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• NIEZWYKŁE SPOTKANIE PO 73 LATACH… 

 
Jedna polska rodzina mieszkająca na wschodnich terenach Polski  

a wojenne losy podobne do wielu innych…, syberyjska wywózka w dniu  
10 lutego 1940 r. z Hajnówki w głąb ZSRR, sześcioosobowa rodzina Żukow-
skich; ojciec Leonard, matka Sylwestra i czwórka ich dzieci (córki; Jadwiga, 
Róża, Danuta i syn Bogusław). Sześć lat zesłania, z którego nie powróciła 
zmarła w miejscu zesłania matka rodziny.  

Zainspirowana losami mego ojca Bogusława, a przede wszystkim jego 
marzeniem – zapalenia raz w życiu znicza na mogile matki – wyruszyłam wraz 
z nim w 2011 r. w podróż w tajgę w poszukiwaniu pasiołka Gromatucha i grobu 
babci. Niestety zatrzymała nas wtedy wysoka dzika roślinność syberyjskiej 
tajgi. Do celu zabrakło kilometra, dwóch dokładnie nie wiedzieliśmy ile… ale 
mimo, to „na tej ziemi” na symbolicznej mogile swojej matki, mój ojciec zapalił 
świece w 70-rocznicę jej śmierci. 

Rok później, wczesną wiosną, gdy roślinność tajgi budziła się dopiero  
do życia, wraz z mężem, w zastępstwie mojego ojca, pojechaliśmy tam po raz 
kolejny. Odnaleźliśmy miejsce, gdzie była wioska Gromatucha, kopalnia złota 
w Udarnoje i polski cmentarz. W tajdze postawiliśmy krzyż1

. 
Z materiału zpisanego amatorską kamerą w trakcie pierwszej podróży 

powstał film „Drogami Pamięci”. W lutym br., w kolejną rocznicę pierwszej 
syberyjskiej wywózki 1940 roku, film ten był wyświetlany na pokazie zorgani-
zowanym przez Muzeum Wojska w Białymstoku. Wtedy dowiedziałam się,  
że na sali są dwie osoby – dawni zesłańcy z Gromatuchy; Kazimiera Janiszta  
z domu Dębczuk i Eugeniusz Simson urodzony tam na zesłaniu. Poznając się 
czuliśmy jakąś trudną do opisania więź. Wtedy właśnie zrodziła się idea,  
odszukania innych zesłanych do Gromatuchy osób i zorganizowania spotkania. 
Wydawało się to jednak mocno karkołomnym przedsięwzięciem, minęły prze-
cież od dnia wywózki już ponad 73 lata. Ale udało się! 

W poszukiwaniach pomogło wiele życzliwych osób i łut szczęścia. Dwie  
z dawnych zesłanek Irenę Wądołowską i Krystynę Grey udało odnaleźć się aż  
w Londynie. Kolejne osoby w Warszawie, Hajnówce i Białowieży. Mój ojciec  
i jego siostra Danusia mieszkają w Zielonej Górze. Tak stworzyła się niemała 
grupa osób chętnych do spotkania po latach. I stało się. W dniach 25-28 sierpnia 
2013 r. poznali się ponownie w Białowieży na spotkaniu dzieci leśników Puszczy 

                                                 
1
 D. Dworak, Drogami pamięci syberyjskiego zesłania rodziny Żukowskich 1940-

1946, „Zesłaniec”, 2013, nr 54, s. 84-92. 
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Białowieskiej, zesłańców syberyjskich, wywiezionych wraz z całymi rodzinami  
w dniu 10 lutego 1940 roku w głąb ZSRR – w jedno miejsce, tj. do małego  
pasiołka [osady] o nazwie Gromatucha (podnóże Gór Sajańskich).  

