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W 2009 r. Dział Historyczny Muzeum w Stargardzie rozpoczął realizację 

projektu „Archiwum Pamięci Świadków i Świadectw Historii”. Projekt ma cha-
rakter otwarty, materiał gromadzony jest w sposób ciągły. Równolegle do etapu 
gromadzenia realizowane jest opracowywanie i udostępnianie. W założeniach 
projektu przyjęliśmy zasadę, że relacje i inne materiały zgromadzone w „Ar-
chiwum Pamięci” będą publikowane w ramach, noszącej ten sam tytuł, serii 
wydawniczej Muzeum w Stargardzie.  

W „Archiwum Pamięci” gromadzone są materiały będące odbiciem zda-
rzeń, które miały miejsce w XX w. i są związane bezpośrednio (poprzez miej-
sce) lub pośrednio (poprzez osoby) ze Stargardem i ziemią stargardzką. Dotyczą 
one przede wszystkim następujących okresów: II wojny światowej, czasu powo-
jennego z naciskiem na lata 1945–1960 oraz okresu tworzenia lokalnych struk-
tur „Solidarności”. Zbierając relacje staramy się definiować grupy osób, które 
chcemy przebadać i formułować pytania, na które szukamy odpowiedzi.  

Jednym z podstawowych problemów badawczych jest poznanie procesu 
kształtowania społeczności lokalnej w okresie powojennym. Przymusowe lub 
dobrowolne ruchy migracyjne, jakie miały miejsce na Pomorzu Zachodnim przy-
najmniej od momentu rozpoczęcia II wojny światowej przekładają się na losy 
zwyczajnych ludzi. Historyczne tło tych zdarzeń, ich przyczyny i przebieg, są  
w ogólnym zarysie powszechnie znane. Po zakończeniu II wojny światowej, wraz 
ze zmianą granic, na Pomorzu miała miejsce całkowita wymiana ludności. W tym 
jednym zdaniu zamyka się wiele bardzo istotnych problemów i jeden z „kluczy” 
do szukania naszych rozmówców. Zbieramy, bowiem relacje, których nie zawę-
żamy do czasu i miejsca. Naszych rozmówców nie pytamy tylko i wyłącznie  
o związki z interesującym nas obszarem geograficznym i wydarzeniami, których 
świadkami tutaj byli, ale i o ich wcześniejsze i późniejsze losy, bo tylko w ten 
sposób możemy szukać odpowiedzi np. na pytanie o to skąd pochodzili pierwsi 
powojenni mieszkańcy miasta i jakie życiowe drogi prowadziły ich na Pomorze,  
a co za tym idzie jaki bagaż kulturowy przywieźli ze sobą na ten obszar, a także  
o późniejszy czas asymilacji i adaptacji w nowym miejscu.  

W zbiorze, którym już dysponujemy okres wojenny i pierwszych kilku 
powojennych lat odzwierciedlony jest poprzez trzy główne wątki tematyczne 
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dotyczące losów: jeńców wojennych Stalagu II D, robotników przymusowych, 
którzy w okresie wojny pracowali w Stargardzie lub okolicy, a także później-
szych osadników. Z tego też względu w kręgu naszego zainteresowania pozo-
stają m.in. Polacy z Kresów Wschodnich deportowani w głąb ZSRR w trakcie 
II wojny światowej, a także przesiedleńcy z Akcji „Wisła”. Wśród pierwszych 
mieszkańców miasta wydzielić też można grupy społeczne i zawodowe, które 
interesują nas szczególnie. Są to m.in. harcerze, nauczyciele, kolejarze, spor-
towcy i działacze sportowi, animatorzy życia publicznego.  

„Archiwum Pamięci” z uwagi na rodzaj gromadzonego materiału jest po-
dzielone na dwa zespoły: „Relacje i Wspomnienia” oraz „Archiwalia”. Te ostat-
nie to najczęściej kopie materiałów pozyskiwanych z innych zbiorów lub spuści-
zny o dość różnorodnym charakterze. „Archiwum Pamięci” liczyło na koniec 
2012 r. 155 jednostek, a zespół „Relacji i Wspomnień” – 140. Wywiady są jedy-
nie jedną z przyjętych przez nas form pozyskiwania źródeł. Oprócz nich w „Ar-
chiwum Pamięci” znajdują się kopie lub oryginały materiałów o charakterze 
wspomnieniowym (ankiety, dzienniki, relacje, życiorysy, listy itp.). Niektóre  
z kopii pochodzą ze zbiorów innych instytucji (jak np. większość relacji jeńców 
wojennych). Celem Archiwum jest bowiem nie tylko pozyskiwanie nowych rela-
cji, ale i zgromadzenie w jednym miejscu relacji pozostających w kręgu naszego 
zainteresowania, a trudno dostępnych z uwagi na miejsca ich przechowywania.  

