
 

 

 

 

 

RELACJE Z ZESŁANIA 
 

 
By czas nie zatarł śladów naszych doświadczeń syberyjskich od wieków naj-

dawniejszych aż po okres drugiej wojny światowej oraz w pierwszych latach po jej 
zakończeniu, a pamięć o tym trwała, redakcja „Zesłańca” postanowiła utworzyć nowy 
dział poświęcony tej problematyce. Spełniamy tym samym prośby wielu Czytelników, 
którzy przysyłają propozycje dotyczące publikowania swoich zesłańczych wspomnień, 
powołując się na zeszyt „Zesłańca” poświęcony Matkom Sybiraczkom, który spotkał 
się z wielkim zainteresowaniem.  

Dział „Relacje z zesłania”, nawiązuje w pewnym sensie do serii „Biblioteka Ze-
słańca”, ukazującej się w Polskim Towarzystwie Ludoznawczym oraz do serii pod 
nazwą „Wspomnienia Sybiraków”, wydawanej w poprzednich latach przez Komisję 
Historyczną Zarządu Głównego Związku Sybiraków pod red. nieodżałowanej pamięci 
Janusza Przewłockiego, pomysłodawcy tego działu w naszym piśmie. Zesłańcze wspo-
mnienia wydawane są także w poczytnej serii „Tak było... Sybiracy”, realizowanej 
przez Oddział Związku Sybiraków w Krakowie, pod red. Aleksandry Szemioth, prze-
wodniczącej tamtejszej Komisji Historycznej oraz systematycznie drukuje je czasopi-
smo „My Sybiracy” wydawane przez Oddział Związku Sybiraków w Łodzi. Mamy 
nadzieję, że przez taki zabieg edytorski wzbogacimy naszą historiografię o cenne źródła 
dotyczące deportacji Polaków na Syberię, do Kazachstanu, na Daleki Wschód  
i w inne rejony byłego Związku Radzieckiego. (red.) 

* 
Opowiedziane po latach 

20 czerwca 1941 r. z Tykocina pod Białymstokiem Rosjanie wywożą na Syberię 
kolejny eszelon polskich obywateli. Wśród nich jest Helena Bokina z trójką dzieci: Kry-
styną – lat 11,5, Jarosławem – lat 10, Jadwigą – lat 8. Po miesiącu spędzonym w ciasnym 
wagonie, cała czwórka trafia do Kraju Ałtajskiego. Najpierw do sowchozu Pobieda, ok. 60 
km od Bijska. Po amnestii wszyscy przenoszą się do samego Bijska. W 1946 r. dołączają 
do grona repatriantów i wracają na rodzinne tereny. Siostry, Jadwiga i Krystyna, wspomi-
nają swój pobyt na Syberii. Mówią o wywózce, życiu codziennym, działaniach podejmo-
wanych by przetrwać. Wspominają miejsca, w których przyszło im żyć, ludzi  
z którymi dzieliły swój los. Z zesłania udało się wrócić całej rodzinie. Na początku lat 90. 
w sentymentalną podróż do Kraju Ałtajskiego wybrał się brat Jarosław.  

* 
Jadwiga Telega – Syberia to był mój uniwersytet życia 

Nazywam się Jadwiga Telega, z domu Bokina. Urodziłam się w 1933 r.  
we wsi Pajewo, koło Tykocina. Mój ojciec trochę gospodarzył. Uczył się  
w carskich szkołach. W 1939 r. wyjechał do Tykocina. Tam kupił pół żydow-
skiej kamienicy. Najpierw założył sklepik – galanterię. Potem otworzył hurtow-
nię tytoniu i prowadził ją do samej wojny. Mama nigdy nie pracowała. Była po 
prostu przy mężu i chowała dzieci. Miałam dwójkę starszego rodzeństwa: sio-
strę Krystynę i brata Jarosława.  
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W Tykocinie zaczęłam chodzić do szkoły. Nawet poszłam tam jako sze-
ściolatka. Ale jak przyszli Rosjanie i zobaczyli, że do szkoły chodzą sześcio-  
i siedmiolatki, to kazali rozwiązać szkoły, bo u nich edukacja zaczynała się od  
8 lat. Rodzice jednak uprosili, żeby nie rozwiązywać i Rosjanie zrobili klasę 
wstępną. Chodziłam przez to jak gdyby dwa lata do tej samej klasy. Po pierw-
szej klasie zostałam wywieziona z rodziną. Stąd moje pierwsze świadectwo  
z Syberii to jest klasa II.  

Wywózka 

20 czerwca 1941 r. Rosjanie podjeżdżali samochodami pod dom.  
Z Tykocina zabrano bardzo dużo osób. Pamiętam, że było Boże Ciało  
i w czwartek sypałam kwiatki. Była piękna uroczystość. Nas wywozili  
z czwartku na piątek w nocy (mama zawsze mówiła, że to była druga godzina). 
W czerwcu był długi dzień a wtedy już zaczynało troszeczkę świtać.  

Tych, których wywożono z Tykocina, wsadzono na pewno do jednego po-
ciągu, choć niekoniecznie do tego samego wagonu. To były cielęce wagony. Mia-
ły takie duże wejścia. W środku były tylko zrobione prycze, na szerokość wago-
nu. Nie wiem czy dwie czy jedna. My dostaliśmy dolną pryczę. Na jednej pryczy 
było nas po dwie albo trzy rodziny. Pamiętam, że jak się w nocy położyło, to tak, 
jak łyżeczki. Jak się ktoś chciał przewrócić, to się wszyscy musieli przewracać bo 
inaczej się nie dało. Dzisiaj to pewnie bym oka nie zmrużyła. Wtedy się spało  
i nikt nie patrzył na to, że ciasno, że źle, że twardo. Było nas tam chyba około 30 
osób. Była też zrobiona w jednym kącie wagonu niby latryna. Dziura w podłodze. 
Wszyscy musieliśmy tam chodzić się załatwiać. Jeden tam siadał, drugi kocem 
zasłaniał. Ta latryna nie była zamknięta, więc śmierdziało w całym wagonie. Jed-
nego nie zapomnę – jechała z nami taka rodzina z małym Jureczkiem. Malutki 
chłopiec, blondyneczek, kędzierzawe włoski, bardzo ładne. Wszyscy go bardzo 
polubili i jak on szedł się załatwić, to matka chciała go zasłaniać. On mówił „nie” 
– chciał sam. Miał taki granatowy płaszczyk. Do tej pory to widzę. Brał swój 
granatowy płaszczyk i szedł nad tę dziurę. Siadał, ten płaszczyk sobie zarzucał na 
głowę, że niby się zasłaniał. Oczywiście, to on nikogo nie widział. A wagon... 
miał kupę śmiechu, bo w tych smutnych, tragicznych czasach, wszyscy żeśmy 
mieli ubaw z drobnych rzeczy. Serdecznie śmialiśmy się z tego Jureczka. 

