
 
 
 
 
 
 

ZESŁAŃCZE WIGILIE 
 
 
W trudnym życiu syberyjskich zesłańców znaczonym głodem i chłodem, ciężką 

pracą, aresztowaniami oraz prześladowaniami, kłopotami ze zdrowiem, a częstokroć 
śmiercią, raz po raz pojawiały się jeszcze inne przykre dla nich doświadczenia. To 
wszystko w miejscu oddalenia od stron rodzinnych, przy trudnych warunkach bytowych 
na zesłaniu nie sprawiło jednak, że nie zapominali oni o świątecznych tradycjach, w 
których wyrośli. Wiadomo, że wszelkiego rodzaju praktyki religijne były na zesłaniu 
zabronione, a niejednokrotnie za ich uprawianie groziły surowe kary i różne szykany. 
Mimo to, nie porzucili oni wyznawanej religii, a można nawet powiedzieć, że właśnie w 
tych trudnych warunkach zesłańczego losu wiara ta odradzała się, i w niej odnajdywano 
nadzieję na lepszy los oraz powrót do kraju.  

Religia była jedną z najważniejszych sfer wyraźnie wpisanych w biografie wy-
gnańców. Potwierdzenie tego odnajdujemy w zesłańczych wspomnieniach, a przywoła-
ne poniżej opisy syberyjskich wigilii w pełni tę prawidłowość potwierdzają. W zależno-
ści od warunków lokalnych świętowanie to przybierało różny charakter. U jednych 
dzielono się kawałeczkiem czarnego chleba, u drugich opłatkiem przysłanym z kraju. 
Nieraz wigilię uświetniała mała choinka ozdobiona łańcuchami i gwiazdkami „zrobio-
nymi z sowieckiej gazety”, kiedy indziej znowu kładziono na stole biały obrus zabrany 
w pośpiechu w noc deportacji. Bywało też, że przysłaną wcześniej z kraju mąkę pozo-
stawiano by przygotