
,,Nigdy nie zapomnieliśmy kim jesteśmy" 



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







Polacy w Rosji w latach  od 1914 r. do 1917 r.                        

„Polacy przybyli w latach 1914–1917 na Syberię składali się z tzw. bieżeńców, którzy uciekali na wschód z
terenów polskich, albo byli wysiedlani przymusowo przez rząd rosyjski. Obok nich były tysiące jeńców,
Polaków z wojsk austriackich i niemieckich. Po ukończeniu wojny światowej jeńcy ci przeważnie wrócili
do Ojczyzny. Oprócz jeńców ponad 100 tysięcy innych Polaków wyjechało z Syberii do Polski. Szacuje
się, że pozostało ponad 200 tysięcy Polaków płci obojej.” – (M. Janik, Dzieje Polaków na Syberji, Lwów
1928)

Przymusowe wywózki w głąb ZSRR w latach 1940–1941
Deportacje poprzedził spis osób kwalifikujących się do wywózki. Centralny, tajny rozkaz NKWD
nr 001223 z 11 października 1939 roku nakazywał organom NKWD Biało ruskiej i Ukraińskiej SRR
sporządzenie i dostarczenie takich spisów „elementów antysowieckich”. Tajne rozporządzenie
NKWD Litewskiej SRR z 28 listopada 1940 roku nr 0054 wyszczególniało te kategorie. Byli to:

1) przywódcy OZON, BBWR, PPS, ND, org. „Legioniści”, ZHP;
2) skład osobowy POW;
3) aktyw młodzieżowych organizacji „burżuazyjno-obszarniczych” oraz współpracowników 
wydawanych przez nie czasopism;
4) urzędnicy aparatu państwowego;
5) policjanci;
6) oficerowie wywiadu i kontrwywiadu, oficerowie i podoficerowie Wojska Polskiego;
7) prokuratorzy i sędziowie;
8) rodziny i krewni osób zbiegłych lub usiłujących zbiec za granicę;
9) pracownicy PCK;
10) członkowie stowarzyszeń religijnych i wyznaniowych;
11) szlachta, ziemiaństwo, kupcy, bankierzy, przemysłowcy, właściciele przedsiębiorstw i hoteli.
Rodziny wszystkich ww. osób także zaliczono do grupy „społecznie niepewnych”, co oznaczało, 
iż podlegają one tym samym rozkazom. Kolejną, „niepewną” grupę stanowili uchodźcy z 
centralnych rejonów Polski, pozostający na terenach okupowanych od września 1939 roku przez 
ZSRR. Objęci oni zostali osobną rejestracją pod pretekstem umożliwienia im powrotu do miejsc 
ich stałego zamieszkania. Spisy te objęły setki tysięcy osób.



Szef NKWD Ławrientij Beria zakładał, że każdej osobie należą się przynajmniej 3 metry
kwadratowe, ale rzeczywistość była inna. Baraki zostały zbudowane z pni ściętych w
pobliskich lasach drzew, szpary zaś pozatykano mchem. Jedynym źródłem ciepła był
niewielki, opalany drewnem piecyk umieszczony w każdym z pomieszczeń, a jedyną
pociechą był fakt, że opału nigdy nie brakowało.
Nie było jednak 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; co bardziej
przedsiębiorczy deportowani bywali przenoszeni do innego miejsca, gdzie musieli
zaczynać od początku.
Kobiety i dzieci musiały radzić sobie same. Bardzo często Polacy byli przywożeni ze stacji
kolejowej do jakiegoś miasteczka lub wioski, gdzie pozostawiano ich samym sobie.
Warunki życia panujące na Syberii wywoływały szok.
Zesłani na Syberię mogli łatwo ogrzewać swe baraki, gdyż w lasach nie brakowało opału.
Żeby przeżyć, Polacy oprócz dachu nad głową musieli znaleźć też pracę. Wywiezieni w
lutym i czerwcu 1940 r. i wysłani na północ Rosji oraz na Syberię mieli za zadanie
karczować lasy w regionach należących do Ludowego Komisariatu Leśnictwa ZSRR.



