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„Zerwane łańcuchy niewoli bramą
do wolności i wyzwaniem dla przyszłych 

pokoleń”

X Jubileuszowy Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek
oraz Prezesów Stowarzyszeń

noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru
Kraków, 4-6.10.2021

Jacek Malczewski „Wigilia na Syberii”
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Szanowni Państwo
Czas rozpocząć uroczyste obchody X-go Jubileuszo-
wego Ogólnopolskiego Zjazdu Dyrektorów Szkół i 
Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących 
imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru.
Chociaż czas jest trudny, bo w dobie pandemii ko-
ronawirusa, jest on nieporównywalnie lepszy od 
tego, z którym musieli się zmierzyć Zesłańcy Sybi-
ru, walczący o kawałek chleba, powrót do Ojczyzny 
i swoją przyszłość. Zerwane łańcuchy niewoli stały 
się bramą do wolności i wyzwaniem dla przyszłych 
pokoleń, w imieniu których walczymy o zachowanie 
pamięci o losach Polaków zesłanych w odległe za-
kątki świata. I chociaż Syberia to przepiękna kraina 
geograficzna, bogata w jeziora, liczne gatunki fauny 
i flory oraz krajobrazy zapierające dech w piersiach, 
stała się, dla nas Polaków, symbolem cierpienia, tu-
łaczki i wygnania.
Poprzez edukowanie młodego pokolenia, propago-
wanie wiedzy o losach rodzin zesłanych na Sybir, 
sięganie do literatury przedmiotu, a przede wszyst-
kich rzeczywisty kontakt ze Świadkami Historii, póki 
możemy czerpać wiedzę z ich doświadczeń, oddajmy 
hołd wszystkim, którzy z dala od Ojczyzny żyli na 
‘nieludzkiej ziemi’.

Z wyrazami szacunku

Słowo od dyrektora
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Program zjazdu
W Zjeździe zadeklarowało udział 76 uczestników z całej 
Polski. Będziemy gościć przedstawicieli urzędów miast, 
prezesów stowarzyszeń, dyrektorów instytucji, dyrektorów 
szkół, wicedyrektorów oraz nauczycieli.

ORGANIZATORAMI ZJAZDU SĄ:
Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i 
Osób Represjonowanych
Kordian Borejko – Prezes Zarządu Głównego Związku Sy-
biraków

SZKOŁA GOSZCZĄCA
Beata Śliwa – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. św. Rafała 
Kalinowskiego w Krakowie.

PATRONAT HONOROWY NAD
WYDARZENIEM OBJĘLI:

Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskie-
go
prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty
dr hab. Hubert Chudzio, prof. UP – Centrum Dokumenta-
cji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedago-
gicznego w Krakowie

CELEM ZJAZDU JEST PRZEDE WSZYST-
KIM PRZEKAZYWANIE WIEDZY KOLEJ-

NYM POKOLENIOM I USZANOWANIE 
PAMIĘCI O TRAGEDII POLAKÓW WY-

WIEZIONYCH NA SYBIR,  UPAMIĘTNIE-
NIE TRAGICZNYCH LOSÓW POLSKICH 

ZESŁAŃCÓW, PIELĘGNOWANIE TOŻSA-
MOŚCI NARODOWEJ, WYCHOWANIE DO 
WARTOŚCI, EDUKACJA DO PÓŹNEJ DO-

ROSŁOŚCI, WYPRACOWANIE SPOSOBÓW 
UPOWSZECHNIANIA WIEDZY O SYBIRA-

KACH I ZINTENSYFIKOWANIE DZIAŁAŃ W 
TYM ZAKRESIE

WSTĘPNY PROGRAM ZJAZDU
4-6.10.2021

NIEDZIELA 3.10.2021
Przyjazd i zakwaterowanie od godz. 14.00
18.00-19.00 Kolacja

PONIEDZIAŁEK 4.10.2021
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

7.30-8.30 Śniadanie w miejscu zakwaterowania
9.00-9.30 Rejestracja Gości w Zespole Szkół nr 1 im. św. 
Rafała Kalinowskiego, ul. Ułanów 3, Kraków.
9.30 Apel Poległych (dziedziniec szkolny – jeśli dopisze po-
goda) i złożenie kwiatów przy popiersiu Sybiraka Patrona 
Szkoły
9.45 Pamiątkowe zdjęcie (dziedziniec szkolny)
10.00 Uroczyste rozpoczęcie Zjazdu (aula górna): powita-
nie, przemówienia okolicznościowe, przemówienia Orga-
nizatorów, przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa, w tym 
Pełnomocnika Prezydenta ds. Polityki Senioralnej, wręcze-
nie Odznak Honorowych za Zasługi dla Związku Sybira-
ków.
10.15 Referaty inauguracyjne:
1. Czasy walki o niepodległość ojczyzny należy pamiętać 

