
Zesłanie na Syberię – podróż 

w nieznane.



Sybiracy

Określenie „Sybirak” 

występuje przede 

wszystkim w dwóch 

znaczeniach. W Rosji 

nazywa się tak 

mieszkańców Syberii.

W Polsce Sybirakami 

przyjęło się tak nazywać 

tych wszystkich Polaków, 

którzy byli zesłani i 

przymusowo osiedleni na 

Syberii, skąd pewna 

część nie wracała.



Hymn Sybiraków
Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi,

Z rezydencji, białych dworków i chat
Myśmy wciąż do Niepodległej szli,
szli z uporem, ponad dwieście lat.

Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi,
Szkół, urzędów, kamienic, i chat:

Myśmy znów do Niepodległej szli,
Jak z zaboru, sprzed dwudziestu lat.

Wydłużyli drogę carscy kaci,
Przez Syberię wiódł najkrótszy szlak

I w kajdankach szli Konfederaci
Mogiłami znacząc polski trakt...

Bo od września, od siedemnastego,
Dłuższą drogą znów szedł każdy z nas:

Przez lód spod bieguna północnego,
Przez Łubiankę, przez Katyński Las!

Z Insurekcji Kościuszkowskiej, z powstań dwóch,
Szkół, barykad Warszawy i Łodzi::

Konradowski unosił się duch
I nam w marszu do Polski przewodził.

Na nieludzkiej ziemi znowu polski trakt
Wyznaczyły bezimienne krzyże....
Nie zatrzymał nas czerwony kat,

Bo przed nami Polska - coraz bliżej!

A myśmy szli i szli - dziesiątkowani!
Przez tajgę, stepy - plątaniną dróg!

A myśmy szli i szli, i szli - niepokonani!
Aż "Cud nad Wisłą" darował nam Bóg!

I myśmy szli i szli - dziesiątkowani!
Choć zdradą pragnął nas podzielić wróg...
I przez Ludową przeszliśmy - niepokonani

Aż Wolną Polskę raczył wrócić Bóg!!!



Historia Polaków na Syberii

Historia Polaków na Syberii rozpoczyna się już w 1582 roku, od 
początku pierwszych rosyjskich wypraw za Ural. W kronikach z 
tego okresu, możemy przeczytać o obecność Polaków z wojsk 
Stefana Batorego w ekspedycyjnych oddziałach 
moskiewskich. Kolejne informacje dotyczące Polaków 
zesłanych na Sybir pochodzą z XVII wieku. Ta część, która 
zamieszkała na Syberii dobrowolnie, pełniła różne funkcje 
m.in. zarządców przepraw wodnych, budowała twierdze oraz 
nadzorowała warzelnie soli. Zdecydowana większość trafiła 
tam jednak pod przymusem.



Wysypisko caratu

Bandyci, recydywiści, mordercy, ale też drobni złodzieje, dezerterzy, unikający pracy 
chłopi, czy członkowie sekt religijnych - na Sybir trafiali wszyscy, którzy w jakiś sposób 
narazili się caratowi. W XIX wieku skute lodem pustkowia stały się domem dla coraz 
liczniejszej rzeszy więźniów politycznych. Wśród nich do najbardziej znanych 
należeli dekabryści, szlacheccy rewolucjoniści, którzy podjęli walkę z caratem w imieniu 
haseł wolności i równości, a także członkowie Koła Pietraszewskiego, tajnej grupy 
radykalnych intelektualistów, do której należał chociażby Fiodor Dostojewski.

W połowie XIX wieku na zesłanie trafił anarchista Michał Bakunin, a pod koniec wieku 
jego los podzielili socjaliści i marksiści. 
Wśród tysięcy ludzi zesłanych na Sybir szczególną grupę stanowili Polacy. Jak zapisał 
jeden z podróżników, który odwiedził Syberię pod koniec XVIII wieku: "Polacy i wygnańcy 
tworzą liczną rzeszę. Polaków zesłano tu po pierwszym rozbiorze (…) chwalono ich 
uczciwość w tym kraju. Są najbardziej zaradni i najlepiej znają się na gospodarstwie".

http://www.polskieradio.pl/39/1240/Artykul/1561271,Dekabrysci-dzieci-1812-roku
http://www.polskieradio.pl/39/1240/Artykul/1283110/


Buntownicy, nie żołnierze

Na Syberię regularnie trafiali jeńcy wojenni. Jednak, o ile żołnierze innych narodowości po 
zakończeniu konfliktów wracali do swoich krajów, o tyle Polaków caryca Katarzyna II 
traktowała jak buntowników, sprzeciwiających się rosyjskiej władzy nad Polską. Gdy w 
1791 roku Polacy uchwalili postępową konstytucję 3 maja, wybuchła wojna polsko-
rosyjska. Po zajęciu warszawskiej Pragi i rzezi tysięcy mieszkańców miasta aresztowanych 
wysłano na Syberię. Ten sam los czekał tych, którzy walczyli w wielonarodowej armii 
Napoleona. W 1812 roku Wielka Armia zaatakowała Rosję, a jej klęska oznaczała zesłanie 
dla tysięcy polskich żołnierzy.

