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VIII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW ZWIĄZKU SYBIRAKÓW

Statut Związku Sybiraków stanowi, że najwyższą władzą Związku jest
odbywający się co cztery lata Krajowy Zjazd Delegatów. Koniec kadencji działającego od ostatniego zjazdu Zarządu Głównego wypadał w 2018 r. Zgodnie
zatem z przepisami kierującymi działalnością stowarzyszenia w dniach 27–28
czerwca 2018 r. odbył się VIII Krajowy Zjazd Delegatów Związku Sybiraków.
Termin spotkania nie był przypadkowy, poprzedzał obchodzony bardzo
uroczyście jubileusz 90-lecia powstania Związku Sybiraków. Delegatów,
reprezentujących struktury organizacji na terenie całego kraju, gościła Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie-Rembertowie.
Krajowy Zjazd Delegatów ma dwa podstawowe zadania do realizacji –
wybór władz, a także omówienie najważniejszych problemów, z jakimi zmagają
się sybiracy, i wyznaczenie kierunków działania stowarzyszenia na kolejną
kadencję. Na zjazd zapraszani są zatem specjalni goście. W 30-letniej historii
reaktywowanego Związku w zjazdach uczestniczyli przedstawiciele władz
państwowych – rządu, Sejmu i Senatu, przedstawiciele urzędów związanych
kompetencyjnie z kombatantami, władz wojewódzkich i samorządowych,
reprezentanci organizacji polonijnych i sybirackich za granicą. W inauguracji
VIII Zjazdu udział wzięli: szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, wicedyrektor Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Ewa Nurzyńska, Artur Błoński z Biura
Wojewody Mazowieckiego oraz rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej
gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz.
Zjazd tradycyjnie rozpoczęła msza święta, odprawiona w kościele
garnizonowym parafii wojskowej pw. św. o. Rafała Kalinowskiego, patrona
sybiraków, w intencji wszystkich, którzy doświadczyli gehenny zesłania.
Po uroczystym wprowadzeniu do auli Akademii Sztuki Wojennej pocztów
sztandarowych Zarządu Głównego i poszczególnych Oddziałów oraz
wysłuchaniu hymnu Związku, minutą ciszy uczczono członków stowarzyszenia
zmarłych w ciągu ostatnich czterech lat. Następnie odbyła się ceremonia
wręczenia odznaczeń zasłużonym działaczom organizacji. W imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
Jan Józef Kasprzyk udekorował Marię Stankiewicz z Oddziału Warszawskiego
ZS Złotym Krzyżem Zasługi. Odznaczył także medalami Pro Patria, przyznawanymi za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość
Polski, Halinę Bieniakońską-Żak (Oddział Warszawski ZS), Aleksandra
Hreczechę i Romualda Karczewskiego (Oddział ZS w Jeleniej Górze) oraz
Henryka Skirgajłę (Oddział ZS w Puławach). W swoim przemówieniu Jan Józef
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Kasprzyk, nawiązując do obchodzonej w 2018 r. setnej rocznicy odzyskania
niepodległości, przypomniał wkład zesłańców w walkę o odrodzenie państwa
polskiego po ponad wieku nieistnienia Rzeczypospolitej na mapach Europy –
XIX-wiecznych powstańców i działaczy konspiracyjnych, jak i żołnierzy
5. Dywizji Syberyjskiej oraz uczestników wojny polsko-bolszewickiej, którzy
stali się trzonem założonego w 1928 r. w Warszawie Związku Sybiraków. Sybirakiem był przecież także Józef Piłsudski, którego postać przywołał szef Urzędu
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. To właśnie na zesłaniu ukształtowały się jego nieugięta postawa i wola walki, to wtedy powstało sformułowanie,
którego późniejszy naczelnik państwa i marszałek Polski był orędownikiem
przez całe życie: „być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo”. Choć Piłsudski
osobiście nie uczestniczył w Zjeździe Założycielskim, przyczynił się do powstania
Związku Sybiraków i otrzymał legitymację członkowską z numerem 1. Sybiracy,
zarówno ci XVIII- i XIX-wieczni, jak i wywiezieni podczas II wojny światowej
i po jej zakończeniu, dali przykład poświęcenia dla ojczyzny, w ofierze za nią i dla
niej oddali swoje zdrowie, a często i życie. „Dzisiaj moje pokolenie i młodsze
pokolenia muszą głęboko skłonić przed Państwem głowę i podziękować za to,
że zesłani w głąb Związku Sowieckiego przetrwaliście piekło na ziemi, że nie
straciliście nadziei” – powiedział Jan Józef Kasprzyk. Dziś podczas spotkań
sybiracy swoją historią uczą młodzież, że nie ma piękniejszej rzeczy niż niepodległe państwo. Dlatego, jak zauważył szef Urzędu, choć cierpień przeżytych na
zesłaniu oraz utraty zdrowia i najbliższych nie można wycenić, sybiracy powinni
otrzymać od państwa zadośćuczynienie. Poinformował o rozmowach z prezesem
Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordianem Borejką, w jaki sposób
uczcić matki sybiraczki za ich łzy, cierpienie, odwagę i męstwo, a także o prowadzonych od wielu miesięcy staraniach Zarządu Głównego w sprawie uzyskania
przez sybiraków rekompensaty za pobyt na zesłaniu i związanych z tym spotkaniach, m.in. w Kancelarii Prezydenta RP i z przedstawicielami Rady Ministrów.
Zadeklarował dołożenie wszelkich starań, żeby osiągnąć ten cel, podejmowany
przez Związek Sybiraków od początku wznowionej działalności, a wciąż
niezrealizowany.
Drugim najważniejszym problemem, z jakim zmagają się zesłańcy, jest
uzyskanie świadczeń osoby represjonowanej. Do tego zagadnienia odniosła się
prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska w swoim liście
skierowanym do uczestników Krajowego Zjazdu Delegatów, a odczytanym
przez wicedyrektor Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego ZUS Ewę
Nurzyńską. Wobec pojawiających się głosów o przypadkach niejednolitego
podejścia lekarzy orzeczników do sybiraków, prezes ZUS zapewniła o rzetelnym podejściu pracowników zakładu do rozpatrywania wniosków sybiraków
o przyznanie uprawnień osoby represjonowanej i traktowaniu każdej sprawy
indywidualnie. Podkreśliła trudność orzekania w tych sprawach w związku
z ich złożonością i dużą ilością uwzględnianych aspektów. Zasady przyznawania świadczeń z tytułu niezdolności do pracy w związku z pobytem
na przymusowym zesłaniu i deportacją do ZSRR są ściśle określone przez
obowiązujące przepisy prawa, lekarze pracujący w ZUS przechodzą specjalne
szkolenia, a problemy zgłaszane przez środowisko sybiraków były omawiane
na spotkaniu przedstawicieli Związku Sybiraków w Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych z udziałem prezes tuż przed zjazdem. Gertruda Uścińska zapewniła,
że w razie wątpliwości w zakresie podjętych rozstrzygnięć można zwrócić się
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do niej o rozpatrzenie danego przypadku w trybie nadzoru sprawowanego przez
nią nad wykonywaniem orzecznictwa lekarskiego. Następnie Artur Błoński skierował do zebranych słowa w imieniu wojewody mazowieckiego, wspominając też
o swoich rodzinnych powiązaniach z zesłańcami.

Uczestnicy VIII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Sybiraków
w auli Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie-Rembertowie. Fot. Henryk Mongiało.

Po przemówieniach prezes Zarządu Głównego Kordian Borejko
odznaczył Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków dwoje
obecnych na zjeździe członków założycieli reaktywowanego w 1988 r. Związku
– Zofię Koreywo-Prusakowską i Grzegorza Nawarycza. Za szczególne zasługi,
które przyczyniły się do wykonywania statutowych celów Związku w obszarze
działalności charytatywnej, odznaczona została Ewa Wysocka, sybiraczka
mieszkająca obecnie w Stanach Zjednoczonych, wspierająca aktywnie Komisję
Socjalną.
