Rusza po raz kolejny kampania edukacyjna Fundacji KresySyberia „10 luty 1940 – pamiętajmy o Sybirakach"

Po raz kolejny śladem dwóch poprzednich lat Fundacja Kresy-Syberia realizuje w
okolicach i w dniu 10 lutego kampanię edukacyjną „Pamiętajmy o Sybirakach”.
W latach 1940-41 w czterech masowych deportacjach z terenów Kresów
Wschodnich II RP zostało wywiezionych setki tysięcy ludzi, głównie matki z
dziećmi, osoby starsze, rodziny katyńskie. Bez wyroku sądu, zerwani w środku nocy mieli
niespełna godzinę, a często i krócej na spakowanie najpotrzebniejszych rzeczy,
pozostawienie dorobku całego życia i wyjazd w bydlęcych wagonach w nieznane. Po
prawie miesięcznej podróży w tragicznych warunkach, głodni i schorowani docierali do
miejsc zesłań na dalekiej Syberii czy stepach Kazachstanu. Pierwsza deportacja, która
miała miejsce w nocy 10 lutego 1940 należała do najtragiczniejszych.
Członkowie Fundacji Kresy-Syberia, jako wnuki i dzieci Kresowian i Sybiraków,
stale pamiętają o tych wydarzeniach. Zależy nam przy tym, aby o dacie ważnej dla
każdego polskiego Sybiraka - niezależnie gdzie rzucił go ostatecznie los - 10 lutego 1940
– „dacie – kluczu” pamiętali wszyscy Polacy.
Poprzez kampanię edukacyjną „10 luty 1940 – pamiętajmy o
Sybirakach" pragniemy przypomnieć o tej dacie wszystkim Polakom i ludziom na
świecie. Niech pamięć o Sybirakach trwa w naszych sercach. O tych którzy wrócili, jak i o
tych którzy na zawsze zasnęli na nieludzkiej ziemi.
W związku z organizowaniem przez Fundację Kresy-Syberia w dniach 10-11.02.2012
kolejnej edycji kampanii edukacyjnej „10 luty 1940 – Pamiętajmy o
Sybirakach” – szeregu imprez i uroczystości organizowanych przez naszą Fundację we
współpracy z IPN, Muzeum Historii Polski i Stowarzyszeniem Wspólnota Polska w
Warszawie mających na celu przypomnienie szerokiemu odbiorcy rocznicy pierwszej
masowej deportacji Polaków do ZSRR w dniu 10.02.1940 r., pragnę serdecznie zaprosić
wszystkich do udziału w organizowanych przez nas uroczystościach.
Serdecznie zapraszamy :
10.02.2012 r. godz. 17.00 na spotkanie „10 luty 1940 – Pamiętajmy o
Sybirakach”, Przystanek Historia IPN, u. Marszałkowska 21/25 w Warszawie
w programie : wspomnienie dotyczące Polaków deportowanych w latach 1940-41 w głąb
ZSRR, fragmenty filmu dokumentalnego Rekonstrukcja deportacji zarejestrowana w
Przemyślu w lutym 2010 r.”, otwarcie przez IPN wystawy litewskiej „Pod obcym niebem.
Mieszkańcy Litwy w sowieckich łagrach”

11.02.2012 r. godz. 16.00 – Wieczór wspomnień o Sybirakach, Dom Polonii,
ul. Krakowskie Przedmieście 64, Warszawa
W programie :
- pokaz wystawy Fundacji Kresy-Syberia „Deportacje oczami dzieci” na podstawie
zebranych w latach 2009-2011 materiałów archiwalnych
- pokaz biograficznych relacji Sybiraków nagranych przez Fundację w ramach programu
„Audiowizualne Archiwum Sybiraków”
- pokaz pełnej wersji „Rekonstrukcji deportacji” z Przemyśla, luty 2010 r.
- pokaz filmu dokumentalnego „Zapomniana odyseja” reż. J.Wright, A. Naszyńska
Będziemy bardzo zobowiązani za Państwa przybycie. W ten skromny sposób pragniemy
upamiętnić i upowszechnić wiedzę nt. represji sowieckich na obywatelach II RP oraz
losach mieszkańców Kresów Wschodnich w czasie II wojny światowej.
W dniach 7-11.02.12 r. w ramach kampanii nasi przyjaciele i partnerzy będą organizowali
w swoich miastach uroczystości poświęcone Sybirakom, w tym Muzeum Wojska
(Białystok), Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń (7-8.02.12 r.,
Kraków), Centrum Kresowe (Bytom), Muzeum II wojny światowej (Gdańsk), Muzeum
Niepodległości (09.02.12 r., Warszawa) itp. Cieszy nas, że co roku ilość dołączających się
do kampanii osób i instytucji jest coraz większa.
Mamy nadzieję, że także przedstawiciele mediów w odpowiedzi na naszą kampanię
informacyjną skierowaną do nich zwrócą uwagę szerokiemu odbiorcy w tych dniach na tę
niezmiernie ważną rocznicę.
Z góry dziękujemy za Państwa udział w tych uroczystościach, pamięć i zapalenie w tych
dniach symbolicznej świecy ku pamięci wszystkich zmarłych na „nieludzkiej ziemi”
pozostaję
Jeśli pragnęliby Państwo otrzymać wersję elektroniczną plakatu oraz wystawy
multimedialnej czy też materiały prasowe do rozpowszechnienia w Państwa mediach
lokalnych prosimy o kontakt z koordynatorem projektu :
Aneta Hoffmann
Dyrektor
Fundacji Kresy-Syberia
Email : aneta.hoffmann@kresy-siberia.org
Tel. 22 556 90 55, 502 870 596
Zapraszamy na stronę kampanii : www.10luty1940.pl
We wspólnym działaniu – siła. Wspominajmy Sybiraków wszyscy razem.
Z góry dziękujemy za okazaną pomoc,
Fundacja Kresy-Syberia, luty 2012 r.

