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Praca przygotowana na                                               

Międzyszkolny Konkurs „Co nam przekazują Zesłańcy Sybiru?”



JAK DZIECI ZAPAMIĘTAŁY  SWOJE MAMY 
ZESŁANE RAZEM Z NIMI NA SYBIR

Ze wspomnień:
Janiny Kwiatkowskiej z domu Szrodeckich
Danuty Kamienieckiej z domu Waszczuk
Aliny Chodakowskiej z domu Vincez
Danuty Hewanicka z domu Zagrajskich
Grażyny Jonkajtys-Luba



MATKI PEŁNE MIŁOŚCI

‚,Mama kurczowo nas przy sobie trzymała                                                       
i tylko dzięki temu nie zostałyśmy rozdzielone’’ 

Janina 

„ Na naszej platformie znalazła się dwójka małych                                  
dzieci (…) strasznie płakały i wołały ’’Mamo, Mamo! ’’                             
okazało się, że podczas załadunku zostały rozłączone           
z matką. Moja mama przygarnęła te dzieci i przytuliła je.” 

Janina



MATKI PRACUJĄCE PONAD SIŁY 

„Matki wychodziły do pracy bladym świtem, ale i tak do wieczora nie była    
w stanie wykonać danej normy (…) włosy lepiły jej się do brudnej od 
drogowego pyły twarzy. Miała spękane usta, słaniała się na nogach. (…)             
Ta praca była dla niej prawdziwą torturą. Trudno mi było na nią patrzeć.” 

Janina 

Pewnego dnia pożyczyłyśmy wózek, żeby móc zebrać większy zapas kiziaku. 
Gdy już wracałyśmy do domu, mama zaczęła się chwiać. Zasłabła. (…)                 
Po trzech dniach zmarła w łóżku. Miała trzydzieści jeden lat.”

Janina 



MATKI ZARADNE 
„Deportowano nas w ostatnim momencie, w czerwcu 1941 roku. (…) Nocne walenie do 
drzwi – kilka chwil na spakowanie rzeczy – wóz podstawiony pod ganek. Chyba się 
tego spodziewałyśmy, bo mama miała przygotowane worki z kasza, słoniną               
i sucharami.” 

Danuta 

„W końcu stanęłyśmy w obliczu śmierci głodowej. Nie było wyboru – trzeba było 
sprzedać zegarek (…) Mama dostała go od taty w prezencie ślubnym. Teraz 
zamieniłyśmy go na trzy worki kartofli. W ten sposób zegarek uratował nam życie”     

Alina    

„Mama sama musiała więc znaleźć dla nas nowe lokum, co udało się dopiero po 
pewnym czasie. Była to mała, ciasna izdebka, ale przynajmniej cała dla nas. Potem 
przeprowadzałyśmy się jeszcze kilka razy.”                                              Grażyna



MATKI UCZCIWE  

„ Mama w końcu dostała posadę w młynie. Wydawało się, że jest to dla nas 
wielka szansa, aby zacząć lepiej jeść. (…) Mama jednak w tych straszliwych 
warunkach nie potrafiła się zmusić do kradzieży. To było sprzeczne z jej 
systemem wartości.” 

Alina 



MATKI POŚWIĘCAJĄCE SIĘ
„Szybko podjęła dramatyczną decyzję. Miała już dość ukrywania się (…) 
Udałyśmy się na stację, gdzie stały wagony z ludźmi, przeznaczonymi do 
deportacji. Pociągu pilnowali uzbrojeni bojcy. Poszłyśmy do nich.

-A wy kuda?

-Tam jest moja matka i córka.                                                                           
Chcemy jechać razem z nimi – odparła mama. (…)

-Twoja familia?

(…) On pokręcił z niedowierzaniem głową.

-Durnaja Polaczka, sama na Sybir jedziet.” 

Janina



MATKI OPIEKUŃCZE 

„Mama podkładała mi ręczniki, ścierki, wszystko, co miała pod ręką. (…) 
Nagle temperatura spadła mi trzydziestu pięciu stopni, a palce zrobiły się 
fioletowe, sine. Mama usiadła przy mnie, odgarnęła mi włosy z głowy mokre 
od potu i powiedziała przez łzy: 
- Córeczko pewnie pójdziesz do Boga.” 

Grażyna 



MATKI NIEZŁOMNE 

„To dzięki niej przeżyliśmy                                 te 
syberyjskie piekło.                                                     
Była nie do pokonania.                                                               
Aby nas ocalić,                                                        
gotowa była zrobić wszystko.”

Grażyna 

Grażyna



ŹRÓDŁA:

Na podstawie książki Anny Herbich „Dziewczyny z Syberii. Prawdziwe historie”, 
Kraków 2015 

Fotografie matek, przedstawionych w prezentacji:

Anna Herbich „Dziewczyny z Syberii. Prawdziwe historie”, Kraków 2015

http://kulturalneingrediencje.blogspot.com/2018/09/anna-herbich-dziewczyny-z-
syberii.html


