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SYBIR W PAMIĘCI OFICERSKICH RODZIN
DEPORTOWANYCH W GŁĄB
ZSRR W LATACH 1940-1941
Syberia, to niemal cały kontynent rozciągający się między Uralem na zachodzie, Oceanem Arktycznym na północy, działem wód zlewisk Oceanu Arktycznego i Spokojnego na wschodzie oraz stepami Kazachstanu i Mongolii na
południu. Zapisał się w pamięci pokoleń wielu polskich rodzin. Przez wieki był
synonimem losów części polskiej inteligencji, polskich patriotów – w czasach
carskich skazywanych na zesłanie do odległych zakątków Rosji,1 a w okresie
stalinowskim deportowanych2 w głąb Związku Radzieckiego. Choć można powiedzieć, iż przez wieki przymusowe przesiedlenia wpisały się w genealogię
znacznej części polskich rodzin, to jednak nie można porównywać tych dwóch
okresów przymusowego pobytu obywateli polskich na Syberii. Okresy carski
i stalinowski stanowią niejako dwie, odmienne rzeczywistości, które łączy tylko
obszar olbrzymiej krainy geograficznej.
Okres II wojny światowej, to po części apogeum przymusowych przesiedleń, realizowanych przez agresorów na zajmowanych ziemiach Rzeczypospolitej. Zapewne zgodnie z tajnymi umowami, na co wskazują zbliżone daty wysiedleń, strona niemiecka prowadziła „akcję germanizacji ziemi” – przemieszczeń
ludności polskiej do Generalnego Gubernatorstwa, zaś strona radziecka deportacje, głównie na tereny Syberii i Kazachstanu. W realizowanych przez obu
okupantów masowych wysiedleniach należy jednak widzieć nie tylko prowadzoną politykę etniczną, ale też instrument polityki gospodarczej i wojskowej,
polityki prewencyjnej i represywnej wobec całych zbiorowości.
1

Rozpoczęta w XIX stuleciu polityka represyjna wobec Polaków trwała do początków XX wieku. Nie sposób w niniejszym artykule szerzej mówić o polityce caratu
wobec ludności polskiej. Wypada tylko zaakcentować, że lata dzielenia
z miejscową ludnością trudnych realiów życia sprawiły, iż imię Polaka na Syberii zaczęto identyfikować z takimi cechami jak kwalifikacje zawodowe, rzetelność i honor.
Mimo zakazów Polacy byli zatrudniani np. jako nauczyciele, subiekci, lekarze. Bycie
Polakiem było wręcz zaszczytem, oznaczało fachowe wykształcenie, poziom etyczny
i poczucie godności narodowej. Administratorzy carscy zauważali ponadto, czasem
wręcz za zazdrością, iż Polacy nigdy nie znosili losu z taką niewolniczą pokorą, jak
„lud rosyjski”.
2
Przymusowe przemieszczenia, deportacje, niezależnie od przeprowadzanych
kwalifikacji i prób zdefiniowania były instrumentem polityki wewnętrznej państwa,
służyły oczyszczeniu terenu z elementu uznanego za niebezpieczny, rozpraszały go
w wyznaczonych rejonach, neutralizowały, a także w jakieś mierze sprzyjały zagospodarowaniu opuszczanych przez wysiedlaną ludność terenów
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Władze Związku Radzieckiego, zajmując ziemie wschodnie II Rzeczypospolitej, podjęły cały szereg przedsięwzięć zmierzających do szybkiej realizacji
polityki sowietyzacji tych obszarów. Aby wprowadzić cały szereg nowych zasad i struktur, właściwych dla modelu radzieckiego, należało zniszczyć wszystko co polskie, zwłaszcza „unieszkodliwić” te grupy mieszkańców, które uznano
za niebezpieczne dla nowego ustroju 3 . Polityka realizowana wobec ludności
Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej zakładała usunięcie ze społeczności
polskiej wiele środowisk społecznych i zawodowych oraz szereg kategorii aktywnych jednostek, które uważano za warstwy nośne tradycji narodowych
i państwowych, zdolne do własnych inicjatyw niepodległościowych. Podobne
kryteria zastosowano wobec ludności ukraińskiej, a także białoruskiej i w pewnej mierze żydowskiej. Wśród kategorii proskrypcyjnych największy procent
stanowili Polacy.
Niejako od samego początku zajęcia ziem Polski skazani byli ci, którzy
zajmowali wyższe i bardziej eksponowane stanowiska w administracji państwowej i samorządowej, w służbach publicznych (kolej, poczta), a nawet tworzyli całe grupy społeczno – zawodowe (oficerowie, policjanci, pracownicy
sądownictwa), byli właścicielami majątków ziemskich i przedsiębiorstw. Ich
izolacja była tym łatwiejsza, iż prawie wszyscy należący do tej kategorii proskrypcyjnej, poddani „młynom czasu” zostali z początkiem września wezwani
do obrony ojczyzny. Nie mogąc wykonać dyrektywy gen. Rydza Śmigłego, aby
z bolszewikami nie walczyć, tylko pertraktować w celu wyjścia i skierowania
na Węgry lub do Rumunii, zostali w większości ujęci przez Armię Czerwoną
i osadzeni w więzieniach, obozach pracy i obozach specjalnych.
Decyzją z 3 października 1939 r. władze radzieckie utworzyły trzy obozy
specjalne w: Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Zgrupowano w nich oficerów, generałów, policjantów. Już 8 X 1939 r. Beria rozkazał utworzenie w obozach sieci agentów i informatorów. Najczęściej szukano współpracowników
wśród niższych oficerów rezerwy, policji, lekarzy i przedstawicieli mniejszości
narodowych4. Pozyskiwano ich również spośród sowieckiej załogi obozów oraz
okolicznej ludności, z którą jeńcy mieli kontakt5. Zwłaszcza w obozach specjal3

Używam terminu unieszkodliwiać – obiezwrieżiwat’, gdyż był on znacznie
częściej stosowany aniżeli likwidirowat’. Do uproszczenia toku narracji posługuję się
też schematami przyjętymi w literaturze polskiej np. zamiennie używam terminów zesłańcy, deportowani , Polacy przymusowo przesiedleni rozumiejąc pod tymi pojęciami
wszystkich byłych obywateli II Rzeczypospolitej niezależnie od narodowości; zamiennie również używam określeń sowiecki, radziecki, sowietyzacja – terminy te traktuję
jako zbitkę pojęciową oznaczającą całokształt podejmowanych przedsięwzięć przez
władze Związku Radzieckiego.
4
Ze względu na wąskie ramy pracy wiele poruszanych w niej szerokich zagadnień traktuję tylko w sposób sygnalizacyjny, zdając sobie sprawę, iż wymagają rozwinięcia w obszernej rozprawie, z racji tematu nie sposób ich jednak pominąć.
5
Patrz: N. Lebiediewa, Operacyjno-czekistowska obsługa jeńców wojennych
(wrzesień 1939 – maj 1940), „Zeszyty Katyńskie” nr 6; Zbrodnia ukarana. Katyń –
Twer – Charków, red. Marek Tarczyński, Warszawa 1996, s. 108-122. Przetrzymywanych przez władze radzieckie polskich żołnierzy września tylko umownie można nazywać jeńcami. Nadal bowiem trwają dyskusje nad zdefiniowaniem ich statusu. Polska
i ZSRR formalnie nie znajdowały się w stanie wojny ze sobą, dodatkowo zatrzymano
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nych: Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie, zwerbowane osoby regularnie
meldowały o nastrojach panujących wśród jeńców, aktywności religijnej, działalności oświatowej i patriotycznej oraz o szczegółach na temat ich rodzin,
przydatnych potem w śledztwie podczas „doprosow”. Wszystkim zatrzymanym
założono akta śledcze i teczki, dodatkowo sporządzano raporty, wykazy i sprawozdania. Zajmował się nimi Pierwszy Wydział Specjalny. Termin prac śledczych wyznaczono na koniec stycznia 1940 r.
W ciągu pół roku istnienia obozów agenci w swoich meldunkach donosili,
że polscy jeńcy wojenni nie są złamani psychicznie i moralnie, nie wyrzekają
się swojej ojczyzny i religii. Nieuzasadnione są więc wszelkie nadzieje władz
na pozyskanie choćby części – wywodzących się z robotników, chłopów i inteligencji pracującej – oficerów i ich rodzin, co było wiadomo nie tylko z wywiadów, ale też z korespondencji6.
Należy podkreślić, iż do korespondencji jeńców przywiązywano dużą
wagę. Listy, z obozów były cenzurowane, ich liczbę m.in. z racji wydolności
cenzorów, ograniczono do jednego w miesiącu. Wiadomości na kartkach, znajdujących się w zbiorach Muzeum Katyńskiego, na ogół streszczają się do 1-2
zdań. Można je zgrupować wokół trzech problemów: zapewnień, że piszący jest
zdrów i że jest mu dobrze: J.Błocki 7 I 1940 – „Jestem zdrów i znajduję się
w dobrych warunkach; J.Gruner – 8 II 1940 – „Jestem zdrów, martwię się tylko
o was”; A.Tabortowski – 11 II 1940 – „Jest mi tutaj zupełnie dobrze”. Piszący
często dodają: S.Wierzyński – 29 IX 1939 – „Listy będą rzadko”. Skutkiem
nabywanych doświadczeń oraz listów z Syberii otrzymanych przez współwięźniów, od rodzin po deportacji lutowej osadników i leśników - niektóre listy
zawierają ostrzeżenia i niepokój o bliskich: F. Bereza – 9 III 1940 – „Nie zwlekaj z wyjazdem” P. Woropay – Hordziejewicz – 16 XII 1939 – „Grodno opuśćcie.” Znacznie mniej jest kartek oddających rozpacz jeńców np. S. Bandrowski
30 IX 1939 pisał: – „Głód i nędza, 9 I 1940 – „pisać mogę mało, płaczę i tęsknię” oraz złowieszczy telegram od E. Hrehowicza z 2 V 1940 – „Posyłam 300
rubli. Sprzedałem zegarek i sygnet. Nie będą mi już potrzebne. Wracajcie do
domu.”
Średnio, w każdym z obozów specjalnych, nie zdążano skontrolować 1216 tys. listów. W związku z powyższym otrzymana od rodzin i niewysłana korespondencja jeńców gromadziła się w ogromnych ilościach. 16 lutego odebrano jeńcom prawo do korespondencji7.
ich na terytorium Polski przedtem, zanim te tereny zostały włączone do ZSRR. Należy
dodać, że ogólnie obowiązujące wówczas regulacje prawne w sprawie przetrzymywania
jeńców głosiły m.in. że winni oni być traktowani w sposób humanitarny, chronieni
przed gwałtem i obrazą. W myśl ich zasad za życie i zdrowie wojskowych z armii nieprzyjaciela odpowiadał rząd i dowództwo sił zbrojnych kraju, w niewoli którego się
znaleźli. Rząd ZSRR nie honorował jednak umów międzynarodowych, zawartych w
okresie caratu tzn. nie uznawał konwencji haskich z 1899 r. i 1907 r. Nie przystąpił
również do Konwencji Genewskiej z 27 lipca 1929 r. określającej zasady traktowania
jeńców. Kierował się natomiast klasowym ustawodawstwem karnym, które miało
za zadanie „ochronę socjalistycznego państwa robotników i chłopów”.
6
Ibidem, s. 108-122.
7
W czerwcu 1940r. po zakończeniu akcji mjr Soprunienko, szef Zarządu Głównego NKWD ZSRR do Spraw Jeńców Wojennych, rozkazał w każdym z obozów spalić
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Otwartym pozostaje pytanie o skoordynowanie prześladowań inteligencji
polskiej pod okupacją radziecką i niemiecką.
Wiosną 1940 r., w tym samym czasie, zarówno Rosjanie jak i Niemcy
przeprowadzili eksterminację obywateli polskich. Były to: niemiecka „akcja
AB” (Intelligenzaktion) i rosyjska „Obezwglawlennije”. Zastanawia zbieżność
celów, środków i dat chyba nieprzypadkowa.
Wymianę spisów proskrypcyjnych na zasadzie informacji można traktować jako realizację jednego z podpisanych 28 września 1939 r. – obok „Traktatu o Granicy i Przyjaźni” – tajnych protokołów, stwierdzającego, iż „obie strony
nie będą tolerowały na swoich terytoriach jakiejkolwiek agitacji polskiej, która
by oddziaływała na terytoria drugiej strony”. Właśnie inteligencja stanowiła tę
najbardziej podejrzaną o możliwą „agitację polską” warstwę narodu, społeczność, którą pozyskać i skłonić do kolaboracji było najtrudniej. W celu rozwiązania problemu pozostawało więc „odpowiednio wykorzystać” dane, co obaj
okupanci uczynili we właściwy sobie sposób.
Na odbywających się od listopada 1939 r. do marca 1940 r. naradach
NKWD i gestapo w Zakopanem i Krakowie zostało uzgodnione „załatwienie
problemu polskiego raz na zawsze”. Sporządzono tam umowę o wzajemnej
pomocy i informowaniu o ukrywających się i walczących z okupantami obywatelach polskich. Władze NKWD poleciły opracować wykazy adresów rodzin
jeńców zamieszkałych zarówno po stronie sowieckiej, jak i niemieckiej, celem
deportacji8. Ze strony niemieckiej znane są dyrektywy wydane przez R. Heydricha zastępcę Reichsfurera SS i Szefa niemieckiej policji na naradach we wrześniu i październiku 1939 r. w Berlinie z szefami urzędów RSHA (głównego
Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy) i szefami grup operacyjnych policji. Mówiły
one, że „Kierownicze warstwy ludności w Polsce powinny tak szybko, jak to
jest możliwe, zostać unieszkodliwione.”
Ogólnie znane też jest wystąpienie Hansa Franka na naradzie 30 V 1940 r.
w sprawie przebiegu Akcji AB, gdzie powiedział wprost, iż:
na nas, jako narodowych socjalistów okres ten nakłada obowiązek zatroszczenia
się o to, by naród polski nigdy więcej nie był zdolny do stawiania oporu…
Fuhrer oświadczył mi…, że tych, których obecnie uznano za warstwę kierowniczą w Polsce należy zlikwidować. Tych, którzy się znowu pojawią, należy izolować i w odpowiednim czasie zlikwidować.