Każda z jednostek zespołu „Relacje i Wspomnienia” jest gromadzona 
wraz z materiałami uzupełniającymi takimi jak kopie (rzadziej oryginały) do-
kumentów, fotografie historyczne i współczesne, wycinki prasowe użyczone 
przez rozmówców itp. Do każdej jednostki przypisane są także dwa formularze: 
ankieta oraz karta relacji. Ankieta zawiera podstawowe dane rozmówców i zgo-
dę na wykorzystanie udostępnionych Muzeum materiałów. W ankiecie odnoto-
wywane są także ewentualne zastrzeżenia odnoszące się do czasu i/lub zakresu 
wykorzystania materiałów lub ich fragmentów, zgody na wykorzystanie nazwi-
ska itp. Ankiety z uwagi na charakter zawartych tam danych nie są udostępnia-
ne osobom korzystającym z zasobu. Zastrzeżenie to nie obowiązuje natomiast 
przy kartach relacji, których celem jest podanie podstawowych informacji o 
charakterze danej relacji (jej forma np. wywiad; kategoria np. osadnik z Akcji 
Wisła; hasła problemowe; krótki opis relacji itp.). Karty relacji są opracowywa-
ne stopniowo, z tego względu część zasobu jest jeszcze ich pozbawiona.  

Materiał w „Archiwum Pamięci” narasta w trojaki sposób: poprzez wy-
wiady inicjowane najczęściej przez Muzeum; przekazy zapisów lub nagrań 
wspomnień konkretnych osób, które otrzymujemy od nich samych lub ich ro-
dzin; kwerendy biblioteczne, archiwalne, poszukiwania w Internecie itp. Te 
ostatnie często wynikają z prowadzonych przez nas prac badawczych (w ten 
sposób do zbioru zostały włączone np. datowane na okres II wojny światowej 
dzienniki i zapiski jeńców wojennych Stalagu II D narodowości włoskiej i ho-
lenderskiej oraz powstały w 1919 r. dziennik majora Albro Lefils Parsonsa, 
który zajmował się wizytowaniem obozów jenieckich, w których nadal przeby-
wali żołnierze oczekujący na powrót do swoich krajów1).  

                                                 
1 Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie (dalej: MAH), Archiwum 

Pamięci Świadków i Świadectw Historii (dalej: Archiwum Pamięci), Relacje i Wspo-
mnienia (dalej: RiW), sygn. 98, 114, 140. 
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 Odpis protokołu rewizji 

Siekiera z syberyjskiej tajgi 
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Szkoła w posiołku Bajaryk, w obwodzie tiumeńskim (dawniej omskim) 

Polska szkoła, w której uczył się K. Sulimierski zesłany wraz z rodziną  
w lutym 1940 r. do Diegtiarska w obwodzie swierdłowskim 
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Polska szkoła w Kazachstanie 

Legitymacja członkowska – Związek Patriotów Polskich 
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Wywiady, które przeprowadzamy ze świadkami historii są najczęściej 

planowane i adresowane do określonych grup. Pierwszą z nich było środowisko 
stargardzkich Sybiraków. Wybór podyktowany był kilkoma względami, z któ-
rych niezwykle istotna była gotowość współpracy ze strony Zarządu tutejszego 
oddziału Związku Sybiraków, jak i poczucie, że upływający czas działa na na-
szą niekorzyść, a relacje sybirackie z uwagi na stosunkowo późne publiczne 
zainteresowanie tą tematyką wymagają szczególnej troski i szybkiego podjęcia 
działań zmierzających do ich utrwalenia.  

„Żołnierz Wolności” – numer poświęcony przysiędze polskich żołnierzy 
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Praca nad zbieraniem relacji i późniejszym przygotowaniem publikacji 
nie byłaby możliwa bez ścisłej współpracy ze stargardzkim Oddziałem Związku 
Sybiraków. Związek udostępnił badawczo swoje archiwum, w którym znajdują 
się ankiety wypełniane przez jego członków w latach dziewięćdziesiątych XX 
wieku2. Formularze te zostały opracowane w sposób schematyczny. Zawierają 
one podstawowe dane dotyczące zesłania: data i miejsce deportacji, informacje 
o rodzinie, przebieg pobytu (praca, sierocińce, zgony itp.) oraz czas  
i okoliczności powrotu. W oparciu o nie możliwa była charakterystyka środowi-
ska stargardzkich Sybiraków, a także – co było niesłychanie istotne – wybór 
osób z którymi chcieliśmy porozmawiać. Rozmówców wskazywały nam także 
osoby aktywnie działające w strukturach Związku. W pojedynczych przypad-
kach zgłaszali się do nas Sybiracy, którzy z własnej inicjatywy chcieli udzielić 
wywiadu. Na podstawie ankiet wytypowaliśmy około 100 osób. Niestety część 
z nich ze względów zdrowotnych, zmiany miejsca zamieszkania lub z powodu 
śmierci nie mogła być brana pod uwagę. Z prośbą o udzielenie wywiadu zwró-
ciliśmy się więc do 60 osób. Rozmowy zostały przeprowadzone z mniejszą 
grupą, co spowodowane było wieloma względami. Wśród nich najistotniejsza 
była bariera emocjonalna. Podzielenie się własnymi wspomnieniami było dla 
wielu rozmówców trudne. Niemal każdy wywiad poprzedzony był rozmową 
(lub kilkoma rozmowami), które pozwalały na wzajemne poznanie, a często 
były cierpliwą próbą tłumaczenia dlaczego tak ważne są relacje „zwykłych” – 
jak mówili o sobie rozmówcy – ludzi. Niewątpliwie same już nagrania notacji, 
w których rozmówcy powracali do często bardzo traumatycznych przeżyć, były 
nacechowane dużą dozą emocji, wzruszeń i łez.  

