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MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU W BIAŁYMSTOKU –
RZEŹBA MATKI SYBIRACZKI

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"



RYS

HISTORYCZNY 

AGRESJA ZSRR NA POLSKĘ
- 17 września 1939 r. –

na mocy paktu Ribbentrop-

Mołotow, wojska sowieckie    

zdradziecko zaatakowały 

Polskę.

- 28 września 1939 r. –

III Rzesza i ZSRR zawarły układ 

o przyjaźni i granicach. 



SYBERIA-
NAJWIĘKSZE 

WIĘZIENIE 

ŚWIATA

Masowe deportacje przeprowadzone przez 
okupacyjne władze radzieckie w latach 1940-
1946 należą do najbardziej traumatycznych  
doświadczeń polskich tego okresu.

Zsyłano głównie przedstawicieli władz 
państwowych, samorządowych, duchownych, 
nauczycieli, działaczy społecznych, kolejarzy, 

ziemian, bogatszych chłopów oraz pracowników 
służby leśnej. 

Deportowano całe rodziny, nie zwracano uwagi 
na osoby starsze, chore, niemowlęta, małe dzieci, 

czy kobiety w ciąży.



OBSZARY ZESŁAŃ 



W DRODZE 

NA ZESŁANIE

Podczas kilkutygodniowych podróży 

w bydlęcych wagonach zesłańcy 

przemierzali ogromne połacie ZSRR. 

Pociągi zatrzymywały się dopiero tam, 

gdzie kończyły się tory kolejowe.

W dalszą drogę Sybiracy wyruszali 

barkami bądź też pokonywali ją pieszo. 

Warunki podróży były przerażające 

i uwłaczające godności człowieka. Panował 

głód, brak wody, zimno i złe warunki 

sanitarne.

Wycieńczającej podróży nie przetrwało 

wielu Polaków. 

Najwięcej umierało niemowląt i małych 

dzieci. Matki z tęsknoty za zmarłymi 

dziećmi często załamywały się 

psychicznie.



W DRODZE NA ZESŁANIE

 Apolonia Korczowska, zesłana z całą 

13 -osobową rodziną, w tym 

z miesięcznym rodzeństwem-

bliźniakami wspomina:

 „brakowało wody, żeby ugotować 

dzieciom coś do jedzenia. Dawano im 

mąkę rozbełtaną wodą i w ten sposób 

były karmione przez smoczek. Mama 

również nie miała pokarmu, bo sama 

głodowała. Bez powietrza, kąpieli przy 

głodowym odżywianiu maleństwa 

przerwały miesiąc podróży. Szczęście, 

że zabrałam z domu woreczek mąki.”



MACIERZYŃSTWO NA SYBERYJSKIM       
ZESŁANIU

Matki – Sybiraczki, żony urzędników, 

oficerów, nauczycielki, szlachcianki 

wyrwane z dotychczasowego środowiska 

znalazły się w ekstremalnych warunkach,

w których przyszło im nie tylko żyć, ale 

przede wszystkim chronić życie swoich 

dzieci, walczyć o nie. 

Pracowały bardzo ciężko. Zdobytym 

pożywieniem – kawałkiem czarnego chleba 

czy kartoflem dzieliły się z dziećmi, one nie 

musiały jeść. Trzeba było ratować dziecko

- tak rozumiały to dzielne i jak się okazało 

twarde kobiety.



Matki Sybiraczki

Matki Sybiraczki uczyły 

mowy i historii ojczystej,

wychowywały w duchu 

polskości. Uczyły patriotyzmu 

i odporności na wszelkie zło. 

Martwiły się i dbały o to, by 

dzieci nie zapomniały pacierza 

i ojczyzny. 

Matki Sybiraczki były bardzo 

związane uczuciowo ze swoimi 

dziećmi. Nędza i głód bardzo 

je zbliżały. 



Matki Sybiraczki
Dzieci starały się pomagać -

zbierały opał, sprzątały,
opiekowały się młodszym 

rodzeństwem, aby tylko ulżyć 
rodzicom.

cyt: „Wiedzieliśmy, że mama głoduje … Ja 

jako 11- letni syn chciałem jej jakoś pomóc. 

Brałem co było trochę ziemniaków, od czasu 

do czasu suszona ryba….i wdrapywałem się 

na pociąg towarowy z węglem, który 

zwalniał na naszej stacji, i jechałem do 

mamy. Widziałem jak jest strasznie 

zmęczona. Brałem od mamy łopatę lub  kilof 

i starałem się jej pomóc, ażeby trochę 

odsapnęła.”



Matki Sybiraczki
Wspomnienia jarosławskiej Sybiraczki:

Cyt:”Zbliżała się Wigilia Nikt o tym nie wspomniał był to 

dzień pracy jak  zwykły dzień. Rodzice poszli do wyrębu

lasu, mróz sięgał 50 stopni. Po powrocie mama szybko 

zabrała się do przygotowywania wigilijnej kolacji. 

Widziałam, jak spływają jej łzy po policzkach, skrywała 

je, by dzieci nie dostrzegły jej smutku i bólu. Na talerzu 

położyła kilka kęsów chleba. Byliśmy zdziwieni- chleb. 

Od swojej porcji mama odłamywała przez jakiś okres

i chowała przed nami, by w ten wieczór wigilijny podać 

na talerzu. 

Z bratem całowaliśmy spracowane ręce naszych 

rodziców, a potem rodzice tulili nas do swych serc. 

Prawdziwa łączyła nas miłość rodzinna, która wszystko 

znosi i we wszystkim nadzieję pokłada. 

I tak spędziliśmy pierwszą Wigilię w tajdze na Syberii”. 



Matki Sybiraczki

Matki – Sybiraczki, przepracowane, 

niedożywione, głodujące zapadały na 

ciężkie choroby, umierały.

Te, które przetrwały po 5-6 latach 

katorgi wracały do ojczyzny 

przedwcześnie postarzałe zmienione 

fizycznie, ale silne duchowo, 

zahartowane, nie lękające się trudów 

życia w wymarzonej Polsce.

Brudne, wynędzniałe, z gromadką 

zawszonych, biednie ubranych dzieci, 

nie zawsze były w ojczyźnie witane 

życzliwie.



POMNIKI MATEK SYBIRACZEK
Matki Sybiraczki to kobiety, 

które mogą być wzorem dla 

każdej matki. 

Matka Sybiraczka była dzielna, 

dążyła do tego aby nie zatracić 

polskości, była dumna, że jest 

Polką i nigdy się Polski nie 

wypierała. 

W wielu miastach Polski 

wznoszone są pomniki, które są 

dowodem hołdu, uznania 

i wdzięczności za bohaterstwo, 

heroizm i poświęcenie Matek 

Sybiraczek.

Pomnik Matki Sybiraczki przy Centrum 

Kultury w Lublinie



Pomnik Matki Sybiraczki w Zielonej                          Pomnik Matki Sybiraczki w Szczecinie

Górze



Podsumowanie

Wydaje mi się, że słowa nie są w stanie wyrazić krzywd jakie spotkały 

Zesłańców Sybiru. Prawdziwa głębia tej tragedii tkwi w pamięci ludzi, 

którzy przeżyli. Uważam również, że o tym, co się wydarzyło, należy 

mówić głośno, ponieważ wspomnienia zesłańców są warte pamięci, 

zwłaszcza przez młode pokolenie! 
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