– Uczeń Zespołu Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinow-
skiego

2. Cmentarze polskich Sybiraków w Afryce – w imieniu 
dr hab. Huberta Chudzio, prof. UP,  wystąpi mgr Ma-
riusz Solarz, współautor monografii “Zmarli Polacy 
w drodze do Ojczyzny. Polskie cmentarze w Afryce 
Wschodniej i Południowej 1942-1950”, biorący udział 
w renowacjach polskich cmentarzy w Afryce od 2009 
r., Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Prze-
siedleń Uniwersytetu Pedagogicznego

3. Moje wspomnienia – wystąpienie Pani Anity Cwynar
11.00-11.45 Przerwa kawowa, w trakcie – obejrzenie wy-
staw, Mapa Wspomnień, wpisy do Kroniki, zwiedzanie 
szkoły.
11.45 Muzeum Pamięci Sybiru – miejsce, pamięć, narracja 
historyczna – Prof. dr hab. Wojciech Śleszyński, Dyrektor 
Muzeum Pamięci Sybiru ( w trakcie uzgodnień)
12.00-13.00 Prezentacja sylwetki patrona szkoły i warsztaty 
tematyczne.
13.30-14.00 Obiad
Przerwa
15.00-18.00 Program kulturoznawczy. Zwiedzanie Mu-
zeum Historycznego Miasta Krakowa – Podziemia Ryn-
ku i Wieża Ratuszowa – bilet łączony (uwaga! rezerwacja 
potwierdzona: zwiedzanie z przewodnikiem w trzech gru-
pach godz. 16.30/17.00/17.30, zbiórka dla każdej z grup na 
15 minut przed wejściem do muzeum przy Sukiennicach).
20.00 Kolacja

WTOREK 5.10.2021
TRADYCJA, HISTORIA, EDUKACJA.

8.00-9.00 Śniadanie w miejscu zakwaterowania
9.30-11.00 Wizyta w szkole. Warsztaty tematyczne, w tym 
podsumowanie 10 lat zjazdów, dyskusja, ćwiczenia, kierun-
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ki na przyszłość.
11.00 Zbiórka w szkole i przejazd do Dzielnicy Salwator. 
Spacer Aleją Waszyngtona na Pomnik Historii Kopiec Ko-
ściuszki. Zwiedzanie fortu, a w nim wystaw Kościuszko-bo-
hater wciąż potrzebny. Wyjście na Kopiec.
14.00 Przejazd do miejsca zakwaterowania i obiad.
15.00 Stare Miasto. Zbiórka przy Barbakanie. Zwiedzanie 
Traktu Królewskiego z przewodnikiem (potwierdzony 
przewodnik dla grupy w godz.15.00-18.00 z możliwością 
odłączenia się od grupy w każdej chwili). Brama Floriań-
ska. Bazylika Mariacka. Wzgórze Wawelskie (Katedra, Gro-
by Królewskie, Dzwon Zygmunta, Smocza Jama). Planty. 
Okno Papieskie. Rynek Główny. Uwaga! Bilety wstępu na 
tę część programu we własnym zakresie – ok. 35 zł (Bazy-
lika Mariacka 10zł, Katedra Wawelska, Dzwon Zygmunta, 
Groby Królewskie 14zł, Smocza Jama 7zł)
19.00-20.00 Kolacja

ŚRODA 6.10.2021 CZAS POŻEGNAŃ
7.30-8.30 Śniadanie w miejscu zakwaterowania
9.00-10.00 Zwiedzanie Muzeum Lotnictwa Polskiego – nie 
przegap!
10.00-12.00 Spotkanie podsumowujące w Zespole Szkół nr 
1 i zamknięcie Zjazdu.
14.00 Obiad
15.00 Wykwaterowanie.

INSTYTUCJE ZWIĄZANE Z 
SYBIRAKAMI:

Zespół Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego, Kraków
Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków, Nowy Sącz
Zespół Szkół Zawodowych  nr 1, Elbląg
Technikum Mechaniczne nr 5 im. Zesłańców Sybiru , Go-
rzów Wielkopolski
Zespół Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru, Kalisz
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru, 
Lublin
VI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru,  Toruń
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Romana ‘’Sybiraka” Sangusz-
ki, Tarnów
Szkoła Podstawowa im. Sybiraków, Jerzmanki
Szkoła Podstawowa im. Sybiraków, Netta
Szkoła Podstawowa . IM. Sybiraków, Krasnybór
Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. Mickiewicza, Grajewo
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej, Zaczarnie
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Monte Cassino, 
Zabrze
Szkoła Podstawowa im. Małych Zesłańców Sybiru w Radzi-
szewie, Radziszów
Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich, Brzozówka
Szkoła Podstawowa im. Sybiraków, Rafałówka
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Sybiraków, Białystok

