniu oraz tragicznym rozdziale w księdze historii Białostockiej Ziemi skąd  
w latach 1939-1941, a potem w pierwszych latach po zakończeniu wojny depor-
towano na Syberię tysiące jej mieszkańców. Następnie Minister Barbara Ku-
drycka odczytała list-posłanie do sybiraków od Premiera RP Donalda Tuska. 
Ich losy nazwał on ważną lekcją historii i patriotyzmu, rzec można obowiąz-
kiem stałego czuwania nad właściwym obrazem zesłań, gdy obecnie cieszymy 
się wolnością. Dodajmy tu przy sposobności, że Zarząd Główny Związku Sybi-
raków przywiązuje wielką wagę do tych różnych wątków patriotycznej tradycji  
a Wiceminister Spraw Zagranicznych Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapewniła 
o poparciu inicjatyw podejmowanych przez Związek idących w kierunku trwa-
nia pamięci o zesłańczych szlakach oraz niezałatwionych spraw związanych  
z odszkodowaniami. Tak więc, to co niespełnione, to co potencjalne nabrało 
nowego znaczenia poprzez zapewnienia Pani Minister! 

* 

Odbywający się od 12 lat Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru, to wy-
raz hołdu składany przez pamiętających o tej karcie naszej historii, w której 
zapisany jest ich syberyjski los. Po latach milczenia o tych wydarzeniach spo-
wodowanych indoktrynalnymi uwarunkowaniami w czasach PRL-u ożywia się 
wiedza o dziejach Polaków na Syberii i zyskuje coraz pełniejszy horyzont histo-
ryczny oraz problemowy. Służą temu formy utrwalania pamięci na różnych  
i odległych nieraz od siebie płaszczyznach: naukowej, artystycznej czy medial-
nej, i już tylko z tego faktu tworzą one mozaikę ciekawych form zbliżenia tej 
faktografii do odbiorcy. Znaczącym fragmentem tego zbliżenia jest ów biało-
stocki Marsz występujący jako mocne i wyraziste zarysowanie syberyjskich 
doświadczeń Polaków, które przez lata z nakazu „ludowych” władz musiały 
ulec wyciszeniu i pomijane były w studiach historycznych. Obecnie wiedza ta 
jest konkretyzowana w różnych zakresach problemowych i jawi się też wyraź-
nie w działalności Związku Sybiraków. Tak więc wracając raz jeszcze do poezji 
Mariana Jonkajtisa oddajmy się rozmyślaniom i zadumie czytając ten fragment 
jego wiersza: 

I wierzymy, że z Krzyża 
Sybirskiej Mogiły 
W modlitwie w Białymstoku 
Pan Bóg wleje w nas siły 
Byśmy – oprócz powinności 
Tych zbrodni pamiętania – 
Z Sąsiadami ze Wschodu 
W wiek weszli pojednania! 

Maria Bożena Kuczyńska 
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• I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA  
„SYBIR. WYSIEDLENIA – LOSY – ŚWIADECTWA”,  
BIAŁYSTOK 4-6 WRZEŚNIA 2012 R. 

 
W pierwszych dniach września 2012 r. Białystok był miejscem szczegól-

nym, miejscem gdzie spotkali się naukowcy polscy i rosyjscy, by wspólnie za-
jąć się tematem, który wciąż wywołuje wiele emocji po obu stronach. Okazją ku 
temu była interdyscyplinarna konferencja zorganizowana przez Muzeum Woj-
ska w Białymstoku, Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych 
„Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku oraz Książnicę Podlaską. Do 
udziału zostali zaproszeni przedstawiciele humanistyki i nauk społecznych: 
historycy, filolodzy, etnolodzy zajmujący się szeroko pojętym tematem Sybiru, 
zarówno z Polski, jak i z Federacji Rosyjskiej.  

Termin, jak i miejsce obrad nie były wybrane  przypadkowo. Konferencję 
zorganizowano w przededniu XII Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru, 
który jest – od kilkunastu już lat – niezwykłą formą upamiętnienia zarówno 
tych, którzy nie wrócili z „nieludzkiej ziemi”, jak i tych, którzy przetrwali. To 
właśnie z Białegostoku, przedwojennego miasta kresowego, odjeżdżały eszelo-
ny na Wschód w latach 40. XX wieku. W pamięci wielu podlaskich rodzin 
wciąż są również żywe wspomnienia o XIX-wiecznych zesłaniach.  

Wykłady podzielone zostały na trzy bloki. Pierwszymi prelegentami byli 
świadkowie historii – osoby, które bezpośrednio doświadczyły deportacji na 
Wschód. Wysłuchaliśmy świadectw m.in. białostockiego lekarza dra Tadeusza 
Beszty-Borowskiego oraz Aleksandry Szemioth z Krakowa. Dr Krzysztof Czaj-
kowski – były konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Irkucku – opowiadał o pol-
skich wsiach na Syberii Wschodniej: Wierszynie i Pichtyńsku. Warto w tym 
miejscu dodać, iż na początku XX wieku na Syberię przybywali Polacy z Kró-
lestwa Polskiego, którzy wykorzystywali reformy Stołypina, oferujące ziemię, 
ulgowy przejazd koleją dla ludzi i dobytku, zwolnienie od poboru do wojska 
oraz od podatków na czas zagospodarowania się na tych ziemiach. 

