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MIŁA WSPÓŁPRACA MIĘDZY 
ZŻWP a ZWIĄZKIEM SYBIRAKÓW

/11.02.2020/

„PAMIĘĆ ZMARŁYM – ŻYJĄCYM POJEDNANIE”

Kolejny rozbiór Polski nastąpił we wrześniu 1939 r. Najpierw Niemcy napadli na
Polskę /01.09/, a później /17.09/ ZSRR. Polska została kolejny raz wymazana z
mapy  świata.  Nastąpiła  gehenna  Narodu  Polskiego.  Sąsiedzi  chcieli
wyeliminować  z  życia  głownie  naszą  inteligencję  …  dlatego  powstawały
niemieckie obozy zagłady i wywózki obywateli Polskich na Syberię.
Do momentu napaści Niemiec na ZSRR /22.06.1941/, głównie były wywózki do
pracy do Niemiec /u bauerów/ i obozów pracy w tajdze syberyjskiej i w stepach
Kazachstanu. 

Układ Sikorski-Majski /30.07.1941/ pozwolił na utworzenie, tzw. Armii Andersa.
Była to szansa dla Polaków, którzy byli na zesłaniu w latach 1939-1941. Od 18.
sierpnia  tworzono  armię  na  terenie  ZSRR.  Polacy  byli  zwolnieni  z
obowiązkowej pracy i mogli wstąpić do armii. Jednak problemem było – brak
informacji  oraz  sposób dotarcia  do miejsca formowania  wojska.  Żołnierzem
Armii  Andersa głównie  był  –  ZESŁANIEC.  Problem uzbrojenia,  wyposażenia
oraz  wyżywienia  żołnierzy  i  ich  rodzin…  zmusił,  za  zgodą  władz  ZSRR  na
opuszczenie terenów ZSRR. W pierwszej fazie /marzec-kwiecień/ ewakuowano
do Persji  44 tys.  ludzi.  Druga faza ewakuacji  odbyła  się w Sierpniu.  Razem
teren  ZSRR  opuściło  oficjalnie  ok  115  tyś.  ludzi.  Obok  wyjścia  żołnierzy
Andersa, ZSRR opuściło  jeszcze indywidualnie tysiące ludzi,  głównie dzieci,
których przyjęły Indie.
Z czasem Armia Polska z Iranu udała się do Palestyny i Egiptu, aby zgodnie z
rozkazem gen. Władysława Sikorskiego /12.09.1942/ połączyć się z Wojskiem
Polskim na Środkowym Wschodzie, a następnie utworzono 2.Korpus Polski –
walczący we Włoszech /największy sukces pod Monte Cassino!/.

Po wyjściu Armii Andersa już 22.06 1942 r. ppłk Zygmunt Berling złożył akces
stworzenia Armii Polskiej walczącą z Niemcami. Stalin tę propozycję odrzucił.
Jednak  już  z  14/15.02.1943  r.  Stalin  zezwolił  ppłk.  Z.  Berlingowi  tworzenia
Wojska Polskiego. Do tworzenia Armii Berlinga zgłaszały się ludzie – Zesłańcy,
Polacy  –  jeńcy  niemieccy  /którzy  byli  siłą  wcieleni  w szeregi  Wehrmachtu/,
Polonia  działająca  w  ZSRR  i  inni  obywatele  Polski,  ale  innej  narodowości.
Związek Patriotów Polskich - właściwie był twórcą Armii Berlinga. 

Od  6.maja  1943  r.  w  Sielcach  nad  Oką  rozpoczęto  formowanie  1DP  im.
Tadeusza Kościuki, a już 12.10.1943 r. przeszła chrzest bojowy w bitwie pod
Lenino, bez pomocy Acz.

Od 10.08 – gen. Z. Berling rozpoczął tworzyć 1 Korpus Sił Zbrojnych w ZSRR, a
następnie 1 Armię Polską. Od 21.07.44 r. po połączeniu Armii Polskiej w ZSRR
z Armią  Ludową  utworzono  Wojsko Polskie  pod  dowództwem gen.  Michała
Roli-Żymirskiego.
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Wojsko Polskie do zakończenia II w. św. walczyło z okupantem niemieckim na
terenie Polski, z tym, że 1AWP doszła do Berlina, a 2AWP … do Pragi.

W tym roku w dniu 11.02. 2020 r. obchodziliśmy we Wrocławiu 80-tą Rocznicę
Pierwszej Masowej Deportacji na Syberię w Polskim Radiu. Z 9/10.02 1940 r.
deportowano  220  tys.  obywateli  polskich  /wg  Rosjan  140000/.  W  kolejnych
deportacjach  13/14.04.1940  –  320000,  maj-czerwiec  1940  –  240000  i  maj-
czerwiec 1941 – 280000 władze sowieckie przesiedliły  w różne tereny ZSRR
ponad milion Polaków /wg danych historyków angielskich blisko 1.5 mln/. Z tej
liczby wg IPN /2009 r./ opuściło ZSRR ok. 430 tys. obywateli Polski. Ponoć z
Armią Andersa „wyszło” 115 tyś., z Armią Berlinga – 30 tys. W latach 1945-47
ok. 270 tys. i w l. 1955-59 – ok. 20000. Zmarło lub zostało zamordowanych ok.
150 tyś.

