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PRZEDMOWA

Każdy jubileusz skłania do refleksji, do podsumowań i do oceny tego, 
co  już za nami, ale i do snucia planów. W przypadku takiej organizacji, jak 
Związek Sybiraków, jest powód do przedstawienia jego szerokiej działalności 
na różnych płaszczyznach za trzydziestoletni okres istnienia, nieco trudniej 
natomiast o prognozowanie przyszłości. Naturalne kurczenie się bazy człon-
kowskiej Stowarzyszenia skłania raczej do poszukiwania takich form działa-
nia, które będą skutecznie służyć przypominaniu polskiego segmentu historii 
zesłań i łagrów, popularyzacji dorobku organizacyjnego Związku Sybiraków 
oraz utrwalaniu znakami pamięci tragicznych losów jego członków.

Odrodzony Związek istnieje już dłużej niż jego przedwojenny protoplasta. 
Choć na jego rejestrację przyszło czekać blisko pół wieku – do czasu załamania 
się komunistycznej dyktatury – choć wielu zesłańców i łagierników nie docze-
kało tej chwili, to przecież dumą mogą napawać wszystkie te działania, które 
odrodzone Stowarzyszenie przeprowadziło w okresie minionego trzydziesto-
lecia. A przyszło mu to czynić zupełnie od nowa i siłami ludzi bez doświad-
czenia w tego typu pracy. Entuzjazm ujętych w ramy organizacyjnie Sybiraków 
pokonywał jednak wszelkie przeszkody, których w Polsce przecież nie brako-
wało w trudnej rzeczywistości końca XX w. Aktywiści Związku nie szczędzili 
czasu, sił, zdrowia i pieniędzy, aby sprostać nowym zadaniom i wyzwaniom. 
W szczególnym stopniu dotyczy to środowiska łódzkich Sybiraków. Kiedy 
na początku 1989 r. powołali do życia w Łodzi Oddział Związku Sybiraków, 
zapewne nie przypuszczali, że po 30 latach będą mogli z dumą mówić o tym, 
jak wiele już dokonali. 

Aktualny bilans ich dorobku organizacyjnego został sporządzony z okazji 
świętowania jubileuszu Oddziału w 2019 r. Prezentacja jego działalności zaj-
muje poczesne miejsce w niniejszej publikacji, która składa się z dwóch części. 
Każda z nich ma walor dokumentacyjny, choć różni się zasadniczo pod wzglę-
dem treści i formy. Pierwsza ma charakter historyczno-informacyjny i została 
przygotowana głównie na podstawie archiwalnej bazy źródłowej, którą wytwo-
rzyło samo Stowarzyszenie (Zarząd Oddziału i koła terenowe). Zdecydo-
wana większość zamieszczonych w tej części opracowań dotyczy działalności 
zarówno Zarządu Oddziału w Łodzi, jak i kół terenowych, w których realizo-
wano podstawową część zadań statutowych. To tam przecież było najbliżej 
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do codziennych problemów i potrzeb członków Stowarzyszenia. Poszczególni 
autorzy z kronikarską dokładnością odnotowali dokonania terenowych środo-
wisk Sybiraków, w czym pomagała im także własna pamięć, jako że najczęściej 
to właśnie oni byli inicjatorami, wykonawcami i uczestnikami opisywanych 
wydarzeń. Dzięki temu udało się udokumentować i utrwalić to, co Związek już 
zdołał zrobić, zarówno bezpośrednio na rzecz swoich członków, jak i szerzej 
– na zewnątrz, dla społeczności, w których działał, w tym zwłaszcza dla i wśród 
młodzieży szkolnej. Przypomniano i uhonorowano wiele nazwisk aktywi-
stów – tych, którzy z wielkim oddaniem przyczynili się do rozwoju różnych 
aspektów działalności Związku, w tym i akcji wspomagania słabszych Sybira-
ków czy Rodaków na Wschodzie; tych, którzy głosili słowa prawdy o Golgocie 
Wschodu, fundowali znaki pamięci i wzmacniali patriotyzm współczesnych 
Polaków, świadcząc własnymi biografiami o oddaniu Ojczyźnie i o trwaniu 
w wierze – w tragicznym okresie pobytu na „nieludzkiej ziemi”.