Szkoła Podstawowa  im. Sybiraków, Olsztyn
Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru, Niedźwiadna
Szkoła Podstawowa nr 71, Wrocław (w trakcie procedury 
nadania imienia Zesłańców Sybiru)
Zespół Oświatowy im. Sybiraków, Rozbity Kamień
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Syberyj-
skich, Kalinowo
Szkoła Podstawowa im. Sybiraków, Rakoszyce
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Augustów
Dom dla Dzieci im. Sybiraków, Szymonowo
Stowarzyszenie Pamięci Zesłanych na Sybir, Nowy Sącz
Związek Sybiraków – Oddział Kraków
Związek Sybiraków – Oddział Nowy Sącz
Związek Sybiraków – Oddział Białystok
Związek Sybiraków – Oddział Toruń
Stowarzyszenie Środowisko Borowiczan-Sybiraków, Lublin
Warmińsko-mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i 
Rodzinie, Szymonowo
Stowarzyszenie  Pamięci Zesłańców Sybiru, Augustów
Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru, Wrocław
Podlaskie Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru, Bia-
łystok
Muzeum Pamięci Sybiru, Białystok
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament  Kultury, Pro-
mocji i Sportu
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru, Sza-
rocin
Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych im. Sybiraków, 
Łódź
Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego, Nowe 
Piekuty
Szkoła Podstawowa nr 17 im. Sybiraków, Grudziądz
Szkoła Podstawowa im. Sybiraków, Bachów
Szkoła Podstawowa im. Sybiraków, Nawsie
Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru, Kumielsk
Szkoła Podstawowa im. Sybiraków, Dolistowo Stare
Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa im. Żoł-
nierzy Sybiru, Lubawka
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wł. Broniewskiego, 
Świebodzice
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Tech-
nikum Rolnicze im. Zesłańców Sybiru, Brodnica
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, Technikum 
im. Sybiraków, Bydgoszcz
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im Zesłań-
ców Sybiru, Bobowicko
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Na początku należy zapytać, dlaczego św. Rafał Kalinow-
ski został Patronem naszej szkoły. Po wielkim przełomie 
roku 1989 i nastaniu nowego czasu nastąpiło usilne poszu-
kiwanie Patrona; osoby, która byłaby autorytetem dla całej 
społeczności szkolnej. Józef Kalinowski świetnie wpisał się 
w to poszukiwanie. Posiadał inżynierskie, techniczne wy-
kształcenie z motywem pracy przy budowie linii kolejowej, 
co nawiązywało do tradycji naszej „kolejówki”. Jednocze-
śnie posiadał wiele walorów edukacyjno-wychowawczych. 
Był uczestnikiem Powstania Styczniowego, Sybirakiem, 
poliglotą i wychowawcą Augusta Czartoryskiego, z którym 
podróżował po ówczesnej Europie. W ostatnim etapie swo-
jego życia został zakonnikiem i kapłanem. Posiadał ścisły 
umysł, a jednocześnie głęboko ludzkie, uniwersalne do-
świadczenie, bo sam wiele przeżył oraz przecierpiał - przez 
to może być wzorem i inspiracją dla całej społeczności 
szkolnej. Uroczyste ogłoszenie, nadanie imienia św. Rafała 
Kalinowskiego Zespołowi Szkół Nr 1 w Krakowie nastąpiło 
22 listopada 2005 roku. Od tego czasu corocznie w listo-
padzie obchodzimy Święto Patrona Szkoły. Po uroczystej 
Mszy świętej w parafii M. B. Ostrobramskiej, w szkole od-
bywa się ślubowanie klas pierwszych. Następuje również 
uroczyste spotkanie z zaproszonymi gośćmi, nauczycielami 
emerytami.

O Sybirakach pamiętają...
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Od samego początku, czyli od 2005 roku odbywa się w  
szkole konkurs poświęcony naszemu Patronowi: „Z Wilna 
przez Usole do Wadowic”. Jest podzielony na dwa etapy. 
W pierwszym etapie wszyscy uczestnicy piszą ogólny test 
wiedzy o św. Rafale. Do drugiego etapu awansują najlep-
si, którzy następnie zostają podzieleni na mniejsze grupy. 
Finał odbywa się w uroczystej oprawie, gdzie uczniowie 
odpowiadają na różne pytania w postaci zdjęć, quizów. 
Pracują również z mapą oraz interpretują fragmenty listów 
naszego Patrona. Corocznie finał dotyczy innego aspektu 
życia św. Rafała w 4-letnim schemacie: młodość i powsta-
nie styczniowe, czas zesłania syberyjskiego, podróże z A. 
Czartoryskim i czas życia zakonnego. Zawsze na konkurs 
zapraszamy również karmelitów Bosych z Czernej.  Pod-
czas tych finałów atmosfera jest zawsze wyjątkowa, pozy-
tywna i twórcza. Uczniowie w sposób aktywny i  kreatyw-
ny poznają różne aspekty osobowości świętego karmelity. 
Szczególny charakter miał konkurs w roku 2007, w którym 
wspominaliśmy 100-lecie śmierci św. Rafała. Pielgrzymu-
jemy również z naszymi wychowankami do Czernej, czyli 
do miejsca, gdzie znajdują się doczesne szczątki naszego 
Patrona. Uczniowie klas pierwszych wraz ze swoimi wy-
chowawcami poznają historyczne pamiątki i świadectwa 
związane z życiem św. R. Kalinowskiego.

