KATARZYNA ŚLIWOWSKA

POD OPIEKĄ KOMUNISTÓW.
POLSKI DOM DZIECKA W BOLSZOJ JERBIE
W LATACH 1943-46
Jednym z podstawowych instrumentów polityki okupacyjnej władz
sowieckich na zajętym w 1939 roku terytorium II Rzeczypospolitej były
aresztowania i masowe deportacje obywateli polskich na Sybir. Tragedia
wywózek dotknęła również najmłodszych. Dzieci wywiezione wraz z rodzinami
w głąb ZSRS, w obliczu nowej rzeczywistości szybko doroślały. Te, które
ukończyły 12 lat, musiały pracować. Młodsze, jeżeli pozostawały bez opieki
dorosłych, trafiały do sowieckich domów dziecka, gdzie groziło im wynarodowienie. Dlatego też jednym z najważniejszych zadań, jakie postawiła przed
sobą utworzona w Moskwie w 1941 r. polska ambasada, była organizacja
polskich sierocińców na terenie Związku Sowieckiego. Jeden z nich powstał
w miejscowości Bolszaja Jerba, położonej u podnóża Gór Sajańskich,
w Krasnojarskim Kraju. Dyrektorem placówki został Franciszek Karpiński,
przedwojenny wykładowca chemii na Uniwersytecie Stefana Batorego
w Wilnie, a jego zastępczynią Apolonia Karp, piastująca również funkcję męża
zaufania w tym rejonie.
Dzięki działaniom ambasady oraz pomocy materialnej i rzeczowej
nadsyłanej ze świata, można było zapewnić utrzymanie, opiekę lekarską,
edukację i wychowanie w sierocińcach. Jednak wraz z rozbudową jednostek
Armii gen. Andersa działania ambasady napotykały na coraz większe trudności.
Sytuację pogorszyły wydarzenia na froncie na przełomie 1942 i 1943 r., które
spowodowały, że strategiczna pozycja ZSRS uległa diametralnej zmianie.
Zwycięstwa Armii Czerwonej sprzyjały zaostrzeniu konfliktu polskosowieckiego, co szybko znalazło odzwierciedlenie w politycznych decyzjach
Sowietów. Dotyczyły one również polskich placówek opiekuńczych.
16 stycznia 1943 r. Sowieci wydali rozporządzenie w sprawie likwidacji
polskiej sieci opieki. Zaczęto zamykać polskie szkoły, w lutym zamknięto
delegatury. Najszybciej i najbardziej brutalnie zakłady opieki niszczono
na północy i w centrum ZSRS: personel zwalniano, placówki likwidowano,
a pensjonariuszy przenoszono do innych, często dzieląc zżyte ze sobą grupy.
Na południu wszystko było rozłożone w czasie. Miejscowe władze starały się
nie likwidować stworzonych przez ambasadę struktur, a jedynie wyznaczać
sowieckie kierownictwo i własny personel. W podobny sposób postąpiono
w Polskim Domu Dziecka w Bolszoj Jerbie, gdzie stanowisko kierownika
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powierzono Rosjance – Marii Andrejewnej Pluszczyk z rejonu bogradzkiego,
a dom dziecka przyszedł pod kontrolę władz sowieckich. Starsze dzieci musiały
chodzić do siedmioklasowej szkoły sowieckiej.
Kiedy w kwietniu 1943 r. Niemcy poinformowali o odkryciu zbiorowych
grobów polskich oficerów rozstrzelanych przez NKWD pod Katyniem, ZSRS
zerwał stosunki dyplomatyczne z polskim rządem, a ambasadę w Kujbyszewie
zlikwidowano. Polskie sierocińce zyskały nowych opiekunów…
W dniach 9-10 czerwca 1943 r. odbył się w Moskwie założycielski zjazd
Związku Patriotów Polskich – organizacji podporządkowanej władzom ZSRS.
Przewodniczącą Związku została Wanda Wasilewska, sekretarzem generalnym
Aleksander Juszkiewicz. Podczas zjazdu wezwano do:
Jak najczynniejszego współdziałania z władzami radzieckimi w kierunku
zorganizowania i normalnego funkcjonowania na terenie ZSRR, wszędzie tam,
gdzie są skupiska wychodźstwa polskiego, szkół polskich, kursów języka
polskiego i literatury, historii i geografii Polski, polskich przedszkoli oraz
wszelkich placówek kulturalno-oświatowych1.