Podróż 

Ja już tego tak dokładnie nie pamiętam. Byłam dzieckiem. Wiem, że stale 
się chciało jeść i wołaliśmy „Mamusiu, jeść, jeść...”. Mama mówiła: „Śpij”. To 
było takie antidotum na jedzenie – spanie. Przez całą drogę Rosjanie nie wy-
puszczali nas z wagonów. Tylko mniej więcej co drugi dzień brano dwóch męż-
czyzn po jedzenie. Oni przynosili wiadro wody, zupy i chleb, pokrojony już na 
kromki. Szli oczywiście pod lufą, żeby nie uciekli. W wagonie jedzenie się 
dzieliło. Każdemu po troszku zupy, każdemu po troszku wody, każdemu po 
kromce chleba. W takim wagonie przecież nas było co najmniej ze 30 osób. 
Każdy po kromce tego chleba dostawał i to musiało starczyć na dwa dni. Wtedy 
to był okres wywózek totalnych. Nie tylko z Polski – z Litwy, z Łotwy, Estonii. 
Myśmy się wszyscy informowali – to było niesamowite. Nas, dzieci, nie do-
puszczali, ale dorośli z różnych transportów się informowali. W wagonach były 
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okienka – takie malutkie, one były zakratowane ale jednak można było przez 
nie coś zobaczyć. Podczas drogi darło się prześcieradła czy co kto miał. Potem 
szminką do ust czy kredką do oczu, wielkimi literami wypisywało się swój kraj. 
Myśmy pisali „Polska” i przystawialiśmy taki transparent do okna. Stąd wiem, 
że wiele narodowości było wywożonych. Litwa, Łotwa, Estonia. Myśmy jechali 
z Białegostoku, granicę przekraczaliśmy gdzieś w Baranowiczach. Długo tam 
staliśmy. To był chyba taki punkt zborny – duża stacja. Pociągów, tych eszelo-
nów, było mnóstwo. 

Jeszcze w Tykocinie, jak przyszli po nas Rosjanie, mama powiedziała: 
„Dzieci, uciekajcie, do pierwszych sąsiadów”. A my: „Nie, my zostaniemy  
z mamusią. My nie uciekniemy”. Błagała nas, a my „nie” – gdzie od matki dzie-
ci będą uciekać? I tak pojechaliśmy wszyscy. Pamiętam, że w trakcie pakowa-
nia zabraliśmy ze sobą kubrak i czajnik. Czajnik to było jedyne naczynie,  
w którym gotowaliśmy wodę, kartofle, zupę, co najmniej przez pierwszy rok 
zsyłki. Nie było innego garnka. A ten kubrak, to było narzędzie do wykradania  
z młyna mąki i ciasta. W dużym szalowym kołnierzu. Mieliśmy ze sobą jeszcze 
kilka rzeczy. Chyba ci nasi enkawudziści co nas zabierali, nie byli takimi wiel-
kimi służbistami. Oni powiedzieli matce – „bierz, ile możesz”. I matka brała. 
Pakowała rzeczy do jakiejś skrzyni, do jakiś worków. 

Zsyłka 

Pierwszy raz wysiedliśmy z pociągu w Bijsku. Myślę, że jakby tory się 
nie skończyły, to by nas wieźli dalej. Tam był kres pociągu. Jak wysiedliśmy, to 
człowiek dopiero pierwszy raz mógł się poruszać. Pamiętam, że był bardzo 
silny wiatr i wszystkie nasze rzeczy zostały rozrzucone. Te nasze pierzyny  
i przedmioty, które mama pozabierała w dniu wywózki. Ja wlazłam pod jakąś 
pierzynę. Tak mi było ciepło i tak fajnie pod tą pierzyną. Słyszałam tylko ten 
wyjący wiatr. Ja do tej pory lubię wiatr.  

Jak zajechaliśmy na Syberię, to przez pierwsze pół roku żyliśmy ze 
sprzedaży naszych rzeczy. Niestety, nie tylko tego co było nam zbędne. Matka 
sprzedawała wszystko, co tylko ruscy chcieli kupić, żebyśmy mogli przeżyć. 
Pamiętam, że mama miała ojca pelisę na kożuchu i chciała to sprzedać. Ale 
miała też swoją. Była zima. Rosjanka chciała kupić pelisę mamy. Matka wróciła 
do domu w wielkiej pelisie ojca i mówi – „Nie chcieli tego kupić, no to sprzeda-
łam swoje”. I tak żeśmy żyli. Najpierw ze sprzedaży, potem z młyna,  
w którym mama pracowała. Potem było szycie. Mama była sprytna, zawsze 
znalazła jakieś zajęcie.   

Wróćmy jednak do początku. Jest wywózka. Wiozą, wiozą, wiozą. Przy-
wieźli nas do Bijska, bo tam się kończyły tory. To była ostatnia stacja, więc nas 
tam wszystkich wyładowali. Pamiętam jakieś pole, jakiś plac. My na tym placu 
koczowaliśmy kilka dni. Nie mogliśmy nigdzie się ruszyć. Potem przyjechały 
po nas samochody i furmanki. Zostaliśmy porozwożeni po różnych sowcho-
zach. Naszą rodzinę zawieźli do sowchozu „Pobieda”. To było lato 41 r. 

Zawieźli nas po prostu do ludności tubylczej i pozostawili samym sobie. 
Przewodniczący sowchozu powiedział, że matka musi iść do pracy. Siostra i brat 
byli starsi, więc też poszli, a mi kazano chodzić do ruskiej szkoły. Pamiętam jak 
tam poszłam i nic nie rozumiałam, ni w ząb. My nie znaliśmy wcześniej języka 
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rosyjskiego. Nic nie umieliśmy. Jak ja miałam do ruskiej szkoły chodzić? Uprosi-
łam mamę, bym została w domu. Po paru dniach przyszła do nas nauczycielka 
sprawdzić, dlaczego ja nie chodzę do szkoły. Mama mówi, że ja nic nie rozu-
miem. A nauczycielka na to, że jestem zdolna i wszystko jest w porządku. I znów 
mnie zmusili… Nie wiem ile czasu tam chodziłam. 

Nasz sowchoz to była wioska. Chałupy były. Większość jednak to „zie-
mianki”. Wszyscy ludzie, którzy tam mieszkali, pracowali. Nas to też spotkało. 
Musieliśmy pracować na sowchozowych polach, a w zimie w magazynach, 
jakieś zboża się przerzucało. Co ciekawe, była tam stołówka i pamiętam dobrze, 
że jak tam chodzilimy, to nam zupę dawano. Można było coś ciepłego zjeść.  
W sowchozie mieszkaliśmy jeszcze jakiś czas po układzie Sikorskiego.  

Po amnestii, kiedy Rosjanie nam powiedzieli, że nie jesteśmy już więź-
niami i możemy się przemieszczać po całym Związku Radzieckim, Polacy usta-
lili, że nie ma się po co pchać gdzieś daleko, gdzieś bliżej frontu. Stanęło na 
tym, że najlepiej jechać do najbliższego miasta, bo w mieście lżej jest żyć niż na 
wsi. Najbliższe miasto to był  Bijsk – ok. 70 km.  

Jechaliśmy do Bijska w zimie z ’41 na ’42 rok. Rosjanie podstawiali sa-
nie. Wiem, że gdzieś nocowaliśmy po drodze. Potem jechaliśmy trochę samo-
chodem i znów gdzieś saniami. My – dzieci – akurat podczas drogi do Bijska, 
wszyscy zachorowaliśmy na odrę. Pierwszy dostał ją brat. Mama jeszcze nie 
wiedziała, że my z Krysią też jesteśmy chore. Nie zapomnę, jak matka wzięła 
brata i zawinęła go w pierzynę. Zaszyła czy jakimiś sznurkami zamotała, żeby 
Jarka w tej ciepłej pierzynie przewieźć. On leżał taki czerwony jak burak. 
Wreszcie jak już wszystko było spakowane, on zaszyty w tej pierzynie, ktoś 
przyszedł i powiedział, że my dzisiaj nie jedziemy. Mama w płacz i trzeba było 
go z tej pierzyny wypruwać. Później, kiedy już zabrali nas do Bijska – brat już 
był zdrowy – my z siostrą w drodze zaczęłyśmy chorować. Gorączka, dreszcze. 
Mama coś nam dawała jeść, a ja już nawet jeść nie chciałam. Po prostu byłyśmy 
ciężko chore. 