Chociaż na podstawie  danych statystycznych,  przed II  w.  św. wojną Polska
liczyła ponad 35 mln obywateli. W 1945 r. było nas 23.2 mln. Niemcy pozbawili
życia ponad 6 mln, deportowanych do ZSRR – ok. 0.15 mln. Co działo się po
stronie radzieckiej z 5.5 mln – do dzisiaj historycy nie mogą dojść! 

Obok Gości zaproszonych na uroczystości upamiętniające Pierwszą Masową
Deportację  na  Syberię  przybyła  coraz  mniejsza  ilość  Sybiraków.  Trzeba
pamiętać że średnia wieku Sybiraków jest ponad 80 lat /w Kole Fabryczna >82
lata/.

Chwila ciszy … uczczenie Pamięci tych Osób - co odeszli …

Przez ponad 40 lat nie można było mówić o Zesłańcach, gdyż nasz „brat” nam
chyba nie pozbawiał albo nasze władze nie chciały drażnić!, ale to już jest za
nami. Dzisiaj obchodzimy już 80-tą Rocznicę tych przykrych zdarzeń, na którą
gospodarz  spotkania  Prezes  Zarządu  Oddziału  Związku  Sybiraków  p.
Eugeniusz Kuszka zaprosił m.in.:
- p. Andrzeja Derę Sekretarza Stanu w Gabinecie Prezydenta Rzeczpospolitej
  Polskiej, opiekuna Sybiraków z ramienia Prezydenta;
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- p. Jarosława Kresę wicewojewodę dolnośląskiego;
- p. Jacka Sutryka prezydenta Wrocławia;
- p. Andrzeja  Drogonia dyrektora Wrocławskiego Oddziału Instytutu Pamięci 
  Narodowej;
- p. Pawła Aszkiełowicza przedstawiciela Urzędu  Marszałkowskiego Wojewódz-
  twa Dolnośląskiego;
- p. Mariana Dąbrowskiego płk w stanie spoczynku Prezesa ZW ZŻWP;  
- księdza kapelana Sybiraków: ks. prof. dr. hab. Franciszka Głoda;
- p. Wojciecha Olenderka Prezesa Związku Inwalidów Wojennych Związku 
  Żołnierzy Wojska Polskiego;
- gen bryg Dariusza Krzywdzińskiego Dowódcy Garnizonu i innych.

W trakcie przemówień

Po przemówieniach, odbyła się miła uroczystość, a mianowicie udekorowanie
naszego sztandaru Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Aktu
dekoracji dokonał płk rez. Marian Dąbrowski – głównym przyczynkiem był fakt: 
udziału żołnierzy-zesłańców Sybiru w walkach z hitlerowskim okupantem  i 
kultywowaniem ich bohaterstwa i patriotyzmu przez Związek Sybiraków.

Przemówienie /piękna myśl – łącząca/  p.  płk.  Mariana Dąbrowskiego jest na
stronie internetowej: www. zzwp.wroclaw.pl – aktualności pod datą 12.02.2020.
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Moment przed dekoracją Sztandaru. Zapowiada p. Janina

Sztandar Związku Sybiraków – Złotym Krzyżem ZŻWP dekoruje Prezes OW 
p. płk Marian Dąbrowski

Postanowieniem  Prezesa  Zarządu  Głównego  Związku  Sybiraków  Kordiana
Borejki  z  dnia  21.01.2020 Złotą  Odznaką honorową „Za Zasługi  dla Związku
Sybiraków” odznaczeni zostali oficerowie z Akademii Wojsk Lądowych, którzy
na bieżąco wpółpracujący z naszym Związkiem:  
- pan płk Jacek Narloch
- pan płk Piotr Gazarkiewicz
- pan mjr Tomasz Nowakowski
- pan starszy Chorąży Sztabowy Wiesław Jerzy Borsuk

Po wyprowadzeniu Sztandarów wysłuchaliśmy pieśni z „tamtego okresu” i nie 
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tylko w wykonaniu Chóru „Brzykowianie”.

Miło  jest  pisać,  gdy  miedzy  różnymi  związkami  lub  stowarzyszeniami  jest
współpraca, nie tylko w ujęciu historycznym, a nawet w działalności bieżącej.
Wspólne  spotkania,  rozmowy  …  a  nawet,  jak  w  dniu  dzisiejszym  oddanie
szacunku  ludziom,  którzy  walczyli  na  różnych  frontach  II  w.  św.  poprzez
dekorację Sztandaru – to jest piękne i dla tych co tradycje podtrzymują, ale i
dla młodzieży … jako lekcja patriotyzmu i szacunku dla osób starszych.

Chwała Poległym, na wszystkich polach walki – niosących pokój dla
OJCZYZNY!

Wszystkim Uczestników  oddającym hołd  Polakom,  którzy  zginęli  i  poniosły
różne tragedie swojego życia serdecznie dziękuje za uczestnictwo zarówno w
80 Rocznicę Pierwszej Masowej Deportacji na Sybir w dniu 11.02, jak również
09.02 w kościele  NMPR w Złotnikach i  w dniu  12.02 przy pomniku Pamięci
Sybirakom!

Uczestniczył i opracował

Antoni Tunkiewicz

Członek KOŁA SAPER

I KOŁA FABRYCZNA

P.S. Za przysłane zdjęcia serdecznie dziękuję. AT


