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Praca pod kierunkiem Marzeny Dudek.

V Międzyszkolny Konkurs „Co nam przekazują Zesłańcy Sybiru?”



„Te matki, których pamięć dziś 
przywołujemy, stanowić mogą 
nieprzemijający wzorzec dzielności. 
Skazane na bezlitosną, katorżniczą pracę, 
głód i syberyjskie mrozy znajdować 
musiały dodatkowe pokłady sił, by ocalić 
swoje dzieci” 

- Tadeusz Truskolaski



„Miłość matki jest szczęściem, 
jest spokojem, nie trzeba jej zdobywać,    
nie trzeba na nią zasługiwać.              
Na tę miłość nie tylko nie trzeba sobie 
zasłużyć - ale także nie można jej 
zdobyć, wywołać ani nią kierować. 
Jeśli istnieje jest błogosławieństwem, 
jeżeli jej nie ma wydaje się, że całe 
piękno uszło z życia i nie można 
uczynić nic, aby je zrodzić.” 

- E. Fromm



„Moja matko ja wiem" - pieśń z Koła Sybiraków      
w Kołobrzegu

Moja Matko ja wiem ile nocy nie spałaś
Gdy przy pryczy klęczałaś kiedy ja chory był
W ciszy nocy szeptałaś, Boże spraw, Boże ratuj me 
dziecię
Boże daj by mój synek maleńki wyzdrowiał i żył.

Matko Polska Ty szłaś poprzez step i zawieję
Po ziemniaki, kapustę i chleb
I chowałaś swych bliskich w bezimiennej mogile
W głuchym stepie Irkucku, wśród tajgi i pięknych 
jej drzew

Matko moja to Ty, tylko Ty nas uczyłaś
Kochać Boga w piosence, pacierzu i snach
Dzięki Tobie o Matko do ojczyzny wróciłem
Dzięki Tobie ja żyję ja kocham o Matko ja śnię .......



Zesłane kobiety miały wrażenie bycia 

daleko od świata, tracąc niekiedy również 

poczucie czasu. W warunkach zesłania 

koncentrowały się przede wszystkim na 

celu podstawowym jakim było zapewnieniu 

rodzinie warunków pozwalających na 

biologiczne przetrwanie.                   

Warunki były okropne. Matki jakimś 

cudem umiały stworzyć warunki 

egzystencji.



Prace w osadach wykonywały niemal 
wyłącznie kobiety. Były zatrudnione m.in.          
w piekarniach, stołówkach, szpitalach, 
żłobkach i przedszkolach jako pracownice 
pomocnicze, spadały na nie najbardziej 

uciążliwe zajęcia, wymagające wielkiego 
wysiłku fizycznego, a przynoszące niskie 
zarobki. Pewną zaletą takiego zatrudnienia   
była natomiast bliskość miejsca zamieszkania.



Nie mniej trudna i dotkliwa na zesłaniu 
była wszechogarniająca i zżerająca 

człowieka tęsknota za ukochanymi,          
w tym: matek za dziećmi, i dzieci za 

matkami świadczy o tym liczna 
korespondencja, która przepełniona jest 
żalem, rozdarciem i rozpaczą wynikającą   

z oddalenia i rozłączenia ze swoimi 
najbliższymi.



Matki Sybiraczki heroicznie 
walczyły o przetrwanie 
swojej rodziny. Wpajały im 
miłość do kraju rodzinnego        
i wiaręw życie w wolnej Polsce. 
Spełniały rolę nie tylko matek, 
ale także były głowami rodzin, 
jednymi żywicielkami.     W 
walce z głodem i chorobami 
dzieci były wszystkim –
lekarzem, pielęgniarką                
i kucharką. 



Jeśli udało im się wrócić 
do ojczyzny wracały 
przedwcześnie 
postarzałe, zmienione 

fizycznie, ale silne 
duchowo, 
zahartowane, nie 
lękające się trudów 
życia w wymarzonej 
Polsce. 



Moja matka była na Syberii

Oczywiście razem ze mną.

Ale to przede wszystkim Ona

Była na Syberii…

Ja, cóż,

Siedziałem na piecu

Gdy było bardzo zimno,

A Ona szła w mróz.

Od którego

łzy zamarzały na rzęsach.

Chuchała w zgrabiałe ręce

I modliła się głośno:

„Boże, nie daj zginąć mojemu 
dziecku”.

Bóg usłyszał.

Wróciłam przede wszystkim ja.

Tak. Matka też wróciła.

By umrzeć.   

Wiersz Stanisławy Wiatr-Partyki 
pt. "Matce" z tomu "Poezja sybiracka"
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