Kiedy dotarliśmy na miejsce, mama pobiegła szukać jakiegoś lokum. 
Wiedziała, że jakaś Polka była już tam wcześniej i poszła jej szukać. Pamiętam, 
że ta kobieta miała dla nas taki czarny, brudny kąt. Nazywała się pani Janikow-
ska. Początkowo byliśmy u tej pani, bo byliśmy chorzy, ale mama chodziła po 
Bijsku, żeby znaleźć jakiś inny kąt, abyśmy mogli normalnie mieszkać. No 
i znalazła. Przewoziła nas potem na sankach z naszymi tobołami na ulicę Sybir-
ską. My z siostrą byłyśmy tak chore, że nie miałyśmy już siły iść. Zajechaliśmy 
do domu, w którym było bardzo zimno. Wprawdzie stała tam ruska „pieczka”, 
ale w niej się w ogóle nie paliło. Być może coś było nie tak. Mama jednak była 
bardzo zaradna i sprytna, i sama na środku tej chałupy postawiła piec. Znalazła 
jakieś cegły, rurę i wymurowała po prostu piec w tej chałupie. Dzięki temu było 
troszeczkę cieplej i można było coś ugotować. Wtedy w Bijsku w centrum były 
murowane domy – różne urzędy, kino, teatr. My mieszkaliśmy na obrzeżach. A 
tam były postawione malutkie chatynki i był przy nich kawałek ogrodu. Cha-
tynka składała się z kuchni, pokoju i komórki. Ruskie kobiety nie bardzo miały 
z czego żyć, bo mężczyzn pozabierano na front i podnajmowały do kuchni ta-
kich lokatorów jak my. Wszyscy Polacy mieszkali u Ruskich po kuchniach. 
Przyjęła nas jedna Rosjanka. Myśmy na nią mówili „ciocia Dasza”. Brat mówił, 
że ona się Barysznikowa nazywała. Miała iluś tam synów i ci synowie wszyscy 
byli na froncie. Miała też córkę Zinę (16 czy 17 lat) i ta Zina bardzo mnie polu-
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biła. Razem chodziłyśmy do bani. Brało się zawsze brzozową miotłę pod pachę. 
Jak ktoś szedł z brzozową miotłą pod pachą, to wiadomo, że idzie do bani albo 
z bani. I ja z Ziną zaczęłam właśnie do bani chodzić.  

Pamiętam też, że ta gospodyni miała ogródek, a w nim hodowała jakieś 
rzodkiewki. Jeździłam z nią wózkiem targ, na naszą „barachołkę” i handlowa-
łam. Mieszkaliśmy tam niedługo, bo gospodyni była wredna. Bez przerwy się  
z mamą kłóciła. Więc ponieważ ona kłóciła się z matką, zawsze coś jej nie pa-
sowało, zawsze coś nie tak, to wreszcie mama poszukała innego mieszkania.  
Przenieśliśmy się na Piereułek Litiejnyj. Tam było dużo lepiej, bo gospodarze 
byli bardzo fajni. Babuszka i dziadek – nazywali się Ziemiankow. Były też małe 
dzieci, ich wnuki, i myśmy się zaprzyjaźnili. Najlepszy był jednak dziadek, 
dieduszka. Pilnował ogródków działkowych w lecie. Miał też szałas, w którym 
sobie siedział. Czasem brat wyjeżdżał z dziadkiem do szałasu i razem pilnowali 
działek. Dla dziadka nikt się nie liczył, tylko mój brat. Był dla dziadka takim 
pomocnikiem, mówił do niego: „Jurka, nabijaj trubku”. Palił fajkę i brat musiał 
wziąć machorki do fajki i nabić ją. 

Jak mieszkaliśmy na Piereułku Litiejnym, to złapałam malarię. Leczyć jej 
nie było czym. Przychodził jeden znachor, ale mama nie chciała by się mną 
zajmował. Byłam bardzo ciężko chora. To był dziwny rodzaj malarii: jednego 
dnia wszystko było zupełnie w porządku, a drugiego miałam 40 stopni gorączki. 
To ciągnęło się i ciągnęło. Wtedy chodziłam już do polskiej szkoły i jak jednego 
dnia troszkę mi przeszło, to poszłam do mamy i mówiłam: „Mamusiu idę do 
szkoły, jestem zdrowa”. Musiałam wyglądać szaro-zielono, bo nauczycielka jak 
mnie zobaczyła, to wygoniła do domu. Wyzdrowiałam w ciekawy sposób. Była 
zima. Któregoś dnia siedzę na pryczy. Przychodzi gospodyni i przynosi gar 
kiszonej kapusty. Taki zmarznięty – niby sam lód. Jak zobaczyłam tę kapustę, to 
tak bardzo chciałam ją zjeść. Mama powiedziała, że to sam lód, a ja mam go-
rączkę. Jednak potem poszła do gospodyni i poprosiła o garść kapusty. Boże, 
nic lepszego chyba nie jadłam. Zjadłam niemal błyskawicznie i chciałam jesz-
cze. Nie wiem ile tej kapusty zjadłam, ale najważniejsze jest to, że to był koniec 
mojej choroby. Nie wiem czemu tak się stało, może potrzebna mi była dawka 
witamin. Potem przeprowadziliśmy się na ulicę Samarską, Samarska 64, tam też 
byli babka i dziadek. Oni wynajęli nam kuchnię. Było dosyć sympatycznie. 
Później mama poznała panią Uszyńską z Białegostoku i zamieszkaliśmy z nią w 
samodzielnym mieszkaniu. Ona miała dwoje dzieci. Więc razem nas było sied-
mioro w mieszkaniu. Pani Uszyńska była zawodową hafciarką. Mama szyła, 
pani Uszyńska wykańczała. Najpierw nie było za bardzo z czego szyć, ale jak 
front się zaczął przesuwać na zachód, to ruscy zaczęli przysyłać paczki. Było  
w nich wszystko, co im wpadło w ręce. Różne ubrania, płótna i to trzeba było 
przerabiać. Rosjanki szukały więc krawcowej. Nieraz nie zapłaciły. Pamiętam, 
jak mama szyła futro czy przerabiała jakiejś kobiecie, która po odbiór przyszła z 
oficerem. Oficer na mamę naskoczył, że pracuje nielegalne. Chodziło im tylko o 
to, żeby wziąć za darmo, żeby nie zapłacić. 