Drugi dzień obrad wypełniły wystąpienia polskich, czołowych badaczy 
zajmujących się historią Syberii. O mitologii syberyjskiej opowiadała prof. 
Wiktoria Śliwowska, zaś prof. Zbigniew Wójcik zarysował temat polskich 
uczonych przebywających na Syberii do 1922 roku. Bardzo ważki aspekt poru-
szył prof. Antoni Kuczyński, a mianowicie polsko-rosyjską współpracę w za-
kresie badań dziejów Polaków na Syberii. Kolejne wykłady dotyczyły okresu 
represji stalinowskich w XX wieku. Prof. Maria Blomberg przypomniała o de-
cyzji Biura Politycznego KC WKP(b), na mocy której przeprowadzono akcję 
przesiedleńczą rodzin polskich jeńców do Kazachstanu. Z kolei dr Anna Zapa-
lec przedstawiła położenie deportowanych obywateli polskich, pracujących  
w sowieckim przemyśle leśnym i opisała główne problemy ich życia. O losach 
Sybiraków, ich strategiach przystosowawczych, stosunku do nowej władzy  
i zastanej sytuacji opowiadała w swoim wystąpieniu Magdalena Dzienis-
Todorczuk.   

Ostatniego dnia obrad konferencyjnych słuchacze zapoznali się z treścią 
wykładów poświęconych obrazom Sybiru obecnym w literaturze. „Nie zdajemy 
sobie sprawy, jak ogromnym tematem w literaturze polskiej jest Syberia” – 
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stwierdził współorganizator konferencji prof. Jarosław Ławski. „Polacy trafiali 
na Syberię od XVIII w. Jest ogromny nurt w literaturze polskiej – pamiętników, 
wspomnień, rzadziej dzienników, które w różny sposób pokazują Syberię, mar-
tyrologicznie, ale też jako fascynujący kraj. Polscy zesłańcy tworzyli tam kultu-
rę, dawali nazwy rzekom, górom” – dodał profesor. 

Zróżnicowana tematyka referatów dobitnie pokazała, iż w obecnych cza-
sach nie patrzymy na Syberię, Sybir tylko i wyłącznie w aspekcie martyrolo-
gicznym. Wprost przeciwnie! Naukowcy podkreślają, że Syberia była bardziej 
złożonym zagadnieniem. Powstają prace o udziale Polaków w tworzeniu kultu-
ry i wpływie na rozwój cywilizacyjny tej krainy. Podobnego zdania jest prof. 
Antoni Kuczyński, który stwierdził, iż „Polacy mieli bardzo duży wpływ na 
kulturę i gospodarkę autochtonów zamieszkujących Syberię. Nie można pomi-
jać problemu Polaków na Syberii, bez pokazania tego, co wbrew niewoli, zesła-
niom, katorgom, dali Polacy Syberii. Dali swój trud, wiedzę i umiejętności 
przyczyniając się do rozwoju kulturalnego tego regionu, przyczyniając się do 
poznania i rozpowszechniania kultury żyjących tam ludzi i do działalności go-
spodarczej”. Profesor dodał, iż związków polsko – syberyjskich nie należy roz-
patrywać tylko przez cierpienie i niedolę, ale również przez tzw. nurt pozytywi-
styczny. Przywołał postaci kilku XIX-wiecznych zesłańców m.in. powstańca 
styczniowego Benedykta Dybowskiego oraz Bronisława Piłsudskiego, brata 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, którzy poznawali Syberię i opisywali jej przy-
rodę i kulturę. Z kolei prof. Bolesław Szostakowicz z Państwowego Uniwersy-
tetu w Irkucku jest zdania, że Syberia jest tematem „bardzo obszernym i złożo-
nym”. Uważa, że to nie tylko historia osób, które zostały tam zesłane, ale rów-
nieżi tych – lekarzy, nauczycieli, rolników – którzy dobrowolnie wyemigrowali  
i osiedlili się na tych terenach. Wątek ten wciąż czeka na wnikliwe badania. 

Wart podkreślenia jest przyjazd do Białegostoku badaczy i naukowców 
rosyjskich. Dzięki ich obecności zaczynają kształtować się nowe polsko – ro-
syjskie relacje naukowe w badaniach nad Syberią. Jak stwierdził prof. J. Ławski 
„w Białymstoku spotkało się polskie doświadczenie Sybiru, z rosyjskim spoj-
rzeniem ludzi z Syberii na polskie doświadczenie historii. To ludzie młodzi, 
bardzo otwarci na nowe spojrzenie na Sybir – nierozliczeniowe, niemartyrolo-
giczne, uwzględniające i polski, i rosyjski punkt widzenia, doceniające wkład 
Polaków w historię tamtego regionu”.  

Dodajmy, iż w konferencji uczestniczyło wielu młodych ludzi. Była to 
głównie młodzież licealna i studenci. To bardzo pozytywny znak, świadczący o 
jej zainteresowaniach dziejami Polaków na Wschodzie. Dzięki temu pamięć o 
Sybirze nie będzie zapomniana. Co więcej, będzie dalej przekazywana kolej-
nym pokoleniom. Owocem obrad będzie tom pokonferencyjny, który zostanie 
wydany jesienią 2013 roku.  

Na koniec należy wspomnieć, iż obrady konferencyjne wpisały się  
w promocję idei budowy w Białymstoku Muzeum Pamięci Sybiru, którego 
celem będzie edukacja, badania i prezentacja wiedzy na temat zesłańców sybe-
ryjskich od XVIII wieku aż po lata 50. XX w. Dyrektor Muzeum Wojska w 
Białymstoku Robert Sadowski (realizator projektu) stwierdził, iż konferencja 
jest ważnym etapem powstającego w Białymstoku Muzeum. „Za parę tygodni 
dostaniemy pakiet dokumentacji technicznej tego ważnego Muzeum. Wkrótce 
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będziemy mogli już aplikować o pieniądze na jego budowę. Oprócz budynku, 
ważna jest też zawartość merytoryczna w postaci pamiątek, eksponatów, jak 
również działalność naukowa”.  

Jako organizatorzy, żywimy nadzieję, iż konferencja stała się wspólnym, 
polsko-rosyjskim miejscem wymiany myśli i doświadczeń – naukowych oraz 
społecznych. Została zorganizowana w Białymstoku po raz pierwszy, ale li-
czymy, że nie po raz ostatni… Już teraz zapraszamy do naszego miasta na na-
stępne spotkanie. 

Sylwia Trzeciakowska 

* 

APEL 

Otwarcie Muzeum Pamięci Sybiru planujemy na 2016 r., ale już 
teraz podejmujemy szereg działań związanych z pozyskiwaniem 

materiału fotograficznego, pamiętnikarskiego oraz ze zbieraniem 

pamiątek związanych z zesłaniami do Imperium Rosyjskiego  

i ZSRR. W związku z tym zwracamy się do wszystkich Państwa, 

którym bliska sercu jest tematyka Sybiru o pomoc w budowie tego 

jedynego w naszym kraju Muzeum.  

 
Prosimy o przesyłanie relacji, wspomnień z pobytu  

na nieludzkiej ziemi, przekazywanie zdjęć, pamiątek.  
 

TYLKO WSPÓLNIE ZBUDUJEMY  
MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU!!! 

 
Dział Badań Zsyłek i Deportacji Muzeum Wojska w Białymstoku 

ul. Kilińskiego 7, 15-089 Białystok 
tel. 85/741-64-49;  e-mail: sybir@mwb.com.pl 

www. sybir. com.pl 
 
 
 

• UPAMIĘTNIENIE LOSÓW ŻOŁNIERZY ARMII ANDERSA 
 
20 lipca bieżącego roku o godz. 19.30 w Polskim Ośrodku Społeczno-

Kulturalnym w Londynie przy 238-246 King Street w dzielnicy Hammersmith 
wystawiona była sztuka zatytułowana „Niewidzialna Armia” („Invisible Ar-
my”). Było to przedstawienie teatralne przygotowane przez nastoletnich Brytyj-
czyków Elly College, Cambridge, stanowiące wspaniały przykład na utrwalanie 
pamięci o „armii tułaczy”. Jest to tym ważniejsze, że w tym roku mija 70-ta 
rocznica ewakuacji Armii gen. W. Andersa z ZSRR (później znanej jako 2 Kor-
pus Polski), dzięki której także tysiące polskiej ludności cywilnej zostało wy-
rwanych z „nieludzkiej ziemi”. Sztuka przedstawiająca deportację Polaków na 
Syberię podczas II wojny światowej i utworzenie Armii Polskiej w ZSRR. 
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Sztuka ta, której tekst został opracowany przez studentów pod kierunkiem Key-
stage Arts and Heritage, sponsorowana przede wszystkim przez UK Heritage 
Lottery Fund, pokazuje mało znany na Zachodzie wkład Polski do wysiłku mili-
tarnego armii sojuszniczych w latach 1942-1945. Wagi dodaje wydarzeniu fakt, 
iż sztuka zostaje pokazana w roku, kiedy mija siedemdziesiąta rocznica utwo-
rzenia Armii Andersa pod brytyjskim dowództwem (1942). 

Przypomnijmy tu, że 17 września 1939 r., w dwa tygodnie po napadzie 
Niemiec hitlerowskich na Polskę zachodu, Sowieci zaatakowali nasz kraj ze 
wschodu. Około 1,5 mln polskich obywateli różnych narodowości i wyznań zo-
stało deportowanych w głąb Syberii i do Kazachstanu. Dwa lata później, w 1941 
roku, kiedy rozpoczęła się wojna niemiecko-sowiecka, Polacy przebywający na 
syberyjskim zesłaniu zostali „amnestionowani” na mocy paktu Sikorski-Majski. 
Tysiące z nich, niedawnych Sybiraków, dołączyło do polskiej armii znanej potem 
jako Armia Andersa. Walczyli w kampanii alianckiej przeciw nazistowskim 
Niemcom w Afryce i we Włoszech, w szczególności pod Monte Cassino. Wielu 
weteranów Armii Andersa osiedliło się po wojnie w Wielkiej Brytanii, przyczy-
niając się do jej rozwoju kulturalnego i ekonomicznego po wojnie. Ich spuścizna 
ma swoją kontynuację w działalności ich dzieci, wnuków i prawnuków. 

Sztuka jest w języku angielskim. Odgrywa ją 20 uczniów w wieku 14-16 
lat. Chociaż są Anglikami i nie mają korzeni polskich, zaangażowali się mocno 
w przedstawienie historii Polski z tego okresu. Ukazuje ona losy dwojga mło-
dych zakochanych, którzy zostają rozdzieleni i ponownie połączeni ze sobą 
przez wydarzenia historyczne. „Nigdy nie dokonałem niczego tak ważnego  
w moim życiu jak to” – mówi jeden z młodych aktorów. Inny natomiast pod-
kreśla: „Polacy zrobili dla nas dużo w trakcie tej wojny, dlatego też chciałbym, 
aby ta historia ujrzała światło dzienne”. 

