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„PAMIĘĆ ZMARŁYM - ŻYJĄCYM POJEDNANIE” 
/motto Sybiraków ważne od momentu zesłania Polaków na Sybir – 1612 r./ 

 

28.10 – na osobiste zaproszenie od Pani Starosty Powiatowego w Trzebnicy 

–Pani Małgorzaty MATUSIAK, na „Uroczystość: Pamięć Zesłańcom Sybiru” 
stawili się: Sybiracy – pełniący funkcje społeczne z Dolnego Sląska, zaproszeni 
goście reprezentujący nasze województwo, powiat trzebnicki, Trzebnicę, IPN z 
Wrocławia, a głównie młodzież z wychowawcami. 
Spotkanie przebiegało, w zasadzie, wg poniższego planu: 

 

 
Zespół „Brzykowianie” upiększał śpiewem piosenek patriotycznych /głównie/  

Uroczystość w Trzebnicy 

 
Sybiracy na Sali Konferencyjnej 
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Pierwsze rozmowy … „pamiętasz…”.  

 
Starosta - Małgorzata Matusiak  wita Gości i wprowadza w temat spotkania /jest 

to pierwsze spotkanie z Sybirakami w Trzebnicy/ 

 
„Oni zmarli, ale nie umarli” – piękne przemówienie o bestialstwie Sowietów i 

Ukraińców  
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Przed wystąpieniem kol. Ryszarda Janosza oddaliśmy hołd – minutą ciszy - 
Prezesowi Związku Sybiraków w Trzebnicy śp. Łucjanowi TAĆ, który odszedł 
26.10.2019 r.. Niech ziemia będzie Mu lekka, a Najwyższy ma w swojej opiece! 
Cześć Jego Pamięci! 

 
„Trudy życia Sybiraków na Syberii” – przedstawił Wiceprezes ZO kol. Ryszard 

Janosz.  

 
Prezes ZO kol. Eugeniusz Kuszka po wręczeniu  Medalu reaktywacji Związku 

Sybiraków Pani Małgorzacie Matusiak  
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Dyplom – Podziekowanie dla burmistrza Trzebnicy p. Marka Drogizmy 

/Pod nieobecnośc odebrała p. Jadwiga Janiszewska – zastępca burmistrza/ 

 
Przedstawiciel IPN we Wrocławiu p. Marek Godowicz przedstawił historię 

zesłań na Syberię od 1612 r. do II w. św. /włącznie/ 

 
Po przemówieniach zaproszono Sybiraków do wspólnego zdjęcia.Po czym 

młodzież wręczyła nam kwiaty i symboliczne pamiątki. Miły gest 
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Na zakonczenie Uroczystości podano smaczny krem z dyni. 

Uroczystość zakończyliśmy wspólnym śpiewaniem z Zepołem „Brzykowianie” 
/głownie pieśni patriotyczne/ 

 

 
Płyną słowa pieśni … płyna wspomnienia … czasami leżka się zakręci 
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Mimo „braku” miejsca panie tańczące poloneza … zebrały głośne brawa… 

 
Dziękujemy Paniom za pięśń indywidualną i Panom w ramach chóru … 

 
Miłe słowa na zakończenie Uroczystości wygłoszone przez Panią Starostę pow. 

trzebnickiego 
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Tą drogą, mam nadzieję, że w imieniu wszystkich zaproszonych Gości – 
Sybiraków złożę serdeczne podziękowania na ręce Osób sprawujących władzę 
w POWIECIE TRZEBNICKIM i w TRZEBNICY, wszystkim tym Osobom, którzy 
przyczynili się, zorganizowali i uczestniczyli w tej Uroczystości.  
Słowa podziękowania kieruję również to tych Osób, którzy pamiętali o naszym 
motto /tutuł artykułu/, a w trakcie spotkania były piękne wypowiedzi o tych co 
odeszli, a także o tym co MY – żyjący mamy jeszcze do zrobienia – przekazania, 
szczególnie dzieciom i młodzieży – swoich przeżyć z okresu wojny i zesłania 
/deportacji/. 
Wszystkim Uczestnikom spotkania dziękuję za obecność na ważnym spotkaniu 
patriotycznym… 
 

Opracował” 
Uczestnik spotkania  

Antoni Tunkiewicz 
Koło Fabryczna 
Tel. 605101556 

 
P.S. 
1. Informuję wszystkich Sybiraków, że w dniu 17.11.2019 r. jest organizowany 
wyjazd do „Albertówki” w Jugowicach. Zgłoszenia proszę kierować 
/indywidualnie lub telefonicznie do Zarządów Kół lub do biura ZO – 71-
3447148/. Sprawa pilna, ze względu na organizację transportu.  
17.11 o godz. 10.30  w” Albertówce” msza św., następnie przejście do naszej 
kaplicy. Tam poświęcenie tablic pamiątkowych i zapalenie zniczy. Powrót po 
obiedzie.  
Osoby, który chcą tam przenocować, proszę nocleg załatwić indywidualnie z 
ks. prof. Franciszkiem Głódem /tel. 663124519/. 

 
2. Tylko dla Członków „KOŁO FABRYCZNA”. Spotkanie OPŁATKOWE 
organizyjemy 15.01.2020 r. o godz. 11.00 w Zespole Szkół Gastonomicznych. 
KOSZT – wolne datki w dniu spotkania. Zapisy w każdy poniedziałek lub 
telefoniczne /telefony osób na stronie internetowej: KOŁO FABRYCZNA, 
ZWIĄZEK SYBIRAKÓW we WROCŁAWIU, pod datą: 12.X.2018. 
 

Antoni Tunkiewicz 
 
 

 
 


