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KOŁO FABRYCZNA W DOBIE KORONOWIRUSA 

/KORONOWIRUS – „WSPÓLNOTA POKOLEŃ” – SYBIRACY/ 
 

1. INFORMACJA O KORONOWIRUSIE 
 

KORONOWIRUS zaskoczył cały świat, na podstawie, gdzie najwięcej osób 
zachorowało i gdzie najwięcej umiera – należy stwierdzić, że kraje „bogate” 
zlekceważyły i stąd ponoszą duże straty…W naszym KOLE, na podstawie 
rozmów /głownie telefonicznych/ i informacji SMS-wych – wszyscy w miarę 
możliwości dostosowali się do ostrzeżeń rządu.  
Specjaliści radzą, jeżeli mamy objawy takie, jak: 

- duszność, 
- stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C), 
- objawy przeziębieniowe. 
To należy skontaktować się z lekarzem POZ lub zadzwonić do stacji sanitarni – 
epidemiologicznej. 
zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub skorzystaj z 
teleporady u swojego lekarza POZ. 

KORONOWIRUS (SARS-CoV-19) może objawić się jako choroba COVID-19, 
której objawiamy są również: 

- gorączka, 
- kaszel, 
- duszności i kłopoty z oddychaniem, 
- bóle mięśni i ogólne zmęczenie. 
 
Kochani Sybiracy, jeżeli zaobserwujecie u siebie lub w swoim otoczeniu - takie 
objawy, to proszę dzwonić do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

We Wrocławiu – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna /ul. Marii 
Curii-Skłodowskiej 73/77. Telefon: 71 328 30 41 do 49. 

 E-mail: wsse.wroclaw@pis.gov.pl 

 

SZANUJMY SWOJE ZDROWIE 
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2. PROSZĘ O PAMIĘĆ I MODLITWĘ 

Z naszego KOŁA do momenty objawienia się u pierwszej osoby, która 
zachorowała na KORONOWIRUSA odeszły dwie osoby:  
 

Śp. Halina KLIMCZAK /20.12.1937 – 22.01.2020/. 
Aktywny Członek Zarządu naszego Koła. Działała w 
okresie 24.04.1989 – 14.06.1991 – w Komisji Prawno-
Dokumentacyjnej, a następnie w latach 14.06.1991 – 
11.06.1996 w Komisji Historycznej. Odznaczona m.in. 
KZS, Odznaką Honorową i Medalem 30-lecia 
 
 
 
 
 
 
 

 
Śp. Irena KEMPA /27.02.1941 – 28.01.2020/. Członek zwyczajny naszego Koła. 
Odznaczona KZS. 
 
W czasie już trwania tej choroby również odeszły dwie osoby /ale na choroby 
nie związane z koronowirusem/: 
 
Śp. Teresa WÓJCICKA /06.03.1939 – 19.04.2020/ - od dnia powołania naszego 

Koła tj. od dnia 24.04.1989 r. do 31.12.2018 r. pełniła 
funkcję w Zarządzie Koła – skarbnika /troszcząc się o 
dokładność finansową i rozliczenie każdej złotówki/. W 
latach1989 – 1991 współpracowała z Komisją 
Weryfikacyjną. Za swoją działalność była wyróżniana 
m.in.: KZS, Odznaką Honorową i medalem 90-lecia 
powstania Związku Sybiraków. Ze względu na udział w 
pogrzebie tylko 5 osób – Rodzina poprosiła o niebranie 
udziału Sybiraków w pogrzebie.  
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Śp. Irena Rozalia WALOWSKA /04.09.1926 – 21.04.2020/ - W Zarządzie Koła w 

okresie: 24.05.2006 – 18.03.2010 pracowała w Komisji 
Rewizyjnej. Chętnie angażowała się w różnych 
przedsięwzięciach naszego Koła. Za swoją pracę była 
wyróżniona m.in. KZS, Odznaką Honorową i Medalem 
30-lecia. 
Pogrzeb odbył się 25.04.2020. (Msza św. o godz. 12.00 
w kościele pw. Najświętszej Marii Panny 
Wspomożycielki Wiernych, przy ul. Świątnickiej 32, 
zaś ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu Parafialnym 
przy ul. Opolskiej. Rodzina, ze względu na pandomię, 
zaprosiła tylko i wyłącznie do uczestniczenia we mszy 
św.  

 
Wszystkie ww. śp. Panie będąc na zesłaniu na terenie ZSRR doznały 
uszczerbku na zdrowiu. 
 
PAMIĘTAJMY O WSZYSTKICH OSOBACH, KTÓRZY OD NAS ODCHODZĄ!!!, 
aby ZIEMIA BYŁA DLA NICH LEKKA, A PAN BÓG MIAŁ W SWOJEJ OPIECE!!! 
 