 
 
 

Na spotkaniu było obecnych 13 „dawnych Gromatuszan” (dziś w wieku 
73-87 lat) oraz kilka osób z najbliższych ich rodzin. Przyjechali by wspomnieć 
dzieciństwo i odwiedzić miejsca pracy swoich ojców. Dzięki pomocy, zaanga-
żowaniu i opiece obecnych leśników Puszczy – Nadleśnictwa Białowieża,  
spotkanie to miało wymiar niecodzienny i dla jego uczestników na zawsze  
pozostanie wyjątkowym wspomnieniem. Każdy moment pobytu Sybiraków  
w Białowieży był szczególny; zwiedzili Białowieżę, jechali kolejką wąskotoro-
wą z Hajnówki do Topiła, w Hajnówce oglądali cerkiew pw. św. Trójcy oraz 
inne miejsca pamiętane z dzieciństwa, w Puszczy podziwiali Aleję Dębów Kró-
lewskich natomiast we wsi Budy pomodlili się przed leśną kapliczką poświęco-
ną zesłanym na Syberię i poznali historię tej osady. W każdym z tych miejsc 
towarzyszyły im wspomnienia z dzieciństwa; z Puszczy Białowieskiej,  
z czasów zesłania i trudnej drogi, jaką pokonali wracając do Ojczyzny.  
Na zakończenie uczestniczyli w zorganizowanym przez Nadleśnictwo Biało-
wieża ognisku na terenie Ośrodka Edukacji Leśnej „Jagiellońskie”. 

Nie było wśród nich osoby, która nie uroniła łzy witana na tym nieco-
dziennym ognisku przez chór leśników śpiewający „Hymn Sybiraków”, którego 
słowa gromkim echem niosły się w lasy tak bliskie ich sercom, przywołując 
pamięć dawnych leśników – ich Ojców. Nie sposób opisać wzruszeń towarzy-
szących temu niezwykłemu spotkaniu po latach, jak też trudno słowami wyrazić 
wdzięczność włodarzom Puszczy, którzy zgotowali nam tę niecodzienną  
i jakże wzruszająca przygodę. 

Tablica w kościele pw. św. Teresy w Białowieży ufundowana w 2009 roku  

przez leśników. Fot. D. Dworak 
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W imieniu wszystkich Uczestników i ich Rodzin z całego serca przekazu-
jemy nasze najserdeczniejsze podziękowania wszystkim leśnikom zaangażowa-
nym w organizację tego cudownego spotkania. Dziękujemy, za idealną organi-
zację, niewiarygodną serdeczność, wsparcie, pomoc i Wielkie Serce.   

 
 
 
 
Szczególne słowa uznania należą się Ryszardowi Ziemblickiemu, Dyrek-

torowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Andrzejowi 
Koniecznemu, pełniącemu obowiązki Nadleśniczego Nadleśnictwa Białowieża, 
Wojciechowi Antczakowi z OEL „Jagiellońskie”, Czesławowi Okołowowi oraz 
chórowi leśników, którego występ był niezapomnianym, wspaniałym akcentem 
na zakończenie tego wzruszającego spotkania po latach. 

Minęło już wiele dni od tego spotkania a jego uczestnicy pozostają nadal 
w kontakcie, przeżywając je na nowo, ciesząc się każdą o informacją o losach 
współzesłańców z Gramatuchy. Dla mnie natomiast jest to najlepsza nagroda  
za zaangażowanie i trud włożony w organizację tego przedsięwzięcia. 

Dagmara Dworak 

* 
Poszukujemy i prosimy o najdrobniejszą informację o osobach i rodzinach  
deportowanych w dniu 10 lutego 1940 roku do „pasiołka” [osady] Gromatucha, 
nad rzeką Kija (spolszczona nazwa osady; Gramatucha, rejon Tisul, wtedy  
Nowosybirjskaja Obłast, dziś; Kemerowskaja Obłast). Tworzymy listę wywie-
zionych a dodatkowo nie wykluczamy kolejnego spotkania w roku przyszłym. 
Prosimy też o przysyłanie swoich zesłańczych wspomnień, które będą sukce-
sywnie drukowane na łamach kwartalnika „Zesłaniec”. Kontakty: 
e-mail: dagmara.dworak@gmail.com lub stanislaw.chorazy@poczta. fm 
Telefon: 693-643-648 (Dagmara Dworak); 798-769-277 (Stanisław Chorąży) 
 

Chór leśników śpiewa Hymn Sybiraków, witając gości w OEL „Jagiellońskie”. 

