
 
 
 
 
 

 

JOLANTA ZAŁĘCZNY 

 

ARCHIWALIA Z KOLEKCJI SYBIRACKIEJ  

DOKUMENTUJĄCE ZESŁAŃCZE LOSY 

STANISŁAWA CISKA 
 

 

W zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie znajdują się pamiątki 
dokumentujące losy Polaków, którzy doświadczyli tragizmu zesłania, łagrów  
i trudnych powrotów do ojczyzny. Tworzą one Kolekcję Syberyjską, na którą 
składają się – gromadzone od 1994 roku – świadectwa przymusowego pobytu 
Polaków na Wschodzie

1
.  

Jak podkreślała Anna Milewska-Młynik, współtwórczyni Kolekcji 
Syberyjskiej  

listy, kartki pocztowe, zapiski są bardzo ważne, gdyż oddają stany emocjonalne 
autorów z okresu niewoli, niezweryfikowane jeszcze przez doświadczenia  
z późniejszych lat. Są więc cennym świadectwem jego ówczesnej mentalności. 
Poza subiektywizmem, istotnym problemem staje się tu jeszcze sprawa 
autocenzury, która rzeczywiście bardzo ograniczała swobodę wyrażania 
własnych myśli. Pisanie tego, co się naprawdę sądzi, jak się ocenia fakty, 
postawy ludzkie, narażało nadawcę na szereg nowych represji. Wiele listów 
pochodzących z zesłania czy z łagru ma wymazane cała partie wypowiedzi, które 
cenzor uznał za nieprawomyślne. Zapewne większość zesłańców obawiała się 
ingerencji w treść korespondencji i sama próbowała opisać swoje życie, 
posługując się kodem znanym tylko nadawcy i adresatowi. Odczytanie treści 
tych listów jest niestety niemożliwe lub prowadzi do błędnych wniosków

2
.  

Wśród zgromadzonych materiałów na uwagę zasługuje m.in. archiwum 
rodziny Cisków (1945-1991)

3
. Składają się na nie dokumenty Stanisława Ciska, 

jego żony Anieli oraz dzieci: Bronisławy i Andrzeja. Pomagają one odtworzyć 
losy tej rodziny, dostarczają wiedzy na temat sytuacji na zesłaniu,  
są świadectwem tragizmu wojennej i powojennej historii Polaków.  
Na archiwum Cisków składają się dokumenty urzędowe oraz listy. Ich lektura 
w połączeniu z informacjami pochodzącymi od członków rodziny pozwala 
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 Więcej na temat powstawania i zawartości oraz prezentowania Kolekcji  
na wystawach muzealnych zob.: A. Milewska-Młynik, Wstęp, [w:] Kolekcja Sybiracka. 
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 Muzeum Niepodległości w Warszawie (dalej: MN), zespół 1 Kolekcja 
Sybiracka, seria 1. Archiwum Rodziny Cisków (dalej 1.1). 
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przyjrzeć się losom Polaków tak ciężko doświadczonych przez historię. Są też 
w zbiorach rodzinne pamiątki. Wśród nich reprodukcja obrazu Matki Boskiej 
Róża Duchowna

4
 (oryginał znajduje się w sanktuarium OO. Filipinów  

w Gostyniu k. Leszna). Rycina została wycięta z książki Historia sztuki polskiej 
i już na zesłaniu oprawiona w ramkę przez Anielę Ciskową. Rodzina wierzyła, 
że uratowanie z zesłania zawdzięcza właśnie opiece Matki Boskiej. Pamiątką  
z zesłania jest też należąca do Anieli Cisek torba, która służyła  
do przechowywania dokumentów

5
.  

Stanisław Marian Cisek był synem Marcelego i Marianny z domu 
Lederer. Urodził się 21 września 1904 roku w Brzezowcu, pow. Brzesko  
w województwie krakowskim. Ukończył Gimnazjum Państwowe w Brzesku  
i 18 czerwca 1923 roku otrzymał świadectwo dojrzałości

6
.  

Wcześniej w wieku 16 lat, jako ochotnik, brał udział w wojnie polsko-
bolszewickiej. Służył jako szeregowiec w oddziale sztabowym baonu 
zapasowego 3. Pułku Strzelców Podhalańskich w Żywcu

7
. Miał prawo  

do noszenia odznaki honorowej „Stanęli w potrzebie” wydanej przez Sekcję I 
Komitetu Obrony Państwa w Krakowie dla ochotników, którzy w lipcu  
i sierpniu 1920 roku „w chwili krytycznej spełnili powinność wobec państwa”

8
. 

Stosowne zaświadczenie podpisali prezes Komitetu Obrony Państwa  
w Krakowie Stanisław Rymar i sekretarz prof. J. Leder.  