 

ONI PAMIĘTAJĄ O NAS -    
FUNDACJA WSPÓLNOTY POKOLEŃ 

- MY BĄDŹMY IM WDZIĘCZNI 
 

Od kilku lat, a szczególnie od 2018 r. współpracujemy jako Zarząd Koła 
Fabryczna, jako Sybiracy Koła z Fundacją Wspólnoty Pokoleń, a szczególnie z 
pp. Magdaleną SZYMEROWSKĄ, a od roku z Marcinem GRYGIEREM. 
Cel i zadania jakie stoją przed Fundacją, a głównie pomoc ludziom, którzy 
walczyli o Polskę /Kombatanci/, którzy byli zesłańcami /Sybiracy/, czy też 
działaczom opozycji  … również walczącym o wolną POLSKĘ!, jak również 
naszej… MŁODZIEŻY!, a to jest bardzo ważne – jako pomoc 
POTRZEBUJĄCYM! 
A ponadto troska o nasza historię, a prawdziwą interpretację faktów 
historycznych – stąd nasze spotkania z uczniami od klas siódmych, wzwyż, to 
są różne konkursy historyczne, itp. – a to w ramach nauczania i wychowywania 
w duchu patriotycznym!, na spotkaniach nas /których co roku jest mniej, a 
średnia wieku osób – które pamiętają lata od 1939 r. – wynosi np. w Kole 
Fabryczna ponad 88 lat! 
Dzisiaj, w dobie „opanowywania” naszego regionu, przez koronowirusa – 
zacytuję za Fundacją: „Młodzi – Seniorom” – tj. Wielkanocna Paczka, to jest 
paczka do końca maja – dostarczana dwa razy w tygodniu (wtorki i soboty), 
przez uczniów i studentów, a ostatnio – głownie z powodu koronowirusa - 
przez żołnierzy 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Tą drogą 
dziękujemy Dowódcy p. płk. Arturowi BARAŃSKIEMU – za pomoc nie tylko 
Fundacji, ale również nam, m.in. SYBIRAKOM! 
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Mając na uwadze niniejsze hasło Fundacji Wspólnota Pokoleń, a 
mianowicie: 
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„PODSTAWĄ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA 
JEST DIALOG I WSPÓŁPRACA. CHCEMY RAZEM Z 

WAMI BUDOWAĆ PRZESTRZEŃ 
PRZYJAŹNIEJSZĄ NAM WSZYSTKIM” 

 
My – jako Sybiracy – możemy uczestniczyć i realizować powyższe motto, 
dzięki wspaniałym Ludziom z Fundacji, którzy z sercem do nas 
podchodzą i starają się udzielić wszelkiej pomocy, a nawet tej 
podstawowej – spotkania i rozmowy – gdyż wielu z nas jest ludźmi 
samotnymi! 
Mogę z czystym sercem powiedzieć, że naszymi „Aniołami” w Kole 
Fabryczna jest p. Magdalena SZYMEROWSKA i p. Marcin GRYGIER. Oni 
właśnie umawiają nas na kontakty z szkołami podstawowymi i średnimi, 
zapraszają na różne spotkania, np. w Centrum Historii Zajezdnia, a 
obecnie współpraca trwa w temacie „paczuszka”.  

            
Magdalena SZYMEROWSKA Marcin GRYGIER 

 
Kwiaty dla Organizatorów i Osób roznoszących paczuszki, jak również dla 

Personelu przygotowującego smaczne i treściwe potrawy! 
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Od dzisiaj świętujemy: 
 

01.05 – w Polsce od 1950 r. obchodziliśmy: 

- jako „Święto Pracy”, w świecie od 1890 r. – jako „Święto klasy 

robotniczej” – dla uczczenia strajku w Chicago w 1886 r.  

- za przyczyną św. Józefa Rzemieślnika /Opiekuna Jezusa/, dzięki papieżowi 

Piusa XII – od 01.05.1955 obchodzimy jako święto katolickie. 
Stąd wniosek: łączymy wartości narodowe, chrześcijańskie, ogólnoludzkie 
 i społeczne! 

 

 
02.05 – Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – ta data jest następstwem 

i uczczeniem faktu umieszczenia flagi w dniu 02.05.1945 r. na Reichstagu i 
Kolumnie Zwycięstwa w Berlinie przez żołnierzy 1DP. 

 
Niech nie zabraknie jutro naszych flag – pamięci o POLSCE 

 i o Tych co o Nią walczyli 
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03.05 – od 03.05.1919 r. ten dzień obchodzimy jako święto narodowe – dla 

uczczenia rocznicy Konstytucji 3 Maja (Konstytucja 3 maja, właśc. Ustawa 
Rządowa z dnia 3 maja – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca 
ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje 
się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie 
nowoczesną, spisaną konstytucją). 

 
 

 
Czcijmy pamięć naszych Przodków… 

 
Zniesione w 1951 r. Ponownie świętujemy od 1981 r., chociaż formalne 
zostało przywrócone ustawą z dnia 06.04.199 r. 
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SYBIRACY! – to jest tylko cząstka tego, co dzieje się dookoła nas. 
Pamiętajmy o sobie i o nasze otoczenie. Dbajmy o swoje i najbliższych 
zdrowie. Przekazujmy młodzieży, co jest najważniejsze w życiu nie tylko 
naszym, ale i Polski. Dziękujmy tym, co dbają o nas. Módlmy się za tych co 
odeszli… 
 
Pozwolę, że swoją myśl, zakończę przesłaniem Fundacji Wspólnota 
Pokoleń: 
 
„Fundacja Wspólnota Pokoleń, w imieniu własnym, jak i ogółu 
społeczeństwa, pragnie podziękować Wam za Wasz trud poniesiony w 
walce i działaniach dla wolnej Ojczyzny, dla Polski. Dziś my chcemy być dla 
Was patriotami. Przyjmijcie proszę, jako wyraz naszej wdzięczności, 
przygotowanie specjalnie dla Was dwudaniowe posiłki. Niech będą one 
świadectwem naszej pamięci o Was i formą podziękowania”. 

Zespół Fundacji Wspólnota Pokoleń 
 

Opracował 
Antoni Tunkiewicz 

Koło Fabryczna 
 