Wywiady były przeprowadzane przez pracowników Muzeum (w tym hi-
storyków stażystów) oraz uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana 
Kamila Norwida w Stargardzie, których opiekunką ze strony szkoły była Pani 
Wioletta Żuromska. Młodzież zgłaszała się indywidualnie i pracowała w swoim 
czasie poza lekcyjnym. Jej zadanie ograniczało się jedynie do przeprowadzenia 
i nagrania wywiadu, a także pośrednictwa w digitalizacji materiału uzupełniają-
cego. Muzeum sprawowało opiekę merytoryczną, udostępniało sprzęt i koordy-
nowało wszystkie działania. Przed każdym nagraniem rozmawialiśmy z mło-
dzieżą wskazując na tło historyczne zdarzeń, o których mieli usłyszeć, a także 
na to jak należy przeprowadzić rozmowę, na co zwrócić uwagę, o co dopytywać 
rozmówców. Także świadkowie historii otrzymywali ze strony Muzeum pełną 
informację o tym, kto przeprowadzi wywiad. Doświadczenie pracy z młodzieżą 
było inspirujące dla obu stron. Dla młodych ludzi było to najczęściej pierwsze 
poważne zetknięcie się z warsztatem pracy historyka, a także z innym niż pod-
ręcznikowy, bardzo osobistym, a przez to niesłychanie sugestywnym przekazem 
historycznym. Wywiady ze świadkami historii mogą być nie tylko doskonałą 
lekcją przeszłości. Wymagają czynnego uczestnictwa w procesie poznawania. 
Bezpośrednie spotkanie z kimś, kto opowiada o swoich przeżyciach wraz  
z emocjonalną stroną tego przekazu jest doświadczeniem, które niewątpliwie 
zostanie zapamiętane przez obie strony. 

                                                 
2 Ankiety powstawały w związku z działaniami Zarządu Głównego Związku Sy-

biraków.  
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W „Archiwum Pamięci” znajdują się na dzień dzisiejszy 43 relacje z ze-
słania do ZSRR, z czego 39 to wywiady przeprowadzone przez zespół pracow-
ników lub współpracowników Muzeum. Wszystkie wywiady były nagrywane 
jako pliki audio. Wywiady były przeprowadzane z zastosowaniem kwestiona-
riusza pytań, przy czym zaznaczyć należy, że był on traktowany ramowo i każ-
dorazowo był dostosowany do przebiegu rozmowy.  

Deportowanych pytaliśmy o ich życie przed wybuchem wojny, rodzinę  
i dom, miejsce, czas i przebieg aresztowania, drogę na zesłanie, przybycie do 
miejsca docelowego, przebieg pobytu, okoliczności powrotu i okres stargardzki, 
jeśli był czasowo związany z powrotem. Pytaliśmy także o symboliczną „waliz-
kę”, z którą rozmówca przyjechał, a także o to jak zapamiętał początki pobytu.  
           Cały zgromadzony materiał jest dostępny dla badaczy, studentów, na-
uczycieli, czy też osób zainteresowanych tą tematyką. Znaczna część relacji 
sybirackich jest przepisana i udostępniana w formie wydruków, wszystkie do-
stępne są do odsłuchania. W oparciu o ten fragment zespołu „Archiwum Pamię-
ci” został wydany pierwszy tom noszącej ten sam tytuł co zespół serii: Wspo-
mnienia pisane głodem… Relacje członków Związku Sybiraków w Stargardzie 
zesłanych w czasie II wojny światowej do ZSRR. Publikacja, zrecenzowana  
i obszernie omówiona w 53 tomie „Zesłańca” zawiera jedynie fragmenty relacji 
w układzie tematycznym3.  

Interesującym źródłem poznawczym, najczęściej o charakterze komple-
mentarnym wobec relacji są pozostałe materiały zgromadzone w wielu tecz-
kach. Specyfika losów zesłańców sprawiła, że do kraju wracali pozbawieni 
niemal wszystkiego. Te nieliczne przedmioty, które towarzyszyły powrotowi do 
kraju, są pamiątką na tyle cenną dla ich właścicieli, że nie zostały włączone do 
zasobu „Archiwum Pamięci”. Znalazły się tam jedynie ich fotograficzne od-
wzorowania lub kopie.  

Niewielu osobom udało się ocalić jakiekolwiek rzeczy, które były w ich 
domach. W większości podczas przeprowadzanego w pośpiechu aresztowania 
zostawały one wraz z innym dobytkiem na miejscu. Trudne lata na zsyłce także 
nie sprzyjały ich ocaleniu. To co zostało zabrane uległo zniszczeniu lub zostało 
wymienione na jedzenie, czy też inne bardziej przydatne przedmioty. 

