
ZNAKI PAMIĘCI 
ZESŁAŃ NA SYBIR



Sybiracy pragnęli aby pozostał trwały
ślad ich gehenny w miejscach

deportacji i w łagrach sowieckich. 
Rezultatem tych starań są bardzo liczne

tablice, pomniki, nazwy ulic i placów, 
literatura. Są to znaki pamięci o latach
udręki przymusowego pobytu w głębi

Związku Radzieckiego – ważne
upamiętnienie wydarzeń, o których

przez wiele lat nie wolno było mówić.



Pomnik Zesłańców
Sybiru i Ofiar

Katynia

Znajduje się na terenie położonym przy
Wybrzeżu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Na pomniku znajduje się inskrypcja:

"Pamięci zesłańców Sybiru ofiar carskich
represji okresu zaborów oraz sowieckich

deportacji z lat 1939 - 1956 "zsyłką na Sybir -
historię Polski pisano lat ponad dwieście; 

może u schyłku tego stulecia dobry bóg zmieni
to wreszcie"



Ścieżka
edukacyjno-
historyczna
"IV rozbiór
polski" w 
Przemyślu

Na szlaku o długości około 3 km 
wytyczonego wzdłuż rzeki San jest 

ustawionych siedem tablic
zawierających daty i miejsca
deportacji, ze szczególnym

uwzględnieniem miejsc walk i
wydarzeń historycznych o zasięgu
ogólnonarodowym oraz wydarzeń

ważnych dla historii miasta
Przemyśl i regionu.



Pomnik - Grób
Nieznanego Sybiraka w 
Białymstoku

Pomnik utrwala pamięć wszystkich Sybiraków. U stóp
wyniosłego krzyża zgrupowane niewielkie krzyże i leżący

głaz z napisami. Całość opleciona łańcuchem, którego
ogniwa są przerwane.

Przed pomnikiem, na torach, wózek kolejowy
symbolizuje katorżniczą pracę i deportacje, a masywna

tablica z centralnie umieszczonym godłem Związku
Sybiraków głosi:

"W hołdzie Sybirakom

Golgotę Wschodu pamiętaj"



Pomnik Poległym i
Pomordowanym na
Wschodzie

Pomnik przedstawia ładunek krzyży (łacińskich I 
prawosławnych), a także żydowską macewę i

nagrobek muzułmański, umieszczony na
platformie symbolizującej wagon deportacyjny. 

Przed stojącą na torze kolejowym platformą
ułożono 41 podkładów kolejowych, na których
umieszczono nazwy pól bitewnych z września

1939 znajdujących się we wschodniej Polsce oraz
nazwy miejscowości-miejsc kaźni narodu

polskiego w ZSRR.

Został wybudowany ku czci Polaków poległych i
pomordowanych na Wschodzie, a w szczególności

wywiezionych do łagrów na Syberii.



Tablica Pamięci 
Sybiraków w  Baszni 
Dolnej

Tablica Pamięci Sybiraków

zamontowana została na murach

kościoła pw. św. Andrzeja Boboli 

w Baszni Dolnej.



Pomnik poświęcony
Matkom
Sybiraczkom w 
Toruniu



Muzeum Pamiątek
w Szymbarku- Dom 
Sybiraka

Jest to najstarszy dom Syberii, budowany
przez naszych XVIII-wiecznych zesłańców. 

Rozebrano go z troską o najmniejsze
detale, przywieziono spod Irkucka i

złożono na nowo. Dom podarowali rodacy
ze wspólnoty we wsi Zapleskino. 

Nieopodal Domu Sybiraka lokomotywa i
wagony symbolizują deportacje Polaków

na Sybir, żołnierzy i cywilów, kobiety i
dzieci.

Kolejnym obiektem kojarzącym się z 
cierpieniami zesłańców jest ustawiony
między brzozami model sowieckiego

łagru.



Pomnik Matki
Sybiraczki w Lublinie

Ustawiona na cokole rzeźba z kamienia
przedstawia matkę z dzieckiem na ręku. Na tablicy

umieszczonej na froncie pomnika napis głosi:

"Matkom Sybiraczkom W 61. Rocznicę Napaści
Sowietów Na Polskę 17 Ix 1939 17 Ix 2000 Związek

Sybiraków Oddział W Lublinie"



Kamień pamięci
Mariana Jonkajtysa
w Sulejówku

Kamień z grawerowaną płytą stanął w parku
imienia artysty Mariana Jonkajtysa, a napis

na tablicy głosi:

„Tu w latach 1987–2000 mieszkał wielki
patriota, Sybirak, społecznik Marian 

Jonkajtys. Poeta, aktor, reżyser, rzeźbiarz, 
plastyk niosący brzemię żywej prawdy, w 

swojej twórczości upamiętnił katorgę
Sybiraków. Zasłużony dla miasta Sulejówek.



Pomnik Matki
Sybiraczki w 
Zielonej Górze

Pomnik symbolizuje cierpienia i krzywdy narodu
polskiego, jest świadectwem historii.

Rzeźba przedstawia matkę, która chroni swoje dzieci
przed wiatrem i mrozem.

Pomnik został usytuowany na skwerze przy placu
Kolejarza.



Pomnik Zesłańcom
Sybiru we Wrocławiu

Sylwetka pomnika o wysokości 12 metrów
przedstawia Krzyż łaciński przebijający mur. Obok
pomnika umieszczono dwa czworoboczne bloki z 

czarnego granitu, na których wyryto napis:

"Pomnik ten wznieśli Sybiracy i Rodacy

Pamięci wszystkich zesłańców i ofiar

Ku przestrodze przyszłych pokoleń

Wdzięczni Bogu za ocalenie i powrót

Z nieludzkiej ziemi – sowieckiego piekła"



Symboliczna Mogiła
Sybiraków na
Cmentarzu Wojskowym
w Warszawie

Monument na Cmentarzu Wojskowym w 
Warszawie przywołuje naszej pamięci

miliony Polaków zesłanych, więzionych, 
zgładzonych na ziemiach byłego imperium 

carskiego i sowieckiego.
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