W tej części znalazły się także wyjątkowe (choć świadomie nieliczne) 
teksty obrazujące to, czym był pobyt w sowieckich łagrach, jakie przeżycia 
towarzyszyły zesłańcowi, który po kilkudziesięciu latach powrócił na miejsce, 
gdzie  kiedyś odbywał zsyłkę, jak powikłane były w powojennej Polsce losy 
rodzin (na jednym przykładzie) osób represjonowanych przez Sowietów.

W drugiej części wydawnictwa zamieszczone są fotografie, które ilu-
strują wybrane, najważniejsze przedsięwzięcia i uroczystości, jakie zorganizo-
wało lub  w których uczestniczyło łódzkie środowisko Sybiraków. Jest to sze-
roka panorama jego aktywności, śladów jego obecności w życiu społecznym, 
jego satysfakcji i radości z pracy na rzecz dobra wspólnego.

Niech ta książka będzie podziękowaniem dla wszystkich tych, którzy 
oddali się bezinteresownej pracy w Związku Sybiraków, niech stanowi trwałe 
świadectwo ich dokonań, niech ukazuje, jak można pożytecznie przysłużyć się 
popularyzacji prawdziwej historii i krzewieniu patriotyzmu.

Wyrażamy nadzieję, że każdy Czytelnik znajdzie w tym wydawnictwie coś 
dla siebie, że będzie ono pomocne w kształceniu i wychowaniu młodego poko-
lenia, dla którego tematyka losów zesłańców i łagierników jest, na szczęście, 
tylko odległą historią...

Albin Głowacki
Stanisław Jurkin



Albin GŁOWACKI
Uniwersytet Łódzki
Wydział Filozoficzno-Historyczny

NA STRAŻY PRAWDY I PAMIĘCI  
30 LAT DOKONAŃ ŚRODOWISKA  

ŁÓDZKICH SYBIRAKÓW

W 2019 r. czcimy jubileusz 30-lecia reaktywowania w Łodzi Związku Sybi-
raków – organizacji, która skupiła w swoich szeregach rzeszę ludzi wyjątko-
wych: specyficzną, wielką rodzinę, którą połączyła wspólnota dramatycznych 
przeżyć na zsyłce lub w łagrach w ZSRR. Ludzi, którzy niemalże pół wieku żyli 
we własnym kraju z poczuciem wielkiej, niezasłużonej krzywdy, jaka ich spo-
tkała ze strony reżimu stalinowskiego, a o której nie można było oficjalnie nic 
mówić. O latach poniewierki, upokorzenia, codziennych zmagań z nędzą zwie-
rzali się więc prywatnie i w tajemnicy tylko najbliższym i najbardziej zaufa-
nym, bo to przecież godziło w zadekretowaną polsko-radziecką „przyjaźń”. 
Ich  wymuszone milczenie okazuje się dziś ogromną stratą: jeśli nie zapisali 
lub nie nagrali wspomnień, na zawsze zabrali wiedzę o zesłańczej czy łagrowej 
gehennie, której w ich autorskiej wersji już nigdy, niestety, nie poznamy.

Nie przyznawali się publicznie, że przebywali na zsyłce czy w obozach 
pracy przymusowej, bo to mogłoby zaszkodzić ich pozycji zawodowej i spo-
łecznej. Żyli w strachu i obawie, czy nie powtórzy się znowu taka wywózka, 
jak te w 1940 czy 1941 r. Trudno było im wierzyć, że kiedyś wreszcie docze-
kają naprawdę Wolnej Polski. Tego rodzaju ich rozterki i cierpienia potęgował 
fakt, że traumatyczny pobyt na zsyłce czy w łagrze trwale odbił się na ich zdro-
wiu, okaleczył ich psychicznie, ograniczył, opóźnił lub wręcz uniemożliwił 
możliwości dalszego kształcenia się, podjęcia dobrej pracy zarobkowej, urzą-
dzenia się, założenia rodziny. Ujawnili się publicznie bardzo późno – dopiero 
w okresie, kiedy w ZSRR, wraz z dojściem w 1985 r. do władzy Michaiła Gor-
baczowa, nastąpiła kolejna „odwilż”, znaczona tam proklamowaniem m.in. 
polityki przebudowy, jawności życia społeczno-politycznego oraz pewnego 
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zelżenia represji. W takiej sytuacji również w satelickiej Polsce rosły nadzieje 
na nadejście nowego w stosunkach między komunistyczną władzą a społeczeń-
stwem. Kiedy więc w końcu lat 80. minionego stulecia pojawiła się możliwość 
legalnego zorganizowania się Sybiraków, ci z tej wyjątkowej szansy z powo-
dzeniem wtedy skorzystali. Dzięki temu, staraniem inicjatywnej grupy, został 
reaktywowany przedwojenny Związek Sybiraków. Nawiązanie do jego tradycji 
było świadomym pociągnięciem – pozwoliło na utrzymanie jedności różno-
rodnego przecież środowiska i zapobiegło jego rozproszeniu w sytuacji, gdyby 
tworzono lokalne organizacje stowarzyszenia zesłańców.

Ale poniżej świadomie nie będę zajmować się szerzej sprawami organi-
zacyjnymi, prawnymi czy dotyczącymi niesienia pomocy rzeczowej i finan-
sowej tym osobom, które jej potrzebowały. To wymaga bowiem zdecydowa-
nie obszerniejszego omówienia i będzie podjęte w kolejnych publikowanych 
w tym tomie opracowaniach. Jako zawodowy historyk, ale i zarazem bliski 
obserwator pracy Oddziału w Łodzi od chwili jego powstania, skupię się więc 
przede wszystkim na prześledzeniu tego, co łódzcy Sybiracy zdołali zrobić 
na rzecz ujawnienia prawdy o zesłańczej i łagrowej gehennie oraz w jaki sposób 
usiłowali utrwalić pamięć o swojej niedoli. Zasłużonych na tym polu jest bar-
dzo dużo osób. Przykładowo wymienię nazwiska najaktywniejszych.

***

Sięgając myślą wstecz, należy przypomnieć, że wniosek o rejestrację sto-
warzyszenia pod nazwą Związek Sybiraków, zgłoszony w czerwcu 1988 r. 
do  Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przez Irenę Głowacką, Krystynę 
Piotrowską-Znosko oraz Teresę Tomczyszyn-Wiśniewską, poparty wtedy 
przez ogółem 21  członków-założycieli, został – po różnych perturbacjach 
– rozpatrzony pozytywnie dopiero 17 grudnia 1988 r.1 Zainteresowani z satys-
fakcją przyjęli ten fakt jako wielkie wydarzenie i ogromny sukces. 13 stycz-
nia 1989  r.  w Warszawie na pierwszym Walnym Zgromadzeniu [Krajowym 
Zjeździe], w którym obok 107 delegatów z terenu brali udział – jako goście 
honorowi – także trzej przedwojenni członkowie Związku, ukonstytuował się 
Zarząd Główny Związku Sybiraków. Jego prezesem został Ryszard Reiff. Jako 
odznakę organizacyjną postanowiono przyjąć tę, którą posługiwał się Związek 
w okresie do 1939 r.

Statut przewiduje, że Związek będzie: opiekować się swoimi członkami, 
inwalidami i rodzinami po zmarłych oraz poległych Sybirakach i świadczyć 
im pomoc finansową oraz prawną; upamiętniać losy polskich zesłańców; 

1 W.  Krawczyński, Sybiracy, „Niepodległość i Pamięć” 1996, R. III, nr 2 (6), s. 14.
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organizować wśród Sybiraków działalność kulturalno-oświatową, charytatywną 
i wydawniczą. Stosownie do najpilniejszych zadań niezwłocznie utworzone 
zostały odpowiednie komisje: weryfikacyjna, prawna, historyczna i socjalna. 
Jednocześnie należało szybko tworzyć sieć organizacyjną w terenie – oddziały 
wojewódzkie i koła. Na pewno sprzyjała temu (i zachęcała do  aktywności) 
ówczesna sytuacja polityczna w kraju – zapadła bowiem decyzja o podjęciu 
wspólnych rozmów przedstawicieli władz partyjno-państwowych PRL z „kon-
struktywną opozycją”, które przeszły do historii pod nazwą „okrągłego stołu”.

Tak oto zesłańcy mogli poczuć się wreszcie pełnoprawnymi obywatelami, 
odrodzili się psychicznie, mogli się integrować w wielotysięcznej rzeszy, którą 
łączyła wspólna niedola. Musieli zabrać się do działań na rzecz poprawy swojej 
sytuacji i do obrony interesów środowiska.

Prześledźmy więc, jak proces ten przebiegł w Łodzi. Otóż, z inicjatywy Mie-
czysława Wutkego (w 1940 r. zesłany do obwodu północnokazachstańskiego) 
ukazała się 28 lutego 1989 r. w „Dzienniku Łódzkim” informacja o tym, że 
oddział Związku Sybiraków zawiązuje się także w Łodzi2. Do zainteresowanych 
tą sprawą zaapelowano o kontakt, podając odpowiedni numer telefonu. Odzew 
przeszedł najśmielsze oczekiwania. Mieszkanie Wutkego przy ul.  Klonowej 
stało się miejscem ożywionych spotkań i dyskusji. Wtedy to miano pionierów 
Związku na gruncie łódzkim przypadło członkom spontanicznie zawiązanego 
Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego, w którym znaleźli się: Marek 
Budziarek, Teresa Gutowska, Stanisław Jacoń, Feliks Milan, Stefan Nastaro-
wicz, Adam Ochocki, Janusz Rusiniak, Janusz Skarżyński, Beata Sogrejew, Mie-
czysław Wutke i Ludmiła Żylińska. Na pierwsze spotkanie, wyznaczone dzięki 
życzliwości ks. prałata Zdzisława Czosnykowskiego w kościele św. Antoniego 
Padewskiego na Bałutach, 11 marca 1989 r. przybyło kilkaset osób. Wówczas 
miało też miejsce symboliczne wydarzenie. Ksiądz kanonik Kazimierz Gaw-
roński przekazał inicjatorom tworzenia organizacji swego rodzaju relikwię: 
bardzo dobrze zachowany sztandar Okręgu Łódzkiego Związku Sybiraków 
z 1928 r., który po wybuchu II wojny światowej był pieczołowicie ukrywany 
m.in. przez chorążego tego sztandaru – Józefa Rozstalskiego, a w 1978 r. przeka-
zany do Muzeum Diecezjalnego przy łódzkiej katedrze. W trosce o stan histo-
rycznego sztandaru, jego replikę ufundowali: M. Wutke, Mirosław Baranow-
ski, Waldemar Neuman i Zdzisław Zdoliński. Po jej poświęceniu przekazali ją 
12 lipca 1992 r. podczas mszy św. w kościele Matki Boskiej Bolesnej w Łodzi 
prezesowi Oddziału – Feliksowi Milanowi. Odtąd towarzyszy ona Sybirakom 

2 (jm), Powstaje łódzki oddział Związku Sybiraków, „Dziennik Łódzki” nr 50  
z 28 II 1989 r., s. 8.
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przy wszystkich ważnych uroczystościach. Oryginalny sztandar znajduje się 
w zbiorach Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.

Entuzjazm Sybiraków wskazywał, że ich stowarzyszenie w Łodzi szybko 
zostanie reaktywowane. I tak też się stało. Po przekazaniu do Zarządu Głównego 
w Warszawie odpowiedniej dokumentacji, ten 31 marca 1989 r. formalnie powo-
łał do życia Oddział Wojewódzki Związku Sybiraków w Łodzi. Jego inicjatorów 
(19 osób) przyjęto jako pierwszych członków tej organizacji. I właśnie oni – jako 
członkowie-założyciele mieli upoważnienie do zwołania Walnego Zgromadzenia 
Sybiraków z województwa łódzkiego. Zebrało się ono w Łodzi 7 kwietnia 1989 r. 
w nowo wznoszonym kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego3 przy ul. Tatrzań-
skiej 111. Wtedy też ukonstytuował się tamże Tymczasowy Zarząd Oddziału. 
Godność prezesa przypadła Feliksowi Milanowi – byłemu łagiernikowi z Kołymy. 
Pierwsza siedziba Zarządu mieściła się w budynku parafialnym przy ul. Tatrzań-
skiej 111. Tam w każdy poniedziałek pełnili dyżury i przyjmowali deklaracje 
członkowskie przedstawiciele Zarządu Oddziału4. Natomiast w 1990 r. – dzięki 
życzliwości Zarządu Okręgu Łódzkiego NSZZ „Solidarność”, który w swoim 
gmachu udostępnił lokum Sybirakom – przeniesiono siedzibę ich łódzkich władz 
na ul. Buczka 18 (obecnie ul. Kamińskiego).

20 kwietnia 1989 r. zarejestrowano w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi 
Oddział Wojewódzki Związku Sybiraków w Łodzi. Od początku jego istnie-
nia rozpoczęła się intensywna praca merytoryczna kilku komisji. Organiza-
cyjną kierował Janusz Skarżyński, Prawno-Weryfikacyjną – Janusz Rusiniak, 
Socjalną (wkrótce przemianowaną na Charytatywną) – Stanisław Jacoń, Histo-
ryczną – Marek Budziarek, a Kulturalną – Eugenia Pruska. Nazwy i obsada tych 
komisji następnie zmieniały się. 

Napływ dużej liczby członków (w 1991 r. ponad 1200 osób) skutkował 
utworzeniem pierwszych struktur terenowych: powstało Koło w Zgierzu, 
dzielnicowe koła w Łodzi (Bałuty, Śródmieście, Polesie, Górna i Widzew) 
oraz Koło w Pabianicach. 

Z kronikarskiego obowiązku odnotujmy, że kolejnymi prezesami Zarządu 
Oddziału byli: Feliks Milan (30 stycznia 1998 r. zrezygnował z funkcji z powodu 
złego stanu zdrowia), Mirosław Pejka (od 27 lutego 1998 r.), Andrzej Rozwa-
dowski (od 15 maja 1999 r.), p.o. Zofia Znamierowska (od 31 sierpnia 2000 r.) 
oraz dr Stanisław Jurkin (od 28 czerwca 2002 r.) – z najdłuższym stażem na tym 
stanowisku.

3 Lakoniczną informację na ten temat w rubryce Echa łódzkie zamieścił „Dzien-
nik Łódzki” z 11 IV 1989 r. w numerze 85. (s. 6).

4 Echa łódzkie, ibidem, nr 94 z 21 IV 1989 r., s. 4.
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Sybiracy, którym dramatyczne lata zsyłki lub łagrów pozwalała prze-
trwać m.in. głęboka religijność, są bardzo ściśle związani z Kościołem. 
Także w okresie władzy komunistycznej w Polsce znajdowali w nim opar-
cie i pomoc. Wdzięczni za to, utrzymują z nim bliską więź i stałe kontakty 
również aktualnie, czego świadectwem jest choćby obecność duszpasterzy 
w życiu organizacji. Od 1991 r. ogólnopolskim patronem Sybiraków jest 
św. o. Rafał Kalinowski – XIX-wieczny syberyjski katorżnik. Natomiast 
w odniesieniu do łódzkiego środowiska czuję się w obowiązku wymienić tu 
dwa nazwiska kapelanów, zasłużonych dla Oddziału: ks. kanonika Kazimie-
rza Gawrońskiego (od 17 września 1994 r. – przez 11 lat) oraz ks. kanonika 
Ryszarda Olejnika (od 2 listopada 2006 r.).

***

Po reaktywowaniu Związku Sybiracy mogli wreszcie oficjalnie zaistnieć: 
mówić i pisać o swoich zesłańczych i łagrowych losach, organizować uroczy-
stości przypominające ich historie, wspólnie je przeżywać, wzajemnie wspierać 
się, upomnieć się o swoje prawa.

W skali ogólnopolskiej do największych osiągnięć Związku zaliczyć należy 
uzyskanie przez Sybiraków uprawnień kombatanckich i uprawnień inwalidy 
wojennego, co odbierają oni słusznie jako akt sprawiedliwości dziejowej. Stało 
się to dzięki ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektó-
rych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego5. Jej 
przepisami zostali odtąd objęci również ci, którzy z przyczyn politycznych, reli-
gijnych i narodowościowych przebywali w więzieniach i łagrach ZSRR oraz na 
przymusowych zesłaniach i deportacji w ZSRR. Natomiast ustawą z 31 maja 
1996 r.6 przyznano świadczenia pieniężne osobom deportowanym do pracy 
przymusowej (oraz osadzonym w łagrach) z terytorium państwa polskiego 
(w granicach sprzed 1 września 1939 r.) do ZSRR i z terenów przez niego oku-
powanych w latach 1939-1946 oraz później (do końca 1948 r.) – z terenów Pol-
ski w jej obecnych granicach. Z kolei w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych7 przyznano 
prawo do bezpłatnych leków i przedmiotów ortopedycznych inwalidom repre-
sjonowanym. Wszystkie te regulacje oznaczały m.in. odpowiednie przywileje 
pracownicze i emerytalne oraz ulgi. Bardzo ważne dla schorowanych zesłańców 
było refundowanie im leków.

5 „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” 1991, nr 17, poz. 75.
6 Ibidem, 1996, nr 87, poz. 395.
7 Ibidem, 2004, nr 210, poz. 2135.


