
Udział reprezentacji LO Nr XVII im. A. Osieckiej w uroczystych obchodach  
Światowego Dnia Sybiraka  17 września 2012 r. 

 
 „WydłuŜyli drogę carscy kaci, 

Przez Syberię wiódł najkrótszy szlak 

I w kajdankach szli Konfederaci 

Mogiłami znacząc polski trakt...” 

17 września to ogólnopolski dzień Sybiraka. W przeddzień tego święta w dużym studiu Polskiego Radia 
odbyła się uroczystość, podczas której władze Związku uhonorowały zasłużonych dla sprawy Sybiraków. Wśród 
odznaczonych byli dyrektor LO Nr XVII p. Roman Kowalczyk, p. Małgorzata Szeptycka i p. Tomasz Sztonyk. 
Otrzymali Oni Honorową Odznakę Sybiraka, która nadawana jest nie tylko Sybirakom angażującym się na rzecz 
swojej społeczności, ale również sympatykom Związku Sybiraków, którzy działają na rzecz Związku i realizują jego 
cele statutowe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W poniedziałek,  17 września, poczet sztandarowy LO Nr XVII im. A. Osieckiej w osobach: Paweł Gendosz,  

Ewelina Olbert i Paulina Łopatka z klasy 2B pod pieczą p. Stanisława Skotnego reprezentował naszą szkołę               
na uroczystości upamiętniającej najazd Sowietów na Polskę w 1939 r.  

Dzień 17 września jest od 2004 r. Światowym Dniem Sybiraka. W tym dniu w sposób szczególny mamy 
pamiętać   o naszych Rodakach, którzy podczas II Wojny Światowej zostali brutalnie  wymordowani i wywiezieni     
na wschodnie rubieże, włączając w to Syberię.  

Wśród przybyłych na obchody tej ważnej dla każdego Polaka rocznicy pojawili się Sybiracy- ludzie, którzy 
byli świadkami  tych okrutnych wydarzeń, którzy na własne oczy widzieli jak niewinni obywatele, wśród których 
często znajdowali się ich bliscy, byli brutalnie zabijani przez wrogich Sowietów. W uroczystości wzięli również 
udział przedstawiciele Wojska Polskiego wraz z orkiestrą, policja oraz przedstawiciele władz miejskich                         
i wojewódzkich. Została odprawiona uroczysta msza w intencji poległych Polaków  i  ich rodzin, po której nastąpiło 
złożenie wieńców pod pomnikiem Sybiraków.   

Mimo tych 73 lat, mimo upływu czasu, pamięć o Bohaterach tamtych okrutnych dni nie wygasła                 
i oby pozostała  w nas na zawsze.  

Cześć  i chwała Bohaterom! 
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