Marek Wojciechowski
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Pochwal się swoim patronem

Spotkanie noworoczne z Sybirakami
W piękną styczniową niedzielę 2020 r. odbyło się spotkanie 
noworoczno-opłatkowe zorganizowane przez Związek Sy-
biraków-Oddział w Krakowie. Na zaproszenie Pani Prezes 
Aleksandry Szemioth przybyli przedstawiciele Wojewody 
Małopolski, Urzędu Miasta Krakowa, IPN, Centrum Do-
kumentacji Zsyłek, Przesiedleń i Wypędzeń UP oraz wielu 
innych instytucji. Naszą szkołę reprezentowała Pani Dyrek-
tor Beata Śliwa.
Najważniejszymi jednak gośćmi byli Świadkowie Historii – 

Sybiracy, którzy nie kryli wzruszenia, kiedy wprowadzono 
sztandar i odśpiewano Hymn Sybiraków. 
Niech pamięć trwa …
Zdjęcia udostępnione przez Centrum Dokumentacji Zsy-
łek, Przesiedleń i Wypędzeń UP

Pod takim hasłem odbywają się kolejne edycje Parady 
Szkolnych Patronów, podczas której nasza młodzież pre-
zentuje postać Św. Rafała Kalinowskiego.
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Konkurs Teatralny Klas 1   „Przedstawiamy się” w roku 
2019/20 był wyjątkowy: bo rozgrywał się w ciągu 2 dni, bo 
aż 12 klas prezentowało swoje przedstawienia, bo odbywał 
się w Jubileuszowym Roku Szkoły (70-lecie!)
Hasło Konkursu –  Na syberyjskich szlakach– zostało  cie-
kawie zinterpretowane przez uczniów. Różnorodność uję-
cia tematu sugerowały już tytuły poszczególnych spektakli. 
Np. Boso koleją transsyberyjską, Wyśniona Syberia, Wigi-
lia na Syberii, Na bezdrożach Syberii.

19 listopada – w przededniu Święta Szkoły- na apelu klas 
pierwszych zostały wręczone   dyplomy i nagrody dla 
twórców wyróżniających się przedstawień. Natomiast 20 
listopada br na Jubileuszowej Gali 70-lecia Szkoły ogło-
szono zwycięzcę Konkursu Teatralnego Klas  “Przedsta-
wiamy się”. Wygrała klasa 1 LC za spektakl „Wigilia na 
Syberii”.
Koordynator Konkursu: Krystyna Firlej-Kępa

Na syberyjskich szlakach
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Czerna
Czerna to miejscowość położona ok. 30 km od Krakowa 
w południowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej,  w 
bliskim sąsiedztwie Krzeszowic i Paczółtowic. Ze względu  
na piękno krajobrazu i walory przyrodnicze, tereny te włą-
czono do obszaru Parku Krajobrazowego - Dolinki Kra-
kowskie. Powstał tu również rezerwat przyrody - Dolina 
Eliaszówki z przepływającą rzeką Eliaszówką. 
W samym centrum doliny na wzgórzu w bukowym lesie 
znajduje się malowniczo położony klasztor Karmelitów 
Bosych, powstały w 1629 r. jako erem oraz kościół Św. Pro-
roka Eliasza z 1640 r. Całość stanowi Sanktuarium Matki 
Bożej Szkaplerznej, do którego pielgrzymują samotni wę-
drowcy, jak i uczestnicy licznych pielgrzymek. Wśród pąt-
ników można spotkać członków  Związku Sybiraków, a od 
2004  roku także nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Nr1 
im. Św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie.    
   