Rodzina Jelonków

Ojciec Józef urodzony w 1899 r., wykładowca w Szkole Policyjnej w
Mostach Wielkich, aresztowany we wrześniu 1939 r., więziony w
Brzeżanach, zginął wiosną 1940 r. w Katyniu. Matka Lucyna wywieziona 13
kwietnia 1940 r. do Kazachstanu – obłast pawłodarska z czworgiem dzieci:
córką Haliną (15 lat), bliźniętami Krystyną i Jerzym (10 lat), synem
Zbigniewem (9 lat).

Rodzina Szemioth

Maria Szemiothowa, żona oficera Wojska Polskiego, została 13 kwietnia
1940 r. wywieziona do północnego Kazachstanu z czterema córkami: Zofią
(15 lat), Marią Jadwigą (13 lat), Ludwik ą (9 lat) i Aleksandrą (4 lata). Dwie
starsze córki od lata 1940 r. zatrudniono przy najcięższych pracach
polowych w sowchozie. Zofia w marcu 1943 r., już jako pełnoletnia,
odmówiła przyjęcia obywatelstwa ZSRR, za co skazano ją na 2 lata
poprawczego obozu pracy. Karę odbywała w łagrze w rejonie Czyty
(Buriat-Mongolska ASSR). Po uwolnieniu wróciła do Kazachstanu. Cała
rodzina zdołała wrócić do Polski w 1946 r.



Żołnierze Armii Krajowej zesłani na Syberię

Wiesław Krawczyński

urodzony 19 maja 1919 r. w Łańcucie, syn Wiesława i Jadwigi z d. Kowalskiej. Maturę zdał w 1940 r. we
Lwowie, gdzie pracował w Instytucie prof. R. Weigla. W październiku 1942 r. został zaprzysiężony w
AK. Od 1944 r. studiował inżynierię leśną na Politechnice Lwowskiej. 27 czerwca 1945 r. został
aresztowany, a w czerwcu 1946 r. skazany przez Trybunał Wojenny ZSRR na 10 lat poprawczego obozu
pracy. Skierowano go do Peczorłagu, następnie do łagru Siwaja Maska, później do Abieź w Komi ASSR.
W czerwcu 1950 r. został przeniesiony do Igarki i oznaczony numerem JA-6. W czerwcu 1951 r.
przeniesiono go do Czuny w obłasti Irkuckiej, a w sierpniu 1952 r. do Tajszetu. We wrześniu 1952 r.
osadzono go na dwa miesiące w tamtejszym więzieniu pod zarzutem współpracy z zachodnim
wywiadem. W lutym 1954 r. po przewiezieniu do więzienia w Krasnojarsku został zwolniony z nakazem
dożywotniego osiedlenia w Perspektywnoje w Krasnojarskim Kraju. Wiosną 1955 r. ożenił się, a 29
grudnia 1955 r., wraz z żoną i synem, wrócił do Polski

Józef Halski

urodzony w Łękawicy koło Tarnowa, syn Władysława (urzędnika DOK VI we Lwowie).
Od dzieciństwa mieszkał we Lwowie. Był uczniem tamtejszego gimnazjum, należał do 25 Lwowskiej Drużyny
Harcerzy. Zagrożony wywiezieniem w głąb ZSRR ze względu na swoje „nieodpowiednie” pochodzenie od
października 1939 r. do końca czerwca 1941 r. ukrywał się we Lwowie. W październiku 1941 r. został
zaprzysiężony w ZWZ. Od lipca 1944 r. działał w grupie likwidacyjnej lwowskiego Kedywu. Dwukrotnie uciekał
przy próbach aresztowania go przez NKWD. 20 września 1945 r. został rozpoznany na ulicy przez konfidenta
NKWD i natychmiast aresztowany.
1 marca 1946 r. Trybunał Wojskowy skazał go na 20 lat więzienia. Karę odbywał za kołem polarnym, w Norylsku.
Po śmierci J. Stalina brał udział w dwumiesięcznym buncie w łagrze nr 3 w Norylsku, stłumionym krwawo przez
wojska NKWD. W marcu 1959 r. przeniesiono go z łagru do więzienia w Krasnojarsku, następnie na Łubiankę do
Moskwy. 1 kwietnia 1959 r. w Brześciu nad Bugiem, skuty, został przekazany władzom polskim. Osadzono go w
więzieniu w Inowrocławiu, skąd został wkrótce zwolniony.



