BEATA ŻYŁKOWSKA

TRZYDZIEŚCI LAT
REAKTYWOWANEGO ZWIĄZKU SYBIRAKÓW
W dniu 27 czerwca 2019 r. Sybiracy, zaproszeni goście i mieszkańcy
spotkali się na skwerze Sybiraków w Warszawie, aby uczcić 30. rocznicę
reaktywowania Związku Sybiraków. W pobliskim kościele pw. św. Karola
Boromeusza, w parafii pw. św. Andrzeja Apostoła przy ul. Chłodnej
odprawiona została msza święta w intencji zesłanych na Sybir przez reżim
sowiecki w okresie II wojny światowej, jak również tych, którzy podjęli trud
reaktywowania Związku Sybiraków. To właśnie z tą parafią związane
są początki odtworzonego stowarzyszenia, tu zarejestrowana została jego
siedziba i tu rozpoczął działalność Zarząd Główny.

Moment odsłonięcia steli. Od lewej: Renata Soszyńska (IPN), Zbigniew Pałasz
(Urząd m.st. Warszawy), członek-założyciel Zofia Koreywo-Prusakowska,
poseł Andrzej Melak, prezes Zarządu Głównego Związku Kordian Borejko
i Monika Kalinowska (UdsKiOR) (fot. Marian Boczar).
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Zesłańców przed- i powojennych łączył podobny los. Zarówno w czasach
carskiej Rosji, jak i po wkroczeniu 17 września 1939 r. wojsk Związku
Radzieckiego na tereny państwa polskiego mieszkańcy ziem Rzeczypospolitej
byli wywożeni, bo byli Polakami i pragnęli niepodległości Polski.
Rzeczpospolita zaledwie 20 lat cieszyła się suwerennością, o którą Polacy
walczyli przez cały XIX w. Członkowie założonego w 1928 r. Związku
Sybiraków niezwykłym szacunkiem otaczali żyjących jeszcze nielicznych
uczestników powstania styczniowego.
Nikt wówczas nie przypuszczał, że dwie dekady później rozpocznie się
kolejny etap wywózek. Już w latach 1937-1938 do Kazachstanu deportowani
zostali Polacy, którzy po I wojnie światowej znaleźli się na terenach
Białoruskiej i Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. W trakcie
czterech masowych wywózek w latach 1940-1941 ofiarami zesłań na Syberię
i do Kazachstanu padli w pierwszej kolejności żołnierze broniący polskich
granic podczas wojny polsko-bolszewickiej, osadnicy wojskowi i cywilni,
leśnicy, urzędnicy oraz ich rodziny, następnie rodziny oficerów więzionych
w obozach w Starobielsku, Ostaszkowie, Kozielsku i policjantów, nauczyciele,
działacze gospodarczy i przemysłowi, wreszcie inteligencja, a w 1944 r.
członkowie Armii Krajowej. Pod koniec lat czterdziestych zesłania objęły
Polaków z Wileńszczyzny, z Białorusi i niektórych rejonów Ukrainy. W sumie
wywózki trwały do 1956 r., zesłano, według Związku Sybiraków, 1,35 mln osób.
Związek Radziecki aż do 1990 r. nie przyznawał się do dokonania mordu
katyńskiego, milczał także na temat deportacji. Ci, którym udało się powrócić
z zesłania, przez pół wieku nie mogli mówić o swoim losie, doznanych
cierpieniach, katorżniczej pracy i miejscu utraty bliskich. Wywózka naznaczyła
całe ich życie. Mieli niejednokrotnie utrudniony dostęp do szkół i lepszej pracy,
nie tylko dlatego, że przebywając w Związku Radzieckim, pozbawieni byli
dostępu do polskiej edukacji, ale też dlatego, że byli zesłańcami. Byli także
prześladowani przez system komunistyczny. Rówieśnicy ludzi wywiezionych
w bardzo młodym wieku i tych urodzonych na zesłaniu wyśmiewali się z ich
obcego akcentu i naleciałości języka rosyjskiego w wymowie. Tragiczne
wspomnienia i przeżyta trauma towarzyszyły im przez lata, wpływając na stan
i tak zniszczonego już zdrowia oraz relacje rodzinne i społeczne. Wiele osób
do dziś nie jest w stanie mówić o czasach zesłania, tak silne były to przeżycia.
Przekonanie, że prawda o wywózkach musi wyjść na jaw, a ludzie, którzy padli
ich ofiarą, powinni zostać upamiętnieni, oraz potrzeba spotkania osób
o podobnych przeżyciach i stworzenia organizacji sybirackiej stały się motorem
działania zesłańców.
Pod koniec lat osiemdziesiątych XX w., gdy system komunistyczny
chylił się już ku upadkowi, a ruch społeczny był coraz silniejszy, do prasy
zaczęły przenikać wzmianki o XX-wiecznych zsyłkach. Wśród zesłańców
na Syberię i do Kazachstanu pojawiła się myśl założenia organizacji
nawiązującej ideowo i symbolami do przedwojennego Związku Sybiraków.
W 1987 r. możliwe stało się zakładanie stowarzyszeń – społecznych,
socjalnych, naukowych itp. Wtedy też rozpoczęły się prace zmierzające do
utworzenia organizacji osób wywiezionych w głąb Związku Radzieckiego.
Naturalnym punktem odniesienia był przedwojenny Związek Sybiraków.
Na czele działaczy, którzy podjęli się wskrzeszenia Związku, stanęła Irena
Głowacka, wywieziona w czerwcu 1941 r. z Białegostoku do Ałtajskiego Kraju.
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Nawiązała kontakt z adwokatami w celu opracowania statutu organizacji
w oparciu o statut przedwojennego stowarzyszenia (zachowany w zbiorach
biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego). Zadania tego podjął się prof. Andrzej
Stelmachowski z Uniwersytetu Warszawskiego. W dalszych pracach nad
statutem brali również udział prof. Wiesław Chrzanowski z Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego i mecenas Wiesław Johann.

W uroczystości udział wzięli zesłańcy,
przedstawiciele władz i mieszkańcy Warszawy (fot. Marian Boczar).

Mimo problemów – braku wiary w powodzenie przedsięwzięcia oraz
strachu przed reakcją władz – Irenie Głowackiej udało się zebrać podpisy
21 osób pod wnioskiem o pozwolenie na zebranie założycielskie. Byli
to zesłańcy reprezentujący różne etapy wywózek, z przedwojennymi włącznie,
i różne środowiska. Wśród członków-założycieli, prócz Ireny Głowackiej (która
po utworzeniu Związku otrzymała legitymację członkowską nr 1), byli:
Krystyna Znosko, Teresa Tomczyszyn-Wiśniewska, Anna Branicka-Wolska,
Irena Danowska, Barbara Drzewińska, Bolesław Ekes (przedwojenny
zesłaniec), Józef Ezman, Halina Głowińska, Barbara Grabowska, Stanisław
Grodzki, Irena Korszyńska, Gabryela Krasicka, Xawery Krasicki, Wiktoria
Melonik-Łukaszewicz, Grzegorz Nawarycz, Tekla Piotrowska, Zofia Koreywo-Prusakowska, Barbara Rzepecka, Jarosław Sobieszczański (przedwojenny
Sybirak), Zofia Szelengowicz-Dolińska.
W czerwcu 1988 r. Krystyna Znosko i Teresa Tomczyszyn-Wiśniewska
złożyły w Wydziale Społeczno-Administracyjnym Urzędu m.st. Warszawy
wniosek o rejestrację stowarzyszenia. Ostatecznie Związek Sybiraków
zarejestrowany został przez urząd w rejestrze stowarzyszeń i związków w dniu
17 grudnia 1988 r., a 10 maja 1989 r. przez Sąd Wojewódzki w Warszawie
w sądowym rejestrze stowarzyszeń.
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Niełatwo było znaleźć lokal na siedzibę organizacji, a posiadanie jej było
wymogiem formalnym działania stowarzyszenia (decyzja o rejestracji Związku
nakładała na niego obowiązek zgłoszenia adresu lokalu w ciągu dwóch
tygodni). We wniosku rejestracyjnym, za zgodą ówczesnego prezesa
warszawskiego Klubu Andrzeja Stelmachowskiego, wpisany został adres Klubu
Inteligencji Katolickiej przy ul. Kopernika, konieczne stało się jednak jak
najszybsze znalezienie stałej siedziby.
Pomocy udzielił wielce zasłużony dla środowisk kombatanckich
ówczesny proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Apostoła przy ul. Chłodnej 9
w Warszawie ks. prałat Tadeusz Uszyński. Urodzony w rodzinie przywiązanej
głęboko do wartości patriotycznych, udzielającej podczas II wojny światowej
schronienia żołnierzom Armii Krajowej, sam również w okresie kapłaństwa
utrzymywał kontakty duszpasterskie ze środowiskiem opozycyjnym i kombatanckim. Związany relacjami rodzinnymi z rodziną Dolińskich, z której
pochodziła Irena Głowacka, udzielił pokoju na plebanii parafii jako siedziby
powstającemu Związkowi Sybiraków. Swoje spotkania miały tam również inne
organizacje kombatanckie, m.in. weterani kawalerii polskiej i akowcy.
Ks. prałat Uszyński został pierwszym duszpasterzem Sybiraków, a następnie
honorowym kapelanem Związku.

Ks. prałat Tadeusz Uszyński,
zasłużony dla Związku
i jego honorowy kapelan
(fot. Archiwum Zarządu Głównego
Związku Sybiraków).

Historia Związku nierozerwalnie związała się z parafią pw. św. Andrzeja
Apostoła. Tu organizowane były obchody najważniejszych rocznic.
Odsłonięciem tablicy pamiątkowej na ścianie kościoła uczczono 10. rocznicę
reaktywowania stowarzyszenia, odprawiona została dziękczynna msza święta.
Tu właśnie 10 czerwca 1997 r. ks. Uszyński odprawił mszę świętą w intencji
Polaków zmarłych na zesłaniu, dokonując w trakcie nabożeństwa poświęcenia
dwóch urn – z prochami bezimiennego zesłańca, wywiezionego w lutym 1940 r.
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do obwodu irkuckiego, przywiezioną przez delegację Związku z cmentarza
w miejscowości Kwitok oraz z prochami żołnierza Armii Krajowej,
wywiezionego w 1944 r. do łagru w Borowiczach, pochowanego na cmentarzu
w miejscowości Jogła (urny zostały umieszczone w Grobie Nieznanego
Sybiraka w Białymstoku podczas uroczystości odsłonięcia i poświęcenia
pomnika 17 września tego samego roku). Skwer obok kościoła pw. św. Karola
Boromeusza w 1993 r., podczas obchodzonego wówczas Roku Sybiraka,
otrzymał nazwę skweru Sybiraków. Nie mogło być innego miejsca także
dla uczczenia trzydziestej rocznicy reaktywowania Związku.
Na plebanii odbywały się pierwsze zebrania organizacyjne, tu zgłaszali
się Sybiracy z całej Polski (dopiero w 1990 r. siedziba Związku przeniesiona
została na ul. Mazowiecką, gdzie mieściła się przez 29 lat). Podczas pierwszego
spotkania członków-założycieli pod koniec grudnia 1988 r. Irena Głowacka
wysunęła na stanowisko prezesa Związku kandydaturę Ryszarda Reiffa –
zesłańca – akowca, członka Stowarzyszenia „Pax”, posła na Sejm i jedynego
członka Rady Państwa w latach 1981-1982, który sprzeciwił się wprowadzeniu
stanu wojennego. Mimo początkowego sprzeciwu, ostatecznie Ryszard Reiff
zgodził się kandydować.

Parafia kościoła
pw. św. Andrzeja Apostola
była pierwszą siedzibą
reaktywowanego Związku
i świadkiem rozwoju
jego działalności;
fot. Marian Boczar

W dniu 13 stycznia 1989 r. w dolnym kościele parafii pw. św. Andrzeja
Apostoła odbyło się Zgromadzenie Organizacyjno-Założycielskie Związku
Sybiraków, w którym wzięło udział 88 delegatów wybranych spośród
107 ówczesnych członków, wśród nich troje członków przedwojennego
Związku. Powołane zostały ośmioosobowy Zarząd i Komisja Rewizyjna,
a poprzez aklamację prezesem Zarządu Głównego wybrany został Ryszard

20

BEATA ŻYŁKOWSKA

Reiff. Funkcję tę, jako prezes Zarządu, a od 1993 r. jako prezes Związku, pełnił
przez 17 lat, aż do 2006 r.
Aby rozwinąć działalność stowarzyszenia, niezbędne było zjednoczenie
środowiska Sybiraków. Informacja o powstaniu Związku Sybiraków
opublikowana została na łamach „Tygodnika Powszechnego”. Wzbudziła
radość wśród zesłańców i skłoniła po podjęcia starań o stworzenie struktur
związkowych na terenie całego kraju. Zaczęło się poszukiwanie osób, które
również doświadczyły dramatu zesłania, pojawiły się ogłoszenia w prasie.
Spontanicznie powstawały komitety organizacyjne. Początki nie były łatwe.
W pierwszym okresie spotkania odbywały się często w mieszkaniach
prywatnych, a zebrania założycielskie, dzięki przychylnej postawie
duchowieństwa, na terenie kościołów.
W odpowiedzi na kilka tysięcy listów nadesłanych do Zarządu Głównego
z pytaniami o sposób zakładania jednostek terenowych Związku na posiedzeniu
w dniu 14 lutego 1989 r. opracowane zostały zasady i tryb nadawania
członkostwa oraz powoływania oddziałów wojewódzkich.
Niezależnie od tych postanowień zaczęli organizować się zesłańcy
z województw dolnośląskich. Pierwsze ich spotkanie odbyło się z inicjatywy
redaktor Urszuli Lubeckiej i Antoniego Kuczyńskiego we wrześniu 1988 r.
w Rozgłośni Polskiego Radia we Wrocławiu, podczas którego powstała idea
utworzenia Związku Sybiraków. 15 stycznia 1989 r. powołany został
Dolnośląski Związek Sybiraków, swoją działalnością obejmujący województwa
jeleniogórskie, legnickie, wałbrzyskie i wrocławskie. Wkrótce formacja
ta połączyła się z Zarządem Głównym Związku Sybiraków, a jego czasowa
siedziba mieściła się w Biurze Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
we Wrocławiu.