5 marca tegoż roku Biuro Polityczne KC WKP(b) wydało rozkaz zamordowania jeńców. Mordując polskich oficerów NKWD dopełniała umowy unicestwienia kierowniczych warstw społeczeństwa polskiego. Był to bowiem jednozarówno korespondencję, która nadeszła, jak i nie wysłaną przez jeńców tj. kilkadziesiąt
tys. kartek, listów i telegramów oraz fotografii z negatywami.
8
Świadczyło to, według Natalii Lebiediewej, o ścisłej współpracy i zmowie obu
okupantów. Na skutek negocjacji między 24 października a 23 listopada 1939 r. ZSRR
przekazał Niemcom 42 492 osoby, zaś strona niemiecka 13 757 jeńców wojennych.
Umowa obejmowała również dalsze, jak najszybsze ich przekazanie odpowiednio przez
Armię Czerwoną w ręce NKWD, a przez Wermacht – Gestapo. Armia Czerwona, dotrzymując ustaleń, już od końca września 1939r. przekazywała jeńców NKWD. Mimo
dwukrotnych prób nie udało się to jednak Himlerowi, zaprotestował bowiem dowódca
Wehrmachtu, feldmarszałek Kitel.
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cześnie wyrok na polską inteligencję. Jak już we wstępie zostało zaznaczone
szeregi oficerów września składały się w połowie z rezerwistów. W znacznej
części byli to nauczyciele, inżynierowie, lekarze, prawnicy, duchowni, dziennikarze, pisarze, poeci, działacze społeczni, politycy, profesorowie i docenci wyższych uczelni, naukowcy o światowej sławie – przedstawiciele polskiej inteligencji, wezwani do obrony ojczyzny.
Na skutek podjętych przez władze radzieckie decyzji w dołach śmierci
należy jednak widzieć nie tylko „duchowych przywódców narodu”, ale też wielu ich bliskich, a nawet całe genealogie rodzin ważne dla historii Polski. Jednoznaczny wydaje się związek podjęcia decyzji zamordowania 22 tys. jeńców
wojennych i więźniów oraz przeprowadzenia deportacji ich rodzin skazanych
na walkę o przetrwanie. Realizacja planów, prawie równocześnie, zapewniała
zniknięcie z mapy byłej II RP ojców rodzin i ich najbliższych oraz krewnych
wywożonych zesłańczymi transportami w głąb ZSRR. Deportacja rodzin stanowiła ponadto urzeczywistnienie zamysłu ukrycia przed światem mordu na
oficerach, policjantach i więźniach. W sytuacji zmiany adresu, znacznie łatwiejsza dla usprawiedliwienia była bowiem utrata kontaktu między bliskimi.
Od 7 marca trwały intensywne przygotowania do deportacji rodzin przetrzymywanych. Tego dnia mjr Piotr Soprunienko otrzymał rozkaz komisarza
Ławrientija Berii nakazujący sporządzenie spisów rodzin jeńców wojennych.
Uwzględniały one miejsca pobytu nie tylko żony i dzieci, ale też rodziców,
braci i sióstr. Celem spisania list, zastępca Komisarza Spraw Wewnętrznych
Wasilij Czernyszow delegował do obozów wysokiej rangi pracowników Zarządu Głównego ds. Jeńców Wojennych. Wykazy miały być zrobione według województw, dotyczyły również terenów Polski centralnej. Stały się one następnie
podstawą realizacji rozkazu przeprowadzenia w początkach kwietnia masowej
deportacji rodzin przetrzymywanych9.
Wywózki rodzin wojskowych można uważać za najbardziej masową
formę represji grup „niepożądanych”, stosowanych przez władze radzieckie
w latach 1940-1941 na okupowanych ziemiach II Rzeczypospolitej. Końcowym
aktem wysiedleń było zawłaszczenie przez państwo radzieckie pozostawionego
przez zsyłanych mienia. Nieruchomości należące do deportowanych konfiskowano, a pomieszczenia zasiedlano. W pierwszej kolejności lokowano tam
przedstawicieli Armii Czerwonej i pracowników aparatu partyjnego, którzy byli
oddelegowani do pracy na tych terenach. Dalej wsiedlano ludność z głębi Kraju
Rad oraz miejscową uznaną za szczególnie użyteczną dla realizowanych idei.
W ten sposób „po stalinowsku” nie tylko rozwiązywano problem mieszkaniowy
na zaanektowanych terenach, a przede wszystkim stwarzano fakty dokonane
w sferze własności i osiedlenia. Przez podział mienia po zesłańcach wprowadzano ponadto element moralnej wspólnoty z władzami radzieckimi tych, którzy z niego korzystali. W konsekwencji finalizowano zmiany struktury etnicznej i trwale depolonizowano zajęte ziemie Rzeczypospolitej.
W celu przeprowadzenia akcji masowych, przymusowych przesiedleń
stworzono odpowiednie podstawy prawne. Obywatele polscy byli wysiedlani na
9

Podstawowym źródłem informacji dla władz były przesłuchania jeńców,
wypełniane przez nich ankiety i listy wysyłane do rodzin. Patrz:. np. Z. Berling, Wspomnienia. Z łagrów do Andersa, Warszawa 1990, t. 1, s. 45.
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podstawie uchwał Biura politycznego komitetu Centralnego WPK(b) (Politbiura
CK) i postanowień Rady Komisarzy Ludowych ZSRR (SNK SSSR), które były
odpowiedzią na propozycje składane przez NKWD10.
Podstawę normatywną dla pierwszej fali deportacji stanowią następujące
dokumenty: propozycja NKWD z 2 grudnia 1939 r. mówiąca o wysiedleniu do 15
lutego z zachodnich rejonów Ukrainy i Białorusi rodzin osadników11; Uchwała
Politbiura z 4 grudnia 1939 r. i postanowienie RKL (Rady Komisarzy Ludowych)
z 5 grudnia 1939 r. o wysiedleniu osadników i oddaniu do dyspozycji Narkomlesa
(Ludowego Komisariatu Przemysłu Leśnego)12; uchwała Politbiura z 21 grudnia
1939 r. i postanowienie RKL z 22 grudnia tegoż roku13 oraz uchwała Politbiura
z 28 grudnia 1939 r.14 i postanowienie RKL z 29 grudnia tegoż roku o wykorzystaniu majątku wysiedlanych osadników i włączeniu pracowników służby leśnej
do kategorii osób wysiedlanych15. Powyższe decyzje sankcjonowały trzy kolejne
dokumenty NKWD: „Postanowienie o specposiołkach i organizacji pracy osadników, wysiedlanych z zachodnich obwodów USSR i BSSR”16, „Instrukcja o porządku przesiedlenia osadników z zachodnich obwodów USSR i BSSR” 17 ,
„O personelu rejonowych i posiłkowych komendantur NKWD specposiołków”18.
„O skierowaniu części deportowanych do dyspozycji Narkomcwietmieta SSSR
(Ludowego Komisariatu Przemysłu Metali Kolorowych ZSRR), w celu wydobywania złota i rudy miedzi”, stanowiło pismo Berii do Stalina (Narkoma do CK
WKP(b) z 10 stycznia 1940 r. oraz odnośna uchwała CK WKP(b)
i postanowienie RKL ZSRR z 14 stycznia 1940 r.19
Za podstawę normatywną dla dwóch następnych fal deportacyjnych służyła
uchwała Politbiura20 i postanowienie RKL z 2 marca 1940 r.21 Po nich nastąpiły
dwa rozkazy ludowego komisarza spraw wewnętrznych ZSRR Ł. Berii – nr
00308 z 7 marca 1940 r.22 o przygotowaniu operacji rodzin represjonowanych,
10

Repressii protiw polakow i polskich grażdan, Moskwa 1997, s. 117.
Archiw Priezidienta Rossijskoj Fiedieracyi (dalej: APRF), f. 3, op. 30, d. 199,
l. 305 Otwartym problemem pozostaje rozumienie przez władze Związku Radzieckiego
pojęcia „osadników”. Liczba rodzin kolonistów tj. uczestników wojny polsko-rosyjskiej
lat 1920-1921, którzy otrzymywali nadziały ziemi na Kresach Wschodnich o które
rozpytywano polskich wojskowych w obozach, sięgała 6-8 tys. Mając na uwadze deportowanych 27 tys. rodzin, należy przypuszczać, iż definicją objęto także np. parcelantów
oraz leśników i strażników leśnych.
12
Ibidem, f. 93.
13
Gosudarstwiennyj Archiw Rossijskoj Federacji (dalej:GARF), f. 5446, op. 57,
d. 65, l. 144-145.
14
APRF, f. 3, op. 30, d. 199, l. 28.
15
GARF, f. 5446, op. 57, d. 65, l. 175.
16
GARF, f. 5446, op. 67, d. 65, l. 167-169.
17
Ibidem, d. 65, l. 170-173.
18
Ibidem l. 166.
19
Ibidem, l. 47.
20
APRF, f. 3, op. 30, d. 199, l. 48049.
21
Ibidem, f. 93, Kolekcja postanowień RKL ZSRR.
22
Ibidem, f. 9401, op. 12, d. 205, l. 1-4 Dokumenty archiwalne potwierdzające
drugą brankę, przeprowadzoną głównie w miastach, która objęła inteligencję, szczególnie rodziny wojskowych oraz osób wcześniej aresztowanych, znajdują się m.in.
11
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dający szczegółowe wytyczne dla organizacji i pracy tzw. trójek operacyjnych
przy wydziałach NKWD na obszarach Zachodniej Ukrainy i Białorusi oraz nr
1042/b z 20 marca 1940 r. polecający władzom obwodów: kustanajskiego, akmolińskiego, aktiubińskiego, północnokazachskiego, pawłodars-kiego i semipałatyńskiego przygotować się na przyjęcie, w każdym z nich 15-20 tys. przesiedlanych,
ogółem 76-100 tys. obywateli polskich, a także przygotować grupy operacyjne,
które zajmą się przejęciem zesłańców od dowódców pociągów i ich dalszym
transportem oraz rozmieszczeniem w nowych miejscach osiedlenia.
4 kwietnia 1940 r. Beria przesłał Mołotowowi projekt końcowego postanowienia o deportacjach i porządku ich przeprowadzenia. Zatwierdzono go 23
wraz z „Instrukcją NKWD o wysiedleniu wskazanych kategorii ludności” 24 .
10 kwietnia 1940 r. na jego mocy wysiedleniu na 10 lat podlegały:
Rodziny osób już represjonowanych. Należy dodać, iż definicja „represjonowanych” była rozumiana bardzo szeroko. Obejmowała: wojskowych, policjantów, funkcjonariuszy straży więziennej, celników, pracowników sądownictwa, administracji państwowej i innych uznanych za „niebezpieczne”
więzionych zarówno na terenie Związku Radzieckiego, jak i przebywających
za granicą. Wśród nich były bowiem rodziny osób przetrzymywanych
w obozach dla internowanych w Niemczech, na Węgrzech i w Rumunii oraz
żołnierzy służących w Armii Polskiej we Francji. Trzeba więc podkreślić,
że ujęcie na listy proskrypcyjne tak wielu rodzin wymagało od funkcjonariuszy NKWD znacznych zabiegów. Skompletowanie wykazów było możliwe
dzięki dodatkowym porozumieniom i wymianie informacji z rozmaitymi
służbami państw trzecich.
Bieżeńcy – uchodźcy z terenów Polski zajętych przez Niemcy, którzy wyrazili chęć powrotu na te obszary – nierzadko w ich grupie były rodziny więzionych wojskowych, które podążały za zmobilizowanymi wraz z wybuchem
wojny bliskimi, a które lokalizowano dodatkowo przez „doprosy” i śledzenie
drogi korespondencji obozowej.
Prostytutki, które uznano za zagrażające nie tylko porządkowi moralnemu,
lecz też państwowemu, z powodu prowadzenia akcji wywiadowczej.
Do kolejnej masowej zsyłki ludności Kresów Wschodnich doszło w maju
i czerwcu 1941 r. Przeprowadzono ją na podstawie podjętej 14 maja 1941 r.
przez Komitet Centralny WKP(b) i Radę Komisarzy Ludowych ZSRR uchwały
nr 1299-526, mówiącej o przeprowadzeniu akcji „oczyszczenia” obszarów nadgranicznych, inkorporowanych do Związku Radzieckiego w latach 19391940.25 W oparciu o tę uchwałę Beria wydał dyrektywę „O wysiedleniu społecznie obcych elementów z republik nadbałtyckich, Zachodniej Ukrainy, Zachodniej Białorusi i Mołdawii”26. Dyrektywa ta określała kategorie osób podlew Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego , t. 71, 91; Archiwum Akt Nowych
m.in. zespół Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej w Londynie.
23
GARF, f. 5446, op. 57, d. 68, l. 123-124.
24
Ibidem, 125-127.
25
N. F. Bugaj, 40-50 gody:posledstwija deportacyji narodow Swidietielstwujut
Archiwy NKWD – MWD SSSR), „Istorija SSSR”, 1992, nr 1, s. 107.
26
Ibidem, s. 107-108; zob. S. Ciesielski, G. Hryciuk A. Srebrakowski, Masowe
deportacje radzieckie w Okresie II wojny światowej, Wrocław 1994, s. 65.
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gających wysiedleniu. Zesłaniami miały być objęte przede wszystkim rodziny
członków: organizacji kontrrewolucyjnych, byłych żandarmów, kadry kierowniczej policji, szeregowych policjantów i strażników więziennych, byłych obszarników, handlowców, fabrykantów i wysokich urzędników byłych urzędów
burżuazyjnych, uchodźcy z byłej Polski, którzy odmówili przyjęcia obywatelstwa radzieckiego, elementy kryminalne i prostytutki oraz wszyscy, którzy
przybyli do Związku Radzieckiego na mocy porozumienia niemiecko – radzieckiego o wymianie ludności27. Należy dodać, że ojcowie rodzin wymienionych kategorii proskrypcyjnych, o ile nie byli wcześniej aresztowani, zostali
wydzieleni i skierowani do obozów jenieckich lub łagrów, rodziny zaś skazano
na osiedlenie w głębi Związku Radzieckiego na dwadzieścia lat28.
Należy podkreślić, iż większość rodzin oficerów, policjantów przetrzymywanych w obozach specjalnych NKWD oraz więźniów była deportowana
w kwietniu 1940 r. W mniejszej liczbie można je jednak odnaleźć w każdej
z wywózek, co świadczy o „profesjonalizmie” radzieckiej machiny policyjnej.
Za najwcześniej wywiezione należy uznać rodziny wojskowych biorących
udział w wojnie 1920 r. nagrodzonych m.in. możliwością osadnictwa na kresach wschodnich II RP29. Były one, jak już pisano, deportowane w pierwszej
27

