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Dzień Sybiraka w Katowicach, 17 września 2019
Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach weźmie
udział w uroczystości zorganizowanej w 80. rocznicę sowieckiej
agresji na Polskę

W  2013  r.  Sejm  Rzeczypospolitej  Polskiej
ustanowił  dzień  17  września  Dniem
Sybiraka.  Uchwałę  w  tej  sprawie  przyjęto
przez  aklamację.   Katowicka  uroczystość
odbyła  się  17  września  przy  pomniku
Sybiracy – Sybirakom na cmentarzu przy ul.
Francuskiej, gdzie złożono kwiaty i zapalono
znicze.  Organizatorem  wydarzenia  był
Związek  Sybiraków  Oddział  Wojewódzki  w
Katowicach.

* * *

17 września 1939 r. o godz. 3.00 nad ranem zastępca ministra spraw zagranicznych ZSRS
Władimir Potiemkin przedstawia ambasadorowi polskiemu Wacławowi Grzybowskiemu notę
informującą  o  upadku  państwa  polskiego,  nieistnieniu  najwyższych  organów władzy  i
wynikającej  stąd  konieczności  ochrony  życia  i  mienia  ludności  Zachodniej  Ukrainy  i
Białorusi. Polski ambasador nie przyjmuje noty.

Początek agresji sowieckiej na Polskę. Oddziały sowieckie napotykają na opór jednostek
Korpusu Ochrony Pogranicza (m.in. Pułku „Sarny”, Zgrupowania „Małyńsk”, batalionów:
„Kleck”,  „Ludwikowi”,  „Sienkiewicze”,  „Dawigródek”)  i  Wojska  Polskiego  (często
improwizowanych, np. Brygady Rezerwowej Kawalerii Wołkowysk) w wielu punktach wzdłuż
granicy oraz w głębi polskiego terytorium, m.in. pod Kowlem, Sarnami, Baranowiczami,
Dubnem, Oranami i Tarnopolem. W organizacji polskiej obrony szczególną rolę odgrywa
zastępca dowódcy KOP gen. Wilhelm Orlik-Rückemann.

Orędzie Prezydenta RP Ignacego Mościckiego do obywateli wydane w Kosowie Huculskim:
„Obywatele! Gdy armia nasza z bezprzykładnym męstwem zmaga się z przemocą wroga
od pierwszego dnia wojny, aż po dzień dzisiejszy, wytrzymując napór ogromnej przewagi
całości bez mała niemieckich sił zbrojnych, nasz sąsiad wschodni najechał nasze ziemie,
gwałcąc obowiązujące umowy i odwieczne zasady moralności. Stanęliśmy tedy nie po raz
pierwszy  w naszych  dziejach  w obliczu  nawałnicy,  zalewającej  nasz  kraj  z  zachodu i
wschodu. […] Na każdego z was spada dzisiaj obowiązek czuwania nad honorem Naszego
Narodu w najcięższych warunkach” („Monitor Polski”, 25 IX 1939, nr 213).
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