Kreśląc indywidualny i zbiorowy portret inicjatyw lokalnych podejmujących trud powstawania poszczególnych oddziałów Związku Sybiraków,
przy całej wierności faktom historycznie zaświadczonym podkreślić trzeba,
że wszystkie zabiegi idące w tym kierunku podejmowali byli zesłańcy. Oni też
tworzyli trzon pierwszych organizacyjnych struktur Związku, wydawania
lokalnych biuletynów oraz gromadzenia wspomnień zesłańczych pokazujących
pewien fragment zesłańczych dziejów Polaków na Syberii. Wszystko to tworzy
wielowymiarowy, zrelatywizowany i złożony obraz tej rzeczywistości z przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, prowadzącej do kreowania
związkowej – sybirackiej jedności. Bywało jednak, że dochodziło nieraz
do realizacji lokalnych ambicji i wyłamywania się ze struktur jedności Związku
Sybiraków oraz tworzenia niezależnych organizacji sybirackich.
Związek Sybiraków pozostał jednak nadal najważniejszą organizacją
jednoczącą zesłańców oraz jedną z największych i najprężniej działających
organizacji kombatanckich. W sumie w ciągu 30 lat działalności przez Związek
przewinęło się ponad 105 tysięcy osób – oprócz zesłańców przystępowali
do niego także członkowie ich rodzin. W szczytowym okresie stowarzyszenie
dzieliło się na 56 oddziałów i liczyło 388 kół. W ramach Związku tworzono
kluby łączące osoby zesłane w ten sam rejon, czego przykładem jest działający
w latach 1999–2018 Ogólnopolski Klub Pawłodarczyka zrzeszający zesłańców
z okręgu pawłodarskiego czy też Środowisko Borowiczan – Sybiraków,
początkowo działające na prawach oddziału, od 2011 r. jako samodzielne
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stowarzyszenie. Organizowano zjazdy, m.in. Ogólnopolskie Zjazdy Sybiraków
z Kostousowa, krajowe i światowe Zjazdy Sierot Polskich Byłych
Wychowanków Syberyjskich Domów Dziecka i Biezprizornych, Sybiracy
uczestniczyli w organizowanych co dwa lata przez wrocławskie Towarzystwo
„Klub pod Baobabem” Zjazdach Sybiraków – Afrykańczyków.
Stowarzyszenie nawiązało do przedwojennego pierwowzoru zarówno
nazwą, statutem, jak i symbolami. Godło (znak organizacyjny) – przedstawiające orła zrywającego kajdany z monogramem organizacji – wzorowane jest
na odznace używanej przez członków Związku Sybiraków w okresie
międzywojennym, a odwołującej się do znaku 5. Dywizji Syberyjskiej, której
członkowie stanowili trzon przedwojennego stowarzyszenia. Sztandar Zarządu
Głównego Związku Sybiraków (z godłem Związku na awersie i wizerunkiem
Matki Boskiej Kozielskiej na rewersie), poświęcony przez prymasa Józefa
Glempa, przekazany został pocztowi sztandarowemu Zarządu przez prezesa
Ryszarda Reiffa i Irenę Głowacką podczas uroczystości koronacji obrazu Matki
Boskiej Sybiraków w Grodźcu 1 maja 1994 r. Również oddziały i koła
posiadają, podobnie jak było to w przypadku przedwojennych struktur, własne
sztandary. Do czasów obecnych przetrwało sześć przedwojennych sztandarów.
Hymnem organizacji został powstały w 1990 r. utwór Mariana Jonkajtysa
„Marsz Sybiraków” do muzyki Czesława Majewskiego. Po raz pierwszy
wykonany został podczas II Krajowego Zjazdu Delegatów w Częstochowie
w 1994 r., a jako hymn Związku Sybiraków oficjalnie został przyjęty w 1998 r.
na III Krajowym Zjeździe Delegatów w Jeleniej Górze.
Zadania Związku, sformułowane podczas Zgromadzenia Organizacyjno-Założycielskiego, nawiązywały do idei realizowanych przez przedwojennych
zesłańców. Było to m.in. zjednoczenie środowiska Sybiraków i przywrócenie
im właściwego miejsca w społeczeństwie, gromadzenie pamiątek i opracowywanie materiałów historycznych, aby dać wyraz prawdzie na temat
wywózek, zafałszowywanej przez niemal pół wieku, upamiętnianie losu
zesłańców, niesienie pomocy członkom organizacji i ich rodzinom oraz opieka
nad grobami zesłanych.
Ważne miejsce wśród głównych kierunków działania znalazła
w pierwszych latach sprawa starań o prawa kombatanckie dla Sybiraków oraz
wynagrodzenie im doznanych krzywd moralnych i materialnych. Przyznanie
zesłańcom uprawnień kombatanckich i uznanie stowarzyszenia za organizację
kombatancką nastąpiło w 1991 r., do czego przyczyniły się ogromne
zaangażowanie prezesa Ryszarda Reiffa i kilkunastomiesięczne zabiegi
w parlamencie. Weryfikacja dokumentów członków Związku i pomoc
w przygotowaniu wniosków o przyznanie uprawnień kombatanckich zajęły
znaczące miejsce wśród zadań wypełnianych przez działaczy oddziałów i kół,
wymagając od osób pracujących przecież społecznie ogromnego zaangażowania, poświęcenia i czasu. Wystarczy tylko powiedzieć, że w ciągu
pierwszej dekady istnienia Związku zweryfikowanych zostało ponad 98 tysięcy
wniosków, z tego większość została następnie rozpatrzona pozytywnie
i zakończyła się przyznaniem uprawnień.
Dzięki długoletnim staraniom wieloletniego sekretarza generalnego
Edwarda Duchnowskiego w 2003 r. ustanowione zostało państwowe
odznaczenie Krzyż Zesłańców Sybiru. Przyznawane obywatelom polskim
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deportowanym w latach 1939-1956 w głąb Związku Radzieckiego, stanowi
hołd dla ich męczeństwa i wierności ideałom wolności i niepodległości.
Sprawa odszkodowania od Rosji jako następcy prawnego ZSRR,
a do czasu realizacji tego postulatu – udzielenia zadośćuczynienia za pobyt
na zesłaniu przez państwo polskie, podnoszona jest do chwili obecnej, lecz
mimo wielu starań działaczy nie znalazła jak dotąd szczęśliwego finału.
W związku z trudną sytuacją materialną i zdrowotną Sybiraków Komisja
Socjalna od początku organizowała wszelkiego rodzaju pomoc. Udało się jej
uzyskać wsparcie organizacji i osób prywatnych z kraju i zagranicy, m.in.
z Anglii, Szwecji i Kanady. Do rąk potrzebujących zesłańców trafiły odzież,
leki, sprzęt rehabilitacyjny, żywność, a także pomoc finansowa i skierowania
na leczenie sanatoryjne. Skorzystali z niej również Sybiracy, którzy pozostali
poza granicami Polski – w Kazachstanie, na Białorusi, Ukrainie, Litwie,
w Rosji. Sybiracy nie pozostawali obojętni wobec tragedii – na apel Komisji
Socjalnej ze wszystkich oddziałów przekazywana była pomoc finansowa
dla zesłańców, którzy ucierpieli w skutek powodzi w 1997 r. i 2010 r.
Komisja Współpracy z Zagranicą nawiązała kontakt z zesłańcami, którzy
nie wrócili po wojnie do Polski, i z założonymi przez nich organizacjami
(w USA, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii oraz w Afryce). Wspiera
również Polaków mieszkających na Wschodzie – na Litwie, Łotwie, Białorusi,
Ukrainie, w Estonii, Rosji i Kazachstanie. Zbierane były fundusze na budowę
polskiego kościoła w Krasnojarsku i Irkucku czy odbudowę zniszczonej
w pożarze świątyni w syberyjskim Białymstoku.
Potrzeba podzielenia się przeżyciami z lat pobytu na Sybirze i utrwalenia
ich dla potomnych zaowocowała spisywaniem wspomnień. Nadesłano ich
do Związku około 1500. Komisja Historyczna w latach 1989-1997
opublikowała wybrane z nich w dziewięciotomowej serii „Wspomnienia
Sybiraków”. Liczba wydanych wspomnień stale wzrasta, niemal każdy oddział
Związku ma w swoim dorobku publikację takich prac.
Podjęto również starania nad wydaniem pisma informującego o bieżącej
działalności organizacji. Już w październiku 1989 r. ukazał się przygotowany
przez Zarząd Główny pierwszy numer „Biuletynu Wewnętrznego”, a 1993 r. –
wychodzący do chwili obecnej – kwartalnik „Komunikat”. Podobną inicjatywę
podjęły oddziały i koła stowarzyszenia, żeby przywołać choćby białostockie
czasopismo „Sybirak”, łódzki rocznik „My, Sybiracy”, biuletyny oddziału
w Krakowie czy Koszalinie. Do 2019 r. ukazały się również cztery części
„Księgi Sybiraków” podsumowującej działalność Związku, zwłaszcza
w dziedzinie wznoszonych w kraju i za granicą znaków pamięci. Od roku 1996
ukazuje się kwartalnik „Zesłaniec”, pismo Rady Naukowej Zarządu Głównego
Związku Sybiraków, poświęcone dziejom Polaków na Syberii i relacjom
polsko-syberyjskim. Ponadto rozpoczęto gromadzenie opracowań historycznych poświęconych tematyce zesłańczej. Przykładem mogą być zbiory
biblioteki prowadzonej przez Zarząd Główny Związku czy Biblioteka Sybiraka
stworzona przez Oddział ZS w Łodzi.
Gromadzone są również wszelkiego rodzaju pamiątki dokumentujące
pobyt na zesłaniu – przedmioty, dokumenty, listy, fotografie. W latach
1996-1997 zaprezentowana została pierwsza z wystaw „Sybiracy 1940-1956”.
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Kolejna otwarta została w rocznicę pierwszej masowej wywózki, 10 lutego
2000 r. w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, przekształcona
następnie w stałą ekspozycję w tym związanym ściśle z historią zesłań miejscu.
W kolekcji znalazło się ponad tysiąc eksponatów. Ocalałe świadectwa
materialne i dokumenty, gromadzone w jednostkach terenowych Związku,
pozwoliły Sybirakom na stworzenie tymczasowych i stałych wystaw w różnych
częściach kraju. Nawiązana została współpraca z instytucjami muzealnymi,
a także z placówkami oświatowymi, co dało początek szkolnym izbom pamięci.
