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Ciszo biała

jak śniegi Sybiru,

jak krematoria Kołymy Workuty,

jak włosy matek

z bólu posiwiałe,

jak trupy

zamarzniętych dzieci. 

Ciszo głęboka

ile krzyku w tobie,

gdy stoisz pochylona

nad bezimiennym grobem,

nad białym krzyżem,

nad wojennym losem…

Ciszo straszna

jak usta pełne głodu,

jak chwila przed wyrokiem,

jak pocałunek śmierci.

“Sybir – Biała cisza” Teresa Paryna



Rosjanie pukają do drzwi

Ze wspomnień ocalałego Piotra Zwrównego możemy dowiedzieć się, że procedura wywozu 
wyglądała standardowo. Do jego domu wdarli się rosjanie informując o tym, że zostali 
zakwalifikowani do wywiezienia na wschód. Na spakowanie się dano im 10 minut, po oddaniu 
zegarka zgodzono się wydłużyć ten czas o jeszcze 5. Do kufra spakowali ubrania oraz płótna. 
Kazimiera Jurewicz, opowiada, iż jej rodzinie na spakowanie dano 2 godziny, warunkiem  jednak było 
to żeby wszystkie rzeczy zmieścić można było w workach. Walizki były zabronione. Wraz z ojcem 
wzięli się za pakowanie żywności udało im się wziąć ok. 30 kilogramów mąki. W domu nie było 
niestety ani jednego bochenka chleba, mimo próśb nie pozwolono wypiec im nowego. Wyjechali wiec 
bez niego. Sąsiedzi widząc co się dzieje zaoferowali im pomoc dając to co byli w stanie. Po wyjeździe 
ze wsi zebrali 2 wiadra ziemniaków, wiadro jabłek oraz pół worka chleba. Jednej z ocalałych rosjanie 
powiedzieli, aby dobrowolnie spakowała się i wyszła w przeciwnym razie będą zmuszeni do wiązania 
jej. Tak stało się właśnie z mamą Czesławy Szott, która stawiała aktywny opór.





W bydlęcych wagonach
Następnie zostali wrzuceni do bydlęcych wagonów z nielicznymi szparami wpuszczającymi świeże 
powietrze. Znajdowało się w nich około 40 osób od wieku niemowlęcego do starczego. Byli ściśnięci. 
Siedzieli, spali oraz funkcjonowali na swoich rzeczach osobistych. Potrzeby fizjologiczne załatwiali w 
drewnianej baryłce, wokół której rozłożyli prześcieradła zapewniając sobie chociaż minimum prywatności. 
Odpowiadając na pytanie o ucieczce Pani Kazimiera powiedziała, że była możliwa. Opowiedziała o tym co 
mówił jej brat przebywający w 1 wagonie. Pewien młody człowiek pod osłona nocy zdołał wyskoczyć z 
wspomnianej wcześniej szpary, jednak po kilku dniach znowu znalazł się w wagonie brutalnie pobity. Ta 
sama ocalała opowiadała o tragicznej historii pewniej 8 osobowej rodziny. W jednym wagonie z nią znalazł się 
również 3 miesięczny chłopiec - Jaś. Siostry jego mamy zaproponowały zaopiekowanie się nim, ponieważ 
zdawały sobie sprawę, że nie przeżyje warunków panujących na wschodzie. Matka po wielu wahaniach 
zgodziła się, spuszczając dziecko w koszu na linie, w ostatniej chwili jednak wycofała się wciągając dziecko z 
powrotem do wagonu. Później kazano wysiądź jej na jednej ze stacji, nie wiadomo co stało się z nimi potem. 
Pociąg zatrzymywał się raz lub dwa razy dziennie. Według wspomnień jednej więźniarki zatrzymywał się dwa 
razy, gdy sprawdzano czy liczba osób się zgadza. Mówiła również, że po przekroczeniu Uralu zaczęli 
dostawać 4 wiadra wody przeznaczonych do higieny oraz ciepłe posiłki wraz z ciepłą brązową cieczą, która 
w smaku nie przypominała ani kawy ani herbaty. Pan Piotr wspomina, iż kobiety musiały zbierać śnieg do 
wiader, aby zaspokoić pragnienie. Ciała zmarłych w podróży, podczas postojów wyrzucano w śnieg. Ta 
starsza przeprawa trwała około miesiąca.