Po złożeniu przez prezesa i skarbnika Zarządu Głównego sprawozdań
z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Głównego oraz z realizacji
wniosków i uchwał podjętych przez poprzedni zjazd, a także po przedstawieniu
sprawozdań przez Główną Komisję Rewizyjną i Główny Sąd Koleżeński, delegaci VIII Krajowego Zjazdu udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi
Głównemu. W wyniku przeprowadzonych wyborów powołano 21-osobowy
Zarząd Główny, 5-osobową Główną Komisję Rewizyjną jako organ nadzoru
oraz 7-osobowy Główny Sąd Koleżeński. W skład Zarządu Głównego weszli:
Józef Bancewicz, Marian Boczar, Kordian Borejko, Jolanta Hryniewicka,
Ryszard Janosz, Halina Kozieł, Eugeniusz Kuszka, Wacław Mandryk, Jan
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Marcinkiewicz, Maria Markiewicz, Adam Mitelsztet, Jan Myrcha, Krystyna
Pawlaczyk, Mieczysław Pogodziński, Wanda Puchała, Danuta Sedlak, Zygmunt
Skotnicki, Aleksandra Szemioth, Jarosław Trościanko, Mieczysław Wirszyc,
Czesław Żukowski. Prezesem Zarządu Głównego został sprawujący dotychczas
tę funkcję Kordian Borejko z Oddziału Związku Sybiraków w Gdańsku.
Jednym z zadań Krajowego Zjazdu Delegatów było określenie kierunków
działania Związku na najbliższe lata. Podczas dwudniowych obrad 127 delegatów
reprezentujących 55 oddziałów stowarzyszenia zapoznało się z problemami,
z jakimi zmagają się sybiracy, najbardziej palącymi zagadnieniami w działalności
statutowej organizacji. Na podstawie zgłoszonych uwag, sformułowane zostały
wnioski i uchwały, których realizacją winien zająć się nowo powołany Zarząd
Główny oraz działacze w oddziałach i kołach Związku. Najczęściej poruszanymi
kwestiami były zadośćuczynienie za lata spędzone na zesłaniu i problemy
z uzyskiwaniem świadczeń osoby represjonowanej. Delegaci podjęli uchwałę
o skierowaniu pisma do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.
Nawet jednak z przyznanych uprawnień zesłańcy nie zawsze mogą korzystać
i w tej sprawie prosili o interwencję w odpowiednich instytucjach, by tak
doświadczeni przez los ludzie mogli godnie przeżyć przynajmniej ostatnie lata.
Sporo miejsca w dyskusji zajęła sprawa upowszechniania w społeczeństwie wiedzy na temat zesłań, zwłaszcza wśród uczącej się młodzieży. To jedno
z ważniejszych zadań Związku Sybiraków, wynikające z kilkudziesięciu lat
przemilczeń i ukrywania faktu zesłań dokonanych przez totalitarny system.
Stowarzyszenie od wielu lat walczy o zweryfikowanie podawanej w publikacjach naukowych znacznie zaniżonej liczby osób wywiezionych na Syberię
i do Kazachstanu w latach 1939–1956. Rozmowy na ten temat były prowadzone
m.in. z przedstawicielami Polskiej Akademii Nauk i Instytutu Pamięci Narodowej. Niestety prace zostały przerwane, na zjeździe pojawił się więc apel
o ponowne podjęcie rzetelnych, naukowych badań nad wiarygodną liczbą
zesłanych. Ich liczbę Związek Sybiraków ocenia na 1 350 000.
Jednym ze sposobów przekazywania wiedzy o Golgocie Wschodu,
zapoznawania młodych ludzi z losami wywiezionych i ich syberyjskimi
doświadczeniami, kształtowania wartości patriotycznych i postaw obywatelskich, są spotkania z sybirakami i ścisła współpraca ze szkołami, w tym
nadawanie placówkom imion związanych z zesłańcami Sybiru, co wzmacnia
znacznie więzi z patronem. Tymczasem po reformie szkolnictwa, w wyniku
której zlikwidowane zostały gimnazja, liczba szkół imienia Sybiraków
zmniejszyła się niemal o połowę. Pojawił się problem zachowania sztandarów
i pamiątek zebranych w szkolnych izbach pamięci, zachowania przekazywanych przez zesłańców tradycji, podtrzymania idei spotkań z sybirakami,
organizowanych konkursów wiedzy o zesłaniach. Wyjściem mogłoby być powoływanie w placówkach oświatowych, w oparciu o nauczycieli, stowarzyszeń
pamięci zesłańców Sybiru. Sprawa ta była poruszana podczas zorganizowanego
w czerwcu 2018 r. w Łodzi VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Dyrektorów Szkół
i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające
Zesłańców Sybiru. Pomocne byłoby także powoływanie terenowych Klubów
Wnuka Sybiraka. Kluby te, początkowo zrzeszające potomków zesłańców i angażujące ich w poznawanie losów swoich dziadków oraz pielęgnowanie wiedzy
i pamięci o nich, obecnie poszerzyły zakres swoich członków o uczniów, którzy
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chcą działać na rzecz sybiraków, poznawać ich historię, deklarują się dbać o znaki pamięci, brać udziału w uroczystościach rocznic związanych z zesłaniami
i kierować się wartościami patriotycznymi. Delegaci apelowali również o podjęcie starań nad wprowadzeniem do programów szkolnych tematyki dotyczącej
losu Polaków zsyłanych do Rosji, a następnie ZSRR.