Po maturze Cisek studiował matematykę. Najpierw na Uniwersytecie  
w Poznaniu, a potem (od września 1927) na Uniwersytecie Jagiellońskim  
w Krakowie. Po ukończeniu studiów pracował (16 kwietnia 1928 roku –  
1 września 1939 roku) w szkołach średnich w Pszczynie jako nauczyciel 
matematyki i fizyki. W zbiorach zachowała się legitymacja Stanisława Ciska, 
profesora Gimnazjum Państwowego w Pszczynie (nr 594/1 wystawiona przez 
Urząd Wojewódzki Śląski w Katowicach 18 lutego 1938 roku) oraz Anieli 
Ciskowej, żony profesora w Państwowym Gimnazjum w Pszczynie (nr 594/2 
wystawiona przez Urząd Wojewódzki Śląski, Wydział Oświecenia Publicznego 
w Katowicach 19 stycznia 1939 roku). W sierpniu 1939 roku rodzina 
wprowadziła się do nowo wybudowanego domu na kolonii Daszyńskiego  
w Pszczynie.  

Stanisław Cisek udzielał się społecznie, był członkiem Ligi Obrony 
Powietrznej i Przeciwgazowej

9
, w 1939 roku pełnił funkcję sekretarza 

Powiatowego Związku Rezerwistów w Pszczynie
10

. Jako osoba zaangażowana 
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 Szerzej o działaniach LOPP w Pszczynie zob. M. Marszałek, Liga Obrony 

Powietrznej i Przeciwgazowej oraz Liga Morska i Kolonialna jako czynnik 
oddziaływania władz II Rzeczypospolitej na społeczeństwo województwa śląskiego, 
praca doktorska, Katowice 2012, s. 88-96, 140-152 http://www.sbc.org.pl/Content/ 
96278/doktorat3366.pdf  [dostęp 4.11.202]. 

10
 Szerzej o działalności tego Związku zob.: Okręg Śląski Związku Rezerwistów 

Katowice, „Rezerwista” 1926, nr 7, s. 36-39.  
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w działania na rzecz Polski i Polaków był narażony – po wkroczeniu Niemców 
na Śląsk – na represje niemieckie. Jak wspominała córka Bronisława 
Pastwińska „znajdował się na liście Polaków przeznaczonych do rozstrzelania 
[…] Ostrzeżony przez Ślązaka Engelberta Gabzdyla, opuścił wraz z naj-
bliższymi – żoną Anielą, córką i rocznym synem Andrzejem swój dopiero  
co wybudowany dom w Pszczynie i podążył w stronę Krakowa […] ”

11
. Potem 

wyjechał na Wołyń, gdzie mieszkał jego brat. Najpierw zamieszkał  
w wojskowej osadzie „Słomniak”, a potem w Potaszni Jackowicze  
(rej. Ludwipol). Tam podjął pracę w szkole polsko-ukraińskiej. 

Decyzją o wyjeździe na Wołyń zupełnie nieświadomie naraził siebie  
i rodzinę na kolejne niebezpieczeństwo. Po agresji ZSRR na ziemie wschodnie 
II RP ludność polska stał się ofiarą represji. Według szacunkowych danych 
rezultatem czterech kolejnych akcji deportacyjnych było wywiezienie stamtąd 
703 tys. Polaków, 217 tys. Ukraińców, 83 tys. Żydów, ponad 90 tys. 
Białorusinów, 20 tys. Rosjan i Litwinów

12
. 

29 czerwca 1940 roku rozpoczęła się zesłańcza epopeja rodziny Cisków. 
Wraz z innymi Polakami zostali wywiezieni bydlęcymi wagonami do Permu,   
a stamtąd statkiem rzeką Kamą do przystani Pożwa i dalej do posiołka Gorki 
koło Majkora w obwodzie permskim. Zamieszkali w domu z drewnianych bali, 
uszczelnionym mchem, który jednak nie chronił ani przed zimnem ani przed 
insektami. Córka Stanisława Ciska, wspominając dzieciństwo, podkreślała,  
że najbardziej utkwił jej w pamięci dokuczliwy głód, przejmujące zimno  
i dokuczliwe robactwo. „Teraz już wiem, że wywieziono nas na zatracenie.  
Mój ojciec […] zawsze powiadał: Największy kawał, jaki zrobiliśmy Sowietom 
to to, że wróciliśmy żywi

13
. 

Aniela i Stanisław Cisek pracowali w hucie żelaza. Znaleźli się w grupie 
około 440 tys. obywateli polskich wywiezionych przez władze radzieckie  
z okupowanych terenów Polski i zatrudnionych przy wykonywaniu ciężkiej 
pracy

14
. Codziennie pokonywali odległość 8 km. Zimą brnęli przez zaspy 

śniegu. Zważywszy, że nie mieli ciepłej odzieży ani butów, było to bardzo 
uciążliwe. Huta pracowała na dwie zmiany, dniówka trwała 12 godzin, a w nie-
dzielę nawet 18 godzin. Stanisław Cisek został zatrudniony przy usypywaniu 
mielerzy, czyli stosów polan przykrytych ziemią i chrustem, z których wypa-
lano węgiel drzewny. Jego żona pracowała przy wybieraniu gotowego już 
węgla drzewnego. Praca była niebezpieczna i szkodliwa dla zdrowia z powodu 
wydobywających się trujących oparów. Zatrudnieni w hucie otrzymywali –  
w ramach racji żywnościowych – 500-800 gram chleba

15
. Podczas gdy rodzice 

przez 12 godzin pracowali w hucie, dzieci przebywały w ochronce. Dzienne 
wyżywienie stanowiło 200 gramów chleba.  
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 B. Stolarska, Są wśród nas (13), „Głos Pszczyński” 2010, nr 13 (458), s. 15.  