Pogoń za kawałkiem chleba

Po dotarciu na miejsce zamieszkiwali ziemianki lub chaty wykonane z gałęzi i gliny. Panowały tam okropne 
warunki, wszędzie były pluskwy i inne robaki, niekiedy nawet błąkały się tam psy. Aby nie umrzeć z głodu 
natychmiastowo musieli podjąć pracę. Jeden z ocalałych opowiadał, że jego 11 letnie siostry pracowały przy 
pilnowaniu stada 50 krów, a jego matka pracowała przy obróbce zboża, które wykradała mimo potencjalnej karze 
śmierci. Pani Kazimiera w chwili wywozu była na ostatnim roku studiów medycznych, chciała starać się o pracę 
w oddziale zdrowia, jednak bez potwierdzenia jej wykształcenia nie miała szansy na dostanie jej. Na list z 
uniwersytetu w Wiedniu czekała 6 miesięcy podczas których pracowała przy wycinnce drzew w Tajdze. Została 
przewieziona do baraku. Warunki tam wspomina jako te najgorsze. Prowizoryczne łóżka sięgały trzech pięter i 
spało się w ich po 2 osoby. Do jedzenia dostawali głównie kaszę i zupy, powiem wszystkie warzywa i owoce 
natychmiast zamarzały. Chleb, który brano ze sobą do pracy należało później ogrzewać nad ogniskiem. Dania 
podawane były z wkładką mięsną ze świń karmionych tak niskiej jakości pasza, iż po pierwszym jej 
skonsumowaniu należało przechorować tydzień. Objawami były wysoka gorączka oraz silne bóle mięśni. 
Temperatura sięgała -50 stopni. Ludzie którzy podpisali dokument o przyjęciu rosyjskiego obywatelstwa 
wysyłani byli do obozów o mniejszym chłodzie. Pani Czesława podzieliła się historią o tym jak w obozie wybuchła 
epidemia tyfusu. Ludzie znacznie osłabieni, łatwo poddawali się chorobie przez co zmarłych było zatrważająco 
dużo.





Nadzieja powrotu

Pani Kazimiera czekając w kolejce do miejskiej łaźni usłyszała ludzi rozmawiających ze sobą po 
polsku, niedowierzając podeszła bliżej. Przywitała się z nimi, a po krótkiej wymianie zdań 
dowiedziała się, iż dostali oni zaproszenie od rodziny na powrót do polski, podkreślili jednak, 
że każdy polak dostał kiedy zaproszenie, mimo, iż o tym nie wiedzą. Czym prędzej napisała list 
do ojca z zapytaniem czy to prawda, a on potwierdził te informacje. Po 3 dniowym 
oczekiwaniu na miejsce w pociągu prowadzącym do Polski w końcu się udało. Gdy tylko 
weszła do polskiego wagonu ujrzała mężczyznę z czapką z orłem białym. Powiedział do niej 
dwa słowa, które już na zawsze wyryły się w jej pamięci "witamy was w kraju" niekontrolowane 
łzy radości zaczęły spływać po jej policzkach. W Białej Podlasce była 31 grudnia 1956 roku, o 
godzinie 23. Później do polski wracać można było i bez zaproszenia.





Niegojące się rany

Osoby, które przeszły przez sybir nazywają to miejsce “piekłem na ziemi” oraz nie życzą 
przebywania tam nawet wrogom. Zastawiło to w nich blizny, których nie można się 
pozbyć. Ocaleni opowiadają o ciągnących się za nimi koszmarach sennych oraz ciągłym 
niepokoju. Ci którzy przeżyli, powtarzają, iż ich jedynym marzeniem jest to, aby polska 
już nigdy nie znalazła się w podobnej sytuacji. Pragną tylko spokoju dla swoich dzieci, 
wnucząt i prawnucząt. Pragną żebyśmy my jako nowe pokolenie nie musieli się bać, 
głodować czy walczyć o prawo do życia. Wyciągając wnioski z przeszłości musimy 
nauczyć się miłości i kompromisów. Doceńmy ludzi, którzy ginęli abyśmy my mogli żyć. 
Nie zaprzepaśćmy tego co zbudowali własną krwią. NIe pozwólmy, aby pamięć o tych 
wydarzeniach zaginęła. Edukujmy się, wspominajmy. 





Dziękujemy za uwagę

Źródła, których użyłyśmy:

- https://www.youtube.com/watch?v=XpbiOMFXWGA&t=1722s&ab_channel=chojna24.pl

- https://www.youtube.com/watch?v=7DfHTdyHbFM&ab_channel=7metr%C3%B3wpodzi

emi%C4%85

- https://epodreczniki.pl/a/syberia---niechciany-dom-polskich-zeslancow-w-xix-

w/DVmSFCzZp

- https://www.youtube.com/watch?v=cptfGiSvJ68&ab_channel=MarcinTuback

Wszystkie ilustracje umieszczone w prezentacji, są autorskie. Przestawiają wspomnienia 

Sybiraków.

https://www.youtube.com/watch?v=XpbiOMFXWGA&t=1722s&ab_channel=chojna24.pl
https://www.youtube.com/watch?v=7DfHTdyHbFM&ab_channel=7metr%C3%B3wpodziemi%C4%85
https://epodreczniki.pl/a/syberia---niechciany-dom-polskich-zeslancow-w-xix-w/DVmSFCzZp