Wymienione kategorie proskrypcyjne podlegały już wcześniejszym zesłaniom.
Na Zachodniej Ukrainie i Białorusi dotyczyło to przede wszystkim rodzin aresztowanych i skazanych lub ukrywających się, przy tym nie tylko Polaków, ale też Ukraińców
i w mniejszym stopniu Białorusinów. Informacje o metodach schwytania ukrywających
się osób znalazły nawet swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniu Mierkułowa z zakończenia akcji przesiedleńczej na Ukrainie. Między innymi donoszono o wypadkach strzelaniny i zgonów, jak też dobrowolnym zgłaszaniu się poszukiwanych w zamian za wypuszczenie ich rodzin już wziętych do wagonów przygotowanych do drogi w głąb
ZSRR. Patrz: Organy Gosudarstwiennoj Bezapastnosti SSSR w Wielikoj Otieczestwiennoj Wojnie. Sbornik dokumentów, t. 1, Kniga wtoraja, s. 154-155.
28
Akcję czterech masowych deportacji uzupełniały mniej liczne, ale również dotykające całych rodzin przemieszczenia wewnątrz Ukrainy i Białorusi oraz na teren
Besarabii zajętej przez Związek Radziecki 28 czerwca 1940 r. Ich zadaniem było przede
wszystkim przesiedlenie ludności zamieszkującej nowo utworzony „pas graniczny”,
rozładowanie przeludnionych przez uchodźców miejscowości nadgranicznych oraz
realizacja wcześniej zaplanowanego harmonogramu wysiedleń – w przypadku stwierdzenia jego niewykonania podczas głównych deportacji z tych terenów. Znane z dokumentów zobowiązanie sekretarzy partii oraz kierowników RWK do przeprowadzenia
ich własnymi siłami może stanowić przyczynek do luki w podstawach prawnych tych
przesiedleń. Brak śladów w materiałach Wojsk Konwojowych pozwala domniemywać,
iż powyższa akcja została wykonana przez miejscowe organa władzy. Rosyjskij Centr
Chranienija i Izuczenija Dokumentow po Nowiejszej Istorii (dalej: RCCHIDNI), f. 17,
op. 22, d. 3477, l. 146
29
Akcja osadnictwa trwała od 1920 do 1923 roku. Jej podstawą prawną były
dwie ustawy przyjęte jednogłośnie przez Sejm 17 XII 1920 r. Ich motywami była chęć
nagrodzenia wysiłku żołnierzy, wzmocnienie polskości na Kresach oraz zagospodarowanie nadwyżki siły roboczej, często niewykwalifikowanej, której pojawienia spodziewano się po demobilizacji. W rozkazie z dnia 18 października 1920 roku Józef Piłsudski zwrócił się do przyszłych osadników: „Zaproponowałem już rządowi, by część
zdobytej ziemi została własnością tych, co ją polską zrobili, zrosiwszy ją polską krwią
i trudem niezmiernym. Ziemia ta, strudzona siewem krwawym wojny, czeka na siew
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wywózce w lutym 1940 r. Pozostałe rodziny, które uniknęły z rozmaitych powodów wywózki kwietniowej, były wywożone w późniejszych terminach.
Funkcjonariusze NKWD nie zastając ich pod wskazanym adresem, poszukiwali
ich dalej, a znajdując – deportowali w czerwcu 1940 r. i 1941 r.30
Scenariusz każdej z czterech głównych akcji przesiedleńczych był podobny, ale były też różnice. Celem wysiedlenia rodzin utworzono wojewódzkie
„trójki”, składające się z naczelników lokalnego, republikańskiego i radzieckiego NKWD. W przypadku wywożenia ponad 200 rodzin tworzono podobne
„trójki” na szczeblu powiatu. Formowały one oddziały operacyjne z pracowników i wojsk wewnętrznych NKWD. Każda grupa złożona z 3 osób, jednego
dnia, przeprowadzała wysiedlenie 2-3 rodzin. Według instrukcji zatwierdzonej
17 stycznia 1940 r. przez zastępcę ludowego komisarza spraw wewnętrznych
ZSRR Wasilija Czernyszowa, zesłańcy mogli zabrać ze sobą bagaż o wadze do
500 kg na rodzinę. W jego skład mogły wejść: odzież, obuwie bielizna, drobne
przedmioty codziennego użytku – to znaczy: sztućce, garnki i wiadra, narzędzia
gospodarcze tj. piły, łopaty siekiery, jak też pieniądze kosztowności oraz zapas
żywności dla rodziny na okres miesiąca31. Te zalecenia rzadko jednak znajdowały odbicie w praktyce. W zależności od woli danej ekipy funkcjonariuszy
NKWD przesiedlani otrzymywali na spakowanie od piętnastu minut do dwóch
godzin. Tym, którym nakazano pakować się szybko zwykle mówiono, że mogą
zabrać tylko po 15 kg na osobę. Ponieważ mieli oni najmniej czasu na myślenie
co, ile i na co się przyda, a co może być tylko balastem, później znajdowali się
w najgorszej sytuacji. W napiętej atmosferze, jaką tworzyła presja ekipy
NKWD, wiele zależało od zdolności opanowania się i trzeźwej oceny sytuacji
lub rady osób trzecich. Tylko nieliczni, uprzedzeni o gromadzeniu wagonów
mogli przezornie spakować się wcześniej. Stosunkowo jednak niewielu wyciągało wnioski z „poprzednich” wywózek i przewidywało możliwość ich powtórzenia. Zaniechanie zesłań sugerował zwłaszcza roczny okres przerwy między
czerwcem 1940 r. a majem – czerwcem 1941 r.
Cztery, największe fale deportacyjne rzuciły w głąb Związku Radzieckiego setki tysięcy polskich zesłańców. Do dziś nie jest ściśle określona liczebność przesiedlonych. Przez lata ustalana była na podstawie materiałów cywilnych i wojskowych agend rządu polskiego z lat II wojny światowej. Na podstawie prób podsumowań polskich placówek w ZSRR z lat 1941-1942 ich liczbę
określano na 920-1270 tys. W odniesieniu po poszczególnych fal przymusowych przesiedleń szacunki mówiły o: 220-250 tys. wysiedlonych w lutym 1940
r., 300-320 tys. w kwietniu i 240-400 tys. w czerwcu tegoż roku oraz 200-300
tys. w czerwcu 1941 r. Udostępnienie dokumentacji sowieckiej zaniżało te dane.
Szacunki oparte o sprawozdania Wojsk Konwojowych opiewały na: 139-141
przesiedlonych koleją w 100 składach w lutym 1940 r., 61 tys. przewiezionych
pokoju, czeka na tych, co miecz na lemiesz zamienią, a chciałbym byście w tej pracy
przyszłej tyleż zwycięstw pokojowych odnieśli, ileście ich mieli w pracy bojowej.”
30
Patrz. Aneks – przykłady – ilustrujące czas i miejsce wywózek rodzin oficerów WP, policjantów i więźniów: Libera Mariusz – jeniec Starobielska – rodzina deportowana w kwietniu 1940 r. do Antonówki w Kazachstanie.
31
Rossijskij Gosudarstwiennyj Wojennyj Archiw (dalej: RGWA), f.40, op.1,
d.182, l. 26-30.
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51 pociągami w kwietniu i 75 tys. przetransportowanych 58 składami w czerwcu – lipcu tegoż roku oraz 34-41 tys. wywiezionych w maju czerwcu 1941 r.
Zbliżone do dokumentów Wojsk Konwojowych okazały się dane OTSP tj. Wydziału Osiedleń Roboczych i Specjalnych GUŁAG NKWD traktujące o 140141 tys. deportowanych w pierwszej wywózce, 61 tys. wywiezionych w drugiej,
78079 w trzeciej i 37-42 w ostatniej masowej deportacji czerwcowej 1941 r.
Wśród powyższych danych należy uwzględnić osoby z listy 15 125
przymusowo wysiedlonych rodzin wojskowych, ustalone przez władze polskie
na emigracji. Ich liczebność podnosi, ostatnio odnaleziony przez Natalię Lebiediewą list szefa NKWD Ławrientija Berii i szefa partii komunistycznej na Ukrainie Nikity Chruszczowa nr 793/b dotyczący deportowania 22-25 tys. rodzin
zatrzymanych Polaków „podlegających rozstrzelaniu”, które są „zatwardziałymi,
nie rokującymi poprawy wrogami władzy radzieckiej”32.
Starając się podsumować powyższe dane mówiące o skali represji, a zarazem znaczącego przedsięwzięcia politycznego mającego umożliwić podporządkowanie ludności zajętych obszarów przez pozbawienie jej „elementów
przywódczych” należy podkreślić, iż nadal należy je traktować tylko jako przybliżone. W różnych sprawozdaniach władz radzieckich przytaczane jest wiele
szacunków, które choć zbliżone, mogą być uważane, jedynie za wzajemnie
potwierdzające się wskazania wyjściowe33. Na obecnym etapie wiedzy trudno
sądzić, które informacje są wiarygodniejsze. Spośród nich najwłaściwsze wydaje się przyjęcie danych Wojsk Konwojowych jako dolnej granicy rozmiarów
deportacji. Spotykane „nieścisłości” nakazują jednak ostrożność we wszelkich
próbach przedstawień rozmiarów zesłań i losów obywateli polskich przez pryzmat danych radzieckiego aparatu władzy. Nadal bowiem otwartym pozostaje
problem ich rozpoznania lub nie przez badaczy, jak też weryfikacji już pozyskanych dokumentów.
Za w pełni wiarygodne nie można też uznać szacunków podawanych na
podstawie danych Ambasady Polskiej w ZSRR. Strona polska nie miała bowiem informacji o wszystkich obywatelach polskich przymusowo osiedlonych
w głębi Związku Radzieckiego. Przeprowadzała swoje obliczenia tylko na podstawie bezpośrednich zawiadomień oraz metody korespondencyjnej. Dodatkową komplikacją przy posługiwaniu się jej danymi jest konieczność uwzględnienia, iż informacje sporządzane po amnestii, obejmowały nie tylko zesłańców,
ale i więźniów. Przy próbach ustaleń wielkości przemieszczeń ludności z polskich Kresów Wschodnich wszelkie zestawienia sumaryczne należy traktować
wyłącznie jako pomocnicze. Przy posługiwaniu się nimi trzeba też pamiętać,
iż najważniejsza nie jest ich absolutna ścisłość, lecz los tej masy ludzkiej.
Szczególnie miejsce w epopei rodzin skazanych na zesłanie zajmował
pierwszy etap ich tułaczych losów – droga na zesłanie. Dzieliła ona radykalnie
32