Według współautora sztuki Mike’a Levy’ego z Keystage Art.: „Ta histo-
ria prawdziwej tragedii i determinacji Polaków, by przetrwać i walczyć o wol-
ność Narodu poruszyła młodych uczniów angielskich z Ely. Jesteśmy podeks-
cytowani faktem, że zostaliśmy zaproszeni, aby przedstawić sztukę w POSK. 
Jesteśmy także bardzo wdzięczni za sponsoring dany naszej szkole przez dwie 
lokalne firmy: G’s Marketing and Cambridge ESOL. Mamy nadzieję zobaczyć 
jak najwięcej osób na naszym przedstawieniu. Młodzi ludzie z Fens są bardzo 
zaangażowani, poruszeni tą historią i poczuciem niesprawiedliwości: tym, że za 
poświęcenie w walce u boku Aliantów, Polacy zostali po wojnie opuszczeni”. 

Pomoc merytoryczną przy tworzeniu przedstawienia okazali członkowie 
Fundacji Kresy-Syberia. Ta założona w 2008 r. w Warszawie organizacja zrze-
sza dzieci i wnuki Kresowiaków i Sybiraków zamieszkałych na całym świecie. 
Prowadzi projekty dokumentujące losy Polaków w czasie II wojny światowej, 
ze szczególnym nastawieniem zamieszkałych przed wojną na Kresach Wschod-
nich i tych walczących na uchodźstwie. W powstanie i promocję przedstawienia 
„Invisible Army” zaangażował się szczególnie jej brytyjski oddział. 

Wielu kombatantów i Sybiraków podzieliło się z autorami i aktorami 
przedstawienia swoimi doświadczeniami wojennymi. Po obejrzeniu sztuki  
w styczniu bieżącego roku 89-letni weteran, kapitan Stefan Mączka z 3 Dywi-
zjonu Karpackiego powiedział: „Chciałbym podziękować za wystawienie sztuki 
„Niewidzialna Armia” która można powiedzieć ożywiła moje wspomnienia.  
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W moich oczach zyskała ona przeogromne uznanie”. Warto tu także podać, że 
kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Sta-
nisław Ciechanowski napisał: „»Niewidzialna Armia« projekt przygotowany 
przez studentów z Ely, jest czymś o przeogromnym znaczeniu. To dzieło ich 
pracy, to oni badali historię oddziałów Andersa. Chciałbym im podziękować za 
to, co zrobili”. Doceniając ten fakt wspomniany Urząd odznaczył współtwór-
ców przedstawienia Medalami „Pro Memoria” rządu polskiego. W Polskim 
Ośrodku Społeczno-Kulturalnym otrzymali je: Michael Howard Levy, Keystage 
Arts Heritage Limited, Ely College i Fundacja Kresy-Syberia. 

Kontakt dla mediów: Eva Szegidewicz, Członek Zarządu, Kresy-Siberia 
(UK), 7 Barnstead Avenue, Withington, Manchester M20 4UL Tel +44 161 445 
6904, UK@Kresy-Siberiia.org; www.kresy-syberia.org; Aneta Hoffmann, dy-
rektor Fundacji Kresy-Syberia w Polsce, tel. 502 870 596, e-mail: ane-
ta.hoffmann@kresy-siberia.org 

Aneta Hoffmann 
 
 
• SIEDEMDZIESIĄTA ROCZNICA WYJŚCIA  

POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH Z ZSRR DO IRANU 
 
Po uderzeniu Niemców dnia 22 czerwca 1941 roku na ZSRR doszło do 

układu między rządem Polski na uchodźstwie, a rządem ZSRR, zwanym ukła-
dem Sikorki-Majski. Układ ten stworzył szansę dla polskich łagierników: ogło-
szono amnestię dla obywateli II RP oraz utworzono Polskie Siły Zbrojne  
w ZSRR. To decyzje polityczne, natomiast praktyka okazała się bardziej złożo-
na. Administracja sowiecka dysponowała niezliczonymi sposobami i środkami 
by te decyzje torpedować. Dotyczyło to zarówno amnestionowania jak i kiero-
wania poborowych do Polskiej Armii. Silnych i zdrowych najczęściej zatrzy-
mywano, natomiast do armii kierowano schorowanych, wycieńczonych i wy-
nędzniałych łagierników. 

Tworzącym się siłom zbrojnym nie zapewniano niezbędnych warunków 
bytowania i szkolenia. Dla przykładu armia nigdy nie otrzymała 44000 dzien-
nych racji żywnościowych, przyrzeczonych gen. Władysławowi Andersowi 
przez Stalina. 

W tej sytuacji gen. Anders i Polski Rząd na uchodźstwie poparł inicjaty-
wę Churchilla o użyciu Wojska Polskiego do osłony pól naftowych i dróg, któ-
rymi przez Iran dostarczono do ZSRR uzbrojenie i inne materiały niezbędne do 
prowadzenia działań wojennych. 

Po uzyskaniu zgody Stalina sztab Armii Polskiej w miesiącach od marca 
do sierpnia 1942 roku ewakuował do Iranu 116543 osoby( w tym 78631 żołnie-
rzy). Pozostali to osoby cywilne, w większości kobiety i ponad 3 tys. dzieci. 

