
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Pamięci Zesłanych na Sybir 

za okres od listopada 2019 r. do czerwca 2021 r. 

 
25.10.2019 r. odbyło sie ostatnie zebranie przed pandemią.  

 

Od listopada 2019 r. do czerwca 2021r. realizowano następujące zadania:  

26.10.2019 r. udział w przysiędze strzeleckiej uczniów klas wojskowych Zespołu Szkół nr 2  

im. Sybiraków 

1.11.2019 r. zapalenie zniczy na grobach zmarłych Sybiraków oraz na symbolicznym Grobie 

Sybiraków. 

11.11.2019 r. udział w obchodach Święta Odzyskania Niepodległości. 

grudzień 2019 r. przekazanie życzeń świątecznych dla Sybiraków. 

10.02.2020 r. 80-ta rocznica pierwszej wywózki na Sybir - zapalenie zniczy na grobie Sybiraków  

i złożenie wiązanek. 

Od marca 2020 r. nie było możliwe realizowanie żadnych zadań ze względu na sytuację 

epidemiczną. 

W związku z tym nie mogło odbyć się zebranie sprawozdawczo - wyborcze o czym Prezes 

Stowarzyszenia informowała dwukrotnie na stronie internetowe. 

w sierpniu 2020 r. Związek Sybiraków oraz Stowarzyszenie przygotowali materiały dla Sybiraków 

dotyczące wniosków o odszkodowanie za pobyt na zesłaniu. Przygotowano i wysłano druki do 

każdego Sybiraka, a 8.09.2020r. w biurze Związku Sybiraków zainteresowane osoby miały możliwość 

uzyskać pomoc w wypełnieniu druków i wysłaniu wniosków. 

17.09.2020r. odbyła sie uroczystość związana z rocznicą napaści ZSRR na Polskę. W uroczystości 

brali udział przedstawiciele Zespołu Szkół nr2 im. Sybiraków, Związku Sybiraków, Stowarzyszenia 

Pamięci oraz władz miasta. 

Wszystkie terminowe zadania, jeżeli były realizowane to w bardzo ograniczonej i symbolicznej 

formie.  

W tym czasie jednak Stowarzyszenie pamiętało o Sybirakach - prowadzone były rozmowy 

telefoniczne, proponowana pomoc itp. 

Utrzymywany był także kontakt telefoniczny z Sybirakami z Gorlic, a także z Zarządem Głównym 

Związku Sybiraków. 

Jeżeli chodzi o uroczystości to ograniczyły sie one do zapalenia zniczy i złożenia wiązanek. 

Pamiętaliśmy zarówno o Sybirakach pochowanych na cmentarzu komunalnym jak i na cmentarzu 

gołąbkowickim. 

10.02.2021r. odbyła sie skromna uroczystość przed Grobem Sybiraków - wspólnie  

z przedstawicielami ZS nr 2 i Związku Sybiraków, z okazji 81-ej  rocznicy wywózki na Sybir. Obecni 

byli przedstawiciele Rady Miasta Nowego Sącza. 

12.04.2021r. odbyło sie spotkanie przedstawicieli ZS nr 2, Związek Sybiraków i Stowarzyszenia 

przed grobem Sybiraków. Od wielu lat w tym czasie odbywał się Nowosądecki Marsz Pamięci Sybiru. 

Ze względu na pandemię uroczystość ograniczyła sie do zapalenia zniczy, złożenia wiązanek oraz 

odwiedzenia grobów zmarłych Sybiraków. 

od 4.05.2021r. rozpoczęły sie spotkania w biurze Związku Sybiraków, w których systematycznie 

uczestniczyła prezes Stowarzyszenia.  


