
 
 
 
 
 
 

ADAM CZESŁAW DOBROŃSKI 
 

WSPOMINANIE SYBIRAKÓW 
 
 
W 2021 roku obchodzimy osiemdziesiątą rocznicę rozpoczęcia wojny 

niemiecko-sowieckiej, czwartej wielkiej wywózki obywateli polskich  
na wschód, podpisania układu Sikorski-Majski. Zmieniła się wówczas 
konfiguracja państw biorących udział w II wojnie światowej, wzrosły nadzieje 
na szybszy finał sprawy polskiej, choć pozostały pytania o los Polaków 
żyjących pod okupacją niemiecką, walczących na zachodzie Europy, 
rozproszonych na bezkresach Syberii, Kazachstanu i Rosji północnej. Piszę ten 
tekst przed Świętem Zmarłych, a wcześniej zebraliśmy się w Muzeum 
Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu (woj. podlaskie)  
na wspominanie dra. Adama Wołka, zmarłego 8 stycznia bieżącego roku. Był 
ziemianinem, sybirakiem, po wojnie pracownikiem Instytutu Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach, autorem licznych publikacji 
– także w „Zesłańcu” – muzealnikiem, człowiekiem wielu pasji oraz dobrego 
serca. Na podstawie tej biografii można wskazać kilka zjawisk i procesów, o 
których mniej się mówi. 

Pokolenia sybiraków 

Dziadek Adama Wołka – Gustaw urodził się w 1856 roku w Wilnie, 
 tam dał się poznać jako księgarz (księgarnię tą nabyła w 1879 r. Eliza Orzeszkowa) 
i wydawca. Aresztowany w Rydze, został skazany na 5 lat zesłania za działalność 
socjalistyczną, co przypomina casus Józefa Piłsudskiego. Niejako po drodze,  
w więzieniu w Wilnie, Wołk wziął ślub. Żona Barbara podążyła dobrowolnie  
za mężem, na Syberii urodziły się dzieci, ale żadne z nich nie przeżyło  
w tamtejszych warunkach. Po powrocie z zesłania Wołkowie osiedli na historycz-
nym Podlasiu, Gustaw dzierżawił majątki, aż w 1902 roku kupił dobra Czartajew. 
Tym samym nawiązał do rodzinnych tradycji ziemiańskich; ród Wołków herbu 
Wieże wywodził się ze Smoleńszczyzny.  

Ojciec Adama – Stanisław urodził się na Podlasiu, w Rudce, przejął 
majątek po swym ojcu Gustawie. O Syberii opowiadała babcia, nowe 
wydarzenia przyniosła wojna światowa, z radością powitano niepodległość 
Polski, boleśnie zakłóconą agresją wojsk bolszewickich w 1920 roku. Cenną 
pamiątką z tej nowej wojny był mundur żołnierski Stanisława. W II RP S. Wołk 
objął posadę starosty w pow. kosowskim (woj. stanisławowskie), a następnie 
został burmistrzem w Równem (woj. wołyńskie). Na Kresach syn Adam 
rozpoczął naukę, przerwaną przez wybuch II światowej. Szczęśliwie ojciec i syn  
1 września 1939 r. byli jeszcze w Czartajewie. Po 17 września Stanisław się 
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ukrywał, majątek przejął i rozgrabił wybrany przez agresorów komitet fornalski. 
Rodzina Wołków postanowiła przeprawić się przez Bug do Generalnego 
Gubernatorstwa co niezupełnie się udało, bo zdradził przewodnik 
współpracujący z okupantami sowieckimi.  