Personel i wychowankowie Polskiego Domu Dziecka w Bolszoj Jerbie,
ZSRR, 1942-1943; ze zbiorów Muzeum Pamięci Sybiru

Kolejną instytucją, która miała zajmować się polskimi dziećmi, był
powołany 30 czerwca 1943 r. Komitet do Spraw Dzieci Polskich,
tzw. Kompoldiet, obejmujący swoim zasięgiem wszystkie republiki związkowe.
Pierwszym jego przewodniczącym został Grigorij Ignatjewicz Iwanienko.
Z ramienia ZPP do Komitetu należeli: Stanisław Skrzeszewski (zastępca
przewodniczącego) oraz Henryk Wolpe. W terenie Komitet działał poprzez
inspektorów terenowych. Funkcję tę sprawowali zazwyczaj Polacy – nauczy1
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ciele z wyższym wykształceniem, członkowie ZPP, delegowani przez Komitet
Obwodowy ZPP i zaaprobowani przez Kompoldiet. Do głównych zadań instytucji
należało: zorganizowanie żłobków, przedszkoli, domów dziecka lub grup
polskich przy istniejących placówkach sowieckich, tworzenie szkół i klas przy
szkołach sowieckich oraz pozaszkolnych instytucji dziecięcych, opracowanie
dokumentów, organizacja kursów doszkalających, przeprowadzanie kontroli
w terenie, centralny zakup książek dla polskich instytucji dziecięcych oraz
wydawanie i wysyłanie książek i literatury dziecięcej. Lokalnych urzędników
zobowiązano do otwierania przy domach dziecka gospodarstw pomocniczych,
co miało pomóc w dożywianiu dzieci. Sierocińce miały być zaopatrywane przez
bazy Uprosobtorga (specjalny urząd zaopatrujący Polaków) z zapasów pozostałych w magazynach przejętych od ambasady i delegatur polskich. Planowano
też organizację warsztatów, kółek zainteresowań (dramatycznych, rękodzielniczych, recytatorskich, tańca, śpiewu), udział dzieci w przygotowaniu polskich
i sowieckich świąt narodowych. Poprawiło się nieco zaopatrzenie w pomoce
naukowe. Zaczęły się ukazywać programy nauczania i książki w języku polskim.
Od 1943 r. wydawany był „Płomyczek”.

Dziewczęta z Polskiego Domu Dziecka w Bolszoj Jerbie, ZSRS, 1943,
ze zbiorów Muzeum Pamięci Sybiru

Wszystkie działania Komitetu były oparte i wzorowane na systemie
sowieckim, wszelkie inicjatywy ustalane w gronie partyjnym, a wydawane
instrukcje i dokumenty w znacznej mierze były zbliżone do ich sowieckich
odpowiedników. Wkrótce władze sowieckie uruchomiły maszynę propagandową, której celem była dyskredytacja wcześniejszych działań podejmowanych
przez ambasadę. Podkreślały, że stan domów dziecka w większości przypadków
był opłakany, że prowadzili je przypadkowi ludzie, niekontrolowani i nie przejawiający troski o dzieci, praca szkolna stała na bardzo niskim poziomie,
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a wychowanie dzieci było prowadzone w duchu antysowieckim. Argumenttowano w ten sposób konieczność „uporządkowania” placówek i redukcję ich
liczby. Nie ulega jednak wątpliwości, że bez dalszej pomocy i opieki organizowanej przez Kompoldiet polskie dzieci nie miałyby najmniejszych szans
na przeżycie i na powrót do kraju.
Warunki panujące w sierocińcu w Bolszoj Jerbie po 1943 r. opisywała
tamtejsza nauczycielka i opiekunka Katarzyna Żdanowicz, była pracownica
delegatury w Krasnojarsku:
Podręczników oczywiście nie miałyśmy, brakowało też zeszytów, papieru
i niezbędnych pomocy naukowych więc improwizowałyśmy, jak mogłyśmy.
Dzieci były dobre, posłuszne, chętnie uczyły się. Były nieźle, jak na wojenne
czasy, karmione i odziane. Oprócz przydziałów żywności od władz radzieckich
nadal funkcjonowała pomoc z byłej Delegatury i nowopowstałego w 1943 roku
Związku Patriotów Polskich2.

Apolonia Karp z dziećmi, Bolszaja Jerba, ZSRS, 1942–1943,
ze zbiorów Muzeum Pamięci Sybiru

Ze wspomnień Katarzyny Żdanowicz wynika, że objęcie funkcji
kierowniczki sierocińca przez Rosjankę nie wpłynęło w znaczący sposób
na funkcjonowanie placówki. Żdanowicz zawdzięcza Rosjance uratowanie jej
przed mobilizacją do tworzącej się armii Berlinga. Przekonała władze,
2

Wspomnienia Katarzyny Gruberowej z domu Żdanowicz, z zasobów Muzeum
Pamięci Sybiru, s. 35.
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tłumacząc, że w domu dziecka musi być przynajmniej jedna wykwalifikowana
nauczycielka.
Były dyrektor sierocińca, Franciszek Karpiński, został aresztowany przez
Sowietów w 1945 r. Helena Błażewicz, wykształcona przed wojną nauczycielka, która do Bolszoj Jerby przybyła w maju tr. wspominała:
Dyrektor wraz z dziećmi uprawiał ziemię przy domu, nawadniał ziemię
z potoku i u nas ogrodowizna bujała, a obok kołchoźne zboże nie wróciło
zasianego ziarna. Przez całą zimę dzieci miały każdego dnia po marchewce,
a pod koniec zimy po rzepie. Mieliśmy swoją kapustę i inne warzywa. Mąkę
dostawaliśmy z rejonu, kucharki same piekły chleb, był przypiek. To zgubiło
dyrektora. Władze zechciały, żeby dyrektor objął dyrektorstwo w kołchozie,
na co p. Karpiński nie zgodził się, więc znaleźli oszukańczy powód i aresztowali
go, znikł bez śladu3.

Dziewczęta z Polskiego Domu Dziecka w Bolszoj Jerbie, ZSRS, 1942-1943,
ze zbiorów Muzeum Pamięci Sybiru
3

Wspomnienia Heleny Błażewicz, ze zbiorów Muzeum Pamięci Sybiru,
ADZiD/MP 178/23, s. 14.
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Helena Błażewicz odpowiadała w sierocińcu za kwestie wychowawcze.
Z Planu pracy wychowawczej na lata 1945-1946, którego była autorką wynika,
że w szkole istniało 5 grup: grupa I (klasy V, VI, VII, wychowawczynią była
Bronisława Wiśniewska), grupa II (klasa IV, wychowawczynią była Helena
Sztukowska), grupa III (klasa III, wychowawczynią była Sławomira
Zawistowska), grupa IV (klasa II, wychowawczynią była Jadwiga Karpówna)
i grupa V (klasa I i przedszkole, wychowawczynią była Helena Chrostowska).
Treść planu pracy wychowawczej dobitnie pokazuje, w jakim duchu miały być
kształcone polski dzieci przebywające w sierocińcach, nad którymi pieczę
sprawował Kompoldiet i ZPP. W ramach wychowania kulturalno-oświatowego
dzieciom należało urządzać pogadanki o treści politycznej, przygotowywać
imprezy na polskie i sowiecki uroczystości państwowe, uczyć je tańców
(mazurka, polki, poloneza) i zaznajamiać z najbliższą okolicą. Nauczycielka
zaplanowała też zajęcia praktyczne: cerowanie pończoch, skarpet, rękawiczek,
czapek, dyżury w sypialniach, w stołówce i w kuchni, pracę w polu, ogrodzie
i w lesie. Plan pracy był utrzymany w duchu sowieckiej propagandy, co było
szczególnie widoczne we fragmencie dotyczącym pracy politycznowychowawczej, która
ma na celu nakreślić te wszystkie punkty, po których dziecko przechodząc
od jednego do drugiego, będzie stawało się człowiekiem świadomym
politycznie, zobowiązanym swemu narodowi i ludzkości. Osiąga się to drogą
wpojenia dziecku pewnych prawd ekonomiczno-społecznych rzucających
światło na stosunki polityczne między narodami i państwami, a także wewnątrz
społeczeństwa między klasami jego4.