Pamiątki wyniesione z rodzinnego domu i z pietyzmem przechowane do 
dzisiaj zachowały się tylko u części rozmówców. Są to najczęściej fotografie 
rodzinne, pojedyncze dokumenty, czasami książki. Fotografie to z reguły typo-
we zdjęcia wykonane w atelier z myślą o domowych albumach. Wśród doku-
mentów przeważają te, które pozwalały poświadczyć tożsamość, kwalifikacje  
i wykształcenie.  

Są także dewocjonalia – modlitewniki, obrazki, krzyżyki – one często 
wkładane były jako pierwsze i najważniejsze do zabieranego w pośpiechu baga-
żu. Dla ich właścicieli mają wartość szczególną, są jak osobiste relikwie. Często 
są też jedynym namacalnym wspomnieniem utraconego, rodzinnego domu  
i świata, do którego nikomu z nich nie było dane powrócić.  
                                                 

3 B. Przesmycki, Wspomnienia pisane głodem… Relacje członków Związku Sybi-
raków w Stargardzie zesłanych w czasie II wojny światowej do ZSRR, rec., [w:] „Zesła-
niec”. Pismo Rady Naukowej Zarządu Głównego Związku Sybiraków, nr 53, 2012,  
s. 108-110. 
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Stosunkowo bardzo mało zachowało się rzeczy przywiezionych z zesła-
nia, co wynikało z prozaicznych i oczywistych przyczyn. Niezwykle poruszają-
ca jest historia podobizny Matki Boskiej wyhaftowanej podczas pobytu w ła-
grze przez młodą wówczas kobietę, skazaną w 1944 r. za pomoc oddziałom 
Armii Krajowej na 10 lat pozbawienia wolności. Autorka wspomina to tak:  

Jak szłam do pracy, Matkę Boską nosiłam pod stanikiem na piersiach. A jak 
szłam spać to pod poduszeczkę. Mieliśmy takie poduszeczki, z waty czy z cze-
goś nie wiem. I tak ja Ją chroniłam cały czas. I przywiozłam Ją tutaj4.  

Wyjątkową pamiątką jest także siekierka z syberyjskiej tajgi przywieziona 
w zesłańczym bagażu. Dzisiaj jest ona z dużą atencją prezentowana w biurze 
stargardzkiego oddziału Związku Sybiraków. Na pytanie, dlaczego przywieziona 
została akurat siekierka nie należy szukać racjonalnej odpowiedzi. Z całą pewno-
ścią nie była niezbędna i szczególnie przydatna podczas powrotu pociągiem. W 
kraju była narzędziem mało istotnym i łatwym do pozyskania. W realiach tajgi 
była zaś synonimem przetrwania. I to zapewne zadecydowało o włączeniu jej do 
bagażu, przecież dopiero przekroczenie polskiej granicy dawało rzeczywistą 
pewność – a nie tylko nieśmiałą nadzieję – powrotu do kraju.  

Ciekawym świadectwem czasu jest podręcznik do geografii wydany  
w 1944 r. przez Komitet do Spraw Dzieci Polskich w ZSRR przy Ludowym 
Komisarjacie Oświaty RFSRR. Jego kopia włączona została do „Archiwum 
Pamięci”. Podręcznik rozpoczyna się wersem: „Świat cały stoi w ogniu woj-
ny…”. Zarówno miejsce jak i czas wydania przesądziły o jego charakterze. 
Mimo, że miał służyć do nauki geografii, nie było w nim żadnej mapy (co wy-
dawcy tłumaczyli pośpiechem), za to w tekście znajdowała się propagandowa 
wykładnia najnowszej historii. W pierwszej części książki omówiono poszcze-
gólne krainy geograficzne i miasta Polski. Nie znalazła się tam żadna informa-
cja o województwach kresowych. Nie ma ich także wymienionych w rozdziale 
o „Ustroju Państwowym”, mimo że pojawiają się tam nazwy głównych woje-
wództw Polski5. Kuriozum jest tam zdanie tłumaczące – zesłańczym dzieciom, 
pamiętającym w wielu przypadkach przebieg deportacji i żyjących w realiach 
politycznych i gospodarczych ZSRR – przyczynę obecności Polaków w tym 
kraju: „Zawierucha wojenna sprawiła, że pokaźna liczba Polaków znalazła się 
na terytorium Związku Radzieckiego”6.  

Wśród dokumentów dołączonych do relacji w postaci kopii lub rzadziej 
oryginałów są świadectwa szkolne, świadectwa zgonu, dokumenty i zaświad-
czenia związane z wyjazdem, a także legitymacje Związku Patriotów Polskich, 
książeczki wojskowe itp.  

Nieliczne zachowane fotografie, to najczęściej portrety indywidualne lub 
zbiorowe, z czego jakąś część stanowią szkolne fotografie dzieci. Rzadkością są 
zdjęcia przy pracy, czy w pomieszczeniach, w których zesłańcy mieszkali. Fo-
tografie powstawały przy okazji wykonywania zdjęć w ramach tzw. paszporty-
zacji, albo dokumentów tuż przed wyjazdem. Do rzadkości należą zdjęcia  
z pierwszego okresu zesłania.  