To właśnie do Czernej w grudniu 1881 r. przybył  Rafał  Ka-
linowski, aby 15 stycznia następnego roku, w wieku 46 lat 
przyjąć święcenia kapłańskie. Tuż po święceniach - ten były 
nauczyciel dzieci zesłańców na Syberii, teraz pomaga w 
kształtowaniu  nowych powołań zakonnych. Kilka miesię-
cy później zostaje przeorem  klasztoru, znacznie przyczy-
niając się do jego odbudowy i reformy po uciążliwych dla 
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karmelitów rządach carskich na terenie dawnej I Rzeczypo-
spolitej. Podróżuje stąd do Krakowa pełniąc odpowiedzial-
ną funkcję wizytatora dwóch  klasztorów Karmelitanek 
Bosych. Realizując powołanie  kapłańskie daje się poznać 
jako wybitny przewodnik życia duchowego oraz niestru-
dzony spowiednik, który przeszedł do historii Kościoła w 
Polsce jako „męczennik konfesjonału”. Zmarł w wadowic-
kim klasztorze w opinii świętości, skąd 20 listopada 1907 r. 
przywieziono jego ciało i pochowano na cmentarzu zakon-
nym w Czernej. W 1934 r. otwarto proces beatyfikacyjny 
O. Rafała, a trzy lata później przeniesiono jego doczesne 
szczątki do kaplicy św. Jana od Krzyża. W  roku 1983  ciało 
Błogosławionego spoczęło w nowej kaplicy, która od kano-
nizacji nosi nazwę kaplicy św. Rafała Kalinowskiego.                                                                             
Czerna od piętnastu lat pozostaje dla naszej szkoły szcze-
gólnie bliska. Każdego 20 listopada w latach 2006 - 2010 
od Mszy św. w tutejszym kościele rozpoczynały się uroczy-
stości związane z Patronem szkoły. W latach 2009 - 2010 
w kaplicy św. Rafała Kalinowskiego, przy jego sarkofagu 
uczniowie klas pierwszych składali swoje ślubowanie.   
W kwietniu 2008 szkolna pielgrzymka do Wilna - miejsca 
urodzin Świętego - rozpoczęła się od Mszy św. we wspo-
mnianej kaplicy. Tradycją naszej szkoły noszącej imię św. 
Rafała Kalinowskiego są systematyczne wyjazdy do Czer-
nej uczniów wraz z gronem pedagogicznym.   
      
(B.Pas)
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Tradycją naszej szkoły jest udział młodzieży w sprzątaniu 
grobów Sybiraków – powstańców styczniowych zesłanych 
na Syberię. Inicjatywa ta łączy się z patronem szkoły, św. 
Rafałem Kalinowskim, również Sybirakiem, przebywają-
cym na zesłaniu w latach 1864-1874. 
W związku z świętem zmarłych, uczniowie corocznie biorą 
udział w sprzątaniu grobów Sybiraków na Cmentarzu Ra-
kowickim.
Opiekun: Dariusz Janota

Pokaż swojego patrona

Sprzątanie grobów Sybiraków
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Cichy Damian

Czapla Łukasz

Gucwa Kacper

Gucwa Łukasz Jaszczyński Mateusz

Prace plastyczne uczniów

Kruczek Szymon

SYBIR
w polskiej tradycji historycznej nazwa Syberii jako miejsca zesłań po powstaniach narodowych w XIX w., 
a także deportacji po wybuchu II wojny światowej. (https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Sybir;4010128.

html)

BATOG
określenie na bardzo mocny bat. (https://sjp.pwn.pl/sjp/batog;2443225.html)
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Kulas BartłomiejMaj Kacper

Mężyk Krzysztof Obrusik Adrian

NKWD (LUDOWY KOMISARIAT SPRAW WEWNĘTRZNYCH)
centralny organ państwowy wchodzący w skład Rady Komisarzy Ludowych - rządu ZSRR. Po 1934 r. 
NKWD skupił cały aparat represji, czyli od policji kryminalnej (IMO) poprzez wywiad i kontrwywiad, 

wojsko, administracyjne sądownictwo po system obozów koncentracyjnych i pracy przymusowej w gułagu. 
(https://pl.wikipedia.org/wiki/NKWD)

UB (URZĄD BEZPIECZEŃSTWA)
powszechnie używane określenie organów bezpieczeństwa państwa funkcjonujących w okresie stalinizmu 

(1944 - 1956). (https://pl.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85d_Bezpiecze%C5%84stwa)

UBEK
funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa – policji politycznej, działającej w Polsce w latach 1944-1956 

(https://wsjp.pl/index.php?id_hasla=92436)

SYBIRAK
w czasach carskich lub w okresie Związku Radzieckiego więzień wywieziony na Syberię lub zesłaniec na 

Syberię; też: były więzień lub zesłaniec na Sybir. (https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/sybirak.html)
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Pieczyrak Daniel Pietrzyk Bartosz

Świątek KonradZając Mateusz

ZSYŁKA
kara polegająca na przymusowym przesiedleniu, z reguły do regionu znacznie oddalonego od miejsca 
zamieszkania. Przeważnie jako miejsce zesłania władze wybierały obszary słabo zasiedlone i o niskim 

stopniu rozwoju cywilizacyjnego. Zesłanie może dotyczyć zarówno pojedynczych osób jak i całych grup 
etnicznych. Szczególnie masowo z kary zesłania korzystano w Rosji. (https://pl.wikipedia.org/wiki/

Zes%C5%82anie) 

GOLGOTA WSCHODU
określenie obejmujące eksterminację dokonaną na ziemiach wschodnich po 17 września 1939 

roku. Najbardziej znaną częścią golgoty jest zbrodnia katyńska. (https://ciekawostkihistoryczne.
pl/2015/06/23/golgota-wschodu-wszystkie-ofiary-sowieckiej-okupacji-na-jednej-infografice/)