12
 G. Hryciuk, Patria In Emilio? Masowe deportacje radzieckie do Kazachstanu 

w latach 30.-50. XX wieku, [w:] Polacy w Kazachstanie, Wrocław 1996. 
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 B. Pastwińska, Wigilie mojego sybirackiego dzieciństwa, maszynopis  
w zbiorach Muzeum Niepodległości, niesygn., zob.: B. Pastwińska, Moje dzieciństwo 
na zesłaniu, „Zesłaniec” 2006, nr 24, s. 105-120. Także syn Stanisława Ciska, Andrzej 
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dziecka, Pelplin 2019. 
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 B. Stolarska, op. cit., s. 15.  
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Zaświadczenie wydane Anieli Cisek. MN, nr inw. 14448. 
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Latem 1941 roku Aniela Cisek pracowała przy wyrębie drzew, a później 
w kołchozie w Czermozie. Stanisław pracował w hucie, w lesie, na kolei. 
Zesłanie spowodowało, że Ciskowie, podobnie jak tysiące innych Polaków, 
„zostali wyrwani ze swojego środowiska, z kręgu własnych spraw i zmuszeni 
do przebywania w zupełnie nieznanej rzeczywistości, co wymagało 
przystosowania do nowych warunków. Często były one tak obce i trudne,  
że człowiek nie panował nad sytuacją, a wręcz przeciwnie, stawał się 
niewolnikiem Sybiru”

16
. 

Latem 1941 roku Aniela Cisek otrzymała zaświadczenie o tym, że została 
amnestionowana i uzyskała prawo swobodnego poruszania się po terytorium 
ZSRR

17
. 

Ambasada polska w ZSRR oraz jej placówki terenowe podjęły działania 
mające na celu ustalenie liczebności skupisk Polaków

18
. W styczniu 1943 roku 

Stanisław Cisek został wyznaczony na polskiego męża zaufania. Miał  
za zadanie dokonać rejestracji Polaków przebywających w rejonie Kudymkar-
Juźwa i zorganizować dla nich pomoc. Kiedy odmówił przyjęcia obywatelstwa 
rosyjskiego, spotkały go szykany i represje. Został uwięziony w Kudymkarze,  
a potem w Permie (Mołotowie), gdzie przebywał od 28 lutego do 25 kwietnia 
1943 roku. Prowadzony przez niego magazyn z żywnością i odzieżą został 
skontrolowany i choć kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości, 
magazyn zlikwidowano, a Ciskowi cofnięto pełnomocnictwo.  

Po zwolnieniu powrócił do Kudymkary, pracował tam w Mieżrajtargu  
od 1 lipca 1943 do 15 maja 1944 roku. Rodzina też została przeniesiona  
do Kudymkary. Utrzymanie dawała praca Ciska jako woźnicy rozwożącego 
chleb. Później zostali przesiedleni (odbywając podróż po rzece Kamie i Wołdze, 
a potem bezdrożami) na Powołże do Raskatowa w rejonie krasnojarskim 
(obwód saratowski). Osada była wcześniej zamieszkała przez Niemców 
nadwołżańskich, w 1941 wysiedlono ich na Syberię i do Kazachstanu, a do pra-
cy w sowchozie przeniesiono 203 Polaków

19
. 

Cisek został zatrudniony tam jako księgowy
20

. W kołchozie pracowała 
też jego żona Aniela

21
. Przez krótki czas zastępowała swoją siostrę Elżbietę 

Bylicę w prowadzeniu ochronki dla dzieci
22

. W okresie maj 1944 – marzec 
1946 pracowała w sowchozie jako rejestratorka

23
. Warunki bytowe trochę się 

poprawiły, ale surowy klimat i brak lekarstw powodował choroby u Bronisławy 
i Andrzeja. Dzieci uczęszczały do szkoły, co potwierdzają następujące 
dokumenty: wykaz ocen Bronisławy Cisek z 9 maja 1944 roku, zaświadczenie 
Bronisławy Cisek ze szkoły w Raskatowie z 15 lipca 1945 roku, zaświadczenie 
Bronisławy Cisek ze szkoły w Raskatowie z 18 marca 1946 roku oraz 
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 A. Milewska-Młynik, Przeżywanie „kraju niewoli” … op. cit., s. 148.  
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 MN, nr inw. 14448. 
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 R. Buczek, Działalność opiekuńcza Ambasady RP w ZSRR w latach 1941-
1943, „Zeszyty Historyczne”, Paryż 1974, z. 29, s. 56-57.  
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 W zbiorach MN znajdują się – ofiarowane przez Anielę Cisek i Bronisławę 

Pastwińską – spisy Polaków przebywających w sowchozie w Rastkowie; MN, nr inw. 14625. 
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 MN, sygn. 14449  Zaświadczenie Stanisława Ciska dotyczące jego pracy  
w Sowchozie, Raskatowo, 1944.  