Helena Błażewicz zamierzała omawiać “błędy historyczne” i podkreślać
pozytywne wydarzenia z przeszłości, jakimi miały być Chrzest Polski, unia
z Litwą, Łokietek i Grunwald, tolerancja religijna złotego wieku, Konstytucja
3 Maja czy prace Komisji Edukacyjnej. Jej zdaniem należało też podkreślać,
że Niemcy to odwieczny wróg, a Polska może sobie pomóc tylko „przez
zawarcie i utrzymanie ścisłego sojuszu z tym państwem, które szczęśliwym
trafem jest jednym z naszych silnych sąsiadów”5.
Plan pracy na poszczególne kwartały zakładał przeznaczenie trzydziestu
godzin na czytanie gazet i książek o treści politycznej oraz omawianie
aktualnych wydarzeń politycznych. Piętnaście godzin miało zająć omówienie
wydarzeń z historii Polski. Wychowawcy mieli przygotować uroczystości
z okazji dożynek, imienin dyrektora, piętnastej rocznicy utworzenia Chakaskiego Obwodu Autonomicznego, rocznicy rewolucji październikowej, święta
odzyskania niepodległości przez Polskę, rocznicy Powstania Listopadowego
czy śmierci Adama Mickiewicza. Dzieci miały nauczyć się pieśni: Niesiemy
plon, Sto lat, Dzień dzisiejszy upragniony, Hej z góry jadą Mazury,
Warszawianka, Bracia do bitwy nadszedł czas. Starsza młodzież miała brać
udział w uroczystościach urządzanych przez ZPP np. w akademii z okazji
drugiej rocznicy założenia ZPP.
4

Plan pracy wychowawczej w polskim domu dziecka w Bolszoj Jerbie na rok
1945-46, ze zbiorów Muzeum Pamięci Sybiru, ADZiD/MP 178/21
5
Ibidem.
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Statut polskiego domu dziecka opracowany przez Kompoldiet
przewidywał w każdej tego typu placówce zatrudnienie przez wydziały zdrowia
lekarza i pielęgniarki. Z realizacją tego przepisu było różnie. W większości
domów dziecka pracowały pielęgniarki najczęściej przyuczone do tej funkcji.
W niektórych byli także lekarze, zazwyczaj na niepełnych etatach. Jednak
najczęściej (także w przypadku Bolszoj Jerby) sierocińce były co jakiś czas
wizytowane przez wyspecjalizowane osoby i wówczas odbywał się przegląd
lekarski dzieci.

Personel i wychowankowie Polskiego Domu Dziecka w Bolszoj Jerbie,
ZSRS, 1942-1946, ze zbiorów Muzeum Pamięci Sybiru