KARA KATORGI
kara charakteryzująca się bardzo ciężką pracą fizyczną, często ponad ludzką wytrzymałość i siły. W ujęciu 

historycznym, na terenie Rosji ciężkie roboty przymusowe. (https://pl.wikipedia.org/wiki/Katorga)

KRESY
dawne wschodnie pogranicze Polski, funkcjonujące w okresie międzywojennym I dawniej jako część 

polskiego terytorium państwowego, a obecnie stanowiące fragmenty obszarów Litwy, Białorusi i Ukrainy. 
(https://pl.wikipedia.org/wiki/Kresy_Wschodnie)
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Żołna Mateusz Kwieciński Patryk 

Le SamuelWawrzkiewicz Honorata

MARSZ SYBIRAKÓW
polska pieśń patriotyczna i hymniczna. Powstała w latach 90. XX w. Autorem tekstu był Marian Jonkajtys 

(sybirak), a kompozytorem – Czesław Majewski. Pieśń ta jest hymnem Związku Sybiraków, który 
ponownie działa od 1989. Tekst przedstawia historię i męczeństwo Polaków, którzy przymusowo zostali 

zesłani na Syberię. (https://pl.wikipedia.org/wiki/Marsz_Sybirak%C3%B3w)

KIBITKA
kryty wóz gospodarski czterokołowy używany w Rosji. W okresie caratu również wykorzystywany jako 

karota do przewozu więźniów. (https://pl.wikipedia.org/wiki/Kibitka_(pojazd)

GUŁAG
system obozów pracy przymusowej w ZSRR, w którym więźniami byli zarówno przestępcy kryminalni, jak 

i osoby uznawane za wrogów politycznych lub społecznych. (https://pl.wikipedia.org/wiki/Gułag)

TUNDRA
bezdrzewna formacja roślinna występująca w zimnym klimacie strefy arktycznej na półkuli północnej 

Ziemi. Charakteryzuje się stale zamarzniętym podglebiem i mocno ograniczona roślinnością. Największe 
różnice temperatur w porze letniej i zimowej występują w klimacie tundry syberyjskiej. (https://

pl.wikipedia.org/wiki/Tundra)
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Liszka Jan Trynkiewicz Krystian

Hasła związane z Sybirem przygotował: 
Maciej Markiewicz 1 LB

POSŁAĆ NA BIAŁE NIEDŹWIEDZIE
powiedzenie określające zsyłkę na daleką północ bądź na Syberię. (https://wsjp.pl/index.php?id_

hasla=29281)

CHŁOSTA
rodzaj tortury oraz kary polegającej na wielokrotnym uderzeniu osoby torturowanej w plecy (lub w inną 

część ciała) przy pomocy bicza, rzemienia, bata lub innego narzędzia. (https://pl.wikipedia.org/wiki/
Chłosta)

KNUT
rodzaj bicza. Jest to kilka splecionych razem rzemieni przymocowanych do rękojeści. Wyraz został 

zapożyczony z języka rosyjskiego. (https://pl.wikipedia.org/wiki/Knut_(bat))

Pączek Patrycja Wojas Kamil

TAJGA
lasy iglaste występujące na północy Azji,  Ameryki północnej i Europy w obrębie klimatu umiarkowanego 

chłodnego. Zajmuje znaczną część Syberii. (https://pl.wikipedia.org/wiki/Tajga)
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Wspomnienie ś.p.
Aleksandry Szemioth

Śp. Aleksandra Szemioth, Sybiraczka, wyróżniona za szcze-
gólne zasługi dla Krakowa odznaką Honoris Gratia w 2010 
r., uhonorowana nagrodą Świadek Historii w 2017 r. oraz 
pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski, była nie tylko prezesem krakowskiego oddziału Związ-
ku Sybiraków, działaczką na rzecz osób zesłanych, promo-
torką wiedzy o Polakach zesłanych przez władze sowieckie 
do Kazachstanu i na Syberię., ale też Przyjacielem i Sympa-
tykiem Naszej Szkoły.
Pani Aleksandra Szemioth prowadziła prelekcje dla na-
szych Uczniów, przybliżała historię Polski oraz historię ze-
słań.
Aleksandra Szemioth zmarła 2 stycznia 2021 r. w Krako-
wie.  W uroczystościach pogrzebowych, które odbyły się 14 
stycznia na cmentarzu Rakowickim wzięła udział delegacja 
naszej Szkoły prezentując Poczet Sztandarowy z wizerun-
kiem św. Rafała Kalinowskiego – Sybiraka i Patrona Zespo-
łu Szkół nr 1.