                                                 
4 MAH, Archiwum Pamięci, RiW, sygn. 29. 
5 S. Kaszewska, Geografja Polski. Podręcznik do użytku szkół dla dzieci polskich 

w ZSRR, Moskwa 1944 (MAH, Archiwum Pamięci, sygn. RiW, sygn. 49). 
6 Ibidem. 
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Przed powrotem do kraju… Fotografia wykonana we wrześniu 1945 r. 
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Niezwykle poruszającym źródłem są osobiste zapiski, fragmenty dzien-

ników i listy. Szczególną wartość źródłową mają te materiały, które powstały na 
zesłaniu lub w drodze do kraju. W teczce z relacją Feliksa Sikory7 znalazły się 
niezwykle wzruszające kopie kart pamiętnika z wpisami dzieci z sierocińca. 
Nieco inny w charakterze, pisany bowiem przez młodą matkę jest Pamiętnik 
Stefanii Sobocińskiej8. Znalazły się tam nie tylko typowe sztambuchowe wpisy 
znajomych i przyjaciół, ale i bardzo intymne zapiski powstałe po śmierci jej 
syna i po opuszczeniu Związku Radzieckiego wraz z armią gen. Wł. Andersa.  

W „Archiwum Pamięci” znajduje się także teczka zawierającą korespon-
dencję z Kazachstanu, z lat 1940-1941 oraz 1944-19469. Bliższe informacje na 
temat historii autorki listów znajdują się w jednej z relacji10. Łącznie jest to 25 
listów i kartek pocztowych, z czego dwa ostatnie zapisy są wysłane już po po-
wrocie do Polski. Niemal wszystkie listy i kartki pocztowe, poza dwoma dato-
wanymi na 1946 r., zostały napisane na zesłaniu przez urodzoną w 1925 r. Lud-
kę (Ludmiłę) Wasilewską do jej przyjaciółki, Jadwigi Wasiłojć. W grupie tej 
jest też list skreślony ręką jej mamy. Adresatka i jej rodzina przechowała kore-
spondencję i po latach przekazała ją rodzinie nadawczyni. Korespondencja ta 
nie została wykorzystana w publikacji Wspomnienia pisane głodem… z uwagi 
na to, że jest to materiał wymagający odrębnego opracowania i publikacji. Nie-

                                                 
7 MAH, Archiwum Pamięci, RiW, sygn. 32. 
8 Ibidem, sygn. 70. 
9 Ibidem, sygn. 40. 
10 Ibidem, sygn. 26. 

Danuta Szarejko nad grobem matki w Kazachstanie 
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stety nie udało się porozmawiać ani z autorką, ani z adresatką listów (w tym 
przypadku realizacja wywiadu była bardzo bliska, niestety ubiegł nas los). Ży-
ciorysy obu postaci można jednak odtworzyć. O L. Wasilewskiej opowiada jej 
siostra11, a losy J. Wasiłojć są przedstawione w książce, będącej zapisem wy-
wiadów przeprowadzonych przez dwie autorki. Publikacja została wydana sta-
raniem Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie12. Przedrukowano tam kilka 
fragmentów wspomnianych listów13. Rodzina została zesłana w pierwszej, lu-
towej deportacji. Z rodzinnej Wileńszczyzny trafili do Kazachstanu. Najstarszy 
zachowany list jest datowany: „Sybir, 20 IV 1940”. W korespondencji wiele 
miejsca zajmują dziewczęce przekomarzania o to, ile która słów napisała, od 
kogo dostała list, do kogo napisała. Wraz z upływem czasu coraz dojrzalszy 
staje się nie tylko charakter pisma, ale i sam ton listów, i oczywiście ich autor-
ka. Początkowa dziewczęca ciekawość świata, ironia i optymizm ustępują twar-
dej konstatacji rzeczywistości. W listach, które w pierwszych miesiącach nie 
były zapewne cenzurowane, jest wiele praktycznych rad, sądów i spostrzeżeń.  

Jednym z większych problemów oprócz tych związanych z zaspokoje-
niem elementarnych ludzkich potrzeb – zaspokojeniem głodu, ciepła i opieki  
w chorobie – był brak książek. Potrzeba zdobywania informacji ze świata, ko-
munikowania się z innymi i czytania była szczególnie dotkliwie odczuwalna 
przez młodych ludzi wyrwanych z ich naturalnego, szkolnego kręgu. W liście 
napisanym w maju 1940 r. autorka pisze: „To by już było nieszczęściem, gdy-
bym straciła Ciebie jeszcze i na papierze, a potem: Książka do czytania, to jest 
moje marzenie, ale niestety może nie do spełnienia”. A w korespondencji  
z sierpnia 1940 r.: „Sowieckie książki doprowadzają do ataków wściekłości.” 