Patrz: „Nowaja Gazeta” nr 75 z 11 lipca 2014 r.
Na przykład Ławrientij Beria 20 marca 1940 r. polecał przygotować się władzom na obszarze Kazachskiej SSR do przyjęcia 76-100 tys. osób przesiedlanych
z zachodnich obszarów Ukrainy i Białorusi w kwietniu tegoż roku. Patrz: Organy Gosudarstwiennoj Biezopasnosti SSSR w Wielikoj Otieczestwiennoj Wojnie. Sbornik dokumentow, red. S. B. Stiepaszin, A. P. Bykow, A .A. Krajniszkin, W. P. Jampolskij,
W. M. Zorin, t.1, Moskwa 1995.
33
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całe ich dotychczasowe życie, odrywała bezpowrotnie od wszystkiego, co było
przeszłością, normalnością i niosła w nieznane. Choć czasem ono urzekało swoją egzotyką, ale zawsze pełne było obaw, niebezpieczeństw, a nawet grozy.
Droga była pierwszym etapem, narzuconej siłą, gruntownej przebudowy ich
postawy psychicznej i moralnej, stosunku do życia, otoczenia i środowiska,
okresem generalnej reorientacji na przetrwanie.
Wysiedlone z kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej rodziny miały do
przebycia tysiące kilometrów do miejsc przeznaczenia. Większość tej drogi przebywały w strzeżonych przez konwój „eszelonach”, pociągach składających się
z wagonów towarowych, prowizorycznie przystosowanych do przewozu ludzi.
Informacje zawarte w udostępnionych dokumentach Wojsk Konwojowych34
kształtują obraz przymusowych przemieszczeń w dwu różnych wymiarach:
jeden, to tragedia dziesiątków tysięcy rodzin – przebijająca się przez suche
zapisy raportów, danych statystycznych, notatek o wypadkach nadzwyczajnych, wykroczeniach służbowych konwojentów itp.;
drugi to przymusowe przesiedlenie jako wielka operacja policyjno – administracyjna, zaplanowana i przeprowadzona przez wyspecjalizowany aparat
biurokratyczny, dla którego los tej masy ludzkiej był jedynie serią przedsięwzięć i rutynowych czynności, realizujący zamierzony plan. Podczas jej
przeprowadzania nastąpiła nawet „biurokratyzacja śmierci”35. Zgony w czasie transportu, przez ilościowe ich traktowanie i takież lakoniczne odnotowanie w raportach, zostały odarte z ludzkiego dramatu i „odczłowieczone”,
stając się statystyczną wielkością, równie neutralną moralnie, jak wskaźnik
nieuniknionych strat w produkcji czy handlu. Biurokratyczna buchalteria
tych aktów, przez banalizowanie zła, nie osłabia jednak grozy sytuacji, lecz
ją potęguje.
Z instrukcji i rozkazów skierowanych do dowódców „eszelonów” podstawową, jeśli idzie o ilość informacji dotyczących konwojowania przymusowo
przesiedlanych, jest instrukcja zatwierdzona 17 stycznia 1940 r. przez zastępcę
ludowego komisarza spraw wewnętrznych ZSRR, Czernyszowa, podpisana
przez dowódcę Wojsk Konwojowych płk. Michaiła Kriwienkę36. Wynika z niej,
że do przewozu wysiedlanych wyznaczono „eszelony” złożone z reguły
z 55 wagonów towarowych, przystosowanych do przewozu ludzi w warunkach
34

Dokumenty dotyczące spec przesiedleńców (jak przyjęto określać ludność deportowaną z ziem wschodnich II Rzeczypospolitej) znajdujących się w zespole Głównego Zarządu Wojsk Konwojowych należą przede wszystkim dwa rozkazy dowództwa
Wojsk Konwojowych podsumowujące przebieg operacji pilnowania przesiedlanych,
trzy rozkazy dowództwa poświęcone kwartalnym przeglądom w pierwszym i drugim
kwartale 1940 r. oraz trzecim 1941 r., instrukcje dla dowódców transportów o trybie
konwojowania spec przesiedleńców, formularze ewidencji działalności służbowej oraz
meldunki i raporty dywizji i brygad ze strefy przyfrontowej z czerwca – lipca 1941 r.
35
Dobitnie o „banalności zbrodni” dokonywanych „zza biurka” mówi Hanach
Arent w pracy Eichman w Jerozolimie,Kraków 1987. Jej refleksje są trafne nie tylko
w odniesieniu do wyższych szczebli władzy, która decydowała o losach setek tysięcy
ludzi, ale też w stosunku do konwojentów, którzy przy wykonywaniu powierzonych im
zadań tracili poczucie ludzkiej wrażliwości i stawali się małymi trybikami wielkiej
maszyny policyjno-administracyjnej.
36
RGWA, f .40, op. 1, d. 182, l. 26-30.
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zimowych. W jednym wagonie planowano pomieścić 25 osób dorosłych
z dziećmi oraz bagażem. Do przewozu ciężkich, niewymiarowych ładunków
rezerwowano cztery, specjalne wagony towarowe. Ponadto w skład każdego
pociągu miał wchodzić wagon sanitarny obsługiwany przez lekarza, felczera
i dwie siostry, wagon – sklepik oraz wagon pasażerski dla komendanta i straży.
Transportów z zesłańcami strzegło z reguły 23 żołnierzy Wojsk Konwojowych, naczelnik – komendant odpowiedzialny za dostarczenie wszystkich
przyjętych do wyznaczonego miejsca - po linii organizacyjno-administracyjnej,
a także dwóch jego zastępców z „kadry operacyjnej” – pełnomocników ze strony służb bezpieczeństwa, odpowiadających za wykonanie zadania po linii policyjno – politycznej – w sumie 25 osób. Wiele punktów instrukcji określało
rozmaite zadania m.im. zasady postępowania komendantów w sytuacjach nadzwyczajnych. Należały do nich np. ciężkie przypadki zachorowań, czy epidemii,
w wypadku których komendant był upoważniony do zgrupowania wyselekcjonowanych chorych i pozostawienia ich pod nadzorem miejscowych organów
NKWD. W trosce o „ładunek” był zobowiązany w czasie postojów na „mało
zaludnionych” stacjach organizować przewożonym spacery. W razie próby
ucieczki, po usłyszeniu wystrzału ostrzegawczego, powinien zatrzymać pociąg i
zorganizować pościg. Był także zobowiązany, za dzienną kwotę 2 rubli i 50
kopiejek na osobę, dostarczać „pasażerom” codziennie jeden ciepły posiłek
i 800 gramów chleba na osobę. Posiłki zamawiane telegraficznie u kierowników
bufetów na wybranych stacjach oraz wrzątek miały być wydawane wyznaczonym w poszczególnych wagonach specprzesiedleńcom, doprowadzanym pod
strażą i pobierane do przynoszonych przez nich naczyń.
Styczniowa instrukcja zobowiązywała komendanta konwoju do telegraficznego informowania władz zwierzchnich oraz milicji kolejowej o wszystkich
ważnych wydarzeniach w czasie podróży. Do tego celu sformułowano odpowiedni kod: spec przesiedleńcy byli określani jako podróżni, uciekinierzy –
posłani do domu wypoczynkowego, aresztowani – osoby, które powróciły
z domu wypoczynkowego, zastrzeleni – wysłani do sanatorium, liczba specprzesiedleńców np. 956, jako zaświadczenie nr 956.
W świetle raportów komendantów, obraz dyscypliny oddziałów konwojujących rysuje się jako daleki od regulaminowych wymagań. Dowiadujemy się z nich
o rozmaitych naruszeniach nakazów przez żołnierzy i nadzwyczajnych wypadkach
w drodze. Ilość cze-pe (w żargonie czerezwyczajnoje proisszestwie – nadzwyczajny wypadek) była wskaźnikiem charakterystyki jednostek i ich dowódców. Do tej
kategorii należało np. pijaństwo i w jego następstwie zagubienie broni lub niesubordynacja. Za przewinienia uważane było także uleganie prośbom konwojowanych
o otwieranie wagonów, w wyniku czego dochodziło niejednokrotnie do „niepożądanej agitacji wśród ludności miejscowej” oraz do ucieczek. Na przykład w 1940 r.
spod konwoju 11 brygady 14 dywizji podczas trzech prób ucieczek zbiegło pięć
osób, w 15 brygadzie w czasie ośmiu prób powiodła się ucieczka czternastu zesłańców, w 13 dywizji w trzech próbach zbiegły 4 osoby.
Za powyższe przewinienia konwojenci byli odpowiednio karani do oddania pod sąd wojenny włącznie. Komendanci natomiast zostali zobowiązani do
wyciągnięcia wniosków z tych doświadczeń, aby przy wykonywaniu podobnych zadań w przyszłości nie powtórzyć popełnionych błędów37.
37

