
 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

 

    Szanowny Pan 

    Jerzy Sienkiewicz 

    Prezes Zarządu Oddziału 

    Związku Sybiraków  

    w Augustowie 

 

    Czcigodny Ksiądz 

    Stanisław Wroński 

    Proboszcz  

    Parafii pw. Świętej Rodziny  

    w Augustowie 

 
 

Szanowny Panie Prezesie, Czcigodny Księże Proboszczu, 

Szanowni Sybiracy, Szanowni Kombatanci, 

Szanowni Goście – Pleno Titulo, 

Szanowni Państwo, 

 
 

 

 

serdecznie dziękuję za zaproszenie do uczestnictwa w uroczystym odsłonięciu tablicy 

upamiętniającej Polaków zesłanych na Sybir. Żałuję, że ze względu na obowiązki poselskie     

i rządowe nie mogę wziąć bezpośredniego udziału w tej patriotycznej uroczystości. Pragnę 

chociaż tą drogą przekazać kilka słów okolicznościowej refleksji. 

Dzisiejsza uroczystość wzbogaci przestrzeń publiczną o kolejny trwały znak pamięci  

o bolesnych wydarzeniach zsyłek na Sybir i gehennie wielu tysięcy Polaków. Deportacje 

Polaków na Sybir były przejawem walki z tym, co polskie i służyły jednemu celowi – 

wyniszczeniu fizycznemu i moralnemu narodu oraz złamaniu jego patriotycznego kręgosłupa 

pozbawiając go ludzi oddanych Ojczyźnie. Nie były to bezcelowe przesiedlenia, ale stanowiły 

część większego planu, który obejmował tereny Rzeczypospolitej. Pierwsza i zarazem 

największa pod względem rozmiarów i tragizmu wywózka, która objęła w sumie 140 tys. 

osób była swoistą zemstą Stalina. Zsyłano bowiem głównie osadników wojskowych,              

w większości byłych uczestników wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, służbę leśną,          

a  także uciekinierów z Rosji po wojnie domowej i przejęciu władzy przez bolszewików. 

Sytuacja zesłańców była wyjątkowo tragiczna, część z nich zmarła już w czasie transportu,
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inni w miejscach zesłania i tylko części z nich udało się powrócić do Ojczyzny z nieludzkiej 

ziemi. Szacuje się, że łącznie w czterech zsyłkach na Sybir dokonanych przez sowieckiego 

agresora deportowano w głąb Rosji około miliona polskich obywateli.  

Dziś, gdy wspominamy tę bolesną i tragiczną kartę naszej wspólnej historii 

uświadamiamy sobie, jak wielkim złem jest wojna i do czego doprowadził rosyjski 

imperializm. Historia jest najlepszą nauczycielką. Nie tylko przekazuje wiedzę o dawnych 

wydarzeniach, ale również pomaga lepiej zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość.  

Z tej wiedzy płynie nauka dla nas i przyszłych pokoleń, dlatego tak ważna jest edukacja 

historyczna dzieci i młodzieży. Właściwym przesłaniem do współczesnych i przyszłych 

pokoleń są słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości, 

nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.  

Warto przywołać dzisiaj także i głęboko przemyśleć moralną przestrogę naszego 

wieszcza narodowego Adama Mickiewicza, która jest mottem Związku Sybiraków: „Jeśli 

zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie zapomnij o mnie”.  

Cześć pamięci poległym i zmarłym Zesłańcom Sybiru. 

Żyjącym Sybirakom, doświadczonym cierpieniem Golgoty Wschodu i Ich Rodzinom 

przekazuję słowa empatii, solidarności i szacunku. 

 

 

  Z wyrazami szacunku, uznania i solidarności 
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