21
 MN, sygn. 14450 Dwa zaświadczenia Anieli Cisek z kołchozu zbożowego  

w Raskatowie, 1945, 1946. 
22

 MN, nr inw. 14450. 
23

 MN, nr inw. 14449. 
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zaświadczenie szkolne Andrzeja Ciska z 18 marca 1946 roku
24

. Dane dotyczące 
pobytu Anieli Cisek zawarte są w jej karcie pobytu w ZSRR dla osób nie 
posiadających radzieckiego obywatelstwa (z czerwca 1945  r.)

25
. 

Dnia 23 czerwca 1945 roku w mieszkaniu Cisków przeprowadzono 
rewizję 26

, a w lipcu został aresztowany Stanisław Cisek. Oskarżono go  
(na podstawie (§ 58 kodeksu karnego) o antysowiecką agitację i odmowę 
przyjęcia obywatelstwa radzieckiego. Na mocy wyroku wydanego przez 
Obłastnyj Sąd w Saratowie został skazany na 5 lat łagru

27
. Natychmiast  

po aresztowaniu męża Aniela Cisek podjęła próbę ratowania go. Wysyłała listy 
do Przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej SSR Michała Kalinina  
w Moskwie

28
, do Naczelnej Prokuratury w Moskwie

29
, do Przedstawicielstwa 

Prezydium Rady Najwyższej
30

. Jak łatwo się domyśleć, nie przyniosły one 
oczekiwanego rezultatu.  

Stanisław Cisek przebywał kolejno w łagrach w Kamience (1 grudnia 
1945 – 15 czerwca 1946), w Czelabińsku (15 czerwca 1946 – 31 października 
1946) i w Iwdzielu (1 listopada 1946 – 9 lipca 1950). Z pobytu w Kamience 
zachowały się dwa listy pisane do rodziny (1945 i 1946) zawierające informacje 
o możliwości odwiedzin i przesyłania paczek

31
. Na kartce pocztowej 

skierowanej do córki Broni Stanisław Cisek opisał warunki pobytu, zamieścił 
też spis potrzebnych mu rzeczy

32
. Jest też zaświadczenie o przekazaniu 

produktów żywnościowych, papieru, spodni watowanych, czapki i szalika 
Stanisławowi Ciskowi przez Anielę Cisek

33
 oraz potwierdzenie nadania przez 

nią paczek do obozu w Kamience (Krasnoarmiejsku)
34

. 
Aniela Cisek otrzymała w styczniu 1946 roku polecenie pozostania  

w sowchozie w Raskatowie
35

. 17 lutego wystawiono jej zaświadczenie 
delegacyjne

36
, a w marcu – po przejściu wymaganych badań lekarskich

37
 – 

zdecydowała się (wraz z siostrą Elżbietą Bylicową) na powrót do Polski.  
To tłumaczy, dlaczego na zaświadczeniach szkolnych dzieci jest data 18 marca 
1946 roku.  
                                                           

24
 MN, nr inw. 14597, 14598, 14599, 14959.  

25
 MN, nr inw. 14453.  

26
 MN, 1.1, sygn. 3 Protokół rewizji u Anieli Cisek w Raskatowie, 23 czerwca 

1945 (ros.). 
27

 MN, sygn. 14446  Wyrok Stanisława Ciska, Saratow, 1945. Wyjaśnienia w tej 
sprawie składał naczelnikowi NKWD rejonu krasnojarskiego prokurator 
krasnojarskiego rejonu, saratowskiego obwodu w październiku 1945 roku; MN, zespół 
1, seria 2. k. 16-17. 

28
 MN 1.1, sygn. 3, k. 8-9 Pismo Anieli Cisek do Przewodniczącego Prezydium 

Rady Najwyższej SSR Michała Kalinina w Moskwie, obw. saratowski, 28 sierpnia 1945 
(ros.). 

29
 MN 1.1, sygn. 3, k. 10-11 Pismo Anieli Cisek do Naczelnej Prokuratury  

w Moskwie [brak daty] (ros.). 
30

 MN 1.1, sygn. 3, k. 12-13 Pismo Anieli Cisek do Przedstawicielstwa 
Prezydium Rady Najwyższej SSSR w sprawie męża, 19 listopada 1945 (ros.). 

31
 MN, sygn. 14470.  

32
 MN, nr inw. 14469.  

33
 MN 1.1, sygn. 3, k. 29, 30, 31, 32. 

34
 MN 1.1, sygn. 3, k. 5-10.  

35
 MN 1.1, sygn. 3. k. 1. 

36
 MN, sygn. 14467.  

37
 MN 1.1, sygn.. 3 k. 3, 4 Zaświadczenia lekarskie Anieli Cisek i Elżbiety 

Bylicowej otrzymane przed wyjazdem do Polski, marzec 1946 (ros.). 
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Zaświadczenie wydane Stanisławowi Ciskowi. MN, nr inw. 14447. 
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Uciekinierki przekroczyły granicę w Brześciu nad Bugiem, do Katowic 
dotarły 7 kwietnia 1946 roku. Na podstawie przepustki nr 932761 z dnia  
18 kwietnia 1946 roku wystawionej przez Urząd Repatriacyjny Ciskowa miała 
udać się do Dziedzic

38
. Tam 20 czerwca 1946 roku dotarła do niej informacja  

o tym, że mąż przebywa w łagrze w Kamience
39

, choć od 15 czerwca był już  
w Czelabińsku. Otrzymywała też listy od osób, z którymi przebywała  
na zesłaniu. Wśród listów jest korespondencja od Heleny Pilichowskiej, która 
po powrocie do Polski zamieszkała w Nowym Targu

40
, od Stefanii Ryczywół 

mieszkającej w Świdnicy
41

 i Janiny Kołodziej z Rzeszowa
42

. Wszystkie  
te osoby przebywały z rodziną Cisków na zesłaniu w Raskatowie,  
obw. saratowski. 