13 kwietnia 1940 roku NKWD wywiozło do północnego Kazachstanu 
między innymi: babcię Barbarę Wołk (lat 83), drugą babcię Benignę Urbańską 
(przeżyła rewolucję w Rosji) z córką Stefanią, Adama Wołka (lat 11) i jego 
brata Krzysztofa (lat 3). Rodzice przebywali wówczas po stronie niemieckiej, 
ojciec został wywieziony w końcu 1944 roku, już „po wyzwoleniu”, do obozu 
w Ostaszkowie. Adam Wołk wyliczył, że z całej jego rodziny, uwzględniając 
rodzeństwo ojca i matki, Sowieci wywieźli na Sybir 15 osób, z nich wróciło  
do kraju sześcioro (40%), czworo mężczyzn wyszło z ZSRS z armią  
gen. W. Andersa i ci osiedli w Kanadzie, zaś pięcioro (co trzeci) zmarło lub 
zaginęło. I jeszcze inna statystyka podana przez A. Wołka: przedstawiciele 
trzech pokoleń omawianej rodziny płci męskiej, przeżyli na zesłaniu  
na terenach Rosji 16 lat: dziadek Gustaw – 8 lat, jego syn Stanisław – 1,5 roku, 
dwaj wnukowie Adam i Krzysztof – po 6 lat i 2 miesiące. Tragiczna  
to kontynuacja na przykładzie jednego kresowego rodu ziemiańskiego.  

Z pobytu Adama Wołka na zesłaniu 

Szczęśliwie babcia Barbara (znała perfekt rosyjski) zdołała, z pomocą 
służącej, spakować toboły ważące po około sześć pudów (niemal 100 kg)  
w przeliczeniu na każdą osobę. Jazda w bydlęcych wagonach przebiegała  
w zasadzie zgodnie ze znanymi nam relacjami, warunki życia w kołchozie 
Krasnyj Połtawiec (m. Połtawka) też nie odbiegały od przeciętności,  
co potwierdzają zapisy w dzienniku Adama prowadzonym w Kazachstanie. 
Sprzedawano przywiezione rzeczy i nadchodziły paczki od rodziny (mama 
przysłała nawet kożuszek) oraz znajomych. Dwunastolatek nauczył się lutować 
garnki i naprawiać wiadra oraz narzędzia, robił metalowe gadżety, co znacznie 
ułatwiało gromadzenie żywności. Doraźnie pracował również jako poganiacz 
wołów, przy zbiorze nasion i pieleniu koksagizu. Sytuacja pogorszyła się  
po „napaści Niemiec” na dotychczasowego sojusznika.  

Zesłanym dokuczała ustawicznie tęsknota, cieszyła zaś zgoda panująca 
wśród rodaków-nieszczęśników. Wiosną (po 25 marca) 1943 roku Wołkowie 
przenieśli się do niezbyt odległej Machorowki (ziernosowchoz Kijały), gdzie 
Adam opanował zadawalająco łowienie ryb i nawet polował, nauczył się 
ponadto wikliniarstwa. Ten skrót brzmi nadto sielankowo, bo niestety przyby-
wało także grobów i złych wieści, dokuczliwych rozporządzeń władz, dawały 
się też we znaki anomalia pogodowe. Jeśli chlupnęło się zimą do góry kwartę 
wody i nie spadły na śnieg kawałki lodu, to znaczyło, że jest tiepło, bo powyżej 
– 40 stopni. A. Wołk potwierdził we wspomnieniach, że osoby służbowe 
należało omijać, nie wchodzić im w drogę, zaś z miejscową ludnością – byli 
wśród nich Ukraińcy przywiezieni jeszcze przed wojną – na ogół udawało się 
porozumiewać, korzystać z rad oraz pomocy. Przyjaźnie zawierano z rówieś-
nikami, w razie potrzeby kombinowano i ryzykowano. 