Fot. D. Dworak 
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• SPOTKANIE W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ, ZESŁANYCH  

 DO „PASIOŁKA” GROMATUCHA 

 
Spotkanie odbyło się w dniach 25–28 sierpnia 2013 r. w Białowieży.  

Zobaczyliśmy się po 70-ciu latach i zewnętrznie byliśmy dla siebie obcy. Jednak 
wspomnienia przeżytej wspólnie zesłańczej niedoli od razu przybliżyły nas  
a wyjeżdżając z Białowieży byliśmy sobie bardzo bliscy. Spotkanie było wspaniale 
zorganizowane i dostosowane do naszego wieku oraz fizycznych możliwości.  
Wyjechaliśmy z Warszawy 25 sierpnia mikrobusem spod hotelu „Polonia”.  
Podróż trwała niecałe 4 godziny, z jednym niedługim „popasem”. 

 
 
 
 
 
 
Mieszkaliśmy w Białowieży w przytulnym hotelu „Gawra” zbudowanym 

na wzór myśliwskich dworków. Tu miały miejsce pierwsze, jakże wzruszające, 
„nocne rodaków rozmowy”, poznawanie się i snucie wspomnień z lat syberyjskiej 
tułaczki oraz powojennych życiowych dróg w Ojczyźnie. Nazajutrz wyjechaliśmy 
na zwiedzanie Białowieży. Pierwszym punktem programu była gościna w mu-
zeum w Parku Pałacowym, ze wspaniałymi, zróżnicowanymi tematycznie ekspo-
zycjami. Trudno opisać wrażenie, jakie zrobiła na każdym ta wizyta, przybliżają-
ca jakże ciekawy, wręcz egzotyczny, świat puszczańskiej przyrody. To trzeba 
zobaczyć samemu, a tu dodam jedynie, że ta wspaniała ekspozycja muzealna 
obejmuje wszystkie puszczańskie zwierzęta od żubrów poprzez łosie, sarny, jele-
nie, wilki, bobry, szczury oraz ptaki, różne owady i „robale”. Najmniejsze z nich 
pokazane są w powiększeniu. Ten zróżnicowany świat fauny zaprezentowany 
został w naturalnych warunkach jego występowania, a fascynującego uroku eks-
pozycji dodaje trójwymiarowe zdjęcie tworzące panoramiczny, kolorowy i tajem-

Uczestnicy spotkania przed budynkiem dawnego dworca kolejowego 

(Białowieża Towarowa), miejsca skąd 10 lutego 1940 r. 

wyruszały transporty zesłańców na Syberię.  
Fot. Wanda Chorąży 
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niczy świat puszczy. Następnie zostaliśmy zauroczeni porcelanowym ikonosta-
sem białowieskiej cerkwi. Odwiedziliśmy również kościół katolicki, gdzie  
zapewne w skupieniu każdy z nas powracał do zesłańczego życia, które tam na 
Syberii powierzaliśmy Bożej opiece! Dalej oglądaliśmy budynek dawnej  
Dyrekcji Lasów Państwowych, gdzie w latach 1932-1934 pracował nasz ojciec 
Józef Chorąży.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Potem dojechaliśmy do przedwojennej pięknej stacji kolejowej Białowieża 
Towarowa, która jest już tylko zabytkiem. Pociągi nie kursują, a budynek dworca 
stał się restauracją. Byliśmy również na terenie Nadleśnictwa Białowieża, gdzie 
bardzo serdecznie powitał nas nadleśniczy Andrzej Konieczny powierzając  
opiece Wojciecha Antczaka, który troszczył się o nas przez cały okres pobytu.  

A gdy nastał czas poobiedniego odpoczynku znowu dzieliliśmy się  
opowieściami o swoich losach, tych na syberyjskim zesłaniu i tych po powrocie  
do Ojczyzny. Ci, co mieszkali w Gromatusze blisko siebie, lub w jednej chacie, 
mieli o czym rozmawiać. Wieczorem Dagmara Dworak opowiadała o dwóch 
wyprawach w tajgę jakie odbyła szukając miejsca do którego nas wywieziono. 
Wśród zesłańców był jej dziadek Leonard Żukowski zesłany wraz z żoną  
i dziećmi. Niestety babcia Dagmary zmarła na Syberii, a pierwsza jej wyprawa 
wraz z ojcem odbyła się w 70-tą rocznicę śmierci babci. Dagmara zrealizowała 
film z tej fascynującej wyprawy, który był wspaniałym dopowiedzeniem  
do jej interesującej relacji.  

Odpoczynek po wycieczce kolejką wąskotorową z Hajnówki do Topiła.  
Siedzą od lewej: Irena Wądołkowska, Krystyna Konert, Kazimiera Janiszta,  

Danuta Żukowska, Alla Tarasiuk, Krystyna Grey.  
Od lewej stoją: Bogusław Żukowski, Wiera Gąsiorek,  

Jadwiga Chorąży-Kwapiszewska, Dagmara Dworak, Stanisław Chorąży,  
Wanda Chorąży, Eugeniusz Simson.  

Fot. Wojciech Antczak 
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Następnego dnia autokarem udaliśmy się do Hajnówki. Przed Nadleśnic-
twem obejrzeliśmy wystawę starych fotografii ukazujących uroki tego skrawka 
bliskiej nam z dzieciństwa ziemi. Następnie kolejką wąskotorową wiodąca 
przez puszczę dojechaliśmy do stacji Topiło. W Hajnówce odwiedziliśmy nową 
cerkiew pw. św. Trójcy, którą wzniesiono na dawnej posesji Nadleśnictwa  
Leśna oraz budynku tzw. Sekretarzówki, z którego wywieziono rodzinę Chorą-
żych. Z rozrzewnieniem wraz z bratem patrzyliśmy na miejsce po Nadleśnic-
twie Hajnówka, budynkach, które tam niegdyś stały i wielkim ogrodzie. W po-
wrotnej drodze widziałam swoją szkołę. Przejeżdżając koło cmentarza zajecha-
liśmy na grób niani mego brata, która jak pamiętają jadące z nami na zesłanie 
„dziewczęta” przyniosła nam do wagonu ciepłą słodką herbatę z cytryną, a na-
sza mama nalewała ją wszystkim. Był to swoisty nektar dla ludzi wyrwanych  
w nocy i więzionych w wagonach na 40-stopniowym lutowym mrozie 1940 
roku. Na cmentarzu zapaliliśmy światełka i odmówiliśmy wspólnie pacierz.  

Po tym fascynującym zwiedzaniu Hajnówki odwiedziła nas przewodni-
cząca miejscowego Koła Związku Sybiraków Irena Kostera, której towarzyszy-
ły dwie członkinie tego Związku dbającego o to by czas nie zatarł pamięci  
o Polskich losach za Uralem. I znowu był to czas snucia wspomnień, okraszony 
smacznym ciastem, którym ugościły nas tutejsze Sybiraczki. A gdy nastał  
wieczór byliśmy w gościnie na specjalnie zorganizowanym dla nas przez Nad-
leśnictwo Białowieża ognisku. Przywitał nas chór leśników (w galowych  
mundurach) Marszem Sybiraków i pieśniami łowieckimi. Był bigos, kiełbaski  
z ogniska oraz herbata. Przygrywał akordeonista grając piosenki polskie,  
rosyjskie, ukraińskie i białoruskie. Śpiewaliśmy znane sobie utwory.  