Jednym z podopiecznych Domu Dziecka w Bolszoj Jerbie był Edward
Cymerman, deportowany w lutym 1940 roku wraz z rodzicami i czworgiem
rodzeństwa ze Śmigłowa (pow. Zaleszczyki) w lasy tajgi syberyjskiej.
Po amnestii rodzinie udało się przedostać do Kańska. Ojciec wstąpił do armii
Berlinga, matka poważnie zachorowała i nie mogła zaopiekować się młodszymi
dziećmi – trafiły one najpierw do sowieckiego domu dziecka, a później
do placówki w Bolszoj Jerbie. Po pewnym czasie dotarło tam również starsze
rodzeństwo. Edward Cymerman wspominał, że pożywienia w sierocińcu
nie było zbyt dużo. Chłopcy walczyli więc o kolejkę do noszenia wody
z pobliskiej rzeki do dwustulitrowej beczki. Za jej napełnienie dostawało się
dodatkową kromkę chleba. Próbowano też innych sposobów na zaspokojenie
swojego głodu. Pod barakiem, w którym mieszkali chłopcy, znajdowała się
piwnica. Chłopcy wydłubali więc nożami dziurę i podkradali z niej ziemniaki,
które później piekli w ognisku w lesie. Był też czas na drobne przyjemności.
Zimą rzeka Jerba potężnie wylewała. Tworzyła się szeroka tafla lodu. Robiono
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więc prowizoryczne łyżwy – z drewna, podbite drutem lub sanki i „zażywano”
zimowych zabaw.
Repatriacja wychowanków polskich szkół, domów dziecka i innych
placówek stała się możliwa po podpisaniu 6 lipca 1945 r. przez władze Polski
„Ludowej” i Sowietów umowy „O prawie zmiany obywatelstwa radzieckiego
przez osoby narodowości polskiej i żydowskiej, mieszkające w ZSRR, i o ich
ewakuacji do Polski oraz o prawie zmiany obywatelstwa polskiego przez osoby
narodowości rosyjskiej, ukraińskiej, białoruskiej, rusińskiej i litewskiej,
mieszkające na terytorium Polski, i o ich ewakuacji do ZSRR”.
Zgodnie z uchwałą Rady Komisarzy Ludowych ZSRS w sprawie
ewakuacji dzieci polskich z ZSRS do Polski w końcu 1945 r. i na początku
1946 r. repatriacja dzieci przebywających w domach dla dzieci polskich
i innych placówkach na całym terytorium ZSRS wraz z pracownikami tych
placówek i ich rodzinami miała się odbywać transportem kolejowym
w zorganizowanych grupach i ustalonych terminach. Odpowiedzialnością za
przeprowadzenie repatriacji obarczono Ludowe Komisariaty Oświaty republik
autonomicznych i krajowe wydziały oświaty w republikach związkowych.
Organy te miały zaopatrywać dzieci w ubranie, żywność i pieniądze na wydatki
w podróży. Zatwierdzały też imienne listy repatriowanych osób. Na mocy
uchwały w istniejącej placówce w Zagorsku zorganizowano ewakuacyjny dom
dziecka, w celu sprawnego wyjazdu do Polski niewielkich grup.
Mimo powyższych postanowień i oficjalnych zgód sprawa powrotu
do Polski ciągle się odwlekała. Władze sowieckie komplikowały kwestie
formalno-prawne (żądając np. przedstawienia oryginalnych dokumentów sprzed
1939 r. od osób wnioskujących o polskie obywatelstwo czy uzyskania pisemnej
zgody rodziców znajdujących się na terytorium ZSRS na wyjazd ich dzieci
wraz z mającymi się repatriować sierocińcami), nie bez znaczenia były
tu też warunki klimatyczne i wielkie odległości.
W lutym 1946 r. ruszyły pierwsze transporty. Repatrianci jechali głównie
w wagonach towarowych, choć niektórych zabierały też pociągi pasażerskie.
Na wyznaczonych stacjach raz na dobę otrzymywali gorące posiłki. Transport
konwojowały służba ochrony kolei, bliżej granicy z Polską pojawiali się
też funkcjonariusze NKWD.
Na potrzeby repatriacji również w Polskim Domu Dziecka w Bolszoj
Jerbie sporządzono spis wychowanków. Według stanu na dzień 1 marca 1946 r.
znajdowało się w nim 107 dzieci. Wśród nich było rodzeństwo niemieckie:
Wiera/Berta, Adolf, Waldemar Depelsztein, Ukrainka – Maria Polańska, oraz
dwoje dzieci rosyjskich: Klara Korowiec i Włodzimierz Kisielow. Zgodnie
z przepisami dzieci narodowości innej niż polska i żydowska nie podlegały
repatriacji. Należało umieścić je w sowieckich domach dziecka. Dzieci
narodowości rosyjskiej, ukraińskiej, białoruskiej i innej, których rodzice byli
obywatelami polskimi i mieszkali w Polsce lub służyli w Wojsku Polskim
mogły podlegać ewakuacji dopiero wtedy, gdy Kompoldiet uzyska od nich
wiadomości, że pozostają oni w Polsce i życzą sobie przyjazdu dzieci do Polski.
Repatriacji nie podlegały też dzieci do lat czternastu, których rodzice
przebywali w więzieniach i łagrach. Dzieci w wieku 14-18 lat jeśli chciały
wyjechać do Polski, musiały składać pisemne podanie.
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Do losu niemieckiego rodzeństwa z Bolszoj Jerby nawiązuje Katarzyna
Żdanowicz:
Słyszałam, że był bardzo smutny incydent – mianowicie wśród dzieci
polskich było jedno rodzeństwo niemieckie, chłopak i dziewczynka w wieku
10-12 lat, prawdopodobnie dzieci Niemców zesłanych na Syberię w 1941 r.
z republiki Powołża. Dzieci te mówiły dobrze po polsku i nie miały żadnych
problemów w domu dziecka. Miejscowe władze zdecydowały, że ta dwójka
dzieci nie wyjedzie do Polski. Bardzo to wszystkie dzieci przeżyły, gdyż przez
te kilka lat zdążyły się zżyć, zaprzyjaźnić. Przeniesiono je do rosyjskiego domu
dziecka6.