Sybiracy z niecierpliwością czekają na powstanie Muzeum Pamięci Sybiru
w Białymstoku i otwarcie od dawna przygotowywanej, pierwszej całkowicie
poświęconej zesłaniom ekspozycji.
Zachowanie dla następnych pokoleń świadectwa osób wywiezionych
na Syberię i do Kazachstanu, w formie wspomnień czy pamiątek z zesłania,
wiązało się ściśle z działaniem na rzecz odkłamywania historii i ustalenia
wiarygodnej liczby zesłanych w latach 1940-1956. W celu podjęcia badań
w tym obszarze Związek nawiązał kontakt z instytucjami naukowymi, m.in.
Polską Akademią Nauk, Instytutem Pamięci Narodowej, Stowarzyszeniem
Memoriał oraz Ośrodkiem Badań Wschodnich Katedry Etnologii i Antropologii
Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego
Misja upamiętniania historii zesłań znalazła odzwierciedlenie
w towarzyszącym obchodom Roku Sybiraka (maj 1993-maj 1994 r.) motcie
„Pamięć zmarłym – żyjącym pojednanie”, a także w odwołaniu do cytatu
z III części Dziadów Adama Mickiewicza: „Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże
na niebie, zapomnij o mnie”, dającemu wyraz poczucia wspólnoty
z poprzednimi pokoleniami zesłańców.
O szacunku dla miejsc związanych z martyrologią zesłańczą Polaków,
otaczaniu ich pamięcią i opieką może świadczyć troska o groby zesłańców, tych
XX-, jak i XIX-wiecznych, w kraju i poza jego granicami. Symbolicznym pod
tym względem miejscem jest Kwatera Cmentarna Sybiraków na Cmentarzu
Wojskowym na warszawskich Powązkach, utworzona w 1938 r. W miejscu
przedwojennego krzyża stoi dziś Symboliczna Mogiła Sybiraków, poświęcona
zesłańcom carskim, żołnierzom 5. Dywizji Syberyjskiej i ofiarom stalinowskich
represji. Niemal 1/3 osób wywiezionych w latach 1940-1956 zmarła
na zesłaniu, wielu pochowanych zostało w bezimiennych grobach lub miejsca
ich pochówków nie są znane. Z myślą o nich powstały groby symboliczne,
z Grobem Nieznanego Sybiraka w Białymstoku na czele, w którym znalazły się
prochy zesłańców z cmentarza w Kwitoku i Borowiczach. Sybiracy nigdy
nie zapomnieli o grobach swoich bliskich pozostałych na obcej ziemi –
zmarłych podczas zesłania w Rosji oraz po opuszczeniu „nieludzkiej ziemi”,
w Iranie, na terenie Kazachstanu i Uzbekistanu, w Afryce. Udało się z pomocą
państwa, a także organizacji pozarządowych odnowić cmentarze w Kazachstanie, Uzbekistanie, Ugandzie i Zimbabwe, upamiętnić zesłańców z łagrów
Borowicze i Swierdłowsk. Powstały pomniki na terenie Rosji, trwają również
starania o odnalezienie tam miejsc zesłańczych pochówków. Ziemia
z miejsc zesłania i symboliczne pamiątki umieszczane są przy znakach pamięci.
Hołd wywiezionym Sybiracy oddają także poprzez stawianie znaków
pamięci. Poczynając od tablicy pamiątkowej odsłoniętej w kwietniu 1989 r.
na ścianie kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej w Grodźcu, przez 30 lat
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działalności Związku staraniem Sybiraków powstało około tysiąca znaków
pamięci – pomników, tablic, witraży. Sybiracy upamiętnieni zostali w nazwach
ulic, rond, skwerów i szkół. Znaki poświęcono zesłańcom w ogólności,
matkom, dzieciom, Sybirakom poległym na frontach II wojny światowej,
wyrażono wdzięczność narodom, które wspomogły zesłańców po opuszczeniu
„nieludzkiej ziemi”. Powstały także „żywe” znaki pamięci jak Centrum
Zdrowia im. Polskich Sybiraków w Koji w Ugandzie, które utrwalać będą
pamięć o zesłańcach poprzez niesienie pomocy ludziom potrzebującym.
Okazją do oddania hołdu ofiarom Golgoty Wschodu są rocznice
wydarzeń historycznych – przede wszystkich czterech masowych wywózek
z lat 1940-1941. Poza uroczystościami organizowanymi w tym czasie
na terenie całej Polski przy znakach pamięci, wiążą się z nimi dwa wydarzenia
o zasięgu ogólnokrajowym – Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców
Sybiru odbywający się rokrocznie od 2001 r. we wrześniu w Białymstoku oraz
obchodzony od 2007 r. co dwa lata Kwiecień Miesiącem Pamięci Golgoty
Wschodu we Wrocławiu. Równie uroczyście obchodzona jest rocznica agresji
Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 r. Już podczas
ogólnopolskiego spotkania Sybiraków, zorganizowanego 17 września 1989 r.
w teatrze Ateneum w Warszawie, pojawiła się idea obchodzenia tego dnia jako
Dnia Sybiraka. Oficjalnie Sejm RP ustanowił ustawowo 17 września Dniem
Sybiraka w 2013 r.
