
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Szanowny Pan 

Artur Gacki 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Nurzec  

 

 

 

pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie do udziału w uroczystości odsłonięcia 

obelisku w hołdzie Leśnikom i Ich Rodzinom z terenu Nadleśnictwa Nurzec oraz 

Nadleśnictwa Mielnik wywiezionym, zmarłym i pomordowanym na Syberii. 

Z przykrością muszę poinformować, że mimo wcześniejszych planów 

i  potwierdzenia swojej obecności, z nieprzewidzianych powodów nie mogę być dzisiaj 

z  Państwem.  

Dziękuję Panu Nadleśniczemu i współpracującym z Panem leśnikom i innym 

zaangażowanym osobom za podjęcie i zrealizowanie cennej patriotycznej inicjatywy, jaką 

jest upamiętnienie w postaci materialnego znaku memorialnego Zesłańców Sybiru, których 

martyrologia jest ważną częścią naszej narodowej historii. Sybir to od ponad dwóch wieków 

miejsce zsyłek  polskich patriotów, począwszy od Konfederacji Barskiej, poprzez 

Insurekcję Kościuszkowską, XIX – wieczne powstania narodowe, aż po zsyłki z okresu 

II  wojny światowej, ale także jedna z polskich dróg do wolności. Warto pamiętać, że 

w  skład polskich formacji wojskowych tworzonych na terenie Związku Sowieckiego, 

w  tym armii generała Władysława Andersa wchodzili żołnierze rekrutujący się spośród 

Zesłańców Sybiru. 

Leśników, obok osadników wojskowych, wraz z ich rodzinami, w szczególności 

objęła pierwsza masowa wywózka na Syberię, która rozpoczęła się nocą z 9 na 10 lutego 

1940 roku. Po niej nastąpiły jeszcze 3 kolejne – dwie z kwietnia i czerwca 1940 roku 

i  ostatnia z czerwca 1941 roku. Łącznie deportowano w głąb Związku Sowieckiego co 

najmniej kilkaset tysięcy Polaków.  

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

Jarosław Zieliński 



 

Aby Ich ofiara nie poszła na marne, powinniśmy o Nich pamiętać i tę pamięć 

przekazywać kolejnym pokoleniom. Nie ma dojrzałego patriotyzmu bez prawdziwej wiedzy 

o dziejach własnego narodu, a zsyłki syberyjskie muszą stanowić ważną część polskiej 

świadomości narodowej.  

Składam hołd polskim leśnikom walczącym w całej polskiej historii o niepodległość 

i ponoszącym ofiary za to, żeby Polska była Polską, a na ręce Pana Nadleśniczego składam 

podziękowanie i wyrazy szacunku za podejmowane działania, „by czas nie zaćmił 

i  niepamięć” patriotycznych kart naszej przeszłości. Warto wciąż przywoływać słowa 

Adama Mickiewicza: „Jeśli zapomnę o Nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie”. 

Cześć i chwała Bohaterom. 

 

 

Białystok, 14 lutego 2022 roku  

 

Łączę wyrazy szacunku 
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