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Dr Andrzej Drogoń, dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu na zaproszenie Zarządu Oddziału
Związku Sybiraków we Wrocławiu wziął udział w uroczystych obchodach Dnia Sybirakawe
Wrocławiu.  Uroczystości,  które  odbyły  się  18  września  rozpoczęła  Msza  Święta  pod
przewodnictwem  bp  Jacka  Kicińskiego,  po  której  odbyło  się  złożenie  kwiatów  pod
Pomnikiem Zesłańców Sybiru. W wydarzeniu wzięła udział licznie zgromadzona młodzież z
wrocławskich szkół, kombatanci oraz przedstawiciele władz lokalnych. Obchody zakończyło
uroczyste odśpiewanie hymnu Związku Sybiraków.

Marsz Sybiraków
Hymn Związku Sybiraków

https://wroclaw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/89/89-192058.jpg
https://wroclaw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/89/89-192055.jpg
https://wroclaw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/89/89-192061.jpg
https://wroclaw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/89/89-192061.jpg


Słowa: Marian Jonkajtys
Muzyka: 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...
Z Insurekcji Kościuszkowskiej, z powstań dwóch,
Szkół, barykad Warszawy i Łodzi;
Konradowski unosił się duch
I nam w marszu do Polski przewodził.

A myśmy szli i szli - dziesiątkowani!
Przez tajgę, stepy - plątaniną dróg!
A myśmy szli i szli - niepokonani!
Aż „Cud nad Wisłą” darował nam Bóg!
Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi,
Szkół, urzędów i kamienic, i chat:
Myśmy znów do Niepodległej szli,
Jak z zaboru, sprzed dwudziestu lat.
Bo od września, od siedemnastego,
Dłuższą drogą znów szedł każdy z nas:
Przez lód spod bieguna północnego,
Przez Łubiankę, przez Katyński Las!
Na nieludzkiej ziemi znowu polski trakt
Wyznaczyły bezimienne krzyże...
Nie zatrzymał nas czerwony kat.
Bo przed nami Polska - coraz bliżej!
I myśmy szli i szli - dziesiątkowani!
Choć zdradą pragnął nas podzielić wróg...
I przez Ludową przekroczyliśmy - niepokonani
Aż Wolną Polskę raczył wrócić Bóg!

Światowy Dzień Sybiraka jest obchodzony w rocznicę wkroczenia wojsk ZSRR na teren
Polski. Organizowany jest od 1991r. przez Związek Sybiraków – polską organizację byłych
zesłańców. Światowy Dzień Sybiraka został ustanowiony decyzją Sejmu w 2013 roku.