„Zesłanie przebyłem o rok młodszy, bowiem z metryki odczytano datę 
chrztu pisaną cyframi, a nie urodzenia – słowami. Miało to istotne znaczenie...”, 
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udało się uniknąć obowiązku stałej pracy w sowchozie i wpisania do rejestru 
przedpoborowych. Fragmenty dziennika Adama Wołka brzmią momentami 
jako instrukcja wykonywania sprzętów, robót polowych w sowchozie, prze-
wozów, remontów i budowli, a także upodabniają się do dokumentacji 
warunków życia (m.in. urządzanie chat, ocieplanie, gotowanie), walki z choro-
bami i ustawicznego poszukiwania żywności. Nie mogło zabraknąć opisów 
zwyczajów, przejawów życia duchowego, przyswajanych zwrotów językowych, 
Młodzieniec zapisał i fragmenty wiersza A. Mickiewicza Pani Twardowska, 
podyktowane przez 87-letnią babcię Barbarę. Odnosi się wrażenie, że zwłaszcza 
młodsi polscy sybiracy pozostawili oryginalne, ciekawe relacje obrazujące 
życie w okresie wojny na odległych terenach ZSRS i te materiały nie zostały  
do tej pory należycie wykorzystane.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sybiracy w kraju ojczystym 

Babcia Barbara Wołk zmarła w lutym 1943 roku jeszcze w Połtawce,  
a trzy miesiące wcześniej odeszła na zawsze i ciocia Adama Wołka - Stefania 
Urbańska. W marcu 1944 roku w Kijałach pogrzebano drugą babcię, Benignę 
Urbańską, więc do Polski w marcu 1946 roku wrócili pociągiem repatriacyjnym 
tylko Adam (miał już lat 17 lat), jego brat Krzysztof i ciocia Konstancja 
Warczuk, córka Gustawa Wołka. Dojechali do Białej Podlaskiej, gdzie 
wcześniej osiadła mama Irma Wołk i tu w styczniu dotarł ojciec Stanisław, 

Adam Wołk przy pracy, IUNG Puławy 
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którego żona nie poznała na peronie, ważył 46 kg, przy 180 cm wzrostu. 
Rodzina nie mogła zamieszkać w Czartajewie i w ogóle w rodzinnym powiecie,  
bo zakazywał tego dekret o parcelacji lub upaństwowieniu majątków ziemskich. 
Przezornie Adam zachował nazwisko Wołk-Urbański (tak został zapisany przez 
NKWD podczas wywózki) i dokonano ważnej mistyfikacji zmieniając mu 
miejsce urodzenia z majątku na wieś Czartajewo. Miał ukończone cztery klasy 
przedwojennej szkoły powszechnej i sześć lat „edukacji stepowo-kazachs-
tańskiej.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzięki znajomościom mamy Adam został przyjęty w Białej Podlaskiej  
do gimnazjum dla dorosłych, za nim siedział w ławce uczeń porucznik  
z UB. Rodzina Wołków szybko stała się obiektem zainteresowania „resortu”  
i w wakacje 1947 roku podjęto decyzję o wyjeździe do znajomych w Poznaniu. 
Tu Adam Wołk-Urbański w lutym 1950 roku uzyskał maturę i zdał na I rok 
studiów na Wydziale Rolnym Studium Ogrodniczego Uniwersytetu Poznań-
kiego. Niestety, po półtora miesiącu otrzymał wezwanie na komisję poborową, 
a następnie skierowanie do szkoły oficerów rezerwy w Skierniewicach. „Przy-
puszczam, że wcielenie mnie do wojska miało związek z doszukaniem się 
danych o pochodzeniu i zależało „im”, żebym nie zdobył wyższego wykształ-
cenia.” A jednocześnie wojsko potrzebowało mężczyzn z maturą, w sumie 
trudno zrozumieć niektóre decyzje indywidualne. Na wszelki wypadek pod- 
chorąży rezerwy dokonał kolejnych zmian w swym życiorysie: urodzony  
w Warszawie, ojciec przed wojną pracował w samorządzie miejskim w Równem, 
a Kazachstan pozostał bez określenia okoliczności pobytu. Przypomina mi się 
opowieść innego ówczesnego oficera (L)WP, który użył w ankiecie personalnej 
bardzo oryginalnej formuły: „zostałem wyjechany do ZSRR”. 

Gustaw Wołk, dziadek Adama, 

pierwszy sybirak. 