Na początku jak przyjechaliśmy do Bijska, to mama poszła pracować od 
razu do młyna. Była jednak alergiczką i lekarz zalecił, że nie może w tym mły-
nie pracować, bo umrze. Ona tak strasznie kaszlała, potem się to na niej odbiło. 
Jednak kiedy mama pracowała w młynie, to nam było dobrze, przynosiła mąkę, 
zbitą czasem w takie placki. Te placki można było na płycie upiec i było co 
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wsadzić do brzucha. Pamiętam, jak mama przychodziła z młyna, to siadała  
a myśmy z niej ściągali okruszki mąki czy zagniecione placki. Mąka była wszę-
dzie, nawet w butach. Mama uszyła takie woreczki płócienne i albo tam mąkę 
nasypywała, albo ciasto. Miała też kubrak – jeszcze został nam z wywózki – on 
miał taki duży szalowy kołnierz. Troszkę był nadpruty i w tym kołnierzu zaw-
sze można było ukryć placek mączny. Oczywiście, że na bramie Rosjanie rewi-
dowali robotników przy wychodzeniu. Ale tym na bramie zawsze coś się zosta-
wiało. To też byli ludzie, którzy chcieli żyć. Trzeba było się po prostu na bramie 
podzielić z tymi strażnikami i spokojnie się wychodziło. Jak się ktoś nie podzie-
lił, to jak złapali z kilogramem mąki, od razu do więzienia szedł. 

Kiedy lekarz powiedział mamie, że nie może pracować w młynie, to wła-
śnie zajęła się szyciem. Trochę umiała to robić. Od jednej Rosjanki wypożyczy-
ła maszynę do szycia, taką na korbkę, i szybko się na niej nauczyła szyć. Zaczę-
ła być krawcową w Bijsku. Razem z panią Uszyńską szyły, robiły hafty. Znów 
zarabiała pieniądze, żeby przeżyć. 

Jedzenie 

Miasto było podzielone na kwartały. One służyły do podziału chleba. 
Każdy kwartał miał swój sklepik chlebowy, gdzie, jak dostało się kartkę, to 
trzeba było iść ją zarejestrować. To się nazywało „prikrieplica”, czyli takie 
przypisanie do konkretnego sklepu. Tylko tam z tymi kartkami się chodziło. 
Chleb był na kartki.  

My na rodzinę dostawaliśmy 800 gram; po 200 gram na każdego. Jak się 
chleb przynosiło do domu, to się kroiło go na równiutkie cztery części. Każdy 
dostawał swoje 200 gram i albo sobie mógł zjeść od razu, albo zostawić.  
W zasadzie, to się taka mentalność w nas wyrobiła, że każdy zostawiał, żeby po-
tem nie patrzeć, jak inni mają chleb, a ja już nie. Chowaliśmy, żeby jeden dru-
giemu nie podkradł… Trzeba było dobrze tego chleba pilnować. Ta dawka chleba 
była zawsze. Trzeba było wystać w kolejce, ja byłam takim głównym staczem  
w rodzinie. Codziennie trzeba było stać, czasem nawet w nocy. A przecież nie 
zawsze przywieźli tyle, żeby wszystkim starczyło. Trzeba było iść, ustawić się  
w kolejce, i nieraz w nocy, w trzaskający mróz stać. Pamiętam taką rytualną od-
zywkę – zawsze trzeba było zapytać „kto pasliednij?”. A jak ten „paslednij” się 
odzywał, to trzeba było powiedzieć „ja za wami”. Jak się to powiedziało, to wia-
domo, że zajęłam kolejkę; jakby się nie powiedziało, to nikt by nie przyjął do 
wiadomości, że ja stoję w kolejce. Potem nie można było odejść. Trzeba było 
stać, co najwyżej przyszedł ktoś podmienić, na godzinę, Czasami nogi były jak 
sople lodu – zmarznięte. Człowiek cały był zmarznięty, przytupywało się, pod-
biegało. Trzeba było stać cały czas na dworze, tam nie było żadnej osłony.  

Do jedzenia mielimy jeszcze kartofle, które sobie wyhodowaliśmy. Na 
wiosnę wychodziło się na pola. Jak gdzieś były ziemniaki, to się je wykopywa-
ło. Ile razy robiliśmy placki z takich przemarzniętych ziemniaków. Zbierało się 
je, potem tarło. Matka robiła tarkę z kawałka blachy. Gwoździem przebijała 
trochę dziur i już była tarka. Mama dbała, żeby codziennie coś ciepłego było 
ugotowane. Albo to były kartofle, ugotowane w łupinach z odrobinką soli – to 
był rarytas – albo te ziemniaki się kroiło i robiło zupę. 

Zresztą na wspomnianej „barachołce” także się kradło. Jakiejś babie za-
bierało się pestki „siemiczki” – tam były piękne słoneczniki. Właściwie jak 
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dzień długi, to jadło się „siemiczki”. Zawsze w kieszeni mieliśmy trochę pestek. 
Jak się szło na targ i stała baba z workiem „siemiczek”, to pytało się „po ile?”. 
Ona mówiła, więc niby się próbowało jakie one są, i się po prostu brało garść. 
Jak się miało za co kupić, to się kupiło tę szklankę, jak nie, to się ukradło.  
W lecie z bratem chodziliśmy do swochozu. Tam rosły piękne arbuzy. Ja zaga-
dywałam sprzedawcę, a brat kradł. Tam trzeba było ukraść. Ruskie przysłowie 
mówi – „nie ukradziosz, nie prożywiosz”. Tam kraść nauczyliśmy się wszyscy.  

Jak już nie było co jeść, to jeszcze była w Bijsku olejarnia. W jej pobliżu 
można było znaleźć wytłoki, takie placki wytłoczone, to się nazywało „żmych”. 
Nauczyłam się je odróżniać z daleka, wiedziałam czy to jest „żmych” sojowy, czy 
słonecznikowy, czy rzepakowy. „Żmych” był cały czas dostępny. Można było cza-
sem na ulicy kawałek znaleźć, bo to wozili jako paszę dla bydła. Jak się taki ka-
wałek „żmychu” wzięło, człowiek dwie godziny miał zajęcie, bo to było strasznie 
twarde. Trzeba było ślinić, moczyć, żeby trochę jakoś odgryźć, odskubać. 

Była jeszcze „siera”. To tak jak guma do żucia, tylko to robione było  
z takich naturalnych żywic. Najlepsza była „listwiennaja siera”. Wspaniała. 
Jeżeli ktoś chciałby żuć a nie miał, to kiedy się z kimś spotykał kto żuł, mówił: 
„daj mnie siery”. To się z gęby wyciągało kawałek, dawało się temu drugiemu  
i on żuł. Tam nikt nikomu nie odmówił. Obcego można było zatrzymać, jak żuł, 
to wyciągnął z ust i kawałek tej „siery” dał. Wszyscy żuli. 

Pamiętam, że jeszcze mieliśmy „klukwę” – żurawinę i „oblepichę”. Ile ja 
tej „klukwy” się najadłam. Pyszna była. A „oblepicha”, to były żółte, maciupeń-
kie jagódki. Ścinali całe gałęzie, przywozili na „barachołkę” i sprzedawali je. 
Mniejsza gałąź to nawet za rubel, za 3 ruble, za 5. Jak się kupiło taką gałąź „oble-
pichy”, to znów miało się przynajmniej na godzinę czy na dwie coś do robienia. 
To było kwaśne jak cytryna, to był straszny kwas. 

W sumie głodni byliśmy, można powiedzieć, cały czas, ale też nigdy nie 
było tak, żeby nie było czego do buzi włożyć. Jedzenia było na tyle, żeby prze-
trwać. Musiało się przetrwać.  