Atmosfera była wspaniała, poczuliśmy się jako jedna rodzina leśników. 
Chyba nasi ojcowie byli z nami duchowo. Przy pożegnaniu, które trwało bardzo 
długo, zostaliśmy obdarowani upominkami książkowymi o Puszczy Białowie-
skiej, jej mieszkańcach i osiągnięciach badawczych Instytutu Leśnictwa. Byliśmy 
bardzo wzruszeni i za tę atmosferę z całego serca dziękujemy. 

Jadwiga Chorąży-Kwapiszewska 

* 
Uczestnicy spotkania: 1. Chilecki Jerzy (ur. 1930), syn Pawła Chileckiego, 

gajowego z Białowieży; 2. Chilecka Wiera (ur. 1931), synowa Pawła Chileckie-
go, gajowego z Białowieży; 3. Chorąży-Kwapiszewska Jadwiga (ur. 1931), córka 
Józefa Chorążego, nadleśniczego Nadleśnictwa Hajnówka; 4. Chorąży Stanisław 
(ur.1938), syn Józefa Chorążego, nadleśniczego Nadleśnictwa Hajnówka; 5. Cho-
rąży Wanda (ur. 1946), synowa Józefa Chorążego, nadleśniczego Nadleśnictwa 
Hajnówka; 6. Gąsiorek Wiera (ur. 1929), córka Włodzimierza Bołbota, gajowego 
z Hajnówki; 7. Grey Krystyna (ur. 1927), córka Antoniego Kokoszko, gajowego  
z Idzianki koło Hajnówki; 8. Janiszta Kazimiera (ur. 1926), siostra Jana Dębczu-
ka, gajowego w Dołubowie; 9. Konert Krystyna (ur. 1927), córka Józefa Przybyl-
skiego, nadleśniczego Nadleśnictwa Garbatka Letnisko (Puszcza Kozienicka); 10. 
Moroz Jan (ur. 1933), syn Henryka Moroza, pracownika Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Białowieży i wnuk Piotra Simsona, gajowego z Białowieży;  
11. Simson Eugeniusz (ur. 1941), wnuk Piotra Simsona, gajowego z Białowieży; 
12. Szpakowicz Paweł (ur. 1935), syn Aleksandra Szpakowicza, gajowego  
z Białowieży; 13.Tarasiuk Alla (ur. 1938), córka Pawła Chileckiego, gajowego  
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z Białowieży; 14. Wądołkowska Irena (ur. 1929). córka Antoniego Kokoszko, 
gajowego z Idzianki koło Hajnówki; 15. Żukowska Danuta (ur. 1932), córka Le-
onarda Żukowskiego, gajowego z Hajnówki; 16. Żukowski Bogusław (ur. 1936) 
syn Leonarda Żukowskiego, gajowego z Hajnówki; 16. Dagmara Dworak  
(ur. 1965), wnuczka Leonarda Żukowskiego, gajowego z Hajnówki, organizator-
ka tego spotkania po latach. 

 
 

• XIII MIĘDZYNARODOWY MARSZ ŻYWEJ PAMIĘCI POLSKIEGO 

SYBIRU W DNIACH 5-6 WRZEŚNIA 2013 ROKU W BIAŁYMSTOKU 

 
Stało się już tradycją, że na początku września każdego roku, w ramach 

obchodów Dnia Sybiraka, odbywa się w Białymstoku Marsz Żywej Pamięci 
Polskiego Sybiru, w którym udział biorą Sybiracy z całej Polski, delegacje  
z Grodzieńszczyzny i bardziej odległych miejscowości na Białorusi, z Wileńsz-
czyzny, Ukrainy, Łotwy, Estonii i innych państw, a także Sybiracy oraz  
mieszkańcy Białegostoku. Najliczniejszą grupę stanowi zawsze młodzież szkol-
na i harcerze. Ideowym założeniem tegorocznego Marszu było uczczenie: 