W tym roku mija 70 lat od tej operacji, która uratowała tysiące Polaków 
od pracy ponad ludzkie siły i głodowej śmierci. Nim doszło do ewakuacji  
w ciągu kilku miesięcy zmarło w południowych republikach ZSRR od chorób  
z wycieńczenia 3017 żołnierzy i znacznie więcej osób cywilnych, co stanowi 
ok. 4% całego stanu osobowego Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. 

Dla zmarłych żołnierzy i osób cywilnych założono prowizoryczne cmen-
tarze, które przez długie lata były zaniedbane. Po wielu rekonesansach Rada 
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Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa podpisała umowę z rządami nowych pro-
sowieckich państw o rekonstrukcji cmentarzy polskich. Zasadnicze prace przy 
większości cmentarzy zostały wykonane przez polską firmę BUDIMEX-
BARCICE Sp. z o.o. do 30 listopada 2010 roku. Użyto wysokiej jakości mate-
riałów budowlanych, a pracę wykonano starannie i solidnie. Cmentarze przeka-
zane do opieki robią wrażenie trwałych obiektów. Na każdym cmentarzu po-
mnik z polskim godłem, uporządkowane nagrobki, czyste alejki, tablica infor-
macyjna i solidne ogrodzenie. 

Z okazji 70 rocznicy wyjścia Sił Zbrojnych Polski z ZSRR do Iranu, Kie-
rownik Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dr Jan Stani-
sław Ciechanowski oraz sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert zorganizowali uroczyste obchody tej rocznicy 
dla upamiętnienia tysięcy zmarłych rodaków w Uzbekistanie, Kirgistanie  
i Kazachstanie.  

Do udziału zaproszono delegacje Sybiraków i Żołnierzy-Sybiraków. Ze 
Związku Sybiraków w skład delegacji weszło 10 osób z różnych oddziałów 
związku. Delegacji przewodniczył Sekretarz Generalny Związku Sybiraków 
mgr Stanisław Sikorki. Ze Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie „Karppatczycy” w uroczystościach uczestniczyło rów-
nież 10 osób (Stowarzyszenie działa w kraju); i pięć osób z Londynu, żołnierzy 
z korpusu Andersa. 

W programie były uroczystości w czterech miejscach pamięci narodowej 
(dwa cmentarze i dwa pomniki). Każda uroczystość miała podniosły charakter: 
okolicznościowe przemówienia, modlitwa, składanie wieńców i zapalanie zni-
czy. Przebiegowi uroczystości towarzyszył pełny ceremoniał wojskowy w wy-
konaniu żołnierzy Dowództwa Garnizonu Warszawa. 

Ponad to odbyliśmy wzruszające spotkania z miejscową Polonią w Tasz-
kiencie i Samarkandzie. Członkowie miejscowych organizacji polonijnych re-
krutują się z obywateli II RP zesłanych w latach 1940-1941 do Kazachstanu 
oraz Polaków – obywateli ZSRR zesłanych z Żytomierszczyzny i południowo-
wschodniego Podola w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Działają w pełnej 
zgodzie skupieni wokół kościoła katolickiego, wspólnie tworzą polskie chóry, 
uczą się języka i historii polskiej i z utęsknieniem czekają na takie spotkania  
z rodakami, jakie miało miejsce 6 i 7 czerwca 2012 r. 

Samarkanda! Porzekadło mówi: „być w Rzymie i nie widzieć Papieża”. 
podobnie być w Samarkandzie nie widzieć wspaniałych zabytków. 

Na szczęście Organizatorzy w tym napiętym programie wykroili trochę 
czasu abyśmy mogli podziwiać światowej sławy cudeńka. Za to im wielkie 
dzięki tak, jak za cały program. Wróciliśmy zmęczeni, ale zadowoleni i usatys-
fakcjonowani, przekonani, że rodacy, ba, powołane instytucje pamiętają  
o kombatantach nie szczędzą wysiłków ani środków, aby pamięć o ich czynach 
i walce nie zaginęła.

1
 

Henryk Majewski 
 
                                                 

1
 Problematyce tej redakcja „Zesłańca” zamierza poświęcić jeden z najbliższych 

jego zeszytów i zwraca się do wszystkich, którzy wraz z Armią gen. W. Andersa wyszli 
z „domu niewoli” o przysyłanie wspomnień. 
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• „DOBRZE BYŁOBY NAPISAĆ KSIĄŻKĘ…”  
 
W Zielonej Górze 24 maja br. odbyła się promocja książki D. Bazuń,  

I. Kaźmierczak-Kałużnej i M. Pokrzyńskiej pt. Matki Sybiraczki. Losy i pamięć. 
Polskie kobiety zesłane w głąb ZSRR, Zielona Góra 2012. 

Stacja początkowa 

Sala Witrażowa Muzeum Ziemi Lubuskiej. Dotyka wizerunek kobiety, 
osłaniającej przed wiatrem dwoje dzieci, wyświetlany na rzutniku – okładka 
książki zaprojektowana przez Roberta Tomaka, autora zielonogórskiego pomni-
ka Matki Sybiraczki. Ludzie. Starość bez upiększeń mnie fascynuje, dlatego 
stoję na końcu sali i przyglądam się osobom. Poza zbliżonym wiekiem, łączy 
ich podobna przeszłość.  