Ubranie 

Wiem, że mama dostawała żywnościowe paczki. Tłuszcz przychodził  
w baniakach, mleko w proszku. Ubrania nie. Ubieraliśmy się w to, co się dało. 
W zimie walonki, u nich w skrócie mówiło się „pimy”. Pamiętam, byłam nie-
pocieszona, kiedy mama na „barachołce” kupiła tanio „pimy” – tylko one miały 
różne kolory w parze. Mama powiedziała, że one są dla mnie. Co ja się napłaka-
łam, jeden był inny, drugi inny. Ale nie miałam wyjścia; albo wcale, albo te… 
Więc chodziłam w takich różnych… Wydaje mi się, że dostawaliśmy jakieś 
rzeczy. Mama uszyła dla mnie palto z jakiegoś materiału. Widocznie coś otrzy-
maliśmy. Dodatkowo w Bijsku dostępna była wełna wielbłądzia. Bardzo dużo 
wielbłądziej wełny. Więc myśmy się nauczyli na drutach robić chustki  
z tej wielbłądziej wełny, swetry, skarpety, rękawiczki, pończochy… Ja się na-
uczyłam nawet z palcami. W lecie nie było problemu. Wtedy chodziło się boso. 
To było tak, że bez obuwia chodziliśmy od momentu kiedy roztopił się śnieg, aż 
do ponownego jego spadnięcia. W zimie trzeba było mieć walonki, żeby w nogi 
było ciepło. Jakieś się porobiło skarpety, pończochy i tak się żyło. Lato to było 
lato, a zima to była zima. W lecie nosiło się byle co. Podczas pierwszego lata 
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miałam 8-9 lat, chodziłam w samych majtkach. Do pasa nic nie nosiłam, bo 
były takie upały; zresztą, nie było też co ubierać, a poza tym było wygodniej.  
W zimie, ponieważ były mrozy siarczyste, trzeba było się porządnie ubrać. Zo-
stawały tylko takie dziurki na oczy. Jak się troszkę pobyło na mrozie, to te 
dziurki były na około oszronione i tylko oczy wychodziły ze szronu. Nie wdy-
chało się ani nosem, ani ustami mroźnego powietrza.  

Paszportyzacja 

Powiedzieli nam w 1943 r., że jak ktoś nie przyjmie rosyjskiego obywa-
telstwa, to będą wsadzać do więzienia. Moja matka już się z nami żegnała, bo 
nikt nie wiedział, co to będzie. Było tak, że jak matkę i ojca zabierali do więzie-
nia, to dzieci trafiały od razu do domu dziecka. A potem co się dalej z nimi dzia-
ło? Nie wiadomo. Jeśli trafili gdzieś, gdzie byli Polacy, to nie było tak źle. Bo 
tam o nich dbano i jakoś niektóre z tych dzieci wróciły do Polski. Niestety, 
część tam utknęła i koniec. Zruszczyły się i nie miały pojęcia, co się wokół 
dzieje. Matka przyjęła obywatelstwo, by się z nami nie rozdzielać.  

Dziecięca codzienność 

Dzieci jak to dzieci. Wymyślają sobie różne zajęcia. Ja na przykład byłam 
tam „businesswomen”. W Bijsku była „barachołka”, takie centrum biznesu, 
targ. Chodziłam tam w lecie i handlowałam wodą. Na tej „barachołce” można 
kupić było wszystko, dosłownie. Ludzi przychodziło mnóstwo. W lecie były 
upały – a ponieważ upały, ludziom się chce pić, to dzieci, w tym ja, handlowali-
śmy wodą. To było coś niesamowitego. Za rubel dawało do syta się napić. Bu-
tle, które mieliśmy, nazywały się „cietwierd”, to były 3-litrowe butle, które sami 
musieliśmy sobie załatwić. Moja mama uszyła mi nawet torbę, żeby butla się 
nie wyślizgnęła. Niedaleko „barachołki” było źródełko z lodowatą wręcz wodą. 
Biegaliśmy do tego źródełka. Nabieraliśmy wodę i szybko na „barachołkę”. 
Największe dni targowe to była niedziela i jak się w niedzielę poszło od samego 
rana, to można było uhandlować 100 rubli. Moja matka, która pracowała  
w młynie, zarabiała 800 rubli miesięcznie. A ja 100 rubli potrafiłam zarobić za 
wodę w jeden dzień. Było tam tyle ludzi, że wracałam umordowana. Tam się 
nawet robiło reklamę. Ja mam donośny głos, więc się wylatywało i wrzeszczało 
na całą „barachołkę” – „komu wody, komu chołodnoj wody, podzieszowlie, za 
rubel do syta”. Tak się mówiło i ludzie dosłownie oblegali.  

Potem, dzięki zarobionym pieniądzom, można było kupić różne rzeczy do 
zjedzenia, żeby nie być głodnym. W zimie z kolei, jak mama szyła, to ją błagałam, 
żeby coś uszyła dla mnie. Wtedy były modne takie chusteczki. „Kasynki” się na-
zywały. Prosiłam mamę, by chociaż jedną „kasynkę” mi zrobiła. Tylko czekałam, 
żeby się wyrwać i od razu lecieć z tym na „barachołkę” i sprzedać. Zawsze kanto-
wałam – pytałam mamy ile mam za to wziąć a potem sprzedawałam za parę rubli 
więcej. 

Kiedy zaczęły przychodzić paczki od żołnierzy, to Rosjanki wychodziły, 
ustawiły na jakiejś ławie towar. A wtedy ja – ja już byłam taka „bizneswomen”, że 
hej – ręce do kieszeni i szłam na „barachołkę” z niczym. Jak te baby mnie widziały, 
to zaraz wołały: „Jadźka, Jadźka” i dawały mi coś do sprzedania. Brałam po jednej 
rzeczy, nie brałam po więcej, bo nie chciałam, żeby mi ukradli. Na „barachołce” 



RELACJE Z ZESŁANIA 55 

trzeba było dobrze się pilnować. Jakieś, pamiętam, buty, futra sprzedawałam, jakieś 
kurtki. Babie – ile dawałam? Baba mówi mi „30 rubli”, no to ja wychodzę i mówię 
40. Reklamuję, wrzeszczę, że buty, że prawie za darmo. To ludzie zaraz mnie ota-
czali. Ja chciałam 40 rubli, ale co targ, to targ. Schodziłam ciut niżej, do 35 albo 33. 
Zawsze jednak sprzedałam parę rubli drożej i te były dla mnie. 

To była moja samodzielna praca. Moje rodzeństwo nie chodziło ze mną. 
Podobało mi się na tej „barachołce”, to był mój żywioł. Pamiętam, że sprzeda-
wałam zawsze szybko. To było takie moje zajęcie. W zimie z kolei musiałam 
nanosić opału. Ja sama. Brat nie, bo jak raz poszedł, to go złapali i mama miała 
kłopoty, żeby go jakoś wyciągnąć z aresztu. A ja byłam chudziutka, malutka, 
brałam worek i szłam na stację w Bijsku. Torami, tam były takie tory, na nich 
było mnóstwo grudek węgla i brało się je do worka. Nieraz naładowałam do 
tego worka tyle, że nie mogłam go sobie na plecy zarzucić. W każdym razie, 
nanosiłam się tego węgla, to był mój obowiązek. Od mamy nieraz wyciągnęłam 
za to jakieś pieniądze.  

Wszędzie patrzyłam, gdzie by jakiś biznes ukręcić. Mój obowiązek, to też 
było pole, mieliśmy działkę – trzeba było skopać to pole, posadzić ziemniaki.  
Z ziemniaka robiło się tyle sadzonek, ile miał oczek. Nie wrzucało się kartofla 
do ziemi tak jak teraz, tylko kroiło się. Ziemię trzeba było skopać. Potem posa-
dzić, wykopać, na plecach znieść ziemniaki. To też była moja robota, z bratem 
często żeśmy chodzili. 