Ibidem, f. 40, op. 1s, d. 71, l. 14-16, l. 30-34.
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Przedstawione materiały, wartościowe w warstwie instrukcji i rozkazów,
można traktować jako cenne, ale tylko pomocnicze źródło dla poznania warunków podróży zesłanych. Wymagają one nie tylko uważnego odczytania ich
warstwy czysto informacyjnej, ale też dotarcia do „drugiego dna” ich raportowej treści i przełożenia suchych, moralnie obojętnych treści na język realiów.
Kluczem do doniesień z tras „eszelonów”, wyjaśniającym przebieg lub też powody niewykonania zadań wynikających z instrukcji jest przede wszystkim
literatura wspomnieniowa. Zesłańcy piszą o tym jak wyglądała ich codzienność
eszelonowa, jakie były ich przeżycia podczas kolejnych dni w drodze. Odnotowują zmieniającą się atmosferę wobec panujących tam warunków.
Konieczność współżycia w niezwykłej ciasnocie, ludzi sobie obcych, nieraz różnych narodowości nie zawsze sobie przyjaznych, wymagała wielkiej
samoorganizacji wagonu. Z reguły znalazł się ktoś starszy, mający wśród pozostałych autorytet, decydujący zwłaszcza w sprawach porządkowych. Nie zawsze
jednak tzw. starosta mógł zapanować nad stanem zdenerwowania powstającego
wśród kilkudziesięciu osób stłoczonych w zaryglowanym wagonie.
„Ciągle ktoś o coś miał pretensje… Ludzie do tej pory sobie współczujący, stali się swarliwi i ordynarni. Klątwy, narzekania i wymyślania słyszało się
równie często, jak modlitwy. Nie było dnia, by starosta wagonowy z desperackim załamaniem rąk nie dziękował za zaszczytny urząd i nie błagał o dymisję.
Skłócone, spłakane kobiety zwykle obiecywały poprawę po to, by za kilkadziesiąt minut zacząć pyskówkę na nowo.
Jeszcze więcej kłopotów sprawiały dzieci. Głodne, ściśnięte, wytrącone
z równowagi, usiłowały wyładować swoją paraliżowaną ruchliwość…”38.
Życie w wagonie rzadko też było w pełni „demokratyczne”. Nie wszystkich było stać na wzajemną pomoc czy dzielenie się żywnością, której już zaczynało brakować. Odczuwany wówczas głód miał polskim zesłańcom towarzyszyć do końca.
Komendanci pociągów posiadali zgodnie z instrukcją, wystarczającą sumę pieniędzy, aby wyżywić jadących. Codzienny, ciepły posiłek był jednak
mitem. Kaszę z olejem zesłańcy otrzymywali do 5-6 razy w czasie drogi trwającej 2-3 tygodnie. Chleba również nie starczało. Najbardziej jednak dokuczliwie
odczuwano brak wody. W wagonach liczących 25-72 osoby, dostających jedno
lub dwa wiadra wody na dobę, nie można było sobie pozwolić na jej wydatkowanie na czynności higieniczne. Zarówno w mroźnym lutym, jak i upalnych
miesiącach wiosenno – letnich woda była racjonowana tylko do picia.
W miarę upływu czasu życie w wagonach stawało się coraz bardziej
przygnębiające. Coraz dokuczliwiej odczuwano ich prowizoryczne przystosowanie do przewozu ludzi. Dwupiętrowe prycze (nary) zbite z desek po obu
stronach drzwi, „parasza”, czyli dziura w podłodze zastępująca klozet oraz piecyk zimą stwarzały nieraz zabójcze warunki podróży. Najsłabszych, czyli najmłodszych i najstarszych dziesiątkował głód i zimno. Nieodłącznym elementem
obrazu życia w wagonie stawały się dezynteria, przeziębienia i zapalenia płuc.
Zmarłych i ciężko chorych zostawiano po drodze, gdyż tzw. wagon sanitarny
był w rzeczywistości biurokratyczną atrapą. Brutalne rozdzielanie rodzin do38
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prowadzało do dodatkowych tragedii, zwłaszcza gdy na zesłanie zostawały
w ten sposób skazane dzieci bez dorosłych opiekunów.
Po dotarciu do wyznaczonych stacji kolejowych i wyładowaniu z wagonów, zesłańców czekał pobyt w tzw. punktach zbiorczych. Stąd następowała
dalsza droga do miejsc osiedlenia. Szczególnie zabójczym warunkom oczekiwania, a później dowozu transportem samochodowym lub konnym, musieli
sprostać, ci którzy przybyli zimą. Przy mrozach sięgających minus 30-40 stopni
wyładowanych np. w Krasnojarsku wieziono po Jeniseju, który stanowił szlak
zimowy. Podobnie wyglądała sytuacja wyładowanych w Omsku, których wieziono dalej rzeką Irtysz. Wysiedlanych w kwietniu lub czerwcu 1940 i 1941 r.
wyrzucano natomiast w puste miejsca na stepie lub polach. Koczując tam pod
gołym niebem przez wiele dni byli następnie przewożeni do nowych miejsc
osiedlenia statkami, samochodami lub furmankami.
Rzeczywistość przekazana we wspomnieniach zesłańców daleka jest od
stosunkowo „humanitarnych” instrukcji. Nie można jednak negować wartości
dokumentów, które są podstawowym źródłem, jeśli idzie o przedstawienie strony
organizacyjnej operacji, jej terminów, sprawności przerzucania takiej liczby
„eszelonów” oraz ich ludzkich rozmiarów przy stosunkowo niewielkiej liczbie
ucieczek. Wyłaniają się z nich opisy rozmaitych zdarzeń, w jakie obfitowało
życie jadących na zesłanie oraz obraz stanu dyscypliny i morale Wojsk Konwojowych. Żołnierze ci byli starannie dobrani, nierzadko celowo skierowani z odległej Moskwy (11 brygada konwojująca zesłańców w kwietniu i maju 1940 r.) lub
z Syberii (19 brygada – uczestnicząca w wywózce czerwcowo – lipcowej 1941 r.),
aby łatwiej im było, jako obcym, wykonać powierzone zadanie. Jak piszą ci, którzy przeżyli: „W ich sercach w większości wypadków nie było już miłości, litości,
współczucia, zrozumienia i poszanowania drugiego, o innym światopoglądzie
człowieka. Wszystko to, co nie było komunistyczne, co stanowiło sprzeczność
z ich ideologią było im wrogie i te wartości starali się zniszczyć.”39.
Pierwsze, kilkaset rodzin wojskowych i policjantów zamieszkałych na
kresach wschodnich II RP zostało wywiezionych już w lutym 1940 r. jako kategoria proskrypcyjna spiecposielency – osadniki. Zostały one skierowane do
spiecposiołków NKWD, głównie do obwodów: kirowskiego, permskiego, wołogodzkiego, archangielskiego, iwanowskiego, jarosławskiego, nowosybirskiego, swierdłowskiego i omskiego oraz Komii ASRR, Krajów Krasnojarskiego
i Ałtajskiego40. Obowiązywała ich zaostrzona dyscyplina i reżim pracy. Odebrano im dokumenty. Bez zgody komendanta nie mieli prawa do poruszania się
poza osiedlem i miejscem pracy. NKWD, jako właściciel tej „siły roboczej”,
39

Wywózki rodzin osadników polskich z Wołynia w lutym 1940 roku zachowane w pamięci dziecka, autor nie podpisany, „Pro Patria”, 1995, nr 1/2, s. 23.
40
Szerzej o ogólnej liczebności deportowanych na Zachodniej Ukrainie i Białorusi oraz ich miejscach rozsiedlenia w głębi ZSRR patrz. np.: A. Gurianow, Sowieckie
represje wobec Polaków i obywateli polskich w latach 1936-1956 w świetle danych
sowieckich, [w:] Europa NIE prowincjonalna. Non-provincial Europe, red. K. Jasiewicz,
Warszawa-Londyn 1999; S. Ciesielski, G. Hryciuk, A. Srebrakowski, op. cit.; I. Biłas,
Represywno-karalna systema w Ukrajini 1917-1953. Suspilno-politycznyj ta historykoprawowyj analiz, Kyjiw 1994, t.1; A. F. Chackiewicz, Aresztowania i deportacje ludności zachodnich obszarów Białorusi (1939-1941), [w:] Polska – Białoruś... Deportacje
Polaków z półnpcn-wschodnich ziem II Rzeczypospolitej 1940-1941, red. B. Gronek,
G. Jakubowski, Warszawa 2001.
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na eksploatację jej części bezpośrednio nie wykorzystywanej, podpisywał
umowy z różnymi przedsiębiorstwami41. W myśl umów zawartych w drugiej
połowie 1940 r. NKWD przekazał zesłańców tym jednostkom, a one w zamian
zobowiązały się zabezpieczyć im wszelkie warunki bytowe (zakwaterowanie,
wyżywienie, pomoc medyczną etc.) Zobowiązały się również odprowadzać
10% na utrzymanie rejonowych i „pasiołkowych” komendantur NKWD42.
W drugiej masowej, kwietniowej wywózce jako administratiwno –
wysłannyje najliczniej zostały deportowane rodziny zatrzymanych żołnierzy
września . Zesłano je na 10 lat do kołchozów i sowchozów obwodów: kustanajskiego, akmolińskiego, aktiubińskiego, pawłodarskiego, semipałatyńskiego
i północnokazachstańskiego. W ich grupie mieściły się też rodziny wojskowych,
nie przyjętych przez władze niemieckie na tereny okupowane przez III Rzeszę.
Zostali oni wysłani do specposiołków w północnych rejonach ZSRR z zaleceniem wykorzystania ich przy pracach leśnych. Wszyscy oni zostali dokwaterowani do ludności miejscowej. Wydano im paszporty z wpisem o ich ważności
tylko we wskazanych rejonach. Formalnie, w odróżnieniu od wymienionych
dwóch pierwszych kategorii, mieli oni lepsze warunki życia i pracy. Mogli, bez
porównania, łatwiej nawiązywać różnego rodzaju kontakty z ludnością miejscową i poruszać się w obrębie miejsca osiedlenia. Rzeczywistość była jednak
bardziej skomplikowana43.
Jeśli, któraś z rodzin umieszczona na spisach rodzin jeńców i aresztowanych, zdołała uniknąć wywózki w tych dwóch terminach, była deportowana
w czerwcu 1940 r. lub 1941 r.
W czerwcu – lipcu 1940 r. wywożono specpieriesielencow – bieżencew,
m.in. rodziny wojskowych - uchodźców z Polski centralnej. Kierowano ich,
podobnie jak w lutym, do spiecposielkow NKWD o zaostrzonej dyscyplinie
i reżimie pracy. Byli oni pozbawieni dokumentów tożsamości i praktycznie byli
własnością tej instytucji, która nimi dysponowała, zgodnie z własnymi interesami. Największe skupiska wówczas przesiedlonych znajdowały się w europejskiej części: w obwodach archangielskim, mokotowskim, wołogodzkim, Komi
ASRR i Maryjskiej ASRR; na Syberii w obwodach: swierdłowskim, omskim,
irkuckim, nowosybirskim i czelabińskim oraz Krajach Ałtajskim i Krasnojarskim i Jakuckiej ASRR.
W maju i czerwcu 1941 r. zostały deportowane rodziny rozpracowanych
członków organizacji kontrrewolucyjnych, byłych: policjantów, strażników
więziennych, obszarników, handlowców, fabrykantów, urzędników i uchodźców. Zostały one jako kategoria ssylno-posielency zesłane na 20 lat głównie do
obwodów: nowosybirskiego, aktiubińskiego oraz Krajów Krasnojarskiego
i Ałtajskiego. Zgotowano im sytuację podobną do warunków, w które trafili
wywiezieni w kwietniu 1940 r.
41
NKWD spośród ogólnej liczby deportowanych przekazał m.in.:
33 927 osób do Narkomlesa, 9 816 – do COMSA NKPS i 7 184 – do NK Cwetmetu.
W. S. Parsadanowa, Deportacija nasielenija iż Zapadnoj Ukriany i Zapadnoj Bielorusii
w 1939-1941 gg., „Nowaja i Nowiejszaja Istorija”, 1989, nr. 2, s. 34.
42
GARF, f. 9479, op. 1, d. 73, l. 9-15.
43
Na podstawie dokumentów proweniencji radzieckiej można jednak najmniej
się o nich dowiedzieć. Nie wchodzili oni bowiem bezpośrednio w system GUŁA-gu,
który sprawował nadzór nad trud i specposiołkami.
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Należy podkreślić, iż pod statystycznymi zestawieniami deportowanych
rodzin należy widzieć ogrom doświadczeń, kryjących się w przystosowaniu do
rzeczywistości, o której nie mieli pojęcia, do warunków, do których nie byli
przygotowani. Na ile pozwoli objętość publikacji, postaram się zarysować ich
olbrzymi wysiłek fizyczny i psychiczny, niezbędny do przeżycia, ale i powodujący śmierć tych, którzy z rozmaitych względów np. wieku, płci, stanu zdrowia,
czy nieszczęśliwych wypadków, nie zdołali mu sprostać. Upatrując w walce
najistotniejszą treść losu zesłańców, zwrócę uwagę na główne przeszkody, które
zesłańcy musieli pokonać: zarówno obiektywne jak np. przyroda i związane
z nią warunki pracy i bytowania, obcość kulturowa otoczenia, postawa ludności
miejscowej, osobowość rozmaitych „naczelników”, jak i subiektywne, własne
zdolności przystosowawcze. Dla przetrwania ważne były zwłaszcza te ostatnie.
W świadomej lub instynktownej zdolności aktywnego przystosowania się
do narzuconych warunków można bowiem upatrywać zdolności przetrwania
trudnych, zesłańczych lat.
Już w pierwszych chwilach po znalezieniu się w nowych miejscach osiedlenia zesłańcy musieli dokonać wyboru: czy pogodzić się z losem i zrezygnować z walki w obliczu braku szans na jej powodzenie, czy też starać się przetrwać w inny sposób – przez zaadoptowanie się, rozumiane jako dążenie
do maksymalnej „ekonomii sił”, do takiego funkcjonowania, które zmniejszyłoby „współczynnik tarcia” własnej osobowości z narzuconymi warunkami,
zmniejszyłoby ilość i siłę stresów wywołanych przez te okoliczności. Musieli
zareagować na pierwsze słowa usłyszane od tych, którzy ich przywieźli – wypowiadane w reakcji na przerażenie, które niemal zawsze wywoływał obraz
„innego świata”, w jakim mieli odtąd żyć: „Pożywiosz – priwykniesz, a nie
priwykniesz – podochniesz”. W tym brutalnym zdaniu zawarta była prawda
wyrosła z wielowiekowych doświadczeń i recepta na przetrwanie – przyzwyczaić się i przystosować, przystosować się - aby nie umrzeć – aby przeżyć.
Reagując czasem zauroczeniem i fascynacją (zwłaszcza młodzież), ale
częściej lękiem, a nawet paniką na odmienną rzeczywistość nowo przybyli
przechodzili niejako trój stopniowy proces prowadzący do adaptacji. Zaskoczeni, najpierw obserwowali nowe środowisko i starali się zgromadzić jak najwięcej informacji o nim. Następnie, niejako „oświetlając” – rozpoznając sytuację w
jakiej się znaleźli, w zależności od indywidualnych predyspozycji, doznawali
szoku obcości otocznia. W końcu rozumiejąc porzucenie i wynikające z tego
faktu możliwe, groźne konsekwencje musieli „przyswoić inność” i podjąć próbę
stawienia czoła jej wyzwaniom44.
Siła szoku przyrody, odczuwana zaraz po przybyciu na nowe miejsce osiedlenia, poza indywidualnym zróżnicowaniem reakcji była wprost proporcjonalna
do różnic geograficznych i klimatycznych. Szczególnie surowym warunkom kli44