O trudnej sytuacji rodziny Cisków świadczy fakt, że Aniela Ciskowa 
wystąpiła w grudniu 1946 roku do PCK z prośbą o zapomogę43

, zwracała się też 
o wsparcie do Referatu Opieki Społecznej Wydziału Powiatowego  
w Pszczynie

44
. Tam też szukała pomocy w sprawie zwolnienia męża45

. 
W poszukiwaniach wspierał ją brat Stanisława, lekarz Adam Cisek  

z Krakowa
46

. Finansowo pomagała jej rodzina męża, o czym świadczą 
zawiadomienia z lat 1947-1948 o nadejściu przekazów pocztowych od kilku 
osób z rodziny Cisków

47
. Utrzymywała kontakty z rodziną Cisków, zachowała 
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 MN 1. 35, sygn. 53, k. 1-2 Przepustka Anieli Cisek, przybywającej z ZSRR do 
Dziedzic.  

39
 MN 1.1, sygn.3 k. 2 Kartka pocztowa od [Schapiro] do Anieli Cisek  

w Dziedzicach z informacją o jej mężu Stanisławie, Kamienka (Krasnoarmiejsk),  
20 czerwca 1946. 

40
 MN 1.67, k. 8-11 List od Heleny Pilichowskiej z Nowego Targu do Anieli 

Cisek z informacją o sprawach bieżących, 11 IV 1947. 
41

 MN 1.67, k. 30-33 List Stefanii Ryczywół  do Anieli Ciskowej dotyczący 
sytuacji po powrocie z zesłania, Świdnica 20 VIII [1947], papier, rękopis, 29,6x20,9;  
k. 36-39 List Stefanii Ryczywół do Anieli Ciskowej z informacjami o więzionej w Rosji 
córce Kazimierze i o własnym położeniu, Świdnica 15 IX 1947; k. 40-43  
List Kazimiery Ryczywół do Anieli Ciskowej pisany po jej powrocie do Polski.  
Treść: opis drogi powrotnej do kraju, informacje o podjętej pracy, miejscu zamiesz-
kania, zapytania. Świdnica 23 II 1949. 

42
 MN 1.67, k. 34-35 List Janiny Kołodziej do Bronisławy Cisek z informacją  

o jej stanie zdrowia i sytuacji po powrocie z zesłania, ozdobiony rysunkami kwiatów, 
Rzeszów 26 V 1946. 

43
 MN 1.67, k. 12-13 Pismo Anieli Ciskowej do Polskiego Czerwonego Krzyża 

w Pszczynie z prośbą o zapomogę, Pszczyna 13 XII 1946. 
44

 MN 1.67, k. 14 Pismo wicestarosty Leszczyńskiego wystosowane przez 
Wydział Powiatowy - Referat Opieki Społecznej - do Anieli Ciskowej dot. jej prośby  
o zapomogę, Pszczyna 19 II 1947. 

45
 MN 1.67, k. 19 Brudnopis pisma Anieli Cisek z Dziedzic do Starostwa 

Powiatowego w Pszczynie z prośbą o interwencję w sprawie męża, b.d. 
46

 MN 1.67 k. 1-2 List Adama M. Ciska (brata Stanisława Ciska) do Anieli Cisek 
zamieszkałej w Dziedzicach, zawierający medyczną poradę, informację o rodzinie, 
zapytanie o S. Ciska, Kraków, b.d.; k. 17-18 List Adama M. Ciska (brata Stanisława 
Ciska) do Anieli Cisek zamieszkałej w Dziedzicach, dotyczący powrotu S. Ciska, 
Kraków, 18 VIII 1946. 

47
 MN 1.67, 2. Koperta z nadrukiem: Dr. med. ADAM M. CISEK / b. asystent 

Państw. Szpitala św. Łazarza / Kraków, ul. Wrocławska 11 a, ręcznie zaadresowana  
do Anieli Cisek, ze znaczkiem pocztowym o nominale 5 zł [w kopercie: 6 zawiadomień 
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się korespondencja z Marią Kwaśniewiczową (z domu Cisek)
48

, z Marią 
Golatową (siostrą Stanisława)

49
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              
o nadejściu przekazów pocztowych dla Anieli Ciskowej od kilku osób z rodziny 
Cisków, z lat 1947-1948]. 

48
 MN 1.67, k. 6 List od Marii Kwaśniewiczowej (z domu Cisek) do Anieli 

Ciskowej dotyczący spraw bieżących, Kraków 1 X 1947. 
49

 MN 1.67, k. 15-16 List Marii Golatowej (siostry Stanisława Ciska) do Anieli 
Cisek  dot. m.in. repatriacji Stanisława Ciska, Warszawa 5 IX 1947. 