150. rocznicy powstania styczniowego; 
  85. rocznicy powstania Związku Sybiraków; 
  70. rocznicy bitwy pod Lenino; 
  25. rocznicy reaktywowania Związku Sybiraków. 
W przeddzień Marszu, 5 września odbyło się uroczyste spotkanie Sybira-

ków i zaproszonych gości w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim 
Centrum Sztuki w Białymstoku. Po odegraniu hymnu państwowego zebranych 
powitał prezydent Białegostoku dr hab. Tadeusz Truskolaski, jednocześnie 
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego tegorocznego Marszu. Następnie 
zostały wręczone odznaczenia państwowe i resortowe. Przedstawiciel Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej, radca Waldemar Strzałkowski dokonał dekoracji 
odznaczeniami państwowymi następujące osoby: Krzyżem Kawalerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski – Włodzimierza Kowalczyka, Złotym Krzyżem Zasługi – 
Zygmunta Dzięgielewskiego, Srebrnym Krzyże Zasługi – Henryka Koczana  
i Mikołaja Stasiukiewicza. Potem Jan S. Ciechanowski, kierownik Urzędu  
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dokonał dekoracji medalem „Pro 
Patria” sztandary Związku Sybiraków w Chełmie, Krakowie, Łodzi, Olsztynie 
oraz Ogólnopolski Klub Pawłodarczyka. Wręczono także wyróżnienia indywi-
dualne w/wym. medalem 34 osobom. Ponadto medalem „Pro Memoria” odzna-
czono 2 szkoły – Szkołę Podstawową nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku oraz 
Zespół Szkół Sportowych im. Synów Pułku w Białymstoku a także 5 osób  
zasłużonych dla propagowania idei pamięci o losach zesłańców na Syberii.  
Po zakończeniu oficjalnej części wystąpił Reprezentacyjny Zespół Artystyczny 
Wojska Polskiego, którego piosenki i muzyka zauroczyły uczestników tego 
spotkania wieńczącego pierwszy, tradycyjny już dzień sybirackiego święta. 

Dodajmy tytułem kronikarskiej dokumentacji, że w godzinach porannych 
tego dnia na posiedzeniu Zarządu Głównego Związku Sybiraków, jego prezes  
w asyście Sekretarza Generalnego Stanisława Sikorskiego, odznaczył  
dwanaście osób złotymi i srebrnymi Honorowymi Odznakami za Zasługi  
dla Związku Sybiraków oraz pięć osób Honorową Odznaką Sybiraka. 
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W dniu 6 września o godzinie 8-ej została odprawiona Święta Liturgia  
w Katedralnej Cerkwi pw. św. Mikołaja w Białymstoku, celebrowana przez 
Jakuba abpa Białostockiego i Gdańskiego. Następnie o godzinie 10-tej po  
odegraniu hymnu państwowego przez orkiestrę miejską pod batutą Franciszka 
Mocarskiego, uczestników Marszu zgromadzonych przy Pomniku Katyńskim, 
powitał prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Tadeusz Chwiedź  
mówiąc o wielkim znaczeniu edukacyjnym i historycznym Marszu Sybiraków 
oraz o jego tegorocznych założeniach czczących powstanie styczniowe, bitwę  
pod Lenino i dzieje Związku Sybiraków. 

 
 

 

 