List z 14 maja1940 r. pełen jest obaw o to, czy uda się utrzymać listowny 
kontakt i czy przyjaciółka nie podzieli zesłańczego losu. W tym przypadku 
strach ustępuje niemal pewności, że tak się zapewne stanie, a nadzieja racjona-
lizmowi skoro list zawiera wskazówki co zabrać na zesłanie:  

Bardzo bym nie chciała, żebyście wyjechali, ale gdyby już Was spotkała ta 
konieczność, to żeby choć gdzieś blisko nas. Och, Janko, jak czasami zacznę 
myśleć, to boję się, że zwariuję. Mamusi jest bardzo trudno pisać, więc tylko do-
pisze się a ja już napiszę co trzeba. Jeżeli będziecie wyjeżdżać, to weźcie przede 
wszystkim całe ubranie, bieliznę, obuwie, do ostatniego, nawet najgorsze. Poza 
tym całą żywność, jaką tylko macie w zapasie i całą pościel. Z naczynia bieżcie 
przede wszystkim takie nietłukące się, blaszane, miski, wiadra, kubki, łyżki, no-
że, czajnik. Weźcie też żelazko do prasowania, prymus, siekierę, młotek, obcęgi, 
łopaty i inne żelastwa. Maszynę weźcie też, mamusia niestety nie wzięła, bo po-
wiedzieli, że za dużo bagażu będzie w podróży, więc za ciężko. Ty ze swojej 
strony weź swoje książki i bruliony, z papierem trudno. Pilnujcie dobrze swoich 
drobiazgów, bo możecie je zgubić, a takie rzeczy wszędzie mają swoją wartość.  

W liście z 28 listopada 1940 r. znalazły się wspomnienia opisu drogi jaką 
rodzina pokonała po przybyciu pociągu do stacji docelowej:  

Był bardzo wielki mróz, a na dodatek noc. [...] Z początku tylko trzęsłam się, 
a potem tu już nie wiedziałam czy ja mam nogi i ręce i czy w ogóle żyję. Naoko-

                                                 
11 Ibidem. 
12 „Nie było czasu na strach...”. Z Janiną Wasiłojć-Smoleńską rozmawiają Ma-

rzena Kruk i Edyta Wnuk, Szczecin 2009. 
13 Ibidem, s. 28-29. 
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ło było tak pusto, jak w jakiejś północnej bezludnej krainie. Żadnych zabudo-
wań, ani krzaków ani drzew, nic tylko góry i śnieg. Pomyśl, na przestrzeni  
45 km jeden tylko jakiś marny kołchoz w połowie drogi. Zupełnie tak jak daw-
niej za cara, kiedy Polaków etapami pędzili na Sybir. My przechodziliśmy to 
samo, tylko z tą różnicą, że nie gnali nas piechotą, pokazali kulturę. Zdaje się, że 
to tak dawno było, a jednak pamiętam bardzo dobrze każdy szczegół. Teraz żeby 
nam powiedzieli, że wracamy, to zgodziłabym się iść piechotą aż do Żangiz-
Tobe w największy buran czy mróz, niech tylko dzieci wiozą. 

Bardzo trudna i bolesna emocjonalnie była perspektywa pierwszych Świąt 
Bożego Narodzenia na zesłaniu. Na jednej z kartek znajdowały się takie zdania:  

mam do Ciebie wielką, wielką prośbę. Może Ty masz choć mały kawałeczek 
opłatka, zeszłorocznego albo nowego. […] Włóż do koperty, to przecież nic złego, 
więc nie będzie żadnej odpowiedzialności jakby przypadkiem te czorty zwąchali. 

Tą samą pocztową drogą, w liście z 30 grudnia 1940 r.:  

posyłam ci kawałek tego, co musiało zastąpić Nam opłatek. […]Ja w ten wieczór 
wigilijny w myśli przełamałam się opłatkiem i w zamian za ten prawdziwy posy-
łam ten sybirski.  

W listach jest wiele informacji o codziennym życiu powiedzianych 
wprost, i mnóstwo aluzji ukrytych „między wierszami”. Sporo miejsca zajmują 
wzmianki o panujących nastrojach i towarzyszących im myślach:  

Jeszcze mówi się o wyjeździe, ale już nie z takim zapałem jak pierw. Przy-
najmniej już nikt nie pakuje się. W listach, które dostaję też jeszcze znać nadzie-
ję. Byle tylko jakoś przetrwać. Naturalnie, że zawsze będę pisała do Ciebie, na-
wet jak nas wytłuką czort wie gdzie, chyba że nie będzie można. Bardzo ciekawa 
jestem co będzie dalej, gdzie jeszcze i jak długo będziemy. Najgorsza ta niepew-
ność, może jutro, może za rok, a może dziś w nocy. Bardzo bym nie chciała żeby 
nas teraz przewozili tylko na inne miejsce, mogli to zrobić wcześniej.  

W liście z maja 1941 r. Autorka rozpaczliwie pyta: „Co zrobić, żeby choć 
na chwilę zapomnieć?” A 9 czerwca 1941 r.:  

Janka, jakie paskudne zrobiło sie teraz życie, nie wiem już teraz na kiedy 
czekać, na jesień, czy co. Nie mogę tak żyć, żeby nie czekać, a teraz wszystko 
umilkło i rób co chcesz. 