Zebrani w Warszawie sybiracy zwrócili uwagę na znikomą obecność
tematyki zesłań w mediach. Tam także historię wywózek należy propagować,
by zesłańcy nie byli wspominani sporadycznie, ale by traktowano ich jak
żywych świadków historii, których doświadczenie może służyć kształtowaniu
przyszłości. Ponadto dokonywany jest podział wśród zesłańców ze względu
na ich drogę powrotną do ojczyzny. Tymczasem łączy ich wspólny los Sybiru,
doznanych cierpień, mimo których zachowali nadzieję i wiarę w powrót
do ojczyzny. To o niej myśleli, zarówno walcząc pod Monte Cassino, jak i pod
Lenino. Nie każdy miał szansę dołączyć do armii formowanej przez gen. Władysława Andersa. Ci, którym się to nie udało, z takim samym zaangażowaniem
i miłością do ojczyzny w sercu walczyli o wyzwolenie Polski i powrót do kraju
w 1. Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki, z polskimi symbolami na mundurach.
Jedni i drudzy walczyli i ginęli za ojczyznę. Niesłuszne jest więc, jak podkreślali delegaci, dzielenie zesłańców na „lepszych” i „gorszych”.
Krajowy Zjazd Delegatów poruszył temat znaków pamięci. Ocenia się,
że powstało ich już około tysiąca na terenie całego kraju, a także poza jego granicami. Idea ta jest nadal żywa. Duże poruszenie wzbudziła sprawa kaplicy
upamiętniającej Golgotę Wschodu, mającej powstać w odremontowanym
w dużej mierze ze środków sybiraków Bastionie św. Barbary na Jasnej Górze.
Delegaci wystosowali pismo interwencyjne do przeora o.o. paulinów.
Podejmowane są inicjatywy budowy pomnika upamiętniającego zesłańców
na terenie Syberii, o czym poinformowali przedstawiciele Związku. Już na poprzednim zjeździe został złożony wniosek o wydanie albumu prezentującego
wzniesione przez Związek Sybiraków pomniki, tablice, utworzone izby i miejsca
pamięci. Publikacja taka jest przygotowywana. Uczestnicy obrad zaproponowali,
by znaki pamięci były prezentowane również w Internecie, który poprzez
światowy zasięg pozwala trafić do szerszego kręgu odbiorców.
Równie ważne, co upamiętnianie, jest także zachowanie pamiątek
z zesłania, zwłaszcza ocalałych dokumentów, które służyć mogą jako źródła
historyczne kolejnym pokoleniom badaczy. Duża w tym rola Instytutu Pamięci
Narodowej. Zebrani zwrócili się z wnioskiem o zaktualizowanie umowy z IPN
w zakresie archiwizacji i digitalizacji istniejących dokumentów i opracowań
dotyczących zesłań będących w posiadaniu Związku.
By pamiątki przechowywane były we właściwy sposób i eksponowane
służyły edukacji i nauce, starają się je pozyskać muzea. Reprezentanci Oddziału
Związku Sybiraków w Białymstoku przekazali apel powstającego w tym mieście Muzeum Pamięci Sybiru o przekazywanie pamiątek z zesłania. W związku
z publikowanymi przez zesłańców wspomnieniami z pobytu na Sybirze i opracowaniami dotyczącymi losów zesłańców na zjeździe padła propozycja,
by zaprezentować również powstającą poezję sybiracką, np. na łamach kwartalnika „Zesłaniec”, poświęcając jeden z numerów temu tematowi.
W nawiązaniu do obchodzonej przez Związek Sybiraków w 2018 r.