 
 
 
„A myśmy szli i szli – dziesiątkowani! Przez tajgę, stepy – plątaniną 

dróg!” – brzmi Hymn Sybiraków. Wstają. Dumnie patrzą przed siebie.  
Dwoje młodych ludzi przy mikrofonie recytuje wiersz. „O Matko – Sybi-

raczko […] / Całuję spracowane / Twoje Matczyne dłonie, / Które z mocą nad-
ludzką / I czułą siłą kochania / Były tarczą opoką / W trudnych chwilach zesła-
nia”. To uczniowie Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze znajdują swoje miejsce 
podczas uroczystości, prowadzonej przez reprezentantów jej głównych organi-
zatorów: Marię Grońską – prezes Koła Związku Sybiraków w Zielonej Górze 
oraz Wacława Mandryka – prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Zesłań-
com Sybiru. 

Powitanie gości, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wo-
jewódzkiego, Urzędu Miejskiego, Rad Gmin Zielona Góra i Świdnica, Oficyny 
Wydawniczej Uniwersytetu Zielonogórskiego i Związku Sybiraków. Pada wiele 
nazwisk i oklasków, a ja wciąż obserwuję ludzi. Zmarszczkami na twarzach 
mają wymalowaną wdzięczność. 

Kolejny etap to wręczenie odznaczeń. Krzyżem Zesłańca Sybiru uhono-
rowani zostają: Wiktoria Gendera, Mikołaj Kłapoć i Jan Milewicz. Odznakę 

Magdalena Pokrzyńska podczas składania dedykacji autorskiej. Fot. Ewa Popiłka 
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Honorową Sybiraka otrzymują: Dorota Bazuń, Izabela Kaźmierczak-Kałużna, 
Magdalena Pokrzyńska, Ryszard Błażyński, Adam Jaskulski, Leszek Kalinow-
ski, Zdzisława Kędzierska, Ryszard Świgoń, Andrzej Toczewski, Robert To-
mak, Krzysztof Wesołowski i Roman Zaręba. Tyle wstępu. Ruszamy dalej. 

Przystanek Dzień Matki 

Prace nad książką trwały cztery lata. Na pomysł jej powstania wpadli  
M. Szymczak z Koła nr 8 Związku Sybiraków i W. Mandryk. – Pomyśleliśmy, 
że dobrze byłoby napisać książkę o naszych matkach – wyjaśnia prezes. Miała 
stać się hołdem dla tych, które uchroniły swoje dzieci przed śmiercią podczas 
zesłania. Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Czesław Osękowski, 
honorowy patron uroczystości, od razu zdecydował się pomóc. Tak propozycja 
trafiła do Instytutu Socjologii.  

 
 
 
– To książka socjologiczna, a nie historyczna. Koncepcja zakładała jej 

popularno-naukowy charakter. Jest relacją o matkach. Przedstawia ich historię 
„od kuchni”, historię codzienności matek – mówi M. Pokrzyńska. Podstawą do 
jej napisania stały się ankiety przeprowadzone wśród zielonogórskich Sybira-
ków. Rozdano ich 150, z czego wróciły 52. Inne źródła stanowiły: niepubliko-
wane wspomnienia zarchiwizowane w Polskim Towarzystwie Ludoznawczym 
we Wrocławiu, listy z zesłania oraz teksty pisane tuż po powrocie do kraju opu-
blikowane w książce Katherine R. Jolluck, Exile and Identity. Polish women in 
the Soviet Union during World War II, wydanej w Pitsburgu w 2002 r. W opra-
cowaniu przedstawiono przemiany tradycyjnej roli matki w polskiej kulturze 
oraz stworzono portret socjologiczny matek Sybiraczek. Okazało się, że macie-
rzyństwo na zesłaniu wiązało się z pełnieniem szeregu ról wcześniej nie przypi-
sywanych kobietom.  

– Praca nad książką była dla nas przyjemnością. Mimo traumatycznej te-
matyki, której dotyka, historie, które usłyszałyśmy, są pełne nadziei – I. Kazi-
mierczak-Kałużna trzyma na rękach swoją małą córeczkę. 

Izabela Kazimierczak-Kałużna ze swoją córeczką. Fot. Ewa Popiłka 
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– Ona na pewno nas trochę zmieniła. Przygotowując się do analizy, czy-
tałyśmy wspomnienia. W ten sposób, będąc tu, byłyśmy też tam, na Syberii – 
dodaje M. Pokrzyńska.  

Włodzimierz Kowalczyk, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Sybi-
raków, podkreśla holistyczne ujęcie opracowanej w książce problematyki. – 
Każda wiedza, która ukazuje się na ten temat jest cenna – dodaje, a ja już prze-
glądam strony pachnącej drukiem publikacji i myślę, że to jedna z najpiękniej-
szych laurek z okazji Dnia Matki, jakie dotąd widziałam.  

 
 
 

 
 
 

Postój – Wspomnienie 

– Nie tylko chylić czoła powinniśmy, a klękać przed naszymi matkami – 
słyszę – to były ciche męczennice.  

Zatrzymujemy się na dłużej. Głos zabiera Łucja Czyrska, długoletnia 
prezes Sybiraków, dzieli się dramatycznymi wspomnieniami o matkach, które 
straciły życie na Wschodzie. Józef Maciejewski – członek Koła w Żarach – 
opowiadając swoją zesłańczą historię, próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy 
czas spędzony na Syberii wypełniały tylko pochmurne dni. Halina Waszkiewicz 
– córka jednej z Sybiraczek – czyta wiersz o swojej matce. A we mnie rośnie 
przekonanie, że nie zrozumiem trudu kobiet, których spotkanie dotyczy, dopóki 
sama nie zostanę matką. 

