
 

APEL 
Szanowni Państwo 

W związku z przygotowywaną publikacją książkową oraz 
reportażem telewizyjnym poświęconym ostatniej wielkiej budowie Stalina: 
Transpolarnej Magistrali Kolejowej zwanej Martwą Drogą lub Drogą 
Umarłych zwracamy się prośbą o kontakt do wszystkich osób oraz rodzin 
osób represjonowanych w łagrach zlokalizowanych przy tej budowie. 
Projekt Magistrali realizowano w ramach dwóch inwestycji położonych w 
środkowej Syberii na wysokości koła podbiegunowego określanych jako: 

Strojka 501 (Budowa 501) na obszarze dzisiejszego Jamalsko-
Nienieckiego Obwodu Autonomicznego – od miasta Salechard i 
Łabtynangi nad rzeką Ob przez Nadym i Nydę do miasta Nowy Urengoj 
nad rzeką Taz. 

Strojka 503 (Budowa 503) na obszarze dzisiejszego Kraju 
Krasnojarskiego – od miasta Igarka nad Jenisejm, przez Jermakovo oraz 
osady Kastjor i Janov Stan do miasta Taz na rzeką Taz. 

Martwa Droga budowana była w latach 1949-1953 i ewakuowana 
w kilka tygodni po śmierci Stalina, a zatem więziono tam osoby 
aresztowane pod koniec II Wojny Światowej lub już w okresie 
powojennym.  

Poszukujemy wszystkich mogących mieć informacje o 
jakichkolwiek polskich śladach na tym terenie. Prosimy o zgłaszanie się 
wszystkich osób, bez względu na wysokość wyroku oraz charakter pracy 
wykonywanej w okresie uwięzienia. W szczególności poszukujemy 
rodzin lub osób mogących znać Pana Wojciecha Borsuka (ostatnie 
miejsce pobytu: Ręczyn, województwo dolnośląskie, powiat zgorzelecki) 
oraz Pana Józefa Duńca (ostatnie miejsce pobytu: Szczecin), którzy 
zgodnie z ich relacjami zachowanymi w Archiwum Historii Mówionej 
Ośrodka Karta byli więzieni na Strojce 503.  

Wspomniane publikacje przygotowywane są w ramach projektu 
„Martwa Droga 1953-2013” – wyprawy reportersko-badawczej, której 
uczestnicy dotarli do zaginionych łagrów zlokalizowanych na Strojce 503 
w okolicach osady Janov Stan. Przedsięwzięcie realizowane było we 
współpracy z magazynem historycznym „Odkrywca”, New York 
University oraz Domem Spotkań z Historią i pod patronatem honorowym 
Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Więcej informacji można znaleźć na 
stronie:  

www.martwadroga2013.pl 

Osoby mogące udzielić informacji prosimy o kontakt z redakcją „Zesłańca”. 

Z poważaniem 
Tomasz Grzywaczewski 

Kierownik projektu „Martwa Droga 1953-2013” 