Trzy etapy uczestnictwa (skoku – sprung) w sytuacjach granicznych nakreślone Karola Jaspersa zdaje się potwierdzać literatura wspomnieniowa. Zob. np. A. Sobota,
W stepach Kazachstanu, Wspomnienia z lat 1939-1946, Wrocław 1993, s. 22; J. Zamojski, Miejsca postoju, Warszawa 1989, s. 56 oraz Cz. Piecuch, Człowiek w sytuacjach
granicznych w ujęciu Karola Jaspersa, „Znak” nr 346, IX 1983.
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matycznym musieli sprostać wywiezieni w lutym i czerwcu 1940 r. na teren Rosji
północnoeuropejskiej. Wypadło im żyć w klimacie charakteryzującym się długimi, mroźnymi zimami o temperaturach sięgających minus 40 i krótkim, wilgotnym okresie letnim. Podobnemu klimatowi musiała sprostać ludność rozlokowana na Uralu. Zalesiony teren, nierzadko bagienny, sprzyjał wylęgowi owadów,
głównie komarów i drobnej muszki, które były plagą tych obszarów.
Wyzwaniom klimatu kontynentalnego musieli stawić czoła polscy
zesłańcy osiedleni w Kazachstanie. Musieli zaadoptować się do upalnego lata
o temperaturze do plus 50 i śnieżnej zimy z temperaturą do minus 40. Dodatkowo musieli przywyknąć do stepowego otoczenia, gdzie latem nad osiedlami
unosiły się tumany piasku, a zimą szalały burze śnieżne zwane buranami.
Zdrowszy klimat i lepsze warunki naturalne mieli rzuceni na Syberię. Syberia jest to jednak cały kontynent i wiele zależało od tego, do której jego części
się trafiło45.
Zwracając uwagę na „szok natury”, przytaczam tylko niektóre przykłady
zróżnicowanych warunków klimatycznych, aby zaznaczyć nieuniknioną
względność wszelkich uogólnień. Większa szczegółowość doprowadziłaby
bowiem do nadmiernego rozrostu tekstu, nie zmieniając generalnej oceny46.
W praktyce najciężej było rodzinom rozsiedlonym pośród lasów oraz
w pobliżu kopalń. Te pierwsze, chcąc przeżyć, musiały sprostać wymagającej
wielkiego wysiłku pracy przy wyrębie drzew, ich spławianiu oraz przerobie
w tartakach. Członkowie rodzin zatrudnieni w kopalniach, ze względu na niski
stopień bezpieczeństwa byli dodatkowo narażeni na różnego rodzaju wypadki.
Lżej, ale też nie łatwo, było zmuszonym do pracy w rolnictwie i w obsługujących je przedsiębiorstwach, zwłaszcza w Kazachstanie47. W podobnych warun45

Wyjątkowo ciężko, zwłaszcza zimą, było Polakom rozsiedlonym w Jakucji,
w rybackich kołchozach i sowchozach lub kopalniach rud złota i żelaza na Ałdanie.
Bardzo surowy klimat o mrozach dochodzących do minus 50 i krótkim, upalnym lecie
panował na terenie obwodów: omskiego i nowosybirskiego oraz krajów: Krasnojarskiego, Ałtajskiego i tzw. Narymskiego. W innych warunkach znajdowali się rozsiedleni
w południowej, stepowej części, a w innych w pasie pokrytym tajgą. Zesłańcom
ze stepowych kołchozów łatwiej było o chleb, ale trudniej o wodę i drewno. Z uwag na
jego brak mieszkali w lepiankach z samanu i palili kiziakiem (nawozem krowim,
z którego po złączeniu z trawą i słomą formowano cegły suszone na słońcu, a następnie
używano je przy budowie domów). Dla Polaków tam osiedlonych trudna do przetrwania była nie tylko zima, ale też lato, które dodatkowo uprzykrzała syberyjska muszka
wdzierająca się do oczu i uszu, a nawet uniemożliwiająca oddychanie bez siatki osłaniającej twarz, głowę i szyję. Stosunkowo lepsze warunki klimatyczne miała ludność rozmieszczona w Ałtajskim Kraju. Urodzajna ziemia dawała zatrudnienie na roli i w lesie.
Zróżnicowane warunki mieszkaniowe pogarszały jednak tę, tylko pozornie lepszą sytuację bytową.
46
Patrz. np.: Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego (dalej: AZHRL),
sprawozdanie delegata ambasady polskiej w Nowosybirsku, t. 287 oraz Raport w sprawie Polaków wysiedlonych do ZSRR, t. 93, jak też opis warunków naturalnych według
L. S. Berg, Przyroda ZSRR, Warszawa 1962 czy Geografia fizyczna części świata (zarys fizjograficzny), red J. Mityka, Warszawa 1985.
47
Nie można jednak tego ogromnego obszaru postrzegać jednolicie. W północnej części Kazachstanu trudno było o pracę, a więc i o zarobki czy przydziały warunkujące przeżycie. Nieco lepiej przedstawiała się sytuacja na południu oraz na zachodzie.
Stosunkowo najlepiej trafili ci, którzy zostali osiedleni na wschodzie, gdzie łatwiej było
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kach pracowali Polacy w Uzbekistanie. Zatrudnienie w rolnictwie, przy uprawie
bawełny i kopaniu rowów nawadniających zapewniało im minimum utrzymania
niezbędne do przeżycia.
Niezależnie od miejsc osiedlenia i stosunku do nich otocznia, nowoprzybyli byli z reguły plasowani na najniższym szczeblu drabiny zatrudnienia. Polaków kierowano do wykonywania szczególnie ciężkich i przykrych zajęć. Było
to, z miejscowego punktu widzenia, tym bardziej uzasadnione, że większość
z nich, zwłaszcza kobiety, nie miała żadnych predyspozycji, ani fachowych, ani
fizycznych do prac jakie dominowały w danym miejscu. Podjęcie pracy było
jednak konieczne. Była ona warunkiem zdobycia środków do życia, a także
ważnych do przeżycia uprawnień: dostępu do stołówki, przydziału chleba, prawa do minimum opieki medycznej, jeśli taka istniała. Reguły walki o przeżycie
w pracy sprowadzały się raczej do formuły: „minimum wysiłku – maksimum
zapłaty”. Generalnie była to walka z normą, wysoką i trudną do wypełnienia
nawet przez ludzi silnych i zdrowych. Metody „radzenia sobie”, a ściślej samoobrony były rozmaite. Wymagały przede wszystkim zdolności do ponoszenia
ryzyka przez pozorowanie pracy lub np. „umiejętne” wykorzystanie obszernego
systemu przepisów i norm rozliczania się z wykonania poszczególnych zajęć,
składających się na całość zleconego zadania. Można też było się starać o pozyskanie przychylności naczalstwa przez „podarki” z przywiezionych rzeczy.
Z czasem, gdy miejscowe władze nabierały zaufania do wysiedlonych, mogli
oni czynić starania o uzyskanie pracy zgodnej z kwalifikacjami. Dotyczyło to
przede wszystkim mechaników, ślusarzy, krawców, szewców, cieśli i buchalterów. Wykazując się fachowością znajdowali pracę w sklepach i magazynach,
w biurach, a nawet w księgowości. Byli zatrudniani w rozmaitych warsztatach
pomocniczych, jako rzemieślnicy rozmaitych specjalności.
Niezależne od zatrudnienia „aktywne przystosowanie się w pracy” wymagało radykalnej zmiany przyzwyczajeń, oderwania się od większości dotychczasowych i nabycia – jak najrychlej- nowych, związanych z najbardziej prymitywną codziennością, opanowania choćby elementarnego języka otoczenia,
zwłaszcza lokalnego żargonu i reguł, jakie panowały w otaczającej społeczności.
Ponieważ przystosowanie wymagało umiejętności balansowania między groźbą
śmierci fizycznej, a „śmierci osobowości”48, niezwykle ważne było niedopuszczenie do załamania się, do degradacji fizycznej i moralnej. Na tę pierwszą
szczególnie narażone były matki z małymi dziećmi, starcy i inwalidzi. Jeśli
idzie o szukanie ułatwień przez doraźne związki z miejscowymi mężczyznami
o dobrej pozycji materialnej, to ślady tego typu przeżyć tylko w niewielkim
stopniu zostały utrwalone w literaturze wspomnieniowej. Trudno bowiem mówić o sytuacji powszechnie uważanej za upokarzającą, poniżającą czy pozbawiającą godności49.
o pracę w przetwórniach mięsnych, w przemyśle ceramicznym oraz dużych gospodarstwach hodowlanych, gdzie najczęściej pracowali przy czyszczeniu obór, zbieraniu
zbóż i siana z odległych pól w brygadach nie powracających przez dłuższy czas
do „posiołków”.
48
Złożone zagadnienie przeżycia i sowietyzacji wnikliwie przedstawia K. Obuchowski w pracy pt. Człowiek intencjonalny, Warszawa 1993.
49
Do tych nielicznych należą np. fragmenty wspomnień opowiedziane przez
Olgierda Wołyńskiego w rozmowie z Ewą Berberiusz, Głos z GUŁ-agu, Warszawa
1989.
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Otwartą kwestią pozostaje odpowiedź na pytanie, na ile zamierzone przez
władze radzieckie było złamanie fizyczne i moralne polskich zesłańców? Czy
tędy wiodła zaplanowana droga „pieriewospitanija”? Na pewno ciężka praca
fizyczna była wprzęgnięta na usługi swoistej pedagogiki społecznej. Miała tych
polskich wrogów politycznych „wychować”. Warunki pracy i możliwości sprostania im najsilniej decydowały o przetrwaniu, niejako „selekcjonowały”,
wymagając największego wysiłku przystosowawczego.
Wśród wielu barier jakie napotykali Polacy, walcząc o przetrwanie na zesłaniu, bardzo silnie była odczuwana inność kulturowa. Natężenie szoku kulturowego, po części, było zależnie od otocznia społecznego, w jakim się znaleźli.
Stosunkowo najmniejsze w środowisku rosyjskim, największe zaś na obszarach
zamieszkałych przez Kazachów, Uzbeków czy Baszkirów.
Zesłani, z reguły pozbawieni odrębnych pomieszczeń dla rodziny,
do czego przywykli, byli lokowani w ciasnych barakach, czy dokwaterowywani
do jurt lub lepianek. W trudnych warunkach stłoczenia na małej powierzchni
kilku rodzin, niemal każda czynność, wymagała uzgodnienia „reguł” postępowania. Konieczność ciągłej kontroli zachowań, zdenerwowania wynikającego
z ciągłej obecności innych, a nade wszystko z całkowitego braku intymności,
nie tylko frustrowała, ale też przyczyniała się do szoku psychicznego50.
Z olbrzymimi oporami przymusowo osiedleni przyjmowali zwłaszcza
obyczaje i praktyki ludności kazachskiej. Nowością dla Polaków były niemal
wszystkie zasady obowiązujące w tym środowisku. Dziwiły miotły ustawione
w poprzek wejść do otwartych domów, co oznaczało ich zamknięcie oraz grubiańskie słownictwo i nic nie znacząca waga słowa.
Odczucie odrębności było w początkowym okresie pobytu wręcz źródłem
pogardy dla miejscowych obyczajów, dotyczyła ona zwłaszcza metod zaspokajania potrzeb higieny osobistej i walki z insektami. To poczucie bycia lepszymi
wielu dopingowało np. do zachowania pewnego „standardu Polaka lub Polski”.
Postawa wyższościowa pogłębiała dystans między „swoimi” – lepszymi a miejscową „dziczą”. Należy bowiem dodać, iż pewną niechęć miejscowych wzbudzało nie to, iż przywiezieni byli zesłańcami (bo nie byli pierwszymi), lecz fakt,
iż byli to Polacy, najczęściej pierwsi cudzoziemcy, „nieradzieccy ludzie”, jakich
tam oglądano. Pewnemu izolowaniu nowych sprzyjała ponadto indoktrynacja
prowadzona przed ich przybyciem, przedstawiająca ich jako „bogatych panów,
gnębicieli ludu”.
Z czasem jednak obustronna bariera znikała. Zwłaszcza jeśli nie znajdowała ona uzasadnienia w postępowaniu „nowych”, miejscowi okazywali przybyłym przychylność. Zwłaszcza przez pytanie o dzieci „parniszka ili diewoczka” przekraczano granicę dzielącą „nieludzką ziemię” od świata ludzkich wartości. Były to odruchy tym bardziej godne uwagi, że sami „miejscowi” żyli
w nędzy i trosce o los najbliższych. Akceptacja ze strony otoczenia była tym
bardziej pożądana, że sami zesłańcy mogli sobie pomóc tylko w niewielkim
stopniu. W miarę harmonijne współżycie wymagało maksymalnej tolerancji
wobec inności i zdolności rozładowywania nieuchronnych nieporozumień.
50