Po błogosławieństwie katolickim i prawosławnym, zebrani przeszli uli-
cami miasta do kościoła pw. Ducha św., gdzie uroczystą Mszę św. celebrował 
Jego Eminencja abp prof. dr hab. Edward Ozorowski, w asyście księży kapela-
nów Sybiraków, zaś homilię wygłosił Krajowy Kapelan Sybiraków ks. Zdzi-
sław Banaś. Po Mszy św. jej uczestnicy przeszli do Pomnika Grobu Nieznanego 
Sybiraka, gdzie po wysłuchaniu dumnej pieśni „Marsz Sybiraków”, napisanej 
przez Mariana Jonkajtysa oraz katolickiej i prawosławnej modlitwy za zmarłych 
Sybiraków – prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków, zgodnie  
z uchwałą nr 18/12 z dnia 14 grudnia 2012 roku przekazał sztandar Zarządu 
Głównego Związku Sybiraków tworzącemu się Muzeum Pamięci Sybiru  
w Białymstoku jego dyrektorowi Robertowi Sadowskiemu. Następnie prezy-
dent Białegostoku T. Truskolaski przekazał replikę tego sztandaru prezesowi 
Zarządu Głównego Związku Sybiraków, który wręczył go pocztowi sztandaro-
wemu tego zasłużonego Związku kultywującego pamięć i tradycje dziejów  
polsko-rosyjskich. Uczestnicy i organizatorzy tegorocznego Międzynarodowego 
Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru otrzymali listy gratulacyjne od Prezy-

Prezes Tadeusz Chwiedź przekazuje sztandar  

Zarządu Głównego Związku Sybiraków  

prezydentowi m. Białystok Tadeuszowi Truskolaskiemu. Fot. Alina Nowacka 



KRONIKA 100 

denta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, Prezesa Rady  
Ministrów Donalda Tuska, Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka 
oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesława Mroczka. 

Po przemówieniu okolicznościowym prezydenta Białegostoku i Apelu 
Poległych zakończonego salwą honorową żołnierzy 18. Białostockiego Pułku 
Rozpoznawczego nastąpiło złożenie wieńców i kwiatów oraz zapalenie zniczy 
na Grobie Nieznanego Sybiraka, w którym znajdują się urny z prochami ofiar 
zesłańców Sybiru. W tegorocznym XIII Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybi-
ru wzięło udział około 13 tysięcy osób, w tym około 10 tysięcy stanowiła mło-
dzież szkolna i harcerze z różnych stron naszego kraju. Uczestniczyło w nim 
ponad 270 pocztów sztandarowych, 220 osób przyjechało zza wschodniej gra-
nicy, najwięcej z Białorusi i Litwy. Przybyli też przedstawiciele Sybiraków  
ze Stanów Zjednoczonych, Australii i Kanady.  

Staraniem organizatorów Marszu ukazała się interesująca publikacja  
pt. Umarłym pamięć – żyjącym pojednanie, Białystok 2013, która z pewnością 
utrwali u czytelników tradycje związków polsko-rosyjskich, a ponadto zapozna 
ze znakami pamięci dotyczącymi tej tradycji – sanktuaria Sybiraków,  
publikacje, sztandary, pomniki, tablice epitafijne, kaplice i inne. Jest w niej 
również informacja o powstającym w Białymstoku Muzeum Pamięci Sybiru, 
opis kościoła Ducha św., wzniesionego w 1996 r., który jest miejscem upamięt-
nienia martyrologii polskiego narodu na Syberii, ściśle powiązanym z Marsza-
mi Sybiraków. W kościele znajduje się Kaplica Męczenników Polskich zwana 
też Kaplicą Sybiraków, w której w każdą niedzielę Zespół Adoracyjny Sybira-
ków modli się w intencji pomordowanych i zmarłych na zesłaniu. Podsumowu-
jąc, jest to publikacja dająca popularne zwrócenie uwagi na fragment naszych 
syberyjskich losów, ponieważ czytelnik może dość łatwo zorientować się  
w podstawowych kwestiach tej tradycji. Wyróżnia się ona bogatą szatą ilustra-
cyjną a zamieszczone zdjęcia ożywiają lekturę. Podnoszą one jeszcze bardziej 
wartość tej publikacji, a ujęte w niej treści są jakże potrzebną prezentacją spraw 
ważnych oraz istotnych dla trwania pamięci o dziejach Polaków na Syberii. 
Przybliżeniu tych problemów przysłuży się także komunikatywna treść publika-
cji operująca schematem popularyzacji. 

Jolanta Hryniewicka, Walenty Jabłoński 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


