


Syberia: kraina geograficzna w 
północnej Azji, wchodząca w skład Rosji. W 
ujęciu historycznym do Syberii należy 
również rosyjski Daleki Wschód.

Znaczenie i geneza:

• Łączono tę nazwę z etnonimami „Sabir” 
i „Seber” określającymi nieznane 
plemiona Hunów lub z plemieniem 
„Suwar” mieszkającym w VI wieku n.e. w 
środkowym biegu rzeki Irtysz.

• Inne tłumaczenie łączyło się z przyrodą. 
Tunguskie słowo sibur oznacza błoto; m
ongolskie sziber lub sziwir określa zarośl
a nad rzekami, buriackie sibjer oznacza 
groźnego psa, 
a sabr, sibr lub subr szarego wilka.

• Inną bardzo prawdopodobną wersją jest 
pochodzenie słowa Sybir od nazwy 
stolicy Chanatu Syberyjskiego podbitego 
w 1585 roku przez Rosjan – Isker.



• W Rosji zesłania były powszechną karą, ale również środkiem prewencji, co najmniej 
od początku XVI wieku. Piotr I wyodrębnił karę katorgi, która od tej pory była 
odrębną karą względem zesłania. Obie kary zakładały przymusowe przesiedlenie, 
jednak katorga wiązała się z przymusową, ciężką fizycznie pracą bez wynagrodzenia i 
osadzeniem w specjalnych więzieniach dla katorżników, natomiast kara zesłania nie 
pozbawiała wolności osobistej, nie nakładała obowiązku pracy i umożliwiała pracę w 
wielu zawodach umysłowych. W późniejszym okresie różnice warunków odbywania 
katorgi i zesłania były dość niewielkie w przypadku katorżników skazanych za 
mniejsze przestępstwa, zwłaszcza po odbyciu części kary. Mogli oni wówczas 
mieszkać poza więzieniem i mieli szerszy wybór lżejszej pracy. Z kolei skazanym na 
zesłanie, zwłaszcza z powodów politycznych, mocno ograniczano możliwość 
wykonywania zawodów wyzwolonych czy urzędniczych. Jednak zawsze istniała 
różnica prawna oraz nakazu pracy. Większość osób po odbyciu katorgi odbywała 
jeszcze karę zesłania, choć w takim przypadku pozostawiano im znaczny wybór 
miejsca osiedlenia i możność podróżowania w ograniczonym zakresie, np. w obrębie 
guberni.



• W pierwszym okresie zesłań (XVI‒XVII wiek) warunki zesłań były bardzo ciężkie, a śmiertelność duża.  Zesłanie 
rzadko kiedy było jedyną karą, przeważnie wcześniej skazanych poddawano chłoście, piętnowaniu i odcięciu 
członków (języka, nosa) po czym bez okresu leczenia wysyłano w drogę. Osłabienie związane z torturami oraz 
trudności podróży skutkowały dużą umieralnością. W tym czasie nie było żadnej infrastruktury więziennictwa w 
rejonie zesłań, zesłańcy sami musieli budować domy dla siebie i zagospodarowywać je, nie mając prawa do 
pomocy materialnej ze strony państwa.

• Akcja osadnicza odbywała się w rejonach wybranych ze względu na surowość klimatu i brak             cywilizacji. 
Brak nawet teoretycznej kontroli nad stosunkiem miejscowych władz do zesłańców powodował niezwykle częste 
nadużycia .Zakaz opuszczania miejsca zesłania był wówczas ściśle przestrzegany, podobnie jak i zakaz zatrudniania 
politycznych i religijnych zesłańców na stanowiskach ułatwiających egzystencję. Ważniejsi zesłańcy polityczni i 
prawie wszyscy religijni byli trzymani w celach klasztornych lub więziennych, często w łańcuchach (np. na Wyspach 
Sołowieckich ). Nie określano okresu zesłania. W zasadzie był on dożywotni. Potomkowie zesłańców, a zwłaszcza 
katorżników mieli również status zesłańca.