Przedwojenny Związek za jeden ze swoich głównych celów stawiał sobie
konsolidowanie odradzającego się po latach zaborów państwa polskiego i pracę
na rzecz jego umacniania. Również Związek reaktywowany po latach
narzuconego Polsce systemu komunistycznego i zależności od ZSRR
do swojego statutu wpisał upowszechnianie wartości patriotycznych
i obywatelskich, poszanowanie kultury, tradycji narodowych i ogólnoludzkich,
a także przeciwstawianie się wszelkim przejawom totalitaryzmu i nietolerancji
zagrażających wolności człowieka i jego godności. Umiłowanie ojczyzny,
za które obywatele polscy skazani zostali przez radzieckiego agresora
na katorżniczą pracę w ekstremalnie trudnych warunkach, także w czasach
demokratycznego ustroju stało się ideą przewodnią Sybiraków. Propagowali ją
i propagują poprzez swoją postawę życiową, działalność społeczną, przekazują
podczas spotkań z młodzieżą szkolną, zaszczepiając w niej najważniejsze
wartości i przestrzegając, do czego może doprowadzić postawienie ideologii
ponad człowieka, interesu własnego nad dobro ojczyzny.
Ta idea kierowała staraniami Sybiraków o nadanie imienia upamiętniającego zesłańców na Sybir szkołom, co dawało w ten sposób możliwość nie
tylko stworzenia swoistego znaku pamięci, ale także praktycznego upowszechniania wiedzy o zesłaniach, przekazania najważniejszych wartości i ukształtowania postaw, dzielenia się swoim doświadczeniem. W sumie niemal
50 szkół i placówek oświatowych przyjęło imię związane z Sybirakami, jeszcze
więcej nawiązało współpracę ze Związkiem Sybiraków. Od 2011 r.
organizowane są rokrocznie Ogólnopolskie Zjazdy Dyrektorów Szkół
i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające
Zesłańców Sybiru, podczas których przedstawiciele szkół, dyrektorzy
i nauczyciele wspólnie wypracowują metody zapoznawania młodzieży z trudną
historią wywózek i dzielą się swoimi doświadczeniami z działalności w tym
obszarze.
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Ponadto, aby zaangażować młodzież, zakładano Kluby Wnuka Sybiraka
– początkowo przyjmujące w swoje szeregi najmłodszych potomków
zesłańców, następnie rozszerzone o działalność na terenie szkół, oraz Kapituły
Pamięci, do których wstępowali uczniowie i harcerze pomagający starszym
Sybirakom podczas uroczystości w niesieniu sztandarów.
Starania działaczy kierowane były także w stronę Ministerstwa Edukacji
Narodowej i kuratoriów oświaty w celu umieszczenia tematyki sybirackiej
w programach szkolnych.
Sybiracy podkreślają często, że wiara pomogła im w przetrwaniu
najgorszych lat zesłania. Na wniosek Oddziału ZS w Krakowie I Krajowy Zjazd
Delegatów Związku Sybiraków w 1991 r. obrał bł. o. Rafała Kalinowskiego
(kanonizowanego wkrótce) na swojego patrona.
W dniach 12-13 maja 1990 r. odbyła się pierwsza Pielgrzymka
Sybiraków na Jasną Górę. Wzięli w niej udział nie tylko członkowie Związku
z całego kraju, ale także zesłańcy, którzy po opuszczeniu „nieludzkiej ziemi”
nie powrócili do Polski. Przyjechali z Kanady, Stanów Zjednoczonych, krajów
Afryki, Wielkiej Brytanii. Uroczyście odsłonięto wówczas na terenie
sanktuarium Mauzoleum Sybiraków. Sybiracy niezmiennie od trzydziestu lat
pielgrzymują na Jasną Górę każdego roku w maju. Innymi ważnymi miejscami,
odwiedzanymi rokrocznie, są Sanktuarium Maryjne Sybiraków w Grodźcu oraz
sanktuarium w Licheniu (pielgrzymki do Lichenia rozpoczęto w 2001 r.,
gdy odsłonięty został tam Sybiracki Znak Pamięci). Kilkakrotnie Sybiracy
pielgrzymowali do Ojca Świętego, spotykali się z nim również podczas
pielgrzymek Jana Pawła II do kraju. W czerwcu 1999 r. Jan Paweł II modlił się
wraz z Sybirakami przy pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie
w Warszawie.
Sybiracy podjęli z ogromnym zaangażowaniem spuściznę międzywojennego Związku Sybiraków, wypełniając pozostawiony im testament. Przez
trzy dekady, mimo słabnących sił, pogarszającego się zdrowia, malejącej coraz
bardziej liczby członków organizacji, z poświęceniem realizowali zadania
postawione przed stowarzyszeniem.