Kolejne dwa lata to przerwa w korespondencji, listy pojawiają się po-
nownie w 1944 r. Część z nich jest już pisana po rosyjsku, na listach z ostatnich 
lat znajdują się stemple cenzorów. W liście z marca ostatniego roku wojny zna-
lazł się fragment o cenzurze:  

i nawet nie wiem dlaczego, całe pół strony zamazane, niech szlag trafi tego, kto 
to zrobił. To istna plaga z tymi malarzami, najciekawsze miejsca diabli biorą, 
czy nie uważasz tak samo? 

Ten czas przyniósł także szereg zmian w otaczającej rzeczywistości, re-
aliach politycznych i zesłańczej doli. 5 grudnia 1944 r. L. Wasilewska pisała:  

Żebyś ty widziała jak my tu wszystkie wyglądamy. Poobwiązywane szalika-
mi, chustkami, mamy na sobie wszystko, co jest tylko w domu do włożenia. Nie 
mogę swobodnie głową pokręcić, ale trudno, i w tym umundurowaniu zamarza-
my na lód. 
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Część materiałów zgromadzonych w ramach teczek z relacjami odzwier-

ciedla losy rodzin naszych rozmówców. Wśród deportowanych byli bliscy 
wziętych do niewoli jeńców wojennych lub aresztowanych. Niepokój i w wielu 
przypadkach nieznajomość ich losów towarzyszyła wielu rodzinom nie tylko 
podczas zesłania, ale i przez wiele następnych lat, nawet do dzisiaj. Rodziny 
rozdzielały się także już na terenie ZSRR. Oprócz dramatycznych, losowych 
zdarzeń, czy aresztowań, powodem tego było także wstępowanie do polskiej 
armii. W grupie materiałów zgromadzonych w „Archiwum Pamięci” są dwie 

Żołnierski list skierowany do rodziny 
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teczki osób, które opuściły ZSRR wraz z armią Andersa i kilka teczek w któ-
rych znajdują się materiały dotyczące tych członków rodzin, którzy wstąpili do 
Ludowego Wojska Polskiego. Są tam m.in. frontowe listy pisane do bliskich,  
a także list kolegi zawiadamiający o śmierci14.  

Nie wszystkie materiały powstawały w okresie zesłania. Część z nich 
powstała po powrocie do kraju. W grupie tej są także materiały o charakterze 
wspomnieniowym, czasami autorstwa innych osób. W jednej z relacji znajduje 
się kopia „Pamiętnika”, w którym znalazły się przepisane przez Cecylię Dunal 
wspomnienia jej brata, który z zesłania wrócił dopiero w 1956 r.15 Został wy-
wieziony w lutym 1940 r., w czerwcu podjął nieudaną próbę ucieczki, za co 
został skazany. Kolejne lata spędził w łagrach, a potem w trudowoj armii. Znaj-
duje się tam także jego odręcznie napisany życiorys16. Zawarty w nim został 
opis aresztowania, wywózki i późniejszego uwięzienia za próbę ucieczki.  
W „Pamiętniku” Autorka zamieściła także wykaz nazwisk rodzin, które wraz z 
nią były na zesłaniu, własne wiersze, a także historię rodziny. Znajduje się tam 
opis powrotu z ZSRR jej brata:  

Obdarty, rude włosy, po rusku ubrany taka koszula na wierzchu, sznurkiem 
opasana… I powiedział dobrze po polsku „Niech będzie pochwalony Jezus Chry-
stus”. I wszyscy się patrzą. Co to za żebrak straszny, obdarty, i taki wynędzniały? 
On opuchnięty był. A on mówi: „Co wy się tak patrzycie…? Czy wy mnie nie po-
znajecie? To przecież ja jestem – Ludwik Kielar…” I takie spotkanie… 

 
 
 

                                                 
14 MAH, Archiwum Pamięci, RiW, sygn. 42. 
15 Ibidem, sygn. 27.  
16 Ibidem. Życiorys Ludwika Kielara. 

Kartka pocztowa wysłana do Janiny Wasiłojć 
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Wzmianki i krótkie informacje o wywózce znajdują się także w innych 
odręcznie napisanych życiorysach (w tym jeden z 1950 r.)17 i listach. Część 
materiałów zawierających opis przeżyć została sporządzona dopiero w latach 
dziewięćdziesiątych XX w. Z tego też czasu pochodzą artykuły lub książki,  
w których zamieszczone zostały pojedyncze fragmenty wspomnień osób, z któ-
rymi przeprowadzaliśmy wywiady. W stosunku do relacji zebranych przez Mu-
zeum należy zwrócić uwagę na to, że są one zdecydowanie mniej obszerne  
i ledwie sygnalizujące wiele wątków18. Niektóre z nich mają charakter małych 
form literackich, jak np. krótki jedno stronicowy tekst „Pozostawione w pamię-
ci” zawierający krótki opis wybranych, symbolicznych zdarzeń19. Jest to wy-
mowny tekst o wojnie i samotności dziecka.  