90. rocznicy powstania stowarzyszenia i 30. rocznicy jego reaktywowania
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delegaci przedstawili informacje na temat jubileuszowych uroczystości organizowanych w oddziałach i kołach. Jak każda organizacja kombatancka, także
Związek Sybiraków zmaga się z problemem malejącej liczby członków, mniejszej aktywności działaczy w związku z wiekiem i towarzyszącymi mu kłopotami zdrowotnymi, a także coraz niższych środków na finansowanie działalności
organizacji, która utrzymuje się wyłącznie ze składek swoich członków. Nie
zabrakło zatem dyskusji na temat sposobów pozyskania wsparcia, zwłaszcza od
władz wojewódzkich i samorządowych, propagowania idei przekazywania 1% od
podatku dochodowego na działalność stowarzyszenia, reorganizacji struktur
Związku i potrzeby dokonania zmian w statucie organizacji w celu dostosowania
go do aktualnie istniejącej sytuacji, także prawnej.
Dwudniowy VIII Krajowy Zjazd Delegatów pozwolił zapoznać się
z działalnością poszczególnych oddziałów, podejmowanymi aktywnościami
w zakresie upamiętniania historii zesłań i upowszechniania wiedzy na ten temat,
ale także z największymi problemami, przed jakimi obecnie stają sybiracy i ich
organizacja. Pozwoli to nowo wybranym władzom stowarzyszenia na podjęcie
odpowiednich działań w najbliższych czterech latach.
Dzień po zakończeniu zjazdu, 29 czerwca 2018 r., dokładnie w rocznicę
założycielskiego zjazdu Związku Sybiraków, w tym samym miejscu – w Auli
Głównej Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczystość 90-lecia powstania
Związku. Dla uczczenia tej rocznicy, w obecności uczestników VIII Krajowego
Zjazdu Delegatów ZS i zaproszonych gości odsłonięta została tablica upamiętniająca wydarzenie sprzed 90 lat. Odsłonięcia dokonali sekretarz stanu w Kancelarii
Prezydenta RP Andrzej Dera, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż.
Jan Szmidt oraz prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko.
W 1928 r. w założycielskim zjeździe uczestniczył prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Ignacy Mościcki, w 2018 r., choć prezydent Andrzej Duda nie mógł
osobiście wziąć udziału w uroczystości, objął ją Patronatem narodowym.
W imieniu biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka, ks. kmdr Janusz
Bąk, duszpasterz środowisk kombatanckich dokonał poświęcenia odsłoniętej
tablicy, przy której wartę honorową pełnili żołnierze Pułku Reprezentacyjnego
Wojska Polskiego.
Dodajmy, że dzisiejszy Związek Sybiraków tworzą w przeważającej części
ludzie, którzy znaleźli się na zesłaniu jako dzieci. Czas biegnie nieubłaganie
i Zarząd Główny dokłada wiele starań o to, by przypomnieć społeczeństwu
przemilczane przez wiele lat w okresie PRL-u zesłania i deportacje, które wpisują
się w jakże pojemne określenie Golgota Wschodu. Znakami tej przeszłości są
pomniki, tablice pamiątkowe, pielgrzymki na Jasną Górę, Międzynarodowe
Marsze Pamięci Zesłańców Sybiru, a z okazji 90-lecia powstania Związku Sybiraków wybito pamiątkowy medal oraz wydano publikację autorstwa Władysława
Masiarza zatytułowaną Związek Sybiraków w Polsce 1928-1939, Warszawa –
Kraków 2018.
Mimo kilkudziesięciu lat dzielących przedwojenny i obecny Związek
Sybiraków oraz zmienionej rzeczywistości, w jakiej przyszło działać organizacji, dzisiejsze stowarzyszenie kontynuuje idee i tradycje pierwszego związku,
łączą je także zadania podejmowane na rzecz społeczności sybirackiej.
Beata Żyłkowska
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***
Przemówienie Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
Jana Józefa Kasprzyka
Czcigodni Sybiracy! Wielce czcigodni Weterani walk o niepodległość
Rzeczpospolitej! Szanowny Panie Ministrze! Panie Pośle! Magnificencjo
Rektorze! Szanowne Panie, szanowni Panowie!