Bronisława i Andrzej Cisek po powrocie z zesłania. MN, F10378. 
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Aniela Ciskowa wysyłała listy do instytucji w Związku Radzieckim.  

6 października 1946 roku napisała do naczelnika obozu w Kamionce. 

Korespondowała z obrońcą z urzędu Wołonickim, z władzami radzieckimi.  

O pomoc w zwolnieniu męża zwracała się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

Odpowiedzi przychodziły z Biura Prezydialnego Krajowej Rady Narodowej,  

z Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej. Bezpośrednią prośbę  
o interwencję w sprawie męża skierowała też do prezydenta Bolesława Bieruta. 

Mając świadomość warunków panujących w sowieckich łagrach 

wysyłała mężowi paczki. Poświadczają to trzy kwity potwierdzające przesyłki 

oraz zaświadczenie o dezynfekcji wysyłanej garderoby
50

.  

Po zwolnieniu z łagru – zgodnie z wystawionym zaświadczeniem
51

 – 

Stanisław Cisek przebywał w miejscowości Kimry, obwód kaliniński. To tam 

wysyłała 22 i 30 lipca 1950 roku kartki do ojca Bronisława
52

. Stamtąd 

przychodziła też korespondencja Stanisława do żony
53

. 

Stanisław Cisek nie mógł wrócić do kraju, bo wciąż był uznawany  

za radzieckiego obywatela. Żona podejmowała starania, aby udowodnić,  
że Stanisław Cisek ma polskie obywatelstwo. Już w listopadzie 1947 roku 

postarała się w Zarządzie Gminy Czechowice-Dziedzice potwierdzające, że 

Stanisław Ciszek mieszkał tam w latach 1937–1939
54

.  

W roku 1948 Naczelnik Wydziału Konsularnego w MSZ zawiadomił 

Anielę Ciskową o przesłaniu dokumentów do Ambasady RP w Moskwie. 

Równolegle były wysyłane zaświadczenia o jego polskim pochodzeniu
55

,  

ale i one nie przyniosły pozytywnego rezultatu, tym bardziej, że Cisek odbywał 

zasądzony wyrok.  
Aniela Cisek otrzymała pismo (datowane na 2 marca 1949) z  Kancelarii 

Prezydium Rady Najwyższej RSFSR o rozpatrzeniu sprawy dot. ułaskawienia 
Stanisława Ciska

56
. O dokumentach potwierdzających polskie pochodzenie 
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 MN 1.1, sygn. 2 Archiwalia związane z pobytem Stanisława Ciska w obozie  
i na zesłaniu.  

51
 MN, nr inw. 14447. 

52
 MN 1.1, sygn. 3, k. 27, 28 Dwie kartki pocztowe wysłane przez Bronisławę 

Cisek do ojca Stanisława Ciska przebywającego na zesłaniu w miejscowości Kimry, 
obwód kaliniński. 

53
 MN 1.1, sygn.1, k. 48 Karta pocztowa do żony Anieli, Kimry, obwód 

kaliniński, 14 lipca 1950.  
54

 MN 1.1, sygn. 2 k. 27 Zaświadczenie z Zarządu Gminy Czechowice-Dziedzice 
stwierdzające, że Stanisław Cisek zamieszkiwał w latach 1937-1939 na terenie gminy 
Czechowice, 25 listopada 1947.  

55
 MN 1.67, k. 29-30 Przekład urzędowy na język rosyjski zaświadczenia  

o polskim pochodzeniu Stanisława Ciska, Czechowice, 14 czerwca 1948 (pol., ros.);   
k. 31, Odpis uwierzytelniony zaświadczenia o polskim pochodzeniu Stanisława Ciska, 
Czechowice, 14 czerwca 1948, k. 32-33 Pismo z Ministerstwa Administracji Publicznej; 
przekład na język rosyjski zaświadczenia o polskim pochodzeniu Stanisława Ciska, 
Warszawa, 10 sierpnia 1948 (ros.); k. 34-35 Pismo z Ministerstwa Administracji 
Publicznej; przekład na język rosyjski zaświadczenia o polskim pochodzeniu Stanisława 
Ciska, Warszawa, 10 sierpnia 1948 (ros.), 

56
 sygn. 2 k. 36-37 Pismo z Kancelarii Prezydium Rady Najwyższej RSFSR do 

Anieli Cisek o rozpatrzeniu sprawy dot. ułaskawienia Stanisława Ciska, Moskwa,  
2 marca 1949 
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Stanisława Ciska poinformował Anielę w piśmie z 10 czerwca 1949 roku 
Wydział do Spraw Repatriacji i Reemigracji

57
. Jednak dopiero we wrześniu 

1949 roku Konsulat ZSRR w Krakowie poinformował rodzinę Cisków, że –  
w związku z wygaśnięciem układu o regulowaniu spraw obywatelstwa osób  
o podwójnym obywatelstwie – z mocy prawa utracił on radzieckie obywa-
telstwo

58
.  