W związku z tym, że część dzieci zabierali ze sobą rodzice, na liście
repatriacyjnej pojawiały się wolne miejsca. Pracownicy zamieniali więc
nazwiska tym dzieciom, które nie mogły wrócić, po czym uczyli ich nowych
imion i nazwisk, tak, by wszystko wyglądało prawidłowo podczas kontroli.
Helena Błażewicz w swoich notatkach zapisała, że na liście repatriacyjnej
nie umieszczono rodzeństwa Szczepińskich. Ich rodzice zmarli na zesłaniu,
sowieckie władze uważały więc ich „za swoich”. Na szczęście najstarszy
z rodzeństwa – Alfred, pamiętał skąd pochodzili. Dzięki temu mogli wrócić do
Polski.
Dla wychowanków z Bolszoj Jerby upragniony dzień wyjazdu nadszedł
wreszcie wiosną 1946 r. Przewieziono ich na stację Son, gdzie czekały
udekorowane zielenią wagony z napisem: „Wracamy do Ciebie ukochana
Ojczyzno”.
Stanisława Mroziewska, córka pracującej w sierocińcu Marii Mrozieskiej, tak zapamiętała ten moment:
Żegnamy się z Rosjanami. Prości, przemili ludzie, ściskają nas, płaczą
i mówią: „Wy już doczekaliście wolności, a kiedy my się doczekamy”. My i Oni
czekali na tą chwile bardzo długo … Pociąg rusza i znowu pieśń „Boże coś
Polskę”. Odjeżdżamy tym razem w otwartych wagonach. Nie towarzyszy nam
już NKWD, ani żołnierze radzieccy. Po drodze oglądamy miasta Nowosybirsk,
Tomsk, Omsk. Mijamy góry Ural. Wreszcie Europa. Jesteśmy w Moskwie
na dworcu Białoruskim. Stoimy tam 3 dni. Śladów wojny w Moskwie nie widać.
Panie pracujące w Ambasadzie Polskiej w Moskwie organizują nam dzieciom
i młodzieży (mam wtedy 16 lat) wycieczkę po Moskwie. Jedziemy metrem,
jesteśmy na Placu Czerwonym. Wszystko nas zadziwia7.

Transport z dziećmi z sierocińca w Bolszoj Jerbie 22 kwietnia 1946 r.
dotarł do Gostynina. Tam, w salach Szpitala Psychiatrycznego zorganizowano
Dom Repatriacyjno-Rozdzielczy dla dzieci wracających z ZSRS. Z Bolszoj
Jerby zarejestrowano 69 dzieci. Na miejscu okazało się, że wiele z nich
przyjechało chorych na malarię, choroby płuc. grzybicę, jaglicę. Tą ostatnią
chorobą, według opinii kierownictwa Domu Repatriacyjno-Rozdzielczego,
najbardziej zagrożeni byli właśnie wychowankowie Domu Dziecka z Bolszoj
6

Wspomnienia Katarzyny Gruberowej z domu Żdanowicz, ze zbiorów Muzeum
Pamięci Sybiru, s. 36.
7
Stanisława Urbanowicz, Syberyjska gehenna, ze zbiorów Muzeum Pamięci
Sybiru, ADZiD/W/3, s. 172.
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Jerby. Na 69 repatriowanych z tego domu dzieci jaglicę stwierdzono u 6 wychowanków, 33 było podejrzanych o tę chorobę, a 17 cierpiało na zapalenie
spojówek.
W wyniku działań rozdzielczych dzieci z Domu Dziecka z Bolszoj Jerby
skierowano do Domu Dziecka Centralnego Komitetu Opieki Społecznej
w Romanowie-Brużycach oraz do Domu obserwacyjno-rozdzielczego Państwowego Pogotowia Opiekuńczego we Wrocławiu. Stamtąd przekierowano je
do sierocińca w Szklarskiej Porębie.