W maszynopisie „Wspomnienia Sybiraczki” 20 spisanym w lutym 1997 r. 
znajduje się opis spotkania z jeńcami niemieckimi:  

Kończył się rok 1944. [...] Przez nasza stację przejeżdżały coraz częściej 
transporty wojskowe, zdążające na front japoński. Z transportów tych wyłado-
wywano również wielu jeńców niemieckich – żywych i umarłych. […] Niemcy 
wyciągali do nas ręce i prosili o chleb lub cokolwiek do zjedzenia. 

Częścią materiałów uzupełniających relacje są także kopie dokumentów 
związanych z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-oświatowych. Ze wzglę-
du na zawarte tam dane noszą one znamiona dokumentów o charakterze gene-
alogicznym. Jest to np. „Przemówienie św. Mikołaja w polskim Sierocińcu  
w Porogu Kazaczyńskim w dniu 6 grudnia 1942 r.”21. Autorem scenariusza był 
pochodzący ze Lwowa mjr Jan Glatte, księgowy tegoż sierocińca. W wierszo-
wanym, napisanym z dużą dozą humoru tekście wymieniane z imienia i nazwi-
ska oraz charakteryzowane są zarówno dzieci jak i ich opiekunowie, a także 
pracownicy sierocińca. Tekst ten został odtworzony z pamięci i spisany przez 
Feliksa Sikorę. Dla osób, które przebywały w tym sierocińcu jest on niezwy-
kłym wspomnieniem, dla współczesnego czytelnika jest świadectwem wielkie-
go zaangażowania autora, który chciał, choć w taki sposób wywołać choćby 
minimalny uśmiech na twarzach dzieci i dać im odrobinę normalnego dzieciń-
stwa. Wspomnienia dotyczące pobytu w tym samym sierocińcu zostały zawarte 
w dwóch listach22 jego wychowanka, adresowanych i udostępnionych nam 
przez jednego z rozmówców.  

W jednej z teczek są dwie listy zawierające nazwiska osób, które trafiły 
do Afryki. Był to dla nich kolejny etap tułaczej wędrówki po opuszczeniu 
ZSRR wraz z armią Andersa. Jedna z kopii to, wydane nakładem Dyrekcji 
Gimnazjum Digglefold (Płd. Rodezja) w 1944 r., „Sprawozdanie Dyrekcji Pań-
stwowego Gimnazjum Żeńskiego Ogólnokształcącego w Digglefold (Płd. Ro-
dezja) za rok szkolny 1944.” Zawiera ono imienny spis uczennic. Druga kopia 
to natomiast „Lista osób pochowanych na cmentarzu w Bwana Mkubwa prze-
słana 13 maja 2004 r. z Polskiej Misji Katolickiej w Londynie”23.  

                                                 
17 MAH, Archiwum Pamięci, RiW, sygn. 37, 43, 64.  
18 Ibidem, sygn. 25, 26, 44. 
19 Ibidem, sygn. 75. 
20 Ibidem, sygn. 30. 
21 Ibidem, sygn. 32. 
22 Ibidem. 
23 MAH, Archiwum Pamięci, RiW, sygn. 75. 
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Część dokumentów to późniejsze potwierdzenia pracy w republikach ra-

dzieckich i dowody poszukiwania członków rodzin, a także dokumenty sądowe 
np. zaświadczenia o rehabilitacji.  

* 
Relacje zawierają wiele typowych opisów zdarzeń znanych z wielu in-

nych wspomnień, co w żadnym razie nie umniejsza ich znaczenia. W każdej  
z nich znaleźć można indywidualny rys, każda z nich wnosi też coś nowego. 
Rozmowy, najczęściej dwu – trzygodzinne (choć oczywiście zdarzają się także 
zdecydowanie dłuższe) nie pozwoliły na wyczerpanie wszystkich wątków.  
W relacjach są odniesienia do znanych postaci i zdarzeń, ale przeważają w nich 
odtworzone z pamięci opisy codzienności. Pozwalają one na próbę rekonstruk-
cji losów tej zbiorowości. Z perspektywy Muzeum ważne było nie pytanie o to 
skąd pochodzili Sybiracy i jak wyglądał ich przymusowy pobyt w ZSRR, ale 
także problem kształtowania pamięci zbiorowej o tych zdarzeniach. Z dużym 
rozgoryczeniem opowiadano o przyjęciu, z jakim spotkali się Sybiracy tuż po 
powrocie. Problemy z akceptacją środowiska i asymilacją w nowym miejscu,  
a przede wszystkim „usunięcie w niepamięć”, unieważnienie ich przeżyć  
w oficjalnej przestrzeni publicznej potęgowało uczucie wyobcowania. Poczucie 
związania z nowym domem przychodziło do wielu bardzo powoli.  

 
 
 
 
 
 

Upamiętnienie tułaczy, którzy po opuszczeniu ZSRR wraz z armią Andersa 
trafili do osiedli polskich w Afryce – Zambia (dawna Rodezja Płn.), 

Bwana M’Kubwa, czerwiec 1948 r. 