Prowadzone wielotorowo poszukiwania poświadcza pismo otrzymane 
przez Anielę Cisek w listopadzie 1950 roku. Biuro Informacji i Poszukiwań 
Polskiego Czerwonego Krzyża informowało o negatywnych wynikach 
poszukiwania

59
. 

Rok 1950 przyniósł jednak ostateczne załatwienie sprawy powrotu 
Stanisława Ciska ze Związku Radzieckiego. O możliwości sprowadzenia go  
do Polski poinformowano Bronisławę Cisek pismem Pismo z Gabinetu Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 6 listopada

60
. Ponadto z Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych przysłano dokładne procedury załatwienia tej sprawy
61

.  
W tym samym czasie Aniela Cisek otrzymała pisma z Rady Najwyższej 

ZSRR w sprawie męża62
, który po zwolnieniu z obozu przebywał najpierw w 

miejscowości Kimry, a potem do 18 lipca 1952 roku pracował  
w kołchozie Jekatierimowka, Myszyński Sielsowiet, kalaziński rejon, obwód 
kaliniński

63
. Zatrudnienie w latach 1950-1952 potwierdzają zapisy w książeczce 

pracy kołchoźnika Stanisława Ciska
64

. 
Z tego czasu pochodzi list wysłany do żony. Cisek pisał w nim:  

A gody prochodiat, wsie łuczszije gody.... Już 13 lat wnet, jak żyję w obcym 
kraju. Już wnet 7 lat, jak wojna się ukończyła, a ja ciągle w obcym kraju. Tak mi 
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 Seria 67, k. 48 Pismo z Biura Konsularnego - Wydziału do Spraw Rapatriacji  
i Reemigracji do Anieli Cisek w Pszczynie dotyczące dokumentów potwierdzających 
polskie pochodzenie jej męża, Stanisława Ciska; podpisał Naczelnik Wydziału  
E. Paszkowski, Warszawa, 10 czerwca 1949. 

58
 MN 1.1, sygn. 2, k. 38 Pismo z Konsulatu SSSR w Krakowie do Stanisława 

Ciska informujące, że w związku z wygaśnięciem układu regulującego sprawy 
obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie, utracił on radzieckie obywatelstwo, 
Kraków, 11 listopada 1949. 

59
 MN 1.67, k. 51 Pismo z Biura Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego 

Krzyża do Anieli Cisek zamieszkałej w Pszczynie z informacją o negatywnych 
wynikach poszukiwania jej męża, Stanisława Ciska, Warszawa 3 listopada 1950. 

60
 MN 1.1, sygn. 2 k. 40 Pismo z Gabinetu Ministra Obrony Narodowej  

do Bronisławy Cisek w sprawie sprowadzenia ojca Stanisława Ciska ze Związku 
Radzieckiego, Warszawa, 6 listopada 1950. 

61
 MN 1.1, sygn.2, k. 41 Pismo z Ministerstwa Spraw Zagranicznych  

do Bronisławy Cisek dotyczące repatriacji z ZSRR Stanisława Ciska (opis procedury 
załatwiania sprawy), Warszawa, 11 listopada 1950. 

62
 MN 1.1, sygn. 2, k. 42, 43 Wiadomość [dla Anieli Cisek] o przesłaniu 

[Stanisława Ciska], 20 listopada 1952, (ros.). 
63

 MN 1.1, sygn. 2, k.3-6 Zaświadczenie (sprawka) dotyczące pracy Stanisława 
Ciska w kołchozie Po Stalinskom Puti, myszynskij sowiet, kaliazimskij rejon, obwód 
kaliniński, 21 lipca 1952 (ros.); MN, nr inw. 14452 Książeczka pracy kołchoźnika 
Stanisława Ciska z lat 1950-1951.  

64
 MN, nr inw. 14452  Książeczka pracy kołchoźnika Stanisława Ciska, 1950-52 
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żal, że ostatnie młode lata tak marnie przepadają, ostatnie młode lata. Mnie już 
dzisiaj 48 rok! Żeby ty znała, jak ja strasznie chcę wyjechać!65

 

Komentarz do korespondencji Cisków mogą być słowa Anny Milews-
kiej-Młynik, która podkreślała, że: 

List Stanisława Ciska dowodzi, że odseparowanie od własnego środowiska  
w jego przypadku nie potrafiło zniszczyć więzi z przeszłością, choć kruszyło 
niektóre zewnętrzne oznaki polskości. Pozostawało uczucie osamotnienia, 
niechęć do świata, w którym przyszło mu żyć i wielka tęsknota za bliskimi.  
Z całej, zachowanej do dziś korespondencji Stanisława Ciska przebija poczucie 
doznanej krzywdy. Jednak ten udręczony, bardziej psychicznie niż fizycznie 
człowiek zachował jeszcze możliwości i siły, by dzielić się swoimi problemami 
z żoną, do której często słał listy. Niektórym i to nie było dane

66
. 

Kiedy pojawiła się nadzieja na powrót Ciska do kraju, Aniela Ciskowa 
starała się o zapewnienie mu środków finansowych. Świadczą o tym pisma  
z Narodowego Banku Polskiego (Departament Zagraniczny)

67
 oraz przekaz 

pieniężny dla Stanisława Ciska od Anieli Ciskowej za pośrednictwem  Oddziału 
Gosbanka

68
. 

W lipcu 1952 roku Stanisław Cisek otrzymał korespondencję  
z Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie zawierającą pouczenie dla 
cudzoziemców przyjeżdżających do Polski i bilety kolejowe oraz zaświadczenie  
na ulgowy przejazd, do czego były uprawnione osoby powracające w ramach 
akcji repatriacyjnej

69
.  

Do Polski przybył 31 lipca 1952 roku. W Pomocniczym Punkcie 
Repatriacyjnym w Terespolu został zaopatrzony w dokument będący 
wnioskiem udzielenie pomocy doraźnej repatriantowi Stanisławowi Ciskowi

70
. 

Po pow-rocie do kraju zamieszkał w Pszczynie. Jako obywatel radziecki musiał 
regularnie meldować się w konsulacie ZSRR w Krakowie. Dopiero w 1957 
roku otrzymał pismo od dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw 
Repatriacji w sprawie obywatelstwa polskiego

71
. 
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 MN 1.1, sygn.1, k. 11-12. 
66

 A. Milewska-Młynik, Przeżywanie „kraju niewoli”… op. cit., s. 166. 
67

 MN 1.67, k. 28 Pismo z Narodowego Banku Polskiego do Ciskowej Anieli 
dotyczące przekazania Stanisławowi Marianowi Ciskowi pieniędzy na powrót do kraju, 
Warszawa, 16 VI 1951. 

68
 MN 1.67, k. 29 Raspiska. Przekaz pieniężny dla Stanisława Ciska od Anieli 

Ciskowej za pośrednictwem  Oddziału Gosbanka, podpis Stanisława Ciska, 24 V 1951. 
69

 MN 1.1, sygn. 2 k. 44 Koperta z nadrukiem AMBASADA RZECZY-
POSPOLITEJ POLSKIEJ W MOSKWIE zaadresowana do Stanisława Ciska, k. 45. 
Dwa bilety kolejowe Stanisława Ciska, 27 lipca 1952, i pouczenie dla cudzoziemców 
przyjeżdżających do Polski (ros.), k. 46, 47, 48. Zaświadczenie nr 72227 na ulgowy 
przejazd osoby przybywającej lub powracającej w ramach akcji repatriacyjnej – 
Stanisława Ciska, Terespol, 12 czerwca 1952. 

70
 MN 1.67, k. 4 Wniosek o udzielenie pomocy doraźnej dla repatrianta 

Stanisława Ciska, Szczecin [1952]. 
71

 MN 1,67, k. 5 Pismo dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw 
Repatriacji nr Br/241/57 do Stanisława Ciska w Pszczynie w sprawie obywatelstwa 
polskiego, Warszawa, 18 I 1957. 
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Został ponownie zatrudniony jako nauczyciel w Liceum Ogólno-
kształcącym im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie

72
. Pracował tam  

do emerytury, na którą przeszedł w roku 1969. W listopadzie 2010 roku 
odsłonięto tablicę upamiętniającą Stanisława Ciska (1904-1996) ochotnika 
wojny polsko-bolszewickiej 1920, sybiraka i łagiernika 1940-1952. Staraniem 
Koła Sybiraków w Tychach zorganizowana została towarzysząca uroczystości 
wystawa o Sybirze i miejscowych Sybirakach. Na spotkanie zaproszono rodzinę 
Stanisława Ciska: córkę Bronisławę Pastwińską, syna Andrzeja Ciska i zięcia 
Romana Pastwińskiego. Tablicę odsłonił wnuk Maciej Pastwiński

73
. 

Stanisław Cisek był członkiem Związku Sybiraków. Do Związku 
należała też jego żona

74
. Obydwoje zostali uznani za osoby pokrzywdzone  

w wyniku represji, co poświadczają zaświadczenia Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych. Aniela Cisek miała też status 
inwalidy wojennego. Stanisław Cisek został zrehabilitowany przez władze 
Federacji Rosyjskiej w 1992 roku

75
.   

Zmarł 31 stycznia 1996 roku w Pszczynie, Aniela Cisek odeszła w 2004. 
Pośmiertnie została odznaczona Krzyżem Zesłańców Sybiru

76
.  
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 MN 1.67, k. 50 Odpis uwierzytelniony Karty Repatriacyjnej Stanisława Ciska; 
zgodność z oryginałem potwierdzona przez Dyrektora Szkoły mgr Jana Ziębę, Pszczyna 
21 maja 1957. 

73
 Tablica pamiątkowa dla sybiraka Stanisława Ciska, https://www.sybiracy 

zg.pl/?p=660 [dostęp 4.11.2020]. 
74

 Legitymacja nr 35298 Związku Sybiraków (oddział w Katowicach)  
na nazwisko: Cisek Stanisław; nr z nr 35297 na nazwisko: Aniela Cisek.  

75
 MN, nr inw. 14559 Zaświadczenie o rehabilitacji Stanisława Ciska, 9 IV 1992. 

76
 MN, nr inw. E16248 Legitymacja Anieli Cisek.  