Mieliśmy też trochę rozrywki. W tym naszym Bijsku był tartak i była 
„utilka”. „Utilka” to była składnica złomu. Tam każdy łaził po to, co potrzebo-
wał, nie było żadnego stróża. Sanki robiliśmy sami – szło się do tartaku i kradło 
się dwie czy trzy deski. Troszkę się je zestrugało i były gotowe płozy. Poszło się 
na „utilkę”, znalazło wstążki starej blachy, podkuło się te płozy. W Bijsku była 
też wytwórnia sznurków. Poszło się tam, znalazło jakieś odrzuty albo ukradło 
kawałek sznurka i już były sanki. W efekcie mieliśmy na czym jeździć w zimie. 
Łyżwy – wystrugiwało się kawałek drewna, podkuwało się kawałek drutu, wy-
palało się dziurki w drewnie, sznurki się przeciągało, potem sznurki do buta się 
przywiązywało i już były łyżwy. 

Zawsze miałam jakieś pieniądze, z powodu mojego drygu do biznesu. 
Chodziłam więc czasem do kina. Do tej pory pamiętam taki film „Wasilisa Prie-
krasnaja”, to było o żabce. Bajki były piękne, bo ruskie bajki są przepiękne. Jak 
miałam dobry humor, jak mnie starsze rodzeństwo poprosiło, to jeszcze im za-
fundowałam bilety. Chodziliśmy do kina, do teatru. Nie pamiętam na jakiej 
sztuce byłam, ale byłam też w teatrze. 

Szkoła 

Ponowny przyjazd do Bijska to przełom 1941/1942 r. Nie pamiętam do-
kładnie czy był to pierwszy czy drugi, ale w każdym razie była to zima. Szkołę 
w Bijsku z kolei zorganizowano w 1943 r. Dyrektorką była pani Kikiewicz; 
Kikiewicz Zofia. W Bijsku było dosyć dużo inteligencji polskiej. Pani Kikie-
wicz była działaczką. Prowadziła chór i myśmy w nim śpiewali. Ja nie wiem, 
jak oni tych ruskich przekonali, ale pamiętam jak 3 maja obchodziliśmy polską 
akademię. Nawet nam teatr w Bijsku wypożyczali. I myśmy w tym teatrze 
śpiewali „Witaj majowa jutrzenko”. A Zosia Kikiewicz nami dyrygowała. 

Dla mnie było oczywiste, że jest polska szkoła. W Bijsku nie chodziliśmy 
do rosyjskiej szkoły. Właściwie zostaliśmy zostawieni sami sobie i kiedy po-
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wstała polska szkoła, to do niej poszliśmy. Ja uwielbiałam do szkoły chodzić. 
Boże, nie mogłam się doczekać lekcji. Rano wstawałam i szybciutko biegłam 
do szkoły. Chciałam, żeby jak najwięcej zadawali, odrabiałam te lekcje zawsze 
solidnie. Na świadectwie miałam same piątki. Dla mnie szkoła to było życie. W 
każdej klasie było nas co najmniej kilkanaścioro. Były rachunki, trochę historii, 
tylko to, co nauczyciele pamiętali. Przecież tam podręczników w ogóle nie było. 
Tam byli sami polscy nauczyciele. Mieliśmy lekcje śpiewu z panią Kikiewicz. 
Uczyła nas patriotycznych piosenek. Jeszcze miałam kaligrafię. Nauka piękne-
go pisania, kaligrafia. Wtedy nauczyłam się ballady „Pani Twardowska”  
i do tej pory ją pamiętam. Uczyłam tego swoje wnuczki. Uczyliśmy się „Powro-
tu Taty”, robiliśmy jakieś przedstawienia. W którymś momencie zaczął przy-
chodzić polski „Płomyczek”. Przychodziło parę na szkołę. W klasie wymienia-
liśmy się – na dzień, dwa wypożyczano każdemu, żebyśmy umieli czytać. Jak 
były jakieś wierszyki, to myśmy uczyli się tych wierszyków na pamięć. 

Powrót do Polski 

Długi czas nie spodziewaliśmy się, że wrócimy. W Bijsku, na Samarskiej 
ulicy stał słup i głośnik, radio. Ja żyłam właściwie na ulicy i pewnego dnia nagle 
słyszę z głośnika „wnimanije wnimanije siewodnia.. akończiłas wojna!” Jezu, 
biegiem do domu i krzyczę „Mamo, wojna... Mamusiu, wojna się skończyła!”. 
Wszyscy skakaliśmy z radości. Wiedzieliśmy, że jak wojna się skończy, to jest 
nasza szansa. Wtedy zaczęliśmy do ojca pisać, że wrócimy. Na początku nie mie-
liśmy żadnych wieści z Polski, nie wiedzieliśmy co się dzieje, żadnego kontaktu. 
Później jednak, po amnestii, kiedy trochę się umocniliśmy na Syberii, zaczęliśmy 
pisać listy. Ojciec nie wiedział gdzie nas szukać, więc nie pisał. My pisaliśmy na 
adres naszego domu. Napisaliśmy wiele listów. W pewnym momencie przyszła 
odpowiedź. Poczta wtedy funkcjonowała. Mimo, że było daleko, bo to Syberia. 
Mimo, że tu był front i tu się bili, to ci ruscy jakoś dbali o korespondencję. Może 
dlatego, by była łączność „sołdatów” z rodzinami? Nie wiem, ale fakt jest taki, że 
ojciec przysłał nam list i od tej pory byliśmy w kontakcie. 

Najpierw z Bijska dużo ludzi wyjechało do Iranu. Pamiętam, że mama 
miała nadzieję, że my też. Już się zbierała do Iranu, ale potem coś nie wyszło. 
Ktoś zapłacił łapówkę i pojechał do tego Iranu zamiast nas. Moja matka nie 
miała czym zapłacić i myśmy zostali. Ale potem było oficjalne zawiadomienie, 
że będziemy wyjeżdżać. W każdym razie, już od 45 roku wiedzieliśmy, że wró-
cimy do Polski. Było podane dokładnie kiedy, jakim pociągiem i gdzie trzeba 
się zgłosić po suchy prowiant, po paszport. Wtedy wydawali zaświadczenia, to 
jest taki nasz paszport.  

Prowiant wydawali Rosjanie. Myślę, że to z zapasów wojennych. Byli-
śmy już wyposażeni w suchy prowiant, w potrzebne papiery. Było ustalone, że 
pociąg jest podstawiony, było wyznaczone, który wagon, która prycza. Nasze 
bagaże musieliśmy sami zanieść na stację. Nie wiem czy pomogli nam sąsiedzi 
ruscy. Pamiętam, że straszna była wtedy śnieżyca. Myśmy już siedzieli w po-
ciągu i nagle ogłosili, że wszyscy mają wysiąść na plac, bo będzie pożegnanie. 
Wszyscy musieli wysiąść. Mama pytała czy dzieci muszą – nie muszą. Dzie-
ciom darowali. Ja nie wysiadłam, ale siostra i brat chyba musieli. Przemówienie 
było, takie pochwalne, ile to Związek Radziecki dla nas dobrego zrobił  
i że oni nas żegnają jako przyjaciół, itd.  
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To był kwiecień ’46 roku. Początek chyba kwietnia. Być może, że to był 
Wielki Piątek, ja już tego nie pamiętam, ale na pewno było to przed Wielkano-
cą, bo Wielkanoc spędzaliśmy w pociągu. Płacz był. Wszyscy płakali z rado-
ści… Ale byli też ludzie, którzy pojęcia nie mieli do czego wrócą, co z ich ro-
dziną. My na szczęście mieliśmy kontakt z ojcem. Byli tacy, którzy wiedzieli 
jak przebiega teraz granica i że nie mają już domu, że nie mają w ogóle do cze-
go wrócić. Nie wiedzieli czy jeszcze ktoś z rodziny przeżył. Ich nie powieźli do 
domu, od razu wieźli na ziemie zachodnie. Był straszny płacz, jedni się cieszyli, 
a drudzy… Mnie, mówiąc szczerze, było smutno. Trafiłam tam jako dzieciak  
i tam wyrosłam. Tam był już mój świat, wiedziałam jak tam trzeba się odnaleźć. 
Byłam kimś, czułam się bardzo potrzebna. Przede mną była wielka niewiado-

Świadectwo szkolne autorki relacji wystawione w polskiej szkole nr 2 w Bijsku. 



RELACJE Z ZESŁANIA 58 

ma, nie wiedziałam do czego jadę. Zanim trafiłam na Syberię, byłam taka „niu-
nia rozmemłana, niejadek”, jakaś chorowita, bałam się wszystkiego, wstydzi-
łam… Syberia to był mój uniwersytet życia. Tam się wyrobiłam i po prostu tam 
wyrósł ze mnie człowiek z takim charakterem, jaki mam dotąd.  

Syberia – szkoła życia 

Syberia to była walka, walka o byt. Tam trzeba było walczyć, żeby przeżyć. 
Rzeczywiście ludzie umierali – myślę, słabi genetycznie. Myśmy były zdrowe 
dzieci. Matka też była zdrowa, ale potem w młynie nabawiła się kłopotów. Byliśmy 
zdrowi a więc przetrwaliśmy. Poza tym, matka się tam wyżyłowywała, żebyśmy 
nie pozdychali z głodu. Nie było dnia, żeby nie było czego do ust włożyć. Może 
przez to, że byliśmy w mieście? Może w sowchozie by tak nie było.  
W najgorszym razie był „żmych”, który mieliśmy za darmo. Ale zawsze coś było. 
My wszyscy mamy swoje zęby do tej pory, ale te zęby były ćwiczone na Syberii 
przez żucie, przez gryzienie twardego. Matka nas wszystkich przywiozła do domu z 
zesłania. Do tej pory mam tak, że jak coś potrzeba to główkuję, skąd, jak zrobić, itp. 

W tym wszystkim co nas tam spotkało, umiałam się odnaleźć. Najlepiej  
z mojej rodziny znałam język rosyjski, bo ja się wychowałam na ulicy wśród tam-
tych dzieci, a my tylko po rosyjsku rozmawialiśmy. Mama nigdy nie nauczyła się 
dobrze mówić. My, z rodzeństwem, w domu woleliśmy po rosyjsku mówić niż po 
polsku. Oczywiście, zaraz nam się od matki obrywało: „po polsku mów!” Ale wo-
leliśmy po rosyjsku, bo mieliśmy większy zasób słów, lepiej nam się rozmawiało.  

Na Syberii trzeba było mieć oczy dookoła głowy, żeby widzieć, czy idą, 
bo nas gonili. Uciekało się wtedy między ludzi. Ale raz złapał mnie na „bara-
chołce” taki jeden i ciągnie do jakiejś budy. To ja oczywiście w płacz, taki rzę-
sisty, żałosny i przysięgałam, że ja już nigdy, że nie będę… Zlitował się, wylał 
mi tylko tę wodę i powiedział: „Ale pamiętaj, że jak cię drugi raz złapię!” A jak 
tylko zniknął, to ja od razu znów do źródła po wodę. No przecież nie mogłam 
odejść z „barachołki” bez pieniędzy.  

Tam człowiek nauczył się decyzje podejmować, bo decyzja w życiu jest 
bardzo ważna. Dziś można było by pomyśleć, że to mało ważne, ale wtedy zu-
pełnie inaczej to wyglądało. Pamiętam, że miałam taką trudną sytuację związa-
ną z pieczywem; też musiałam podjąć decyzję i choć wydawała mi się słuszna, 
to w domu dostałam za nią burę. Jednego razu stałam po chleb. Przywieźli wte-
dy takie białe bułki, oprócz chleba. I można było wziąć albo bułki, albo chleb. 
Miałam taką ochotę na bułkę. Ale chleb? No jak bez chleba? Chleb to było co-
dzienne pragnienie większe od wszystkiego. Musiałam podjąć decyzję – czy 
wziąć białą bułkę czy czarny chleb. Kupiłam czarny chleb. Przyszłam do domu 
i powiedziałam, że były bułki, ale wzięłam tradycyjnie chleb. Mogłam nic nie 
mówić, bo mama zaraz zawołała: „Jezu, czemuś Ty nie wzięła bułek!…” Nic 
nie mogłam poradzić na to, że chleb był dla mnie ważniejszy niż bułka.  

Zdaję sobie sprawę, że moje opowiadanie to nie jest opowiadanie o ja-
kiejś martyrologii. Ja byłam dzieckiem. Cały czas była z nami matka, która 
wiadomo, że jako matka była odpowiedzialna. Dla mnie, ponieważ dużą część 
mojego dzieciństwa przeżyłam na wsi, potem byłam w malutkim Tykocinie, to 
dla mnie w pewnym sensie ten Bijsk to był wielki świat. Ja tam pierwszy raz 
byłam w kinie, pierwszy raz byłam w teatrze, pierwszy raz w muzeum czy 
ogrodzie zoologicznym. 

W momencie wywózki miałam ukończone 8 lat. Chociaż byłam mała, to 
pamiętam dokładnie wszystko. Mój brat był w Bijsku w sierpniu 1990 roku. 
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Przysłał mi kartkę. Pisze na niej tak: „Droga Jadziu, tym razem z własnej woli 
pojechałem do Bijska. Trudno połapać się w geografii miasta, bo większość sta-
rych domów i ulic zburzona, a to nowe niepodobne do starego. Ze znanych nam 
miejsc tylko ulica Sybirska pozostała taka sama. Litiejnyj Piereułek istnieje tylko 
do połowy. Domu, w którym mieszkaliśmy nie ma, a ulicy Samarskiej w ogóle 
nie mogłem odnaleźć. Czas zrobił swoje, stare minęło a nowe jest takie dziwne  
i obce. Zawsze chciałem zobaczyć Bijsk trochę z innej pozycji i to się stało. Stare, 
złe wspomnienia mnie nie wzruszają, choć zdają się być nieprawdopodobne.”  

* 

Krystyna Jacek – Przeżyliśmy Syberię 

Wywózka 

Nazywam się Krystyna Jacek z domu Bokina. Urodziłam się w 1930 r. 
Przed wojną mieszkałam w Tykocinie, niedaleko Białegostoku, gdzie mój ojciec 
prowadził sklep. W 1941 roku, w czerwcu, w nocy zapukano do nas do drzwi. 
Kazano nam się pakować, mamie ubrać dzieci. Żołnierze, którzy po nas przyje-
chali powiedzieli, że wyjeżdżamy, że będziemy ewakuowani. Nie zdawaliśmy 
sobie sprawy dokąd i gdzie pojedziemy. Pamiętam naszą straszną trwogę. Płacz 
dzieci, płacz mamy. Ojca z nami nie było. Ukrywał się.  