W tym miejscu 90 lat temu w obecności prezydenta Rzeczypospolitej
powstała organizacja, która miała na celu nie tylko zrzeszać, nie tylko wspominać o przeszłości, o katordze syberyjskiej, ale która miała przede wszystkim
skonsolidować to środowisko zesłańców, zesłańców z okresu walk o niepodległość, tak aby ci, którzy ucierpieli w XIX i na początku XX w., te katusze,
mogli działać razem, mogli solidarnie podejmować różnego rodzaju inicjatywy,
służące nie tylko upamiętnianiu męczeństwa, ale również trosce o byt codzienny ówczesnych zesłańców Sybiru. Oddajemy dzisiaj hołd tym, jak usłyszeliśmy
w liście pana prezydenta, siedmiu generacjom Polaków, którzy ukochali
tak bardzo wolność i niepodległość, ukochali tak bardzo Polskę, że zapłacili
za to cenę ogromną, cenę cierpienia, cenę męczeństwa. W tym gronie są też
Państwo, obecni na dzisiejszej uroczystości. Mówiłem o tym w Rembertowie
na rozpoczęciu VIII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Sybiraków, że każdy z nas, współczesnych, nosi w sobie ogromną wdzięczność i ogromny
szacunek w stosunku do Państwa pokolenia, w stosunku do Państwa, bo byliście
nieugięci i niepokonani. Tak jak w Hymnie Sybiraków słyszymy: myśmy szli
i szli dziesiątkowani, ale niepokonani.

Jan Józef Kasprzyk, szef UdsKiOR. Fot. Marian Boczar.

Aleksandra Szczerbińska, małżonka Józefa Piłsudskiego, który otrzymał
tutaj, w murach Politechniki Warszawskiej, 90 lat temu jako zesłaniec Sybiru
legitymację Związku z numerem pierwszym, wspominała, że kiedy spotkała
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po raz pierwszy przyszłego swego męża, to to, co zapadło jej głęboko
w pamięć, to wrażenie, że Syberia nie potrafiła go złamać, że mimo tych prób
podejmowanych przez zaborcę rosyjskiego to zesłanie odcisnęło na późniejszym
marszałku Polski jeszcze większe piętno determinacji walki o niepodległość,
że z Syberii powrócił niezłamany, że z Syberii powrócił z duchem tego, że trzeba walczyć, być nieugiętym i nigdy się nie poddać. Tak samo było z Państwa
pokoleniem. Powróciliście do ojczyzny niepokonani, niezłamani, nieugięci.
I to, co jest szczególnie cenne, chcecie nadal swoim świadectwem dzielić się
z młodym pokoleniem. Chcecie swoją obecnością świadczyć o tym, że niepodległość jest najpiękniejszym darem, jaki daje Opatrzność narodom i państwom,
i że nawet w nieszczęściu można zachować dumę, godność, honor. Za to Wam
dziękuję, za to świadectwo, świadectwo mężności, nieugiętości i odwagi.
Jedną z najbardziej poruszających scen w naszym dramacie narodowym
„Dziady”, w części III, jest opowieść, którą snuje w celi Konrada jeden
z oskarżonych w procesie filomatów i filaretów. Opisuje on scenę, kiedy kibitka
carska nieopodal Ostrej Bramy wywozi polskiego patriotę, który za chwilę
zostanie poniesiony w głąb Wschodu i tam odbędzie katorgę. I opowiadający
te słowa swoim współtowarzyszom więziennym mówi, że jedna rzecz utkwiła
mu w pamięci, to, że kiedy wprowadzano go okutego w łańcuchy do kibitki
więziennej, on w ostatnim odruchu, żegnając się z Wilnem i ojczystą ziemią,
wstał i głos natężył, i trzykroć krzyknął: „Jeszcze Polska nie zginęła!”. Tę opowieść kończy bohater dramatu Adama Mickiewicza słowami: „Jeżeli zapomnę
o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie”. To są słowa, które moje pokolenie i następne pokolenia muszą odnosić w stosunku do Państwa. Nigdy nie
zapomnimy Waszego męczeństwa. Nigdy nie zapomnimy tego, że wchodząc
do kibitek, tych XX-wiecznych, sowieckich, mieliście w ustach i w sercach ten
okrzyk święty dla Polaków: „Jeszcze Polska nie zginęła!”. I przetrwaliście
dzięki temu, że Polska była w Waszych sercach. Dziękujemy Wam za to.
Dziękujemy Wam za to i tak, jak powiedziałem na początku zjazdu, dołożymy
wszelkich starań, aby Wasze męczeństwo, aby Wasz trud nie spotykały się
tylko z podziękowaniem słownym. Chcemy, i mówię to bardzo konkretnie, mocno i wyraźnie w swoim i nie tylko w swoim imieniu, powrócić do tej inicjatywy,
którą przed laty zgłosił śp. prezydent Lech Kaczyński, aby choćby w sposób
symboliczny wyrównać Państwu i zadośćuczynić tym cierpieniom, które ponieśliście na „nieludzkiej ziemi”. Podziękować też w ten sposób za to, że okrzyk
„Jeszcze Polska nie zginęła!” był w Waszych ustach, umysłach i sercach.
Chwała męczennikom Sybiru!

***
Przemówienie JM Rektora Politechniki Warszawskiej
prof. dr. Jana Szmidta
Droga Rodzino Sybiraków! Panie Ministrze, Panowie Ministrowie!
Dostojni Goście! Szanowni Państwo!
Rektor Politechniki Warszawskiej jest w tym miejscu gospodarzem, stąd
pozwólcie, że jeszcze raz przywitam Was wszystkich z całego serca, w tym
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bardzo, powiedziałbym, dramatycznym miejscu. Działy się tu rzeczy wielkie
i działy się tu rzeczy bardzo złe. Świstały kule w czasie powstania warszawskiego i w trakcie całej II wojny światowej. Ale także odbył się zjazd
zjednoczeniowy, który był początkiem komunizmu w Polsce. Ale były też
chwile piękne, kiedy walczyliśmy już o to w czasach komunizmu, aby Polska
była wolna, niepodległa, strajki. Jednym z najważniejszych wydarzeń, jakie
miało tu miejsce, jest wydarzenie sprzed 90 lat.

Przed odsłonięciem tablicy przemawiał JM Rektor prof. dr Jan Szmidt.
Fot. Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej.

Myślę, że uniwersytet, w tym przypadku Politechnika Warszawska, która
też jest uniwersytetem, to miejsce, w którym właśnie tego typu zdarzenia, jak
to, co wydarzyło się w obecności prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 90 lat
temu, powinny mieć miejsce. Dlatego że to tutaj właśnie te tablice i ta, którą
dzisiaj będziemy odsłaniali w szczególności, mają przypominać kolejnym pokoleniom elit, które kształcimy w murach naszej uczelni, tych, którzy będą
odpowiadali za Polskę za lat 10, 20, 50, 100 i oby następne setki lat. Te tablice
i to, co tu się działo, to, co upamiętniamy, jest także ważne dla nas, dla profesorów, dla tych, którzy kształcą, przypominają nam: mamy wykształcić
niezłomnych Polaków, pełnych godności i honoru. To wielkie zadanie i wyzwanie, które stoi przed nami.
Dlatego też z ogromną, powiedziałbym, przyjemnością, z ogromnym
uznaniem odczytałem kiedyś list skierowany do mnie, aby wmurować tę
tablicę. Senat Politechniki Warszawskiej nie miał żadnych wątpliwości, że najlepszym miejscem jest właśnie duża aula Politechniki Warszawskiej, gdzie
odbył się ten pierwszy zjazd Rodziny Sybiraków, a jednocześnie miejscem,
w którym tak wiele się wydarzyło w naszej historii. Pomijam już to, że ta aula
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uznawana jest przez wielu architektów za najpiękniejszą aulę w Europie
i wyjątkowy cud architektury. Myślę, że to jest właściwe miejsce dla dzisiejszego spotkania, właściwe miejsce dla tych słów, które wygłosili panowie
ministrowie, które znaleźliśmy w liście pana prezydenta, więc nie będę ich powtarzał. Jestem przekonany, że zarówno młodzież ucząca się i wychowywana
przez nas w murach Politechniki Warszawskiej, jak również kadra, która kształci tę młodzież na prawdziwych niezłomnych, tak jak Wy, Rodzino Sybiracka,
Polaków, czytając te tablice, a w szczególności tę, którą za chwilę będziemy
odsłaniać, będą zawsze wspominali te złe czasy i myśleli o tym: „Nigdy więcej!
Nigdy więcej Sybiru! Nigdy więcej powstań! Nigdy więcej marnowania zdrowia
i życia ludzkiego!”. To wielkie wyzwanie, to wyzwanie Wy niesiecie i bardzo
Wam za to wszyscy, a ja jako rektor Politechniki Warszawskiej w imieniu całej
wspólnoty akademickiej Politechniki, ale jako przewodniczący Konferencji
Rektorów Akademickich Szkół Polskich również w imieniu całej wspólnoty
akademickiej Rzeczypospolitej Polskiej, bardzo Wam za to dziękuję. I jestem
przekonany, że będzie się to rozlewało po całej Polsce, to, że młodzież i profesorowie z wielką atencją, z wielką wdzięcznością odnoszą się do tych, którzy
przelewali krew i zdrowie ofiarowywali, ale także będą pamiętali o tym, że
mamy nigdy do tego nie dopuścić.