Dalszy napływ zesłańców miał miejsce po dwóch wielkich zrywach niepodległościowych 
w XIX wieku. Szacuje się, że po klęsce powstania listopadowego na Sybir trafiło 20 tysięcy 
zesłańców, choć niektóre źródła podają nawet liczbę 50 tysięcy osób. Kolejna fala zsyłki 
miała miejsce po powstaniu styczniowym. Objęła ona 16-20 tysięcy Polaków, z czego 
połowę skazano na przymusowe osiedlenie na wsi, a pozostałych skierowano do ciężkich 
robót przymusowych, zamknięto w więzieniach lub siłą wcielono do rosyjskiego wojska.

http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/684013,Konfederacja-targowicka-symbol-zdrady-narodowej
http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1275693,Rzez-Pragi-miasto-we-krwi
http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/988945,Powstanie-listopadowe-%E2%80%93-kleska-na-wlasne-zyczenie
http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/766611,Powstanie-styczniowe-zbrojny-bunt-Polakow


Liczba zesłanych w Rosji 

carskiej

W latach 1807–1870 zesłano na Syberię 461 tysięcy osób. 
W okresie 1853–1862: 101 tysięcy, a w latach 1863–1872: 
146 tysięcy. W drugiej połowie XIX wieku liczba 
zsyłanych na Syberię wahała się w granicach 10–15 
tysięcy rocznie, a liczba zesłanych mieszkających na 
Syberii przekraczała 250 tysięcy osób (w 1891 – 260 tys., 
1898 – 299 tys. zesłanych i 10 700 katorżników). 
Dodatkowo w XIX wieku dość dużo osób odbywało karę 
zesłania w rejonie Kaukazu, a niewielka liczba osób 
także w prowincjonalnych miastach Rosji europejskiej. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1807
https://pl.wikipedia.org/wiki/1870
https://pl.wikipedia.org/wiki/1863
https://pl.wikipedia.org/wiki/1872
https://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaukaz_(kraina_historyczna)


Nowy Świat

Ich losy układały się bardzo różnie. Niektórzy mieli szczęście i szybko wrócili do kraju. Inni musieli pozostać 
na miejscu zesłania lub przeniesiono ich w bardziej odległe regiony Syberii. Część do kraju nie wróciła 
nigdy. Frederick Baedeker, który podjął pracę misyjną w Rosji, tak pisał o mieście Tiumeni w ostatniej 
dekadzie XIX wieku: "Na każdym kroku spotyka się tu potomków Polaków skazanych na zsyłkę, jest też 
wielu takich, którzy sami są zesłańcami".

Pomimo straszliwych warunków, jakie panowały w drodze na Sybir, po przybyciu na miejsce Polacy 
angażowali się w przedsięwzięcia handlowe i przemysłowe. Jeden z nich prowadził nawet fabrykę 
czekolady w Tomsku. Zesłańcom zawdzięczamy też wiedzę naukową i etnograficzną, jak również 
informacje o niezwykłej florze i faunie Syberii oraz o jej bogactwach mineralnych.

Szacuje się, że w sumie w przededniu wybuchu I wojny światowej na Syberii znajdowało się około 150 
tysięcy Polaków, zarówno wolnych osadników, jak i zesłańców. 



Syberia sowiecka

Syberia za czasów carskich zdecydowanie różniła się od tej pod panowaniem 
sowieckim. Natura oraz ostry klimat pozostały te same. Zmieniła się jednak władza. 
Odtąd bezlitosna i pozbawiona skrupułów, odzierająca z godności i wykorzystująca 
do cna. Syberia sowiecka, to łagry oraz karne posiołki rozsiane po nieludzkiej ziemi, 
w których szarość, brzydota i nędza były wszechobecne. W końcu Syberia znana z 
czasów sowieckich, to niewolnicza praca w skrajnie ciężkich warunkach.

Apogeum zsyłek Polaków na Sybir to okres II wojny światowej. 1 września 1939 roku Niemcy 
napadli na Polskę. Kilkanaście dni później, 17 września również wojska ZSRR wkraczają do 
Polski. W skutek układu granicznego zawartego pomiędzy sowietami, a III Rzeszą pod 
okupacją radziecką, znalazło się pięćdziesiąt jeden procent terytorium Polski. Obszar ten 
zamieszkiwało 13,2 miliona ludzi. Kolejne miesiące wojny przynosiły, coraz to większe represje 
na Polakach. 26-28 października odbyło się Zgromadzenie Narodowe Białorusi i Zachodniej 
Ukrainy, a 01-02 listopada Rada Najwyższa przychyliła się do próśb przyłączenia zagarniętych 
ziem polskich do Imperium Radzieckiego. 21.11.1939 roku mieszkańcy terenów okupowanych 
zostali uznani za obywateli ZSRR pozbawiono ich tym samym obywatelstwa polskiego.