OTO KILKA WSPOMNIEŃ...
O ZWIĄZKU SYBIRAKÓW:

„(…) zesłania syberyjskie były tak dramatyczną traumą, 
że jako wyznacznik i łącznik są dla nas znacznie silniejsze 
niż wspólne sąsiedztwo. Dlatego Sybiracy tworzą odrębną 
organizację, bo to nie jest tylko kwestia wysiedlenia czy wy-
rzucenia, lecz całkowite wykorzenienie i utrata ukochanych 
miejsc w dramatycznych warunkach, potem wieloletni po-
byt na zesłaniu, w miejscach i warunkach, których do ni-
czego nie można porównać. Dramat przeżyć syberyjskich 
bardziej łączy niż miejsce urodzenia. Do dzisiaj dożyli 
ludzie, którzy wówczas byli dziećmi, i to małymi dziećmi. 
Przecież minęło 73 lata od pierwszych deportacji. Ci, któ-
rzy jeszcze kołaczą się po świecie, a jest nas mimo wszystko 
wciąż dużo, to są ludzie, którzy dopiero tam – na Syberii – 
świadomie zobaczyli świat. Nie na Wileńszczyźnie czy pod 
Lwowem, tylko tam – na stepach lub w tajdze. (…) Na ze-
słaniu trwaliśmy na krawędzi życia i śmierci. To są zupełnie 
inne wspomnienia, inne wrażenia, inne dramaty.”

O KRZYWDZIE WYRZĄDZONEJ PRZEZ 
ZESŁANIA:

„Ona jest piętnem. Została piętnem na całe życie, co nie 
zmienia faktu, że każdy, kto już był dzieckiem trochę więk-
szym, pamięta miejsca rodzinne i wspomina je z wielkim 
rozrzewnieniem. Zauważa się to we wspomnieniach Sy-
biraków. Niemal każdy zaczyna od opisu wspaniałego dzie-
ciństwa spędzonego w mieście albo na wsi, gdziekolwiek 
na Kresach, gdzie było najpiękniej, najweselej i najserdecz-
niej na świecie, a potem ta przepaść nędzy, głodu, strachu 
i wszystkich innych bardzo ciężkich przeżyć. Ta pamięć 
o miejscach rodzinnych jest ogromnie ważna i bardzo 
wiele osób spośród Sybiraków identyfikuje się też ze sto-

warzyszeniami kresowymi. Jednak przeszłość syberyjska 
jest nadrzędna w pamięci, szalenie wiąże ludzi, jednoczy. 
Nie są w stanie zrozumieć naszych przeżyć ludzie nawet 
najbardziej doświadczeni wypędzeniem. Gdy powstawał 
Związek Sybiraków, zafascynowało mnie to, że ludzie przy-
chodzący, żeby zapisać się do związku, chcieli natychmiast 
opowiedzieć swój los. Przekrzykując się, opowiadali sobie 
nawzajem historie życia w malutkim pomieszczeniu. Każdy 
chciał ten los wykrzyczeć.”

O WYWÓZCE NA SYBERIĘ:
„Gdy zaczęła się okupacja sowiecka, wydawało się, że cały 
ten obszar ogarnął straszliwy chaos. Że sowieckie porządki 
są nieprzewidywalne. A jednak w tym chaosie była metoda. 
To, co dla nas szykowano, było precyzyjnie przygotowane. 
Listy wywozowe były przez miesiące sporządzane według 
kategorii społecznej. Moja rodzina należała do tej niedo-
brej kategorii pamieszczikow – właścicieli ziemskich. W 
sowieckich warunkach to było najgorsze, co mogło być – 
krwiopijcy, polskije pany! Wywózka nie mogła nas ominąć. 
Mój ojciec, Mieczysław Szemioth, oficer 5 Pułku Ułanów w 
stanie spoczynku, poszedł na wojnę. Mój dużo starszy ode 
mnie przyrodni brat, Szymon Meysztowicz, jako świeżo 
upieczony podchorąży też został zmobilizowany do wojska. 
Moja mama została z czwórką dzieci sama w dużym domu. 
Któregoś dnia przyszli sowieci. Park był pełen wojska. To 
wojsko nie było nawet najgorsze. Dowódcy jeszcze trzymali 
ich trochę w ryzach. Natomiast groźne było NKWD, które 
natychmiast dało znać o sobie. Aresztowano moją mamę 
i nianię, która jako jedyna spośród osób pracujących w 
naszym domu została z nami. Cztery małe dziewczynki – 
zostałyśmy same w domu otoczonym przez sowieckie woj-
sko. Po kilku dniach niania i mamusia wróciły. Potem były 
nieustanne rewizje, szukanie broni, dopytywania o miejsce 
pobytu ojca i brata. Rewizje zaowocowały konfiskatą biżu-
terii mamy i wszelkich cennych przedmiotów. W końcu 
ewakuowano nas do folwarku odległego o kilka kilome-
trów. Wtedy przekroczyliśmy dla nas niewiadomą granicę. 
Mieszkaliśmy bowiem na terenie administrowanym przez 
państwo litewskie, a przenieśli nas pod administrację so-
wiecką w republice białoruskiej! Nikt z nas tego nie wie-
dział! I dlatego wywieziono nas 13 kwietnia 1940 r. Z Litwy 
by nas wtedy nie wzięli. To wszystko było przemyślane. To 
nie był przypadek ani chaos.”