Zdjęcie przekazał Marcin Wołk. 
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Adam Wołk jesienią 1952 roku otrzymał stopień chorążego rezerwy  
z jednoczesnym powołaniem z powrotem do służby czynnej. Tym razem 
skierowano go do dywizji tworzonej we Wrocławiu. Wyścig zbrojeń czasu 
„zimnej wojny” trwał w najlepsze, a wojsko marszałka Konstantego 
Rokossowskiego miało ogromne problemy z obroną przeciwlotniczą kraju. 
Wołk nie porzucił jednak marzeń o edukacji, co okazało się możliwym do jej 
realizowania na Rolniczym Studium Zaocznym. Sprzyjający mu oficer perso-
nalny (por. Sienkiewicz) poradził, by o zgodę na studia zaoczne wystąpić  
do dowódcy Okręgu Wojskowego nr IV (Śląskiego) gen. dyw. Rosjanina 
Wsiewołoda Strażewskiego (ur. w Suwałkach, zm. w 1973 r. w Warszawie). 
Wołk stanął do raportu celowo w dniu, w którym dowódca miał dyżur poselski. 
Udało się, gen. Strażewski podpisał zezwolenie na zaoczną naukę, „... ważne na 
cały rok”. Po roku wystarczyło, za milczącą zgodą por. Sienkiewicza, dostawić 
czarnym atramentem kreseczkę nad literą „r” i zaświadczenie zachowało 
ważność „... na cały tok” nauki. I takie cuda się zdarzały w tamtej ponurej 
rzeczywistości.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta część wspomnień byłego sybiraka jest fascynująca, oficer 98 Pułku 

Artylerii Obrony Przeciwlotniczej zaliczył wiele dramatycznych momentów  
na poligonach, podczas służby w bateriach okopanych na osłonie przeciw-
lotniczej Warszawy i Wrocławia (wymagany czas gotowości do strzelania  

Pierwsza od lewej Irma Wołk, mąż Stanisław Wołk trzyma na rękach syna Adama. 

Ok. 1930 r. Zdjęcie przekazała E. Wołk-Sore. 
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w dzień 3 minuty, a w nocy 8 minut). Był świadkiem ucieczek polskich pilotów 
na Bornholm i interwencji Informacji Wojskowej, poznał anegdotycznie 
brzmiącą opowieść o celowym opóźnieniu lądowania samolotu z sekretarzem 
KC KPZR Nikitą Chruszczowem w Warszawie podczas historycznego VIII Ple-
num PZPR w październiku 1956 roku. Za siódmym razem podanie A. Wołka  
o zwolnienie z wojska zostało zaakceptowane. „Zmiany polityczne w Polsce 
pozwoliły mi wreszcie wydostać się ze służby wojskowej, która trwała w sumie 
7 lat, więcej niż Syberia! Tak więc za pochodzenie ziemiańskie miałem 13 lat 
takiej czy innej niewoli”. W 1957 roku ziemianin i sybirak zdobył dyplom 
inżyniera rolnictwa, magisterium uzyskał eksternistycznie w lubelskiej Wyższej 
Szkole Rolniczej, a doktorat sfinalizował w 1972 roku na Wydziale Leśnym 
SGGW w Warszawie. Od 1957 roku pracował w IUNG, łącznie miał  
w dorobku piśmienniczym ponad 240 pozycji.  

Wspominanie Adama Wołka 

Na spotkanie 26 października br. w Ciechanowcu przybyła liczna 
delegacja profesorów z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa: Wies-
ław Oleszek (dyr.), Mariusz Matyka, Stanisław Krasowicz (przedstawił 
ważniejsze fakty z biografii A. Wołka). Przyjechali także przedstawiciele 
puławskiego oddziału Związku Sybiraków: prezes Halina Ścibior, jej zastępca 
Jerzy Jabłonka. Oddział ten, podległy wówczas Zarządowi Głównemu ZS,  
bo nie było jeszcze oddziału wojewódzkiego w Lublinie, powstał w końcu 1988 r. 
Przewodniczyli mu Edward Jabłonka i Adam Wołk, którzy razem dokonali 
weryfikacji ponad dwustu członków. W 1991 roku sybiracy puławscy otrzymali 
sztandar i pojechali z nim do Rzymu na kanonizację o. Rafała Kalinowskiego, 
patrona sybiraków. Adam prowadził również komisję historyczną oddziału, 
zbierano relacje, uczestniczono bardzo aktywnie w życiu miasta i regionu.  
Na spotkaniu pojawili się i sybiracy z Ciechanowca, Siemiatycz, Wysokiego 
Mazowieckiego. 

W uroczystości w Ciechanowcu uczestniczył i Jan Ślusarczyk, prezes 
oddziału Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego w Białymstoku. Majątek 
Wołków w Czartajewie nie przetrwał wojny i reformy rolnej, ale Konstancja 
Wołk (Warczukowa) zachowała folwark Czartajew Podleśny, liczący mniej niż 
50 ha użytków rolnych, Właścicielka po powrocie z Kazachstanu rozprzedała 
posiadłość, jednak półhektarową resztówkę z czteroma hektarami lasu odziedzi-
czyli bratankowie Adam i Krzysztof Wołkowie. Na tym terenie przebywają  
i siostry Ewa oraz Danuta z rodzinami, tu dożył 92 lat Stanisław, ojciec Adama. 
Tak przechowano tradycje ziemiańskie, choć nie ma już pałacu, zabudowań 
folwarcznych, pracowników i powozów.  

Przez ponad dwie godziny wspominano Adama Wołka w pięknie przygo-
towanej sali ciechanowieckiego Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka. Gości 
przywitała dyr. muzeum Dorota Łapiak, towarzyszyli jej wicedyrektor Anna 
Wiśniewska i przewodniczący Rady Muzealnej MR prof. Czesław Waszkie-
wicz. W obecności miejscowych gimnazjalistów i licznych osób znających  
dr. A. Wołka snuto opowieści, czytano fragmenty wspomnień Adama, wygła-
szano krótkie referaty i osobiste refleksje (kustosz muzeum Norbert Toma-
szewski, senior nadleśniczy Grzegorz Godlewski, sąsiad z Czartajewa  
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inż. Witold Stypułkowski, były burmistrz Siemiatycz Stanisław Fleks  
i mieszkanka Pobikier Róża Grocholska). Świetności spotkaniu przydawali 
przedstawiciele rodziny z córką Ewą Wołk-Sore. Pani Ewa przywiozła 
oryginalne pamiątki sybirackie po ojcu Adamie, w tym dużą siekierę, bardzo 
przydatną w Kazachstanie. Eksponaty te wzbogaciły wystawę przygotowaną 
przez Marlenę Brzozowską, Krystynę Bogucką i Joannę Paduch z Muzeum 
Rolnictwa. Spotkanie zakończono wspólnym obiadem, poprzedzonym 
modlitwą zaduszną przez ks. prałata Tadeusza Kryńskiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nikt z obecnych nie mógł mieć wątpliwości, że wyróżniał się Adam 

Wołk wysoką kulturą osobistą, skromnością i uczynnością, poczuciem piękna, 
głęboką wiedzą (także historyczną) i doświadczeniem nabytym w długim życiu. 
Zachował do końca swoich dni życzliwość dla bliźnich, prawy charakter 
Polaka, ziemianina, sybiraka. Wzruszająco zabrzmiały podziękowania wygła-
szane przez sąsiadów, znajomych, współpracowników. Córka Ewa uznała,  
że przeżycia sybirackie ojca dodawały mu wiary w dążeniu do kolejnych celów, 
ułatwiały skupienie uwagi i sił na naprawdę ważnych kwestiach

∗
.  

                                                           
∗
 Dane mi było prowadzić spotkanie w Ciechanowcu, przez kilkanaście lat 

recenzowaliśmy razem z Adamem „Ciechanowieckie Zeszyty Muzealne” i uczest-
niczyliśmy w licznych sesjach naukowych. W tekście podałem cytaty z: A. Wołk, 
Wspomnienia z północnego Kazachstanu z lat 1940-1946, Puławy 2019. 

Spotkanie w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, 26 października 2021roku. 

Fot. B. Krawczuk. 


