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75. rocznica masowej wywózki Polaków na Sybir 
i do Kazachstanu w Muzeum Niepodległości

13 kwietnia 2015 roku minęło 75 lat od masowej wywózki do Ka-
zachstanu członków rodzin polskich: starców, kobiet i dzieci, zamiesz-
kujących tereny zajęte 17 września 1939 roku przez Związek Radziec-
ki. Muzeum Niepodległości w Warszawie i Związek Sybiraków Od-
dział w Warszawie uczcili ten smutny rozdział polskiej historii uroczy-
stym spotkaniem poświęconym wspomnieniu o nieżyjącym już poecie 
i aktorze Marianie Jonkajtysie, który dzieciństwo swoje spędził, jako 
jeden z młodszych zesłańców wraz z matką i siostrami w północnym 
Kazachstanie. 

Spotkanie prowadziła dr Anna Milewska-Młynik – kustosz dy-
plomowany, opiekun Kolekcji Syberyjskiej Muzeum Niepodległości 
w Warszawie. Zgodnie z tradycją rozpoczęto je wspólnym odśpie-
waniem Hymnu Sybiraków (słowa: Marian Jonkajtys, muzyka: Cze-
sław Majewski), co również tradycyjnie już wzruszyło „do łez” wielu 
starszych Sybiraków i nie tylko ich. Prowadząca powitała gości: Renę 
Rolską – wdowę po Marianie Jonkajtysie, aktorkę scen warszawskich, 
Jolantę Fijałkowską – autorkę programów radiowych i telewizyjnych 
propagujących wiedzę o zesłańcach, Iwonę Lisowską – dyrektorkę 
Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów w Warszawie oraz młodzież 
z tej szkoły, Agnieszkę Czernik – inicjatorkę konkursów poezji Ma-
riana Jonkajtysa, Adama Jabłonkę – dyrektora Szkoły Podstawowej 
im. Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie, Bogumiła Smyrskiego – 
artystę plastyka, autora m.in. wystaw Sybiracy 1940-1956 w Muzeum 
Niepodległości, inicjatora umieszczenia rzeźby Mariana Jonkajtysa 
Różaniec Sybiru w kościołach warszawskich, Stefana Wiśniewskiego 
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– prezesa Fundacji Kresy−Syberia w Australii, pułkownika Sławomi-
ra Majchrzaka oraz przedstawicieli organizatorów spotkania: Jolantę 
Dąbek – zastępcę dyrektora ds. programowych Muzeum Niepodle-
głości i Mieczysława Pogodzińskiego − przewodniczącego Związku 
Sybiraków Oddział Warszawa, a także wszystkich przybyłych na tę 
uroczystość.

Po krótkim przedstawieniu przez dr Annę Milewską-Młynik histo-
rii wywózek w głąb ZSRR w latach 1940−1942 następnym punktem 
programu była fi lmowa prezentacja wywiadów autorskich Mariana 
Jonkajtysa dla TVP Polonia utrwalonych na DVD. To poetycko opo-
wiedziana historia zaboru ziem polskich we wrześniu 1939 roku i losu 
Polaków wywiezionych na stepy północnego Kazachstanu, widzia-
na oczami, zmuszonego warunkami życia do szybkiego dorastania, 
dziecka. To historia opowiedziana przez człowieka wyrwanego z dzie-
cięcego przyjaznego świata i przeniesionego gwałtem do zupełnie 
odmiennego – obcego i niezrozumiałego. Bo jakże zrozumieć słowa 
„powitania” wypowiedziane przez naczelnika posiołka do przywie-
zionych tu polskich rodzin: „Was tu po to przywieźli polskie pany, 
byście wszyscy wyzdychali”. Wspomnienia te opisał Marian Jonkaj-
tys w trzech książkach, ostatnią z nich, Z Sybiru białej dżungli, autor 
zaprezentował w jednym z wywiadów. Wyjaśnił intencje, jakie przy-
świecały inicjatywie organizacji Marszu Żywej Pamięci, które odby-
wają się corocznie we wrześniu w Białymstoku. Biorą w nich udział 
Sybiracy i młodzież szkolna z Polski i z zagranicy. 

W artystycznej części spotkania młodzież Gimnazjum nr 46 im. 
Szarych Szeregów w Warszawie wystąpiła ze wzruszającym progra-
mem poetycko-muzycznym. Dziewczyny ubrane w bordowe pele-
ryny podkreślające poetycki charakter przedstawienia oraz chłopcy 
z ogromnym zaangażowaniem śpiewali i recytowali poezję Mariana 
Jonkajtysa, która, sądząc z jej interpretacji, jest doskonale rozumiana 
przez młodych ludzi. Akompaniowała im na pianinie Danuta Jończyk-
-Gronzka.

W posumowaniu Mieczysław Pogodziński wygłosił krótki referat 
na temat znaczenia poezji Mariana Jonkajtysa w utrwalaniu historii 
zesłań syberyjskich. Podkreślił, że poeta ten jest szczególne bliski 
Sybirakom, głównie z powodu wspólnych przeżyć związanych z wy-
wózką do ZSRR, ale także z powodu roli, jaką odgrywa jego poezja 
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w utrwalaniu pamięci o tych wydarzeniach. Głównym zadaniem 
Związku Sybiraków jest propagowanie wiedzy o historii zesłań i wy-
wózek oraz utrwalanie pamięci o ludziach dotkniętych tymi wydarze-
niami. Poezja Mariana Jonkajtysa jest w tym bardzo pomocna, gdyż 
wspaniale trafi a do młodych ludzi nieznających z autopsji tej historii. 
Świadczy o tym popularność konkursów recytatorskich poezji Jonkaj-
tysa. Doceniają ją również uznane autorytety. Jak mawiał Ryszard Re-
iff − pierwszy prezes odrodzonego Związku Sybiraków, Sybiracy cze-
kali 200 lat na swojego poetę, którym jest właśnie Marian Jonkajtys. 
Jarosław Abramow-Newerly porównał znaczenie Hymn Sybiraków 
do takich symbolicznych utworów, jak: Karpacka Brygada Mariana 
Hemara, czy Czerwone maki Feliksa Konarskiego ps. Ref-Ren (mu-
zyka Alfreda Schültza). Śpiewa się go nie tylko podczas uroczystości 
sybirackich, ale również państwowych, np. na zakończenie tegorocz-
nych obchodów rocznicy zbrodni katyńskiej z udziałem Prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego (4.IV. 2015 r.).

Wygłoszony referat to ostatni ofi cjalny punkt spotkania, ale rozmo-
wy, wymiana inicjatyw, pomysłów i kontaktów trwały jeszcze jakiś 
czas. Świadczy to o wciąż żywym zainteresowaniu tematem sybirac-
kim. Kolejne spotkanie na ten temat planowane jest w Muzeum Nie-
podległości we wrześniu 2015 roku.

Regina Madej-Janiszek
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