Historia Związku Sybiraków rozpoczęła się od jego założenia w roku 1928. Nazwa
Związku łączy się ze słowem S Y B I R, który dla zesłańców nie jest pojęciem
geograficznym, lecz symbolem represji caratu, a później Stalina i jego następców wobec
Polaków zsyłanych do łagrów i więzień, najczęściej w dalekowschodnie strony byłego
ZSRR.

Cele:
 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.
 Przeciwstawianie się wszelkim przejawom totalitaryzmu, nietolerancji, będących

zagrożeniem wolności człowieka i jego godności.
 Współpraca z organizacjami o podobnych celach, również z tymi, które mają siedziby poza

granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 Popularyzacja i upowszechnianie wartości patriotycznych i obywatelskich oraz

poszanowanie kultury, tradycji narodowych i ogólnoludzkich.
 Prowadzenie działalności pożytku publicznego.



Sybir pochłonął wiele istnień, setkom tysięcy nie było dane wrócić do ojczyzny. 

Tym, którym się to udało, po dziś wspominają upokarzające warunki, w 
jakich przyszło im żyć. Sybir pozostawił głęboką bliznę. Choć od tamtych 
tragicznych wydarzeń minęło już wiele lat, to wciąż pamięć o doznanych 

krzywdach nie maleje. Dziś, ostatni Sybiracy powoli odchodzą, a wraz z nimi 

wspomnienia i opowieści z nieludzkiej ziemi.



Wg danych statystycznych spośród               
1 600 000 Polaków wywiezionych w 

głąb ZSRR do 1942 r.                            
zmarło ok. 400 000.



Losy Polaków na Syberii to ciągle pasjonujący i nie do końca
rozpoznany temat. Są częścią historii narodu polskiego, prezentującą
obraz różnych środowisk. Ich przedstawiciele trafili na Syberię w
XIX wieku głównie jako zesłańcy, katorżnicy i przymusowi
osiedleńcy, a w XX wieku – jako łagiernicy i deportowani. Do dnia
dzisiejszego istnieje wiele śladów naszych powiązań z Europą
Wschodnią, Uralem, Syberią, Kazachstanem i rosyjskim Dalekim
Wschodem. Obejmują one nie tylko martyrologię, lecz również
wkład polskiej myśli w dorobek naukowy i gospodarczy Rosji.
Znaki pamięci znajdują się zarówno w Polsce jak i na Wschodzie. U
nas są to cmentarze, tablice pamiątkowe, pomniki, izby pamięci i
ekspozycje muzealne, prace malarzy czy literatów o zesłańczym
rodowodzie, spisane relacje represjonowanych, a w Rosji – obok
wymienionych także polskie wsie, szkoły, kościoły czy nazwy
geograficzne związane z działalnością zesłańców – badaczy i ludzi
nie zajmujących się nauką.



Powieźli mnie daleko z dala od ojczyzny.
Kazali ciężko pracować, przydzielili izby.

Wokół brud, choroby, wszy i pluskwy, 
Kości z głodu mi całkowicie uschły.

Spoglądam ze smutkiem na swoje dziatki,
odziane w nędzne wypłowiałe szmatki.

Syberyjska ziemia lasem pokryta,
krwią zesłańców cała spowita. 

I chociaż tęsknię za Tobą Polsko moja,
W duchu wołam: „Bądź wola Twoja…”

O każdy dzień walczę, choć nie mam siły,
Sprawdzam, czy wszyscy się zbudzili.

Trudno nawet o deski na trumnę.
Gdzie i w czym pochowają, gdy umrę?

Nie poddam się póki sił mi starczy.
O życie i wolność każdy tutaj walczy.

Człowiek człowiekowi ten los taki zgotował,
Na ostrzeżenie potomnym ślady zachował.

Pamiętajcie o zesłańcach przyszłe pokolenia.
Zachowajcie w sercu nasze cierpienia.

Autor:  Danuta Rosińska
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Łukasz Bolibok, kl. VI Szkoła Podstawowa w Giełczwi
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