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Apel
Komisja Historyczna Zarządu Głównego Z w iązku Sybiraków zwraca się do
w szystkich organizacji sybirackich i osób pryiaatnych posiadających dokum enty
represji, które dotknęły obywateli polskich na wschodzie w czasie i po drugiej
wojnie światow ej, by zechcieli nam je udostępnić. (Tworzenie zbiorów archiwal
nych, ich porządkowanie i opracowywanie - by mogły służyć historii, to ogromna
praca na wiele lat).
M ateriały - oryginalne i kopiowane, pam iętniki, wspomnienia, dokumenty, fo 
tografie, zapiski, listy, dzienniki itp., z więzień, łagrów, w yw ózek, plony konkur
sów i w ystaw , publikacje trudno dostępne w W arszawie - w szystko to musi być
ja k najpilniej zbierane albowiem pokolenia doświadczone wojną i jej skutkam i
odchodzą. Nasze dzieci i ivnuki nie zaw sze dbają o te "papierki" z przeszłości,
która jest dla nich odległą historią.
Ciągle trwają prace, prowadzone wspólnie z Archiwum Wschodnim i Ośrod
kiem KARTA nad "Indeksem represjonowanych na Wschodzie", pow stają prace
naukowe na podstaw ie zbiorów archiwaliów sybirackich. W M uzeum Niepodle
głości w W arszawie pow staje kolekcja sybirackich pamiątek.
Organizacjom zw iązkow ym , a także pryw atnym w ydaw com przypom inam y o
obowiązku w ysyłania egzemplarzy w szystkich druków do Biblioteki Narodowej i
Jagiellońskiej (ustanowionym jeszcze za Stanisława Augusta!).
Archiwum i biblioteka Zw iązku Sybiraków również prosi o nadsyłanie w szy 
stkich druków okolicznościowych - biuletynów, książek o tematyce sybirackiej
czy też dokumentujących życie organizacyjne zw ią zkó w sybirackich. Edycji tych
nie sposób znaleźć w księgarniach stołecznych. Prosimy zatem kierować je pod na
szym adresem. Zapewniam y zw rot kosztów egzemplarza i przesyłki.
Jeśli my, teraz nie zadbamy o te zbiory, to milczenie o tym ciągle mało znanym,
tragicznym fragmencie naszej historii, milczenie nakazane przez pięćdziesiąt lat, a
teraz z naszej w iny sprawi, że naw et historycy po pół wieku tej luki nie będą w
stanie wypełnić. M y, którzy tak skarżyliśm y się na tę krzyw dę przemilczania tra
gedii wielu setek tysięcy niewinnych ludzi, nie pozw ólm y, by pamięć o tych cza
sach poszła w zapomnienie.
Przewodniczący Kom isji Historycznej
Janusz Przewłocki.

Korespondencję do Kom isji Historycznej Z w iązku Sybiraków prosim y kierować
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