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Zesłanych na daleką Syberię zimą 1940 roku…



Marian Pilipów w latach 
70-tych XX wieku

Adam Pilipów –ojciec, 
zdjęcie kilka lat po 
powrocie z zesłania



Choć nieliczne opowieści jakie Pradziadek Marian 
pozostawił po swoim tragicznym pobycie na dalekiej 
i zimnej Syberii – rejony Irkucka nad jeziorem Bajkał, 
znam już tylko z opowieści mojego dziadka oraz mojej 

mamy, chcieliśmy uczcić ich pamięć, próbując odszukać 
miejsce ich rodzinnego domu na kresach wschodnich… 
Pozostawili je zimą 1940 roku, wyrwani nagle, w środku 

nocy z 9 na 10 lutego, bez przygotowania. Pradziadek 
kilkakrotnie wracał opowieściami również do tych miejsc 

swojego wczesnego dzieciństwa, gdzie zdążył przyjąć 
Pierwszą Komunię Świętą, służąc do mszy w tamtejszym 
kościele oraz chodząc do szkoły. Do miejsca tego nie dane 

im było już nigdy powrócić. 
Dlatego postanowiliśmy choć w ten sposób uczcić pamięć           
i odszukać miejsca tych krótkich, ale najszczęśliwszych lat 

ich życia…









Budynek stacji Rampa załadunkowa







Z nielicznych i urywanych wspomnień 

Pradziadka z okresu pobytu na Syberii wiem, 

że jako jedno z najstarszych dzieci w rodzinie 

(miał wtedy kilkanaście lat), pracował w lesie 

przy wyrębie tajgi. Razem ze starszą siostrą 

Zosią, odpowiedzialni byli za odśnieżanie i 

udrażnianie dróg, którymi zwożone było 

wycięte drzewo. Praca była ponad ludzkie siły, 

często w nocy, w silnym mrozie. 



Jednakże upór i modlitwy pozwoliły im 

przezwyciężyć całe to piekło. Dzięki 

nadludzkim wysiłkom ich mamy Barbary, 

wszystkim udało się szczęśliwie wrócić do 

Polski, ale Polski już innej, nie na swoje 

kresy do Zamku… Tam nigdy nie dane im 

było wrócić.



Cieszę się, że mimo upływu wielu lat, udało 

nam się dotrzeć do ich początków, tam gdzie się 

urodzili i skąd brutalnie zostali wyrwani już na 

całe życie. Chwili tej doczekała tylko jedna 

siostra Stasia, która udzieliła nam 

szczegółowych wskazówek gdzie mamy szukać.

Pomimo odnalezionych miejsc i głównych 

budynków, domu nie odnaleźliśmy, został 

spalony jak wiele innych polskich domów…