Do Przyszłości 

Ze współpracy z Sybirakami narodził się pomysł stworzenia ekspozycji 
pokazujących powrót Polaków z zesłania. Taką obietnicę składa Andrzej To-
czewski, dyrektor Muzeum, podkreślając wagę działalności Sybiraków dla toż-
samości narodowej.  

 – Chciałyśmy uobecnić matki, oddać im głos – tłumaczy M. Pokrzyńska 
– kobiety, które wróciły z zesłania, nie miały statusu bohaterek. 

Uczestnicy spotkania promocyjnego.  

Od lewej: Zygmunt Stabrowski, doradca Prezydenta Zielonej Góry, 

Andrzej Toczewski, dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej 

i Fryderyk Cielecki, wiceprezes Oddziału Związku Sybiraków w Zielonej Górze. 

Fot. Aleksandra Błażyńska 
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Stoję wciąż w tym samym miejscu, jestem jedną z młodszych na tej uro-
czystości. Wciąż niewiele wiem. W swojej młodości nadal szukam. Wciąż o wie-
le pytam. Rozglądam się za autorytetami. Dobrze byłoby przeczytać tę książkę.  

Paulina Pawłowicz  
 

 
 
 
 Pomnik Matki Sybiraczki w Zielonej Górze, autorstwa Roberta Tomaka. 

Fot. Magdalena Pokrzyńska 
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• ZNAKI PAMIĘCI O SYBIRAKACH Z XIX I XX WIEKU  
W POLSCE I W ROSJI. INFORMACJA O KONKURSIE  

 
Głównym celem działalności Muzeum Niepodległości jest „dokumento-

wanie i popularyzowanie wiedzy historycznej o dziejach Polski od czasów roz-
biorowych do współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem działalności 
niepodległościowej oraz państwowotwórczej, a także procesów związanych  
z kształtowaniem się tożsamości narodowej i regionalnej na tle zmian politycz-
nych, cywilizacyjnych, społeczno-kulturowych, gospodarczych i światopoglą-
dowych”. W tak sprecyzowaną misję, Muzeum wpisuje się koncepcja nowego 
konkursu zatytułowanego „Znaki pamięci o Sybirakach z XIX i XX wieku  
w Polsce i w Rosji”. 

Losy Polaków na Syberii to ciągle pasjonujący i nie do końca rozpoznany 
temat. Są częścią historii narodu polskiego, prezentującą obraz różnych środo-
wisk. Ich przedstawiciele trafili na Syberię w XIX wieku głównie jako zesłańcy, 
katorżnicy i przymusowi osiedleńcy, a w XX wieku – jako łagiernicy i depor-
towani. Do dnia dzisiejszego istnieje wiele śladów naszych powiązań z Europą 
Wschodnią, Uralem, Syberią, Kazachstanem i rosyjskim Dalekim Wschodem. 
Obejmują one nie tylko martyrologię, lecz również wkład polskiej myśli w do-
robek naukowy i gospodarczy Rosji.  

Znaki pamięci znajdują się zarówno w Polsce jak i na Wschodzie. U nas 
są to cmentarze, tablice pamiątkowe, pomniki, izby pamięci i ekspozycje muze-
alne, prace malarzy czy literatów o zesłańczym rodowodzie, spisane relacje 
represjonowanych, a w Rosji – obok wymienionych także polskie wsie, szkoły, 
kościoły czy nazwy geograficzne związane z działalnością zesłańców – badaczy 
i ludzi nie zajmujących się nauką.  

Organizatorom konkursu zależy szczególnie na pokazaniu powszechnie 
mniej znanych lub wręcz nieznanych znaków pamięci i umotywowaniu, dlacze-
go są one uznane za świadectwa polskich losów. 

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy o przeszłości narodu polskiego, 
zaktywizowanie uczniów do samodzielnych poszukiwań i przemyśleń na temat 
związków polsko-syberyjskich oraz stworzenie dokumentacji obrazującej wie-
dzę i pamięć o polskich zesłańcach XIX i XX wieku. 

Koordynatorami ze strony polskiej będą dr Anna Milewska-Młynik  
i dr Jolanta Załęczny z Muzeum Niepodległości w Warszawie, a ze strony ro-
syjskiej dr Sergiusz Leończyk, Wiceprezes Kongresu Polaków w Rosji. 

Do współpracy przy organizacji konkursu Muzeum zaprasza: Związek 
Sybiraków, Wspólnotę Polską, Kongres Polaków w Rosji, Wirtualne Muzeum 
Kresy-Syberia, pisma: „Rodacy” i „Zesłaniec”. Organizatorzy wystąpili o pa-
tronaty do: Konsula Generalnego RP w Irkucku, Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty w Warszawie (patronat honorowy) oraz TVP Historia, „Mówią Wie-
ki”, „Wiadomości Historyczne”, „Rota”, „Zesłaniec” (patronat medialny). 

Konkurs adresowany jest dla młodzieży szkół gimnazjalnych (klasy III)  
i ponadgimnazjalnych w Polsce i ich rówieśników spośród Polonii Rosyjskiej, 
w związku z tym prace mogą być pisane zarówno po polsku, jak i po rosyjsku. 
Prace konkursowe w formie portfolio (zawierającym zdjęcia, mapy, rysunki 
opatrzone komentarzem oraz bibliografią, prezentacje multimedialne na płytach 
CD) winny dokumentować pamięć o polskich zesłańcach.  
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Prace konkursowe oceniać będzie jury, w skład którego organizatorzy 
powołają: historyków – pracowników merytorycznych Muzeum i znawców 
tematu współpracujących z Muzeum oraz przedstawicieli organizacji i instytucji 
współpracujących przy organizacji konkursu (Związek Sybiraków, Wirtualne 
Muzeum Kresy-Syberia, Kongres Polaków w Rosji).   