Pakowanie wyglądało tak, że mieliśmy godzinę czasu. Mama brała nie-
mal co popadnie. Było tak, że jeden but był wzięty, drugi został. Jakieś skarpet-
ki. Okazało się, że nawet stary chodnik znalazł się w bagażu. Wzięliśmy ze sobą 
to, co mama zdążyła spakować. To było w nocy, było ciemno. Pamiętam, że 
załadowali nas na ciężarówkę i powieźli do Białegostoku. Zajechaliśmy na 
dworzec. Na dworcu stały podstawione wagony towarowe – bydlęce. Widzieli-
śmy, że w wagonach jest już sporo osób. Nas wpakowano do jednego z wago-
nów. Była w nim również pani Dąbrowska z Tykocina. Miała chyba na imię 
Rozalia – jeśli dobrze pamiętam. Jechała z piątką dzieci. Najstarszy syn nazy-
wał się Dariusz. Potem była córka Jadwiga, która zresztą zmarła na Syberii. 
Były też dwie bliźniaczki: Ludmiła i Bogumiła, i jeszcze mały chłopczyk, naj-
młodszy – imienia nie pamiętam. Byliśmy w jednym wagonie. 

Ja byłam wywieziona razem z mamą Heleną, urodzoną w 1904 r. – miała 
wtedy 30-kilka lat. Ja miałam 11,5 roku, mój brat – Jarosław, miał 10,5, siostra 
– Jadwiga, około 7 lat.  

W Białymstoku cały dzień siedzieliśmy w wagonie. Dzieciom pozwolono 
wyjść z wagonu, żeby pozałatwiały fizjologiczne potrzeby. Wtedy mama mówiła 
nam, żebyśmy uciekali, szczególnie brat. On jednak powiedział, że nigdzie nie 
będzie uciekał sam, woli być razem ze wszystkimi. Wyruszyliśmy w nocy, bądź 
świtem, z 20 na 21 czerwca. Przekroczyliśmy polską granicę 22 czerwca (tak 
mówiła mama) i wtedy pociąg się zatrzymał. Rosjanie na stacji powiedzieli, że 
jest wojna, że zaczyna się wojna. Nie wiedzieliśmy jaka wojna i gdzie. Po jakimś 
czasie pociągi jednak ruszyły. Podróż trwała mniej więcej do połowy lipca.  

W połowie lipca dotarliśmy do miasta Bijsk, to była ostatnia stacja kole-
jowa. Mama opowiadała, że po drodze odczepiano część wagonów, gdzieś je 
zostawiano. Nie wiem, ile wagonów dojechało do Bijska. Na stacji wszystkich 
nas wyładowali i tam czekaliśmy na ciężarówki Nas zawieziono do sowchozu 
„Pobieda”. Wydawało mi się, jako dziecku, że jechaliśmy cały dzień. Mój brat, 
który był tam po wojnie, w latach 90., twierdził, że to było około 60 km od Bij-
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ska. Na miejscu wskazano nam naszą siedzibę, tzn. ziemiankę. W tym samym 
samochodzie co my, jechała również pani Dąbrowska. Na miejscu mieliśmy 
wspólny przydział ziemianki. Pani Dąbrowska z pięciorgiem dzieci, moja mama 
z trójką dzieci, jakaś Żydówka, której nie znam nazwiska – miała czwórkę dzie-
ci i była ze starszą panią, która była pewnie jej ciocią albo mamą. 

Amnestia – przyjazd do Bijska 

W sierpniu 1941 r. dowiedzieliśmy się, że ogłoszono amnestię dla Pola-
ków, którzy zostali wywiezieni na Syberię. Wtedy Rosjanie ogłosili wszystkim 
dorosłym: „Już nie jesteście więźniami, jesteście wolnymi ludźmi, ale nie wol-
no wam się nigdzie stąd przemieszczać”. Czekaliśmy, co będzie z nami dalej. 
Pod koniec roku podjęto decyzję, że można, tzn. że jeżeli ktoś sobie życzy, to 
może z tego sowchozu wyjechać do miasta. Cztery rodziny pojechały do miasta 
Bijsk. Rodzina żydowska została, zmarły tam osoby dorosłe a dzieci gdzieś 
zabrano. Bijsk to było najbliższe miasto. To był grudzień 1941 roku lub styczeń 
następnego; w każdym razie była zima.  

Jechaliśmy do Bijska trzy dni saniami. Było wtedy ok. 30 stopni mrozu. 
Ciągnęły nas jakieś woły czy bawoły, ale nie konie. Pamiętam, że w czasie na-
szej podróży mój brat, a potem ja i siostra zachorowaliśmy, na odrę. Mieliśmy 
strasznie wysoką gorączkę. Po trzech dniach przyjechaliśmy do Bijska. Mama 
szukała jakiegokolwiek lokum. Trafiła na jakąś Polkę, która już wcześniej przy-
jechała do Bijska i zgodziła się nas przyjąć. Mama położyła nas z gorączką na 
podłodze u tej pani. I poszła szukać jakiegoś ratunku, pomocy. Chyba za złotą 
obrączkę kupiła ćwiartkę spirytusu od jakiś ruskich, wódki i miodu. Zrobiła 
taką „grzankę” i nas napoiła. Myśmy byli już nieprzytomni. Po jednej dobie 
obudziliśmy się wszyscy troje. Przeżyliśmy tę odrę.  

Rosyjskie obywatelstwo 

W 1943 r., po zerwaniu układu Sikorski – Majski, wszyscy dorośli musie-
li przyjąć obywatelstwo radzieckie. Pamiętam płacz i rozpacz, bo ci, którzy nie 
przyjęli obywatelstwa, poszli do więzienia. Polacy ustalili, że wszystkie kobie-
ty, które mają dzieci, muszą przyjąć obywatelstwo rosyjskie. Po prostu, żeby 
ratować dzieci, i moja mama też przyjęła to obywatelstwo. 

Powrót 

W połowie 1945 roku dowiedzieliśmy się, że będzie repatriacja i że bę-
dziemy mogli wrócić do Polski. Wtedy w Rosji działał Związek Patriotów Pol-
skich, a w Bijsku była jego filia. Władze Związku Patriotów Polskich w Bijsku 
przygotowywały nam odpowiednie dokumenty. Odebrano nam obywatelstwo 
rosyjskie, nadano obywatelstwo polskie i otrzymaliśmy dokument repatriacyjny. 
Pamiętam dokładnie, że z Bijska wyruszyliśmy 19 kwietnia 1946 roku, w Wiel-
ki Piątek. Pamiętam płacz, śpiewanie pobożnych pieśni.  

*** 

Do Polski dotarła cała czwórka zesłańców: matka z trójką dzieci. Po powro-
cie spotkali się z ojcem. Rodzeństwo porozjeżdżało się po kraju. Żyje do dziś.1 

                                                 
1
 Wywiad z p. Krystyną Jacek przeprowadzony przez Marka Morynia; wywiad  

z p. Jadwigą Telegą przeprowadzony przez Agnieszkę Kaniewską. Materiały Wrocław-
skiej Fundacji Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej FREYA. Redak-
cja: Agnieszka Kaniewska.  