Cytaty zaczerpnięte z wywiadu z Aleksandrą Szemioth Prezesem Zarządu Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków, opublikowanego w kwartalniku Cracowia Leopolis nr 2, (74) 2013 
r., a przeprowadzonego przez Pana Janusza M. Palucha. Wykorzystano zdjęcie wykonane przez fot. PAP/Jacek Bednarczyk podczas uroczystości wręczania Nagród IPN Świadek Historii.
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Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi, 
Z rezydencji, białych dworków i chat 
Myśmy wciąż do Niepodległej szli, 
Szli z uporem ponad dwieście lat!

Wydłużyli drogę carscy kaci, 
Przez Syberię wiódł najkrótszy szlak 

I w kajdanach szli konfederaci 
Mogiłami znacząc polski trakt…

Z Insurekcji Kościuszkowskiej, z powstań dwóch, 
Szkół, barykad Warszawy i Łodzi; 

Konradowski unosił się duch 
I nam w marszu do Polski przewodził.
A myśmy szli i szli – dziesiątkowani! 
Przez tajgę, stepy – plątaniną dróg! 
A myśmy szli i szli – niepokonani! 

Aż „Cud nad Wisłą” darował nam Bóg!
Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi, 

Szkół, urzędów, kamienic i chat: 
Myśmy znów do Niepodległej szli, 

Jak z zaboru, sprzed dwudziestu lat.
Bo od września, od siedemnastego, 

Dłuższą drogą znów szedł każdy z nas: 
Przez lód spod bieguna północnego, 
Przez Łubiankę, przez Katyński Las!

Na nieludzkiej ziemi znowu polski trakt 
Wyznaczyły bezimienne krzyże… 
Nie zatrzymał nas czerwony kat, 

Bo przed nami Polska – coraz bliżej!
I myśmy szli i szli – dziesiątkowani! 

Choć zdradą pragnął nas podzielić wróg… 
I przez Ludową przeszliśmy – niepokonani 

Aż Wolną Polskę raczył wrócić Bóg!!!

Słowa: Marian Jonkajtys 
Muzyka: Czesław Majewski

Hymn Sybiraków
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Miejsca zesłań
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80. rocznica masowej deportacji
Nasza szkoła uczestniczyła 
w uroczystych obchodach 
80 rocznicy pierwszej ma-
sowej deportacji Polaków w 
głąb Związku Radzieckiego, 
które odbyły się na Uniwer-
sytecie Pedagogicznym.
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Zjazdy

Data Miejscowość Opis

2-4 czerwca 2011 Nowy Sącz

I Krajowy Zjazd Szkół i Placówek Noszących Imię 
Upamiętniające Zesłańców Sybiru, pod hasłem 
„Spojrzenie w przeszłość – drogowskazem dla 
przyszłości”

14-16 czerwca 2012 Przewięź k. Augustowa

II Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz 
Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona 
upamiętniające Zesłańców Sybiru pod hasłem „TYLKO 
WSPÓLNIE ZACHOWAMY PAMIĘĆ”

6-8 czerwca 2013 Pałac w Łagowie w 
Gminie Zgorzelec

III Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz 
Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona 
upamiętniające Zesłańców Sybiru pod hasłem 
„BUDUJEMY MOSTY POKOLENIOWE”

5-7 czerwca 2014 Toruń

IV Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz 
Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona 
upamiętniające Zesłańców Sybiru pod hasłem „Razem 
posiejemy nasiona pamięci” 

11-13 czerwca 2015 Bolesławiec i Lwówek 
Śląski

V Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz 
Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona 
upamiętniające Zesłańców Sybiru pod hasłem 
„Przebaczmy, ale zapomnieć nie możemy”

2-4 czerwca 2016 Chełm

VI Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz 
Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona 
upamiętniające Zesłańców Sybiru, któremu towarzyszyło 
motto „Obowiązkiem naszym jest pamięć” 

8-10 czerwca 2017 Olsztyn i Szymonowo

VII Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz 
Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona 
upamiętniające Zesłańców Sybiru pod hasłem „Przez 
Sybir do Niepodległej”

6-8 czerwca 2018 Łódź

VII Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz 
Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona 
upamiętniające Zesłańców Sybiru pod hasłem „Drzewa 
wspomnień, drzewa pamięci” 

5-7 czerwca 2019 Grajewo
IX Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów 
Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające 
Zesłańców Sybiru pod hasłem „Niech pamięć przetrwa” 

1-3 czerwca 2020 Kraków Odwołany z powodu pandemii

4-6 października 2021 Kraków

X Jubileuszowy Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz 
Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona 
upamiętniające Zesłańców Sybiru pod hasłem „Zerwane 
łańcuchy niewoli bramą do wolności i wyzwaniem dla 
przyszłych pokoleń”

Skład: Kamil Palenik, 3 IC pod opieką mgr Małgorzaty Imosa-Nogieć