***
Przemówienie Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków
Kordiana Borejki
Szanowni Państwo!
Zgromadziliśmy się w auli Politechniki Warszawskiej, żeby uczestniczyć
w bardzo ważnej dla Sybiraków uroczystości – odsłaniamy dziś tablicę, która
upamiętnia wydarzenie sprzed 90 laty, kiedy to byli zesłańcy postanowili w tym
właśnie miejscu powołać do życia organizację. Organizację, która miała reprezentować i skupiać osoby, które tragiczne karty historii rzuciły w dalekie stepy,
zimną tajgę i bezkresne tereny nieprzyjaznego imperium carskiego.
Wśród Sybiraków tamtego okresu wiele jest osób wybitnych, które na
trwałe wpisały się w historię: nie sposób nie wspomnieć na stulecie rocznicy
odzyskania niepodległości Polski marszałka Józefa Piłsudskiego, wielkiego
orędownika powołania stowarzyszenia, ale też badaczy tych dalekich ziem i ich
mieszkańców: Bronisława Piłsudskiego, Wacława Sieroszewskiego czy Benedykta Dybowskiego.
90 lat temu uczestnicy, cieszący się ze świeżo odzyskanej niepodległości,
nie przypuszczali, że w niedalekiej przyszłości zrodzi się konflikt, który przerośnie swoim zasięgiem i okrucieństwem wszystkie dotychczasowe.
Nie przypuszczali, że epopeja sybiracka nie zakończyła się, ale ze wzmożoną siłą będzie trwać podczas II wojny światowej i długo po jej zakończeniu.
Nie mogli wiedzieć, że ci zesłańcy po powrocie do Ojczyzny, jakże pod względem granic odmienionej, nie będą mogli mówić o swoich przeżyciach i dramatycznym losie przez następnych kilkadziesiąt lat. Że będzie musiało upłynąć
wiele lat, by Związek Sybiraków mógł się odrodzić.
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Dlatego też rok 2018 jest rokiem szczególnym i ważnym dla społeczności
sybirackiej. Tak jak wszyscy nasi rodacy cieszymy się z rocznicy odzyskania
niepodległości, a w grudniu obchodzić będziemy 30. rocznicę reaktywowania
Związku Sybiraków, który w swoich założeniach i programie nawiązuje
do przedwojennej działalności stowarzyszenia. Najważniejsze cele zarówno
dziś, jak i sprzed 90 laty to: kultywowanie pamięci o zesłaniach, propagowanie
idei sybirackich, obrona interesów swoich członków.
Stąd też nasza dzisiejsza obecność na Politechnice Warszawskiej.
W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować Panu Prezydentowi
RP Andrzejowi Dudzie za objęcie patronatem naszej uroczystości. Panu
Ministrowi Janowi Józefowi Kasprzykowi za pomoc we współorganizacji
i wsparcie finansowe Urzędu. Panu Rektorowi Politechniki Warszawskiej Jego
Magnificencji Janowi Szmidtowi za życzliwość i przyjazną gościnę dla Sybiraków. Panu Prof. Januszowi Walo za serdeczną współpracę oraz wszystkim tym,
którzy przyczynili się do zorganizowania tego przedsięwzięcia.

Przemawia Kordian Borejko, Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków.
Fot. Marian Boczar.

Niech przechodzień wczytujący się w treść tablicy informującej o powołaniu Związku Sybiraków w chwili zadumy pomyśli o osobach, które ten
związek tworzyły.
Niech ta tablica będzie symbolem pamięci o wszystkich pokoleniach
Sybiraków, o wszystkich zesłańcach – tych z konfederacji barskiej, tych
z powstania styczniowego, żołnierzy Dywizji Syberyjskiej, o wszystkich
rodzinach wywiezionych w masowych deportacjach.
Pochylmy się z zadumą, szacunkiem i empatią nad losem naszych
rodaków, których tragiczne dzieje były i są inspiracją do działalności naszego
stowarzyszenia.