• Jeńców wojennych traktowano znacznie lepiej. Zesłania nie poprzedzały tortury, mieli oni oficjalną zgodę na 
podejmowanie pracy w administracji państwowej lub służby wojskowej. Przeszkolenie wojskowe, a czasami i 
wykształcenie powodowało, że od początku swej zsyłki byli pod opieką władz miejsca zesłania, które odczuwały 
brak kadr (zwłaszcza na Syberii). Skutkowało to lepszym traktowaniem. Od 1630, na mocy ukazu cara, każdy 
jeniec szlacheckiego pochodzenia po przejściu na prawosławie otrzymywał szlachectwo rosyjskie. Większość 
jeńców była dość szybko zwalniana, po zawarciu pokoju z krajem macierzystym, często próbowano też ich 
werbować do służby carskiej nadając liczne przywileje. Dzieci jeńców miały status ludzi wolnych.



• Wyznaczono jedną trasę transportu zesłańców z 

Europy do wschodniej Syberii 

(przez Kazań, Orenburg,Tobolsk) podzieloną na 61 

etapów (po 54‒64 km każdy). Wszyscy skazani na 

katorgę oraz osoby skazane na dożywotnie lub 

długotrwałe osiedlenie musieli wędrować pieszo w 

kajdanach. Dzienne normy marszu wynosiły 21 do 42 

kilometrów. Po dwóch dniach marszu był dzień 

odpoczynku. Skazani na krótki okres zesłania wiezieni 

byli wozami konnymi, a skazani o wysokiej pozycji 

społecznej i nie obciążeni wyrokiem za zdradę stanu 

mogli uzyskać zgodę władz na podróż na swój koszt 

własnym powozem i z dowolną ilością bagażu. Obie 

powyższe kategorie zesłańców podróżowały bez 

kajdan, choć pod konwojem.



Sybiracy: w Polsce osoby zesłane na Syberię zarówno w 

carskiej Rosji, jak i ZSRR. Wielu sybiraków należy 

do Związku Sybiraków. Standardowe znaczenie słowa 

sybirak to mieszkaniec Syberii.

17 września. Światowy Dzień Sybiraka i rocznica 

agresji Związku Sowieckiego na Polskę.



Polacy są jedną z mniejszości narodowych na Syberii. Grupa ta 

powstała w wyniku dobrowolnych oraz przymusowych migracji od 

XVII do XX wieku. 

Polacy z Syberii stanowią grupę etniczną pochodzenia emigranckiego. 

Oprócz zsyłek politycznych był szereg innych dróg przedostawania się 

Polaków na Syberię, a ważniejsze z nich w relacji ilościowej to: 

• przełom XIX i XX wieku – skierowanie do służby 

wojskowej, administracyjnej i religijnej; 

• przełom XIX i XX wieku – przyciągnięcie specjalistów w 

związku z budową kolei i gospodarczym rozwojem 

regionu, dobrowolne przesiedlenie chłopów na tereny 

niezamieszkałe; 

• lata 30-te i 40-te XX wieku – przesiedlenia i deportacje. 

Wspólnoty narodowe, których mieszkańcy żyją poza granicami 

własnego kraju, ale utożsamiają się z jego historią i kulturą, nazywane 

są w Polsce Polonią. Można powiedzieć, że ta nazwa utrwaliła się 

obecnie także w Rosji.



Związek Sybiraków – polska organizacja grupująca byłych zesłańców, 

którzy nazywają siebie Sybirakami. Od 1989 prezesem Związku był Ryszard 

Reiff, a obecnie jest Kordian Borejko.

Jej celem jest m.in.;

•Reprezentowanie i obrona interesów swoich członków, a zwłaszcza 

uzyskiwanie dla nich praw, takich jak: odszkodowania, renty, emerytury, 

uprawnienia zdrowotne, kombatanckie itp.

•Prowadzenie działalności charytatywnej.

•Świadczenie pomocy swoim członkom oraz Polakom zamieszkałym poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie przebywającym na terenie 

byłego ZSRR.

•Roztaczanie opieki nad inwalidami i członkami rodzin po zmarłych i 

poległych Sybirakach.