Dla uczczenia wszystkich ludzi, którzy przyczynili się do odtworzenia
organizacji i powstania jej struktur na terenie całego kraju oraz zaangażowali
się w ciągu 30 lat jej istnienia w działalność na rzecz Związku i realizacji jego
statutowych zadań, staraniem Zarządu Głównego wystawiona została
na skwerze Sybiraków poświęcona im stela pamiątkowa. W jej odsłonięciu
uczestniczyli przybyli z całego kraju członkowie Związku, w tym Zofia
Koreywo-Prusakowska, reprezentująca piątkę żyjących jeszcze wówczas
członków-założycieli. W imieniu władz państwowych i samorządowych udział
wzięli poseł RP Andrzej Melak, dyrektor Departamentu Współpracy
ze Stowarzyszeniami i Ewidencji w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych Monika Kalinowska, Mariusz Rukat z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Zbigniew Pałasz z Urzędu
m.st. Warszawy. Żołnierze Garnizonu Warszawa wystawili przy pomniku wartę
honorową. Stanęły również poczty sztandarowe Zarządu Głównego Związku
Sybiraków, Oddziału Warszawskiego ZS i Związku Sybiraków na Florydzie.
Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie warty honorowej, wysłuchanie
Hymnu Sybiraków i uczczenie minutą ciszy Sybiraków, którzy odeszli w ciągu
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trzech dekad istnienia reaktywowanego Związku. Marszałek Sejmu Marek
Kuchciński w liście przesłanym do uczestników podkreślił rolę organizacji
w pielęgnowaniu pamięci o Polakach, którzy doświadczyli życia na zesłaniu.
„Syberyjskie losy to nie tylko ból zsyłki i katorżnicze cierpienie, lecz także
patriotyczna, kulturotwórcza oraz gospodarcza działalność naszych rodaków” –
napisał. Wyraził uznanie za pielęgnowanie i upowszechnianie pamięci
o ofiarach poniesionych przez naród polski w syberyjskiej ziemi oraz
kultywowanie tradycji i determinację. „Dzięki Państwa zdecydowanej
i niezłomnej postawie Związek Sybiraków wznowił swoją działalność,
by w suwerennej Polsce świadczyć o męczeństwie oraz wielkości Polaków
na Syberii” – podkreślił.

Prezes Kordian Borejko, Zofia Koreywo-Prusakowska i wiceprezes Mieczysław
Pogodziński złożyli kwiaty od całego Związku (fot. Marian Boczar).

Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef
Kasprzyk zwrócił uwagę w swoim piśmie na niezwykłą aktywność Związku
jako organizacji kombatanckiej, jego udział w tworzeniu nowego
ustawodawstwa kombatanckiego, przedsięwzięcia upamiętniające gehennę
Polaków na Wschodzie i otaczanie opieką członków swojego środowiska.
„Dziękuję Państwu za to, co uczyniliście dla zachowania sybirackiej spuścizny,
za te liczne znaki pamięci w kraju i za granicą, za publikowane wspomnienia
i relacje stanowiące bezcenny materiał źródłowy dla przyszłych pokoleń
Polaków” – napisał.
Również marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik docenił
w swoim liście walkę Sybiraków o szacunek i pamięć o tych, którzy
przemierzyli szlak męczeństwa Golgoty Wschodu i pozostali na zawsze
na „nieludzkiej ziemi”, ich siłę przetrwania oraz ochronę pamięci o „czasach
pogardy”.
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Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko
przedstawił w swoim wystąpieniu historię powstania przedwojennego Związku
i reaktywowania stowarzyszenia.
W uznaniu zasług dla krzewienia w społeczeństwie postaw patriotycznych i tradycji niepodległościowych Monika Kalinowska, wręczyła wiceprezesom Zarządu Głównego Adamowi Mitelsztetowi i Mieczysławowi
Pogodzińskiemu medale Pro Bono Poloniae, nadane decyzją szefa Urzędu
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
W ceremonii odsłonięcia steli pamiątkowej udział wzięli poseł Andrzej
Melak, dyrektor Monika Kalinowska, zastępca dyrektora Biura Upamiętniania
Walk i Męczeństwa IPN Renata Soszyńska, Zbigniew Pałasz z Urzędu
m. st. Warszawy oraz przedstawicielka członków-założycieli Związku
Sybiraków Zofia Koreywo-Prusakowska i prezes Zarządu Głównego ZS
Kordian Borejko. Odmówiona została krótka modlitwa, po której nastąpiło
poświęcenie pomnika.
Na zakończenie delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów.
W imieniu Związku Sybiraków kwiaty złożyli Zofia Koreywo-Prusakowska,
prezes Kordian Borejko i wiceprezes Mieczysław Pogodziński.
Organizatorami uroczystości były Związek Sybiraków oraz Urząd
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Obchodzący trzydziestolecie
wznowienia działalności Związek Sybiraków ufa, że granitowa stela, która
stanęła na skwerze Sybiraków, zachęci do poznania idei przyświecających
działaniom stowarzyszenia i upamiętni dla przyszłych pokoleń ludzi, którzy
poświęcili swoje życie ich realizacji.