Konkurs został ogłoszony we wrześniu br., a zakończy się w czerwcu 
2013 r. Uroczyste zakończenie konkursu odbędzie się w Muzeum Niepodległo-
ści w Warszawie. Szczegółowy regulamin opublikowany zostanie na stronie 
internetowej Muzeum Niepodległości www.muzeumniepodleglosci.art.pl  

Rezultaty zostaną omówione na konferencji dla nauczycieli historii,  
a najcenniejsze prace będą mogły zostać opublikowane (np. na łamach „Zesłańca”, 
„Rodaków”, w wersji elektronicznej na stronie Fundacji Kresy-Syberia albo  
w formie samodzielnego wydawnictwa pokonkursowego). Po zakończeniu konkur-
su opracowana zostanie mapa z naniesionymi punktami upamiętniającymi losy 
zesłańców syberyjskich, które przedstawiła uczestnicząca w konkursie młodzież.  
W następnej edycji konkursu planowane będzie uzupełnianie „białych plam”. 

Jolanta Załęczny 
 
 

• WSPOMNIENIE 
 
Śp Kazimiera Bodaszewska urodziła się 20 stycznia 1938 roku w Kolonii 

Płoskiej, pow. Brzeżany, woj. Tarnopolskie. Pochodziła z polskiej patriotycznej 
rodziny. Zaledwie dwa lata spędziła na pięknym rodzinnym Podolu. Pewnej 
lutowej nocy w 1940 roku rodzinę Kluzów (rodowe nazwisko śp Kazimiery)  
z głębokiego snu wyrywa gwałtowny łomot do drzwi wejściowych, słychać 
głośne wołanie „otkrywaj …”. Do domu wdziera się dwóch czy trzech umundu-
rowanych i uzbrojonych żołnierzy w asyście cywila nie polskiej narodowości. 

Tylko dwie godziny na zebranie niezbędnych rzeczy i cała rodzina Klu-
zów (rodzice i trzy córki) została odwieziona do stacji kolejowej gdzie czekał 
pociąg. Do towarowych wagonów, zwanych bydlęcymi, pakowano po 40-60 
osób. Wagony zamykano z zewnątrz i przez całą podróż eskortowali je uzbroje-
ni żołnierze. Po kilku tygodniach podróży o chłodzie, głodzie w niewyobrażal-
nym brudzie, bez lekarstw, eszelon dotarł na miejsce w Krasnojarskim Kraju, 
nie tylko tysiące kilometrów od rodzinnego domu, ale i ponad dwa tysiące ki-
lometrów od wschodniej granicy Europy, w głąb Azji. Do kraju wracają bez 
ojca po 6,5 latach życia w ekstremalnych warunkach. Ojciec nie sprostał cięż-
kiej, trwającej kilkanaście godzin na dobę pracy. Pozostał na wieki w niego-
ścinnej ziemi. Matka z córkami wraca do kraju, ale nie w strony ojczyste. 
Krewni i sąsiedzi z Kolonii Płoskiej zostali rozproszeni po zachodnich woje-
wództwach Polski. 

Pierwsze lata po powrocie były ciężkie, stawiały schorowanej matce  
z trzema nieletnimi córkami zadania ponad ludzkie siły. Trzeba było zorgani-
zować i doskonalić byt rodziny, córkom zapewnić godziwą przyszłość poprzez 
nadrobienie opóźnień w kształceniu. 

Śp Kazimiera wraz z rodziną realizuje to zadanie. Kosztem niemałych 
wyrzeczeń nadrabia opóźnienia w wykształceniu, zdobywa zawód, jednocześnie 
pomagając w pracach domowych. 
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Zakłada rodzinę, pracuje zawodowo. Jest cenionym fachowcem i solid-
nym pracownikiem, o czym świadczą kolejne awanse i liczne nagrody oraz 
odznaczenia. 

My, Zarząd Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków, doświadczy-
liśmy tego bezpośrednio. Po wielu miesiącach dotkliwych niedomagań skarbni-
ka wkradł się nieporządek do finansów oddziału. Śp Kazimiera podjęła się wy-
prowadzić nasze finanse z zapaści. Kosztem żmudnej, trwającej kilka tygodni 
pracy w dokumentacji finansowej oddziału zapanował porządek. Śp Kazimiera 
była solidnym, rzetelnym i pracowitym działaczem. Działała w Związku Sybi-
raków, Wspólnocie Polskiej, utrzymywała kontakty z Podolanami rozproszo-
nymi po północnej i zachodniej Polsce. 

Doświadczyliśmy Jej koleżeństwa i życzliwości. Była wrażliwa na ludzką 
niedolę, nadzwyczaj uczynna, zawsze gotowa nieść pomoc w potrzebie, wyma-
gająca, a jednocześnie wyrozumiała. Mimo traumy, którą przeżywała przez 
dziecięce i młodociane lata była osobą pogodną. 

Zarząd Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków składa mężowi i 
najbliższej rodzinie wyrazy głębokiego żalu i serdecznego współczucia z powo-
du śmierci naszej niezapomnianej Koleżanki Kazimiery. 

Cześć Jej Pamięci! 
Henryk Majewski 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