Po II wojnie światowej

Po zakończeniu II wojny światowej dramat osób więzionych i deportowanych na 
obszarach Związku Radzieckiego przez wiele lat pozostawał w cieniu zbrodni 
popełnionych przez Niemcy. Ich trauma pozostawać mogła jedynie 
doświadczeniem prywatnym, świadectwem, którego głosić nie było wolno. O 
dramatycznych przeżyciach mówiono tylko najbliższym, zaufanym, często tak samo 
dotkniętym przez los jak oni.

Jeszcze w latach 50. byli oni jedną z grup szczególnego ryzyka, 
"rozpracowywanych" przez organa kontrwywiadu wojskowego (Informacji 
Wojskowej). O losach zesłańców otwarcie można było pisać jedynie na emigracji, 
ale tam ich przeżycia nie budziły szerszego zainteresowania poza polskim, wąskim 
liczebnie, środowiskiem. Dopiero w latach 80. ich doświadczenia zaczęły budzić 
szersze zainteresowanie w kraju. Ogromną rolę w zbieraniu i zapisywaniu relacji 
odegrało Archiwum Wschodnie Ośrodka Karta.



Zesłania na ZSRR

W ZSRR Syberia była dalej centrum zesłań, powstał tam m.in. system łagrów, 
zarządzany przez Główny Zarząd Obozów – Gułag. Po agresji ZSRR na Polskę
setki tysięcy polskich mieszkańców Kresów uległo przesiedleniu, niektórzy m.in. 
na Syberię (inni np. do Kazachstanu). 

14 czerwca 1941 w nocy rozpoczęła się sowiecka akcja przeciwko ludności zajętej 
Litwy. W pierwszym tygodniu wywieziono około 30 tys. osób. W latach 1941–1952
Sowieci wywieźli z kraju około 132 tys., z tej liczby zginęło 28 tys. 21 maja 1947 Centralny 
Komitet sowieckiej partii przyjął tajne postanowienie „O tworzeniu kołchozów w 
republikach bałtyckich” – Wiosna 1948 – wywózki o kryptonimie „Wiosna” były drugą 
falą wywózek i największą taką akcją w powojennej historii Sowietów. Trzecia faza 
czystek to akcja „Jesień” 1951, wywieziono 4 tys. rodzin chłopskich – 16 150 osób –
„wrogów kolektywizacji”. Nie były to tak zwane repatriacje, ale zsyłki w głąb Rosji (np. 
do Buriackiej Mongolskiej Autonomicznej SRR wywieziono 39 766 osób). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Socjalistycznych_Republik_Radzieckich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gu%C5%82ag
https://pl.wikipedia.org/wiki/Agresja_ZSRR_na_Polsk%C4%99
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kresy_Wschodnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazachstan
https://pl.wikipedia.org/wiki/14_czerwca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1941
https://pl.wikipedia.org/wiki/1952
https://pl.wikipedia.org/wiki/21_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/1947
https://pl.wikipedia.org/wiki/1948


Transport zesłańców

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 
(zdecydowana większość skazanych) 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. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaza%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Orenburg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tobolsk


Pobyt na zesłaniu

Każdemu zesłańcowi przysługiwał jednorazowy zasiłek 
na osiedlenie (często w postaci ziarna i materiałów), o 
ile osiedlał się na wsi. Oprócz tego osoby pochodzenia 
szlacheckiego dostawały rocznie 57 rubli pensji, a osoby 
niepełnosprawne lub stare 114 rubli i czasami możność 
zamieszkania w państwowym przytułku. W praktyce 
często świadczenia te wypłacano nieregularnie i z 
opóźnieniami. Kwota 57 rubli nie wystarczała do 
przeżycia, dlatego prawie wszyscy zesłańcy szukali 
jakiejkolwiek pracy zarobkowej, choć nie było przymusu 
prawnego. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rubel


Światowy dzień Sybiraka

Światowy Dzień Sybiraka przypada w rocznicę napaści 
sowieckiej Rosji na Polskę, która miała miejsce 17 
września 1939 roku. Tego dnia w całej Polsce 
wspominane są losy zesłanych na Syberię. Dla uczczenia 
pamięci pod Pomnikiem Orła Białego na Placu Jana 
Pawła II w Więcborku zapalono znicze w hołdzie 
zesłańcom



Mapa zesłań na Syberię



Symbolem Sybiraków był orzeł

siedzący na zielonej tarczy,     
w którą są wbite dwa miecze                

z łańcuchami



Syberia

Syberia – kraina 

geograficzna w 

północnej Azji, 

wchodząca w skład Rosji, 

położona między Uralem 

na zachodzie, Oceanem 

Arktycznym na północy, 

działem wód zlewisk 

Oceanu Arktycznego i 

Spokojnego na 

wschodzie, oraz stepami 

Kazachstanu i Mongolii 

na południu.



Dziękuję za uwagę! 

N G