•Upamiętnianie losów zesłańców polskich i opieka nad ich grobami.



Pierwszy Zarząd Okręgu związku 

Sybiraków w Krakowie w 1928 r.

Poczet sztandarowy Związku Sybiraków 

Oddział w Białymstoku 3 maja 1934 r.



• W dniu 10 lutego 1940 roku władze Związku Sowieckiego 
przeprowadziły pierwszą z masowych deportacji obywateli II 
Rzeczypospolitej w głąb państwa sowieckiego – północnej Rosji 
i zachodniej Syberii. Wśród deportowanych były rodziny 
wojskowych, urzędników, pracowników służby leśnej i kolei. 
Wielu umarło podczas transportu, a tysiące nie wróciły do 
kraju. Celem deportacji była eksterminacja polskiej ludności, 
rozbicie społecznej struktury narodu oraz dostarczenie 
totalitarnemu sowieckiemu imperium bezpłatnej siły roboczej.

Uroczystości rocznicowe są okazją do oddania hołdu ofiarom 
tych tragicznych wydarzeń. 



GUŁag – Główny Zarząd Obozów w byłym ZSRR. W obozach tych, w nieludzkich 

warunkach przebywały – obok pospolitych przestępców – miliony ludzi uznanych, często 

bez powodu, za wrogów państwa sowieckiego. Panowała tam bardzo wysoka 

śmiertelność spowodowana katorżniczą pracą, głodem, mrozem, robactwem, chorobami i 

okrucieństwem personelu obozowego.

NKWD – Komisariat Ludowy Spraw Wewnętrznych (1934–1946) – w byłym 

ZSRR centralny organ terroru politycznego. Pracownicy NKWD zajmowali się 

śledzeniem ludzi, fabrykowaniem często nieprawdziwych, nieraz absurdalnych oskarżeń, 

prowadzeniem śledztw w więzieniach (często z zastosowaniem tortur), wydawaniem i 

wykonywaniem wyroków, nadzorowaniem obozów pracy przymusowej.



Dzwon Sybiraka poświęcony w dniu 28 lutego 2010 roku.

Dzwon znajdował się na fasadzie budynku Dworca PKP w 

Przemyślu, obecnie znajduje się przy pomniku „Zesłańcom 

Sybiru i Ofiarom Katynia”.

Fundator: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej X 

D.O.X

Wykonawca: Odlewnia Dzwonów Felczyński w Przemyślu.



Kameralny monument zlokalizowany przy północno-zachodnim 

narożu kompleksu powizytkowskiego (obecnie Centrum Kultury) 

odsłonięto 17 września 2000 roku.

Na dwuczęściowym postumencie postać klęczącej kobiety w długiej 

szacie z kapturem na głowie obejmującej dwoje dzieci. Sjenitowa 

tablica na froncie pomnika z rytym napisem:

MATKOM

SYBIRACZKOM

W 61 ROCZNICĘ

NAPAŚCI SOWIETÓW

NA POLSKĘ

17.IX.1939 17.IX.2000

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW

ODDZIAŁ W LUBLINIE



• Pomnik autorstwa Maksymiliana Biskupskiego znajdujący się u 

zbiegu ulic Muranowskiej i gen. Władysława 

Andersa w Warszawie.

• Pomnik przedstawia ładunek krzyży (łacińskich i prawosławnych), 

a także żydowską macewę i nagrobek muzułmański, umieszczony 

na platformie symbolizującej wagon deportacyjny. Przed stojącą 

na torze kolejowym platformą ułożono 41 podkładów 

kolejowych, na których umieszczono nazwy pól bitewnych 

z września 1939 znajdujących się we wschodniej Polsce oraz 

nazwy miejscowości-miejsc kaźni narodu polskiego w ZSRR.

• Został wybudowany ku czci Polaków poległych i 

pomordowanych na Wschodzie, a w szczególności 

wywiezionych do łagrów na Syberii oraz ofiar zbrodni katyńskiej. 

Odsłonięty 17 września 1995.
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