


od początku rosyjskiej obecności na tej 

ziemi stanowiła miejsce kary    

i wygnania. Ogromny obszar, 

rozciągający się od Uralu do Oceanu 

Spokojnego i obejmujący 8 stref 

czasowych, surowe warunki 

klimatyczne oraz słabe zaludnienie 

czyniły Syberię naturalnym 

więzieniem. 



Pierwsza Deportacja

10 lutego 1940 roku rozpoczęła się pierwsza 

masowa deportacja Polaków na Sybir, 

przeprowadzona przez NKWD. W głąb 

Związku Sowieckiego wywieziono około 140 

tys. obywateli polskich. Wśród 

deportowanych były głównie rodziny 

wojskowych, urzędników, pracowników 

służby leśnej i kolei ze wschodnich obszarów 

przedwojennej Polski.





Kolejne wielkie akcje 

deportacyjne 

przeprowadzono 13 kwietnia, na przełomie

czerwca i lipca oraz w maju i czerwcu 1941 

roku. Ponadto Sowieci wywozili z terenów 

przedwojennej Polski mniejsze, 

kilkusetosobowe grupy mieszkańców.



Panujące w nich przepełnienie, chłód, fatalne 

warunki sanitarne oraz niedostatek wody 

pitnej, wpływały na znaczny odsetek 

śmiertelności już w czasie trwającego wiele 

tygodni transportu. 



Władze ZSRS traktowały wywózki

nie tylko, jako formę walki z wrogami 
politycznymi, ale także element eksterminacji 
polskich elit, a przede wszystkim możliwość 

wykorzystania tysięcy osób jako bezpłatnej siły 
roboczej. Katorżnicza praca

w syberyjskiej tajdze przy sięgającym 
kilkadziesiąt stopni mrozie, głodzie

i chorobach zabijała wielu zesłańców. Była to 
przemyślana i planowo przeprowadzana 

zbrodnia na polskim narodzie.





Nie sposób wyolbrzymić znaczenia szoku 
kulturowego, jakiego doznali Polacy po 

przybyciu na teren Związku Radzieckiego.
Nie było  prądu ani bieżącej wody; zachowanie 
higieny stanowiło poważny problem. Panowały 

zatem warunki idealne dla rozwoju wszy 
roznoszących śmiercionośny tyfus. Życie 

wywiezionych uprzykrzały także pluskwy. 
Próby poprawy panujących w barakach 

warunków były postrzegane przez NKWD, 
jako burżuazyjne zachowanie. 



Nakaz pracy wydawano wszystkim osobom, 
które ukończyły szesnaście lat. 

Pracować musiały nawet dziesięcioletnie dzieci. Praca 
wiązała się głównie z wyrębem drzew, 

odpiłowywaniem gałęzi i ściąganiem drewna. 
Wykonywano ją przez cały rok, nawet
gdy temperatura spadała do -70°C, 

a słońce niemal nie pokazywało się nad horyzontem. 
Innych Polaków posłano do pracy w kopalniach, 

gdzie często musieli pracować
na dwunastogodzinnych szychtach, stojąc 

w lodowatej wodzie. Niektórych, w tym także dzieci, 
posłano do budowy linii kolejowej. 





Racje żywnościowe wydawano tylko tym,
którzy pracowali. Ich wielkość zależna była 

od określanego w procentach zakresu wykonania 
"normy". Najbardziej wydajni robotnicy 

otrzymywali dziennie nieco ponad kilogram 
chleba, mniej wydajni - 800 gramów; 

pracującym dzieciom wydawano 300 gramów. 
Ponadto czasami otrzymywali też cienką, 

wodnistą zupę na mące. Zesłańcy uzupełniali 
dietę, zbierając grzyby i owoce leśne.



Wygłodzone polskie
dziecko-zesłaniec.
Uratowane przez armię
Andersa 
(szpital Wrewskoje, 1942 r.)



Brak witamin i białka miał katastrofalny 
wpływ na stan zdrowia zesłańców. 

Powszechna stała się ślepota śnieżna i kurza. 
Wielu Polaków cierpiało na obrzęk, 

powszechną przypadłość przy 
niedożywieniu. Brak witamin powodował 
także liczne dolegliwości skórne, takie jak 
świerzb, często zmieniający się we wrzody. 
Sińce i rany odniesione w czasie pracy nie 

chciały się goić. 



Podróż w nieznane kojarzy nam się zazwyczaj 
z czymś pozytywnym, pewną przygodą, 

której nie planowaliśmy. Wyjazd na Syberię 
był jednak dla Zesłańców drogą przez mękę. 

Drogą w wielu przypadkach - bez 
powrotu…

„Mordęgą dla skazanych była jednak nie tyle 
sama kara zsyłki, co podróż do tej zabójczo 

mroźnej otchłani azjatyckiej Rosji.”
Beer Daniel: „Dom umarłych.  Syberyjska katorga w czasach carów.” 


