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ZASADNICZE PRZEDSIĘWZIĘCIA NASZEGO 
ODDZIAŁU ZWIĄZKU SYBIRAKOW  

WE WROCŁAWIU 
 
DRODZY SYBIRACY! 
 
Po miesięcznym „urlopie” mamy pracowity okres, tym 
bardziej, że możemy osobiście brać udział - i tak w układzie 
chronologicznym: 
 

1. W dniach 22-24.08 z polecenia Prezesa ZO Pana 
Eugeniusza Kuszki, Zarząd Koła Fabryczna ma 
zorganizować spotkanie w Jugowicach, w 
„Albertówce”. Na dzień dzisiejszy mamy zgodę Ks. 
Profesora Franciszka Głóda, Pani Helena Zb. zgodziła 
się /jeżeli sytuacja rodzinna pozwoli/ pomoc w 
wyżywieniu Uczestników. Do dyspozycji mamy 
autobus – na 18 osób. Można dojechać własnym 
pojazdem – podając również ilość osób i PESEL w 
celu ubezpieczenia. Odległość średni 75 km. Porządek 
spotkania: 
- 22.08 /czwartek/ – wyjazd z pod Galerii  
  Dominikańskiej o godz. 15.00. Kolacja, krótka 
  modlitwa. Rozmowy „Przeszłość za Nami, Przyszłość  
  przed Nami”; 
- 23.08 /piątek/ - śniadanie, obiad i kolacja - spacery i 
  odpoczynek. Rozmowy „Nasz Związek” dziś i jutro. 
  Msza św. Rozmowy przy ognisku. Wspomnienia z  
  dzieciństwa. 
- 24.08 /sobota/ - śniadanie i obiad. Powrót do  
  Wrocławia /po obiedzie/. 
 
Uwaga: przebieg spotkania może ulec zmianie, wg 
życzeń Uczestników /śpiewniki należy mieć przy sobie/ 
Koszt 50-60 zł/doba/1 osoba. 
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Proszę zapisywać się u Pana Jana /Tel. 71 3447148, od 
poniedziałku do piątku/ podając swoje dane i Pesel w 
celu ubezpieczenia lub pod tel. 605101556 /podając 
hasło „Albertówka”. 

 
 

2. W dniach 4-6.09 jest wyjazd do Białegostoku. Tam 
odbędzie się posiedzenie Zarządu Głównego oraz 
Marsz Golgoty Wschodu. Chętni jako asysta do 
Sztandaru – jadą na koszt ZO. Wyjazd 04.09 – 
pociągiem. Chętni proszę zgłaszać się tel. do Pana 
Jana /tel. 71 3447148/. 

 
3. W dniu 8.09 o godz. 10.30 w Sanktuarium Golgoty 

Wschodu, ul. Wittiga 10 odbędzie się msza św. w 
intencji OJCZYZNY i OFIAR Reżimów Totalitarnych 
oraz w intencji śp. Zofii DANISZEWSKIEJ. Po mszy św. 
będzie Apel Pamięci oraz złożenie wieńców i kwiatów 
przy panteonie Golgoty Wschodu. Po czym przy 
grochówce odbędzie się „Międzypokoleniowe 
Spotkanie”.  
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Weźmy wszyscy udział, pamiętając aby dojechać 
wcześniej, gdyż w tym dniu we Wrocławiu będzie 
„Maraton”. 
 

4. W dniu 15.09 o godz. 9.00 odbędzie się msza św. w 
kościele pw. Najświętszej Marii Panny Różańcowej 
Wrocław-Złotniki ul. Wielkopolska 3-5/. Słowo na temat 
Święta Sybiraków i 80 Rocznicy napaści ZSRR na 
Polskę /17.09.1939 r./ wygłosi Przyjaciel naszego 
Związku Pani Ewa Kobel. Po mszy świętej zostaną 
złożone kwiaty przy naszej Urnie. 

 
 

5. W dniach 16-17.09 obchodzimy „Dzień SYBIRAKA” i 
oddajemy hołd POLEGŁYM w II w.św. w „80 Rocznicę 
Napaści ZSRR na Polskę”.  
- 16.09 godz. 11.00 – spotykamy się w „Klubie 
Oficerskim” przy ulicy Pretficza 24. Ogólny układ: 
odczyt okolicznościowy, przemówienia, wręczenie 
odznaczeń /osoby wyróżnione będę przez Prezesów 
Kół –powiadomieni/, występ artystyczny i rozmowy 
przy skromnym poczęstunku; 
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-  17.09 godz. 11.00 msza św. w kościele przy Pomniku  
 Sybiraków. Po mszy św. przemówienia, Apel 
Poległych, złożenie wieńców i kwiatów. Rozmowy przy 
grochówce. 

 
Proszę o aktywne włączenie się w ww. przedsięwzięcia, 
mając na uwadze: upamiętnienie osób, które od nas odeszli 
od momentu zesłania do dnia dzisiejszego, którzy zginęli w 
obronie naszej Ojczyzny. Spotkanie się z Kolegami i 
Znajomymi. Przekazać /głównie uczestniczącym dzieciom i 
młodzieży, a także innym – którzy nie byli na zesłaniu/ 
swoje wspomnienia z „Przeszłości”, itd. 
Byłoby miło i zrozumiałe przez Wrocławian, że jesteśmy i 
czynnie uczestniczymy, mimo podeszłego wieku w różnych 
uroczystościach. Pokażmy, że jesteśmy odpowiedzialni… 
Dziękuję za UCZESTNICTWO! 
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Antoni Tunkiewicz 

Prezes Koła Fabryczna 
Wrocław, dn. 10.08.2019 

 
 