Szok ten mając swoje początki w rozłące z rodziną, krajem, zajmowaną pozycją społeczną pogłębiał się w miarę odbierania nowej rzeczywistości jako zagrożenie.
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W reakcji na ordynarny, lecz życzliwy gest, nie wolno było reagować oburzeniem, ale sympatią. Na agresję należało odpowiedzieć próbą porozumienia lub
humorem. Do akceptacji otocznia niezbędne więc były określone cechy charakteru: cierpliwość, odwaga, opanowanie, stanowczość, szybki refleks i nie mniej
ważne – poczucie humoru.
Nawiązując kontakty z ludnością osiadłą, bardziej zaradni i przewidujący
zesłańcy starali się uzyskać, jeśli rejon był rolniczy, kawałek ziemi. Sadzili
ziemniaki – podstawę wyżywienia i inne warzywa, tworząc w ten sposób własną bazę żywnościową. Nie wszędzie jednak było to możliwe, nie wszystkie
rodziny potrafiły, a także chciały (licząc na zmianę sytuacji międzynarodowej)
w ten sposób tworzyć własne podstawy przetrwania. Nawet, jeśli się na to zdecydowały, potrzebowały najmniej roku, aby zorientować się w warunkach glebowych i klimatycznych panujących na danym obszarze, nauczyć się od miejscowych zasad uprawy, zdobyć nasiona i narzędzia.
Te rodziny, które zaniechały aktywnego przystosowania mogły liczyć np.
na handel wymienny. Zwłaszcza na początku pobytu, gdy zesłańcy dysponowali
jeszcze rzeczami na sprzedaż, a rynek był „chłonny” powszechną drogą zdobywania żywności była wymiana. Wymagała ona jednak pewnej umiejętności
i ostrożności w wysprzedawaniu z przywiezionych rzeczy, ażeby jak najdłużej
zachować to cenne źródło dochodu. Zasób mienia był bowiem ograniczony,
a sukcesywne jego zubażanie pogłębiało towarzyszące zesłańcom poczucie
niepokoju o czekającą ich przyszłość.
Przeżyć, przetrwać, oznaczało przede wszystkim – najprościej mówiąc –
jeść. Ponieważ żywności było mało i jej zdobycie wymagało olbrzymiego wysiłku, głód był niemym towarzyszem wszystkich zesłańczych skupisk. Tylko
nieliczni zdolni wypracować, a raczej wykombinować przekroczenie normy,
mogli korzystać ze „stachanowskiego stołu”. Większość była zdana na skąpe
przydziały racjonowanej żywności i umożliwiający jedynie wegetację zarobek.
Trzeba dodać, iż Polacy przyzwyczajeni do kierowania się normami moralnymi
stanęli przed sytuacją wymagającą rewizji hierarchii wartości. Większość norm,
wyniesionych z kultury europejskiej była sprzeczna z wymogami przeżycia
w warunkach przymusowego osiedlenia. Rzeczywistość zmuszała do „uelastycznienia” podstawowych nakazów typu: bądź prawdomówny, nie oszukuj,
nie kradnij, itd. Stałe zmagania, ciągła niepewność jutra, nieopuszczający przesiedlonych głód wielu doprowadzał do stanu, w którym zawodziły hamulce
etyczne. Głód upokarzał, zwłaszcza w chwilach, gdy człowiek obojętniał na los
najbliższych „Jak dzika rzuciłam się do garnka i łykałam rozprażoną, nierozgotowaną kaszę. Opamiętałam się, gdy w garnku pokazało się dno.
Do dziś nie wiem, jak to się stało... Psychoza głodu rządzi się swoimi prawami
i nikt, kto nie głodował, tego nie zrozumie”51.
W świetle wspomnień tylko ten, kto przeżył głód, może powiedzieć,
iż będąc codzienną torturą, grożąc niemal każdego dnia, zadawał tak wielkie cierpienie, że nierzadko przekraczało ono granice ludzkiej wytrzymałości52. Ci, co
51

W. Niezgoda-Górska, Dość nam Sybiru, dość Kazachstanu, Wrocław 1994, s. 65.
Należy dodać, że do odczuć ludzi wiecznie głodnych nie przystaje większość
opracowań na ten temat. Jedynymi pozycjami, zbliżonymi do prawdy są: Głód Knuta
Hamsuna i Philosophie Karla Jaspersa. Odnosząc się do egzystencji, której sprostanie
52
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przeżyli głód, wspominają, iż nie myśleli o śmierci jako wyzwoleniu
z szeregu leków. Oni, po prostu, panicznie bali się nie śmierci, lecz głodu i nie
mając silnej motywacji do dalszej walki np. gdy jako pierwsze odeszły dzieci,
rezygnowali z niej53. Jak stwierdziła dobitnie Anna Pawełczyńska: „cierpienie nie
uszlachetnia. Cierpienie może wzmocnić, lecz również doszczętnie połamać”54.
Głód długotrwały, wyczerpujący, był jedną z najczęstszych przyczyn
chorób i śmierci. Ginęły przede wszystkim dzieci, mniej odporne na ciężkie
warunki życia i klimat, aniżeli dorośli. Największa śmiertelność była udziałem
tych, które przyszły na świat na zesłaniu, lub bezpośrednio przed nim. W widoczny sposób procent śmiertelności spadał dopiero powyżej 6 lat55 . Starsze
dzieci umierały z powodu zachorowań na odrę, szkarlatynę, dyfteryt, zapalenie
opon mózgowych i przeziębień. Dla dorosłych groźne były zapalenia płuc, grypa i cynga. Głód osłabiając organizmy, przy złych warunkach higienicznych,
licznych urazach podczas wykonywania pracy, sprzyjał awitaminozie, odmrożeniom, szkorbutowi, dolegliwościom jelitowym, chorobom skóry i ropiejącym
ranom oraz wrzodom kończyn. Oprócz tych schorzeń, na które zapadali wszyscy, każdy region miał sobie właściwe np. w Uzbekistanie zesłańców prześladowały choroby tropikalne, zwłaszcza malaria. O nękających Polaków chorobach, a w niektórych rejonach, z upływem czasu, masowych wręcz zachorowaniach oraz o liczbie przypadków śmierci, raportowali nawet funkcjonariusze
NKWD w kwartalnych sprawozdaniach. W wyodrębnionych rozdziałach
„Sytuacja bytowa i nastroje” donosili: „Nastroje zarówno dorosłych, jak i dzieci
są przygnębiające. Na skutek złego odżywiania i braku chleba ma miejsce wyczerpanie, słabość robotników i zachorowania na awitaminozę, co jest przyczyną niewypełniania norm i śmiertelności”56. W punktach o „dwiżeni speckontyngenta” (ruchu specjalnego kontyngentu) zamieszczali dane i liczbę zesłańców,
którzy nie przeżyli dramatycznej próby „przystosowania”. Z ogólnego zestawienia za okres 1940-1941, sporządzonego przez Aleksandra Gurianowa, wynika, że spośród kategorii „Specposielencev – osadnikov” zmarło 10848 osób,
co stanowi 7,8% ogólnej liczby przywiezionych, natomiast z uchodźców „specposielencev – bieżencev” – 1615 osób lub 2,1% ogółu tej kategorii57. W skali
roku stanowiło to odpowiednio: dla osadników – 5,8%, a dla uchodźców – 2,8%.
Był to najwyższy, w omawianym okresie, wskaźnik śmiertelności w ZSRR58.
wykraczało poza możliwości ludzkich zdolności, sugerują oni, iż głód był gorszy niż
obawa przed śmiercią. Wówczas pokonanie naturalnego pragnienia życia zdawało się
być jedyną drogą przerwania stanu „trwającej śmierci”.Patrz: K. Jaspers, Philosophie,
t. 2, s. 254; K. Hamsun, Głód, tłum. F. Mirandola, Wrocław 1994.
53
Patrz aneks „List pożegnalny matki i żony do męża”.
54
A. Pawełczyńska, Wartości a przemoc, Warszawa 1973, s. 92.
55
AAN, Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej, sygn. 25, s. 88.
56
GARF, f. 9479, op. 1, d. 75, l. 16; Ibidem, l. 34, 274-275.
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W zbiorach autorki.
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Należy podkreślić, że przytoczone dane dotyczą śmiertelności deportowanych
obywateli polskich, zakwaterowanych w miejscach przymusowego pobytu, tylko pierwszym roku zesłania. Nie obejmują strat podczas drogi na zesłanie ani późniejszej, wielkiej śmiertelności w drodze do armii formowanej przez gen. Władysława Andersa. Nie
uwzględniają również śmiertelności w czasie późniejszego pobytu w głębi ZSRR,
zwłaszcza ludności na południu, która nie zdążyła opuścić z wojskiem polskim Związku
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Walka o przetrwanie powodowała nieuchronny podział na tych, którzy
znaleźli w sobie dość sił i trzeźwej oceny warunków lub z innych przyczyn
znaleźli się w sytuacji pozwalającej zdobyć w ten sposób niezbędne dla przeżycia minimum i pozostałych – niestety w większości – którzy z różnych przyczyn byli zmuszeni żyć z dnia na dzień, w nieustannej trosce o chleb i w strachu
przed głodem.
Na podstawie analizy wspomnień oraz dokumentów archiwalnych wydaje się, że uzasadnienia dla różnego widzenia przez zesłańców szans przetrwania,
należy upatrywać w obranych przez nich różnych strategiach przetrwania i po
części zależnych od płci i pochodzenia społecznego. Przez własną pracę, plony
uzyskane z pozyskanych z czasem ogródków starali się przetrwać głównie
chłopi lub ich potomkowie. Zesłańcy związani przed wojną z aparatem urzędniczym, wojskiem, policją liczyli na „odgórną” zmianę losu59. Zaskakująco dobrze radziły sobie kobiety, co prawda fizycznie słabsze, lecz często silniejsze
psychicznie, Nieprawdopodobnie wytrwałe były zwłaszcza matki niejako zmobilizowane przez rodzinę60. Zaskakująco dobrze radzili sobie również przedstawiciele tzw. sfer inteligenckich, zdawałoby się mający najmniejsze szanse przez
brak nawyku do pracy fizycznej. W ich zdolności do przystosowania się, nawet
do bardzo trudnych warunków, jakby potwierdzała się teza, iż „inteligencja, to
przede wszystkim umiejętność dostosowania się do otoczenia”61. Naturalnie jest
to uogólnienie znajdujące potwierdzenie tylko tam, gdzie istniało jakieś, choćby
niewielkie „pole manewru”, minimalne lub prawie żadne np. w zamkniętych
specposiołkach. Generalnie jednak właśnie tę grupę charakteryzowała większa
psychiczna elastyczność, umiejętność zorientowania się w nowych warunkach,
poznania „reguł gry” o przeżycie, oceny sytuacji i ludzi, szybsze przyswojenie
języka, a nawet większa łatwość w opanowaniu nowych umiejętności. Na warunki przetrwania wpływała również większa duchowa odporność, wynikająca
ze świadomości wielowiekowych doświadczeń narodu, przykład przodków,
którzy powrócili z zesłania (co dodatkowo odróżniało Polaków od mentalności
ludności miejscowej). Najwięcej szans na przetrwanie mieli rozmaici rzemieślnicy, których usługi były poszukiwane przez miejscowych oraz zesłańcy, któRadzieckiego. Dla porównania, przytaczając dane demografa Sergieja Maskudowa,
śmiertelność ludności Związku Radzieckiego w 1939 r. wynosiła 1,7%. W odniesieniu
do lat poprzednich, podobny do polskiego wskaźnika procent liczby zgonów występował tylko w okresie wielkiego głodu, w latach 1932-1933, kiedy sięgał 4-5%. S. Maskudow, Potieri nasielenija SSR w gody kollektywizacii. Istoriczeskij almanach,
„Zwienja”,1991, nr 1, s. 97.
59
Ta strategia przetrwania obliczona na szukanie poparcia w aparacie państwowym nalazła odzwierciedlenie w ich ryzykownych, ale wobec brakujących już środków
na wymianę jedynie - możliwych decyzjach, kiedy po amnestii, wygłodzeni, nierzadko
umierając po drodze, ruszyli w kierunku polskich przedstawicielstw.
60
Szczególnie obszernie o tej kwestii pisze zob. ks. T. Fedorowicz, Drogi
Opatrzności, Lublin 1991.
61
Jak dowodzi Bruno Bettelheim, osoby o wyższym poziomie wykształcenia
i inteligencji charakteryzują się znacznie wyższym stopniem odporności w sytuacjach
krańcowych i właściwa im jest wyższa zdolność przystosowawcza. Ci zaś, dla których
wartości wyższe nie mają znaczenia, adaptują się trudniej. Patrz: B. Bettelheim,
Survivre, Paris 1979, s.75.
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rym ze względu na kwalifikacje powierzono pracę np. w magazynach, sklepach,
kuchniach, piekarniach, czy administracji, co stwarzało możliwość zarobku
i uzyskania dodatkowych profitów.
Zesłańcy chcąc przeżyć, musieli się przystosować do sytuacji człowieka
pozbawionego wolności i możliwości decydowania o losie swoim i bliskich.
Doświadczenia wyniesione z kresów Wschodnich powodowały obawę zwłaszcza przed funkcjonariuszami NKWD. Postrzegali ich jako reprezentantów
„instytucji wszechmocnej i niekontrolowanej”. Paraliżujący lęk przed „turmą”
był wręcz elementem codziennej atmosfery przesyconej zastraszeniem. System
radziecki przewidywał bowiem za najmniejsze wykroczenia surowe kary.
Za kradzież uznawano np. „nalanie do konewki trochę śmietany dla chorej Danuśki i Tereski”, „dołożenie do zebranych chwastów na opał, odnalezionych
w śniegu 40 cm kołków zgubionych latem (służących do mocowania namiotu)”.
Za każdy występek zasądzano wyroki od 6 miesięcy do 10 odbywanych m.in.
w kopalniach węgla w Karagandzie62. Za 15 minutowe, nieusprawiedliwione
spóźnienie komendant specposiołka, zgodnie z postanowieniem „ O zaostrzeniu
dyscypliny pracy” z 28 XII 1938 r., mógł wnioskować o trzymiesięczną karę
robót poprawczych. Dodatkowo powołując się na uchwałę prezydium Rady
Najwyższej ZSRR z 26 VI 1940 r. mógł jeszcze podwyższyć wyrok63.
Należy dodać, iż stosunek władz rozmaitych szczebli, od których zależał
los zesłanych, czasem nie był jednoznacznie negatywny. Nawet urzędnikom
zdarzały się odruchy życzliwości, niekoniecznie dyktowane wyrachowaniem,
czy odgórnymi nakazami. Wśród faktów postrzeganych jako złośliwość lub
obojętność było wiele zwykłej nieudolności, braku organizacji i nędzy środków.
Szczególnie trudne, w świetle odgórnych, „humanitarnych” instrukcji było położenie organów administracji terenowej i instytucji gospodarczych odbierających Polaków z rąk NKWD. Wraz z przybyłymi „zyskiwały” one tylko dodatkowe, rozmaite zadania i obowiązki. Radziły sobie z nimi w większości wypadków sposobami ograniczonymi i prymitywnymi, tak zresztą jak ograniczone
były środki, którymi dysponowały oraz przyzwyczajenia ludzi, którzy tymi
sprawami się zajmowali. Nie ulega wątpliwości, iż traktowały Polaków, jako
kolejnych zesłańców, z którymi miały już wcześniej do czynienia. Siłą wsiedleni byli po prostu zesłańcami, niezależnie od narodowości i postępowały z nimi
metodami, do których przywykły. Wśród bezradności, przesyłanych „w górę”
sprawozdań uderza niemal groteskowość zabiegów i jednocześnie usprawiedliwień np. braku wymaganego „komitetu powitalnego”, z uwagi na wyładowanie
deportowanych na innej niż przewidywano stacji kolejowej. Poważniejsze jest
ubolewanie nad niemożnością zakwaterowania przywiezionych, z powodu niespodziewanej ich wyższej liczebności. Stąd brak zapewnienia im, przewidzianych instrukcjami, warunków życia np. kwater i postulowanie przerzucenia
części przybyłych do innych przedsiębiorstw, mających szansę udźwignięcia
dodatkowego ciężaru, jak postrzegano wsiedlane kobiety z dziećmi i starcami.
Przytoczone uwagi są w jakiejś mierze zrozumiałe, gdyż w swoich sprawozdaniach NKWD winą za tragiczne warunki bytowe Polaków starało się obciążyć
62
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W. Niezgoda-Górska, op. cit., s.35.
Patrz: W. S. Parsadanowa, op. cit., s. 33.
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te właśnie instytucje. Obwiniano zwłaszcza „samowolnych” miejscowych naczelników i sekretarzy partii, którzy jakoby wykazywali się całkowitym brakiem odpowiedzialności64.
Chcąc podsumować zjawisko zdolności przystosowania, należy stwierdzić,
iż generalizacja tak złożonego zjawiska jest trudna i niebezpieczna. Zbyt wiele
czynników działało rozmaicie w różnych warunkach. Można wyodrębnić dwie,
główne grupy przyczyn. Pierwsza z nich była niezależna od deportowanych, to
min. pora wywózki i okres pobytu na zesłaniu (przywiezieni w okresie wiosenno
– letnim ponosili już na wstępie, w czasie podróży i instalowania, mniejsze straty,
niż przywiezieni w czasie zimy, mieli oni czas i możliwość wejścia w rytm codziennego życia w miejscu zesłania i przygotowania się na okres zimy), następnie:
miejsce osiedlenia, warunki przyrodniczo – klimatyczne, charakter zatrudnienia,
środowisko ludzkie etc. Druga miała naturę subiektywną, określała psychiczną,
fizyczną i moralną zdolność podejmowania decyzji lub też wynikała z predyspozycji przystosowawczych, jak np.: wiek, zdrowie, zawód (przedstawicielom tzw.
pożądanych zawodów rzemieślniczych łatwiej było przeżyć w danym otoczeniu)
etc. W ostatecznym rachunku o losie zesłańców, ich przetrwaniu decydowała
możliwie najkorzystniejsza dla nich zbieżność jednych i drugich czynników. Na
przykład podeszły wiek w warunkach osiedli miejskich był mniejszym zagrożeniem dla przeżycia aniżeli w warunkach „specposiołków” zagubionych w tajdze,
obsługujących kopalnie czy budowę linii kolejowej.
Kończąc wątek przymusowych przemieszczeń rodzin wojskowych
w głąb ZSRR, należy zwrócić uwagę na wyjątkowość drogi, jaką przeszła zesłana ludność polska. W historii Rosji i ZSRR niewiele można bowiem znaleźć
podobnych doświadczeń narodowych. Przykład polski stanowił niewątpliwy
wyłom w praktykowanym przez władze radzieckie modelu masowych przemieszczeń ludności. Amnestia, powstanie autonomicznych struktur, zarówno
związkowych z Ambasadą RP, jak i ZPP, a potem powrót Polaków do ojczyzny
wskazywały na załamanie radzieckiej polityki podporządkowania rozmaitych
obszarów opierającej się na masowych zsyłkach. Były też sygnałem dla innych
narodowości, dotkniętych tą polityką, wskazującym na możliwość poprawy ich
losu w przyszłości65.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej, przyjęte opcje polityczne wymusiły konieczność przemodelowania historii narodu. Zaczęły obowiązywać
tylko zbrodnie niemieckie i tylko połowa historycznej pamięci. Powstała historia
z wszczepioną amnezją. W oficjalnym powojennym nauczaniu, aż do 1989 r.,
nie istniał Katyń ani problem radzieckiej okupacji eksterminującej obywateli
polskich i niszczącej polską kulturę. Przez długie lata o zbrodniach świadczyły
tylko osoby strzegące prawdy, obywatele drugiej kategorii, którzy się bali.
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GARF, f. 9479, op. 1, d. 50,l.62, 218-222.
Wśród deportowanych obywateli II Rzeczypospolitej należy zwrócić uwagę
np. na drogę, jaką przebyła wywieziona z nimi ludność ukraińska. Brak nadal odrębnych badań nad ich przemieszczeniami w 1941 r, na daleką północ celem w wykorzystania ich pracy m.in. w przemyśle rybnym. Kwestią szczegółowych kwerend pozostają
również drogi ludności żydowskiej, w tym gry władz radzieckich „kartą żydowską”
w celu wywołania kompleksu „antysemityzmu polskiego”. Por. A. L. Podborska, Trudnoje wozwraszcznie na rodinu: sudby polskich grażdan w Krasnojarskom kraje (19401946 gody), „Słowjanowedenie” 2009, nr 3.
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Wobec lat milczenia i kłamstwa, otwartym pozostaje pytanie, o dalekosiężne konsekwencje ludobójstwa i deportacji obywateli polskich – co z zamierzeń przemodelowania elit zajmowanego kraju zostało zrealizowane, w jakim
stopniu powojennym władzom udało się uformować oblicze nowej inteligencji
polskiej, a przede wszystkim jakie wartości ofiary Katynia wniosły do naszej
świadomości narodowej i co my zrobiliśmy z przekazem pomordowanych
i deportowanych? Należy dodać, iż dziś coraz więcej wiemy, co te „akcje” zabrały narodowi polskiemu, pomija się jednak pytanie, co dały narodowi rosyjskiemu, jaki wkład polscy zesłańcy wnieśli do kultury miejsc osiedlenia,
w jakim stopniu praca Polaków przyczyniła się do uzupełnienia „braku rąk do
pracy”, zwłaszcza po poborze mężczyzn do wojska i tym samym jaki był ich
wkład w gospodarkę Związku Radzieckiego?

