
 

 

Dzień dobry, wita was Zosia, Julka, Karolina i Asia. 

Dzisiejsza audycja poświęcona jest Dniu Sybiraka. Jutro jak co roku obchodzimy to święto.  

W tym roku przypada 83 rocznica haniebnej napaści Związku Radzieckiego na Polskę – 17 

września 1939 r.  

 

Recytuje na tle muzyki – Walc wiosenny- F. Chopin 

 

Zabrano mi Ojczyznę i dom rodzinny. 

Zapędzono w świat męki, taki obcy, inny. 

Powiedziano: zapomnij, bo gorzej być może! 

A czyż można zapomnieć o wolności, mój Boże? 

Zamknięto usta na długo straszną klamrą milczenia, 

Lecz duszy wyrwać nie można. Pozostały wspomnienia 

O latach w wolnym kraju, o pożarach młodości, 

Gdy na stos szły szeregi bojowników wolności. 

Jakże często zazdroszczę tym, co wtedy zginęli, 

Których kula dosięgła, którzy się nie ugięli. 

Pozostali na zawsze czyści, wzniośli i święci. 

Już takimi zostaną, wieczni w ludzkiej pamięci. (…) 

A ty, bracie tułaczu, coś zachował życie, 

Musisz dalej wciąż błądzić w ciemności orbicie, 

Wypłacz dziś łzy serdeczne, co jak rany bolą 

Nad ich młodością zgubioną i nad własną dolą. 

  

23 sierpnia 1939r. w Moskwie podpisano niemiecko – radziecki układ o nieagresji. Układ ten 

nazwano paktem Ribbentrop – Mołotow od nazwisk ministrów spraw zagranicznych obu 

państw. Było to porozumienie z tajnym aneksem mówiącym o podziale Europy Wschodniej. 

Polskę agresorzy zamierzali podzielić wzdłuż linii Narew – Wisła – San. 

Wkrótce, 1 września 1939r., armia niemiecka zaatakowała Polskę od zachodu, a zaraz potem – 

17 września – Związek Radziecki zaatakował nasz kraj od wschodu. Zachodnią część Polski 

zajęli Niemcy, a wschodnią Związek Radziecki. Zarówno pod okupacją niemiecką jak i 

radziecką prowadzono akcje wysiedlania. Ludność polską z Wielkopolski, Pomorza i Śląska 

Niemcy wysiedlali dalej na wschód. Rosjanie wywozili ludność polską w głąb Azji – na Syberię 

i do Kazachstanu. Wielu nie wytrzymało surowego klimatu, głodu i ciężkiej pracy. 

 

Muzyka Nokturn e-moll – F. Chopin  

 

Sześć lat pobytu na tej nieludzkiej ziemi to prawdziwa współczesna golgota, to czas trudnego 

do wypowiedzenia cierpienia, naznaczonego potwornym głodem, chorobami i utratą wielu 

najbliższych, którzy pozostali tam na zawsze. 

W chwilach największej rozpaczy, gdy zdawało się, że piekło zwycięża, na usta cisnęło się 

pytanie: dlaczego? Dlaczego spotkał nas taki los? Ale któż z nas mógł dać na to odpowiedź? 

Pozostało nam tylko przeświadczenie, że nie do nas, nie do człowieka należą decyzje ostateczne. 

I z tą oczywistą prawdą trzeba nam było się pogodzić, chociaż nie bez trudu.  

   

Ogólną liczbę obywateli polskich wszystkich narodowości, którzy zostali deportowani w 

ramach akcji wysiedleńczych przez władze Związku Radzieckiego (do obozów jenieckich, 

obozów pracy, bądź w celu osiedlenia), a także skierowani do pracy w głębi ZSRR lub 



zaciągnięci do Armii Czerwonej, szacuje się na około 1 500 000 – 1 700 000 osób, a więc ponad 

10% ogółu Mieszkańców ziem zajętych przez Związek Radziecki po 17 września 1939 

roku.                                  

                  Ach! Co za dziwny naród?! 

                   Pędzony w mróz, wszy i brud 

                   Niósł głowę dumnie, wysoko 

                   I śmiało patrzyło oko 

  

         Choć każde serce strach ściskał 

         Im dalej była Ojczyzna. 

         - Ale nie damy się wrogu 

         Bo ufność nasza jest w Bogu! 

  

                     I choć tysiące zostały 

                   Okryte kurhanem chwały 

                   Nie zwyciężyliście nas 

                   Aż nadszedł wolności czas. 

  

         Pan Bóg nie zawiódł ufności 

         I bezgranicznej miłości. 

         Sprowadził z powrotem ostatki 

         Na łono Ojczyzny – matki. 

  

A teraz zapraszamy do wysłuchania fragmentu :Marsza Sybiraków, który jest hymnem 

Związku Sybiraków Polskich. Słowa napisał Marian Jonkajtys; muzykę skomponował Czesław 

Majewski. 

 

Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi, 

z rezydencji, białych dworków i chat 

myśmy wciąż do Niepodległej szli, 

szli z uporem, ponad dwieście lat. 

 

Wydłużyli drogę carscy kaci, 

przez Syberię wiódł najkrótszy szlak, 

i w kajdanach szli konfederaci, 

mogiłami znacząc polski trakt. 

 

Dziękujemy 