ANEKS
Dokumenty ze zbiorów Archiwum Muzeum Katyńskiego

Zdzisław Tworzydło – aresztowany w wieku 20 lat prawdopodobnie za działalność
w akademickim „Bratanku” we Lwowie. Torturowany w więzieniu w Samborze
(matka prała jego pokrwawione koszule), przewieziony do Kijowa i stracony
w Bykowni w 1940 r. Zgodnie z listą proskrypcyjną (tworzoną w oparciu
o wypełnianą przez zatrzymanego ankietę, potwierdzaną przez donosicieli
i w śledztwie) zostali zesłani jego rodzice: Stanisław Tworzydło i Maria z d. Wójcik
oraz ich bliscy – rodziny ich rodzeństwa (Wójcikowie) jak też rodzina narzeczonego
Zdzisławy Wójcik – Mieczysława Steina oraz ich bliscy – Dormanowscy.
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Pamiątki po Janie Liberze jeńcu Starobielska,
zamordowanym w Charkowie i jego żonie zesłanej do Kazachstanu.

Ppor. Jan Libera

Jan Libera, funkcjonariusz Policji Państwowej z żoną Heleną
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Kartki Jana Libery do żony Heleny ze Starobielska
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Helena Libera, 26 VII 1940 Antonówka w Kazachstanie

Helena Libera,
zima 1940/1941 r.
w Kazachstanie
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List p. Kłopotowskiego adresowany do Heleny Libery, Kujbyszew 4 IV 1943 r.
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Pamiątki po Wojciechu Czapli

Wojciech Czapla, strażnik służby więziennej,
więzień Ostaszkowa zamordowany w Miednoje w 1940 r.
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Dzieci Wojciecha Czapli we wrześniu 1938 r.:
Michał ur.1927, Danuta ur. 1929 r., Lusia ur.1938 r.
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Sybir w 1944 r. Nad grobem matki Anny Czapli:
syn Michał, córka Danuta oraz kobiety z Polski

*

Kierownik-kustosz Muzeum Katyńskiego: Sławomir Z. Frątczak
Telefon: +48 22 687 72 44
Kustosze: +48 22 687 83 42
Fax: +48 22 687 83 42
Email: muzeumkatynskie@muzeumkatynskie.pl
www:muzeumkatynskie.pl
Siedziba Biura Muzeum Katyńskiego (w budowie):
Cytadela Warszawska ul. Dymińska 13 01-783 Warszawa
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Przezacni Czytelnicy „Zesłańca”!
Muzeum Katyńskie – Odział Muzeum Wojska
Polskiego w Warszawie w 21. roku swego istnienia
przeżywa, z młodzieńczą energią, czas przysposabiania
zabytkowej kaponiery w Cytadeli Warszawskiej na nową
siedzibę placówki. Jednocześnie w oczekiwaniu na
ponowne otwarcie MK w 2015 r. „formuła” Muzeum
podlega gruntowej przebudowie. Mając aspirację do
przyjęcia oblicza instytucji o charakterze muzealnonaukowobadawczej, pracownikom Muzeum zależy
również na poszerzeniu zasobów – w tym archiwalnych –
z poziomu artefaktów wyłącznie związanych z ofiarami
zbrodni katyńskiej – o zbiory związane także z losami
rodzin „katyńczyków” (np. w szeroko rozumianych
dziejach „Sybiru) – zarówno w czasach drugo wojennych
jak i rzeczywistości „peerelowskiej”.
Zależy nam także na zgromadzeniu jednym – godnym
miejscu wzmiankowanych pamiątek, oraz – co wynika
z zapisów prawnych i co potwierdza wieloletnie
doświadczenie MK w tym zakresie – na stworzeniu
swoistego
parasola ochronnego – zabezpieczającego rozrzucone
po kraju i za jego granicami – częstokroć niezwykle
cenne artefakty przed zniszczeniem.
Dlatego też ośmielamy się zwrócić do czytelników
Syberyjskiego”
z
gorącym
apelem
„Zesłańca
o przekazywanie do zbiorów MK pamiątek, fotografii
i archiwaliów dotyczących tragicznych losów – ofiar
zbrodni katyńskiej oraz ich rodzin, a także wszelakich
materiałów związanych z problematyką walki o prawdę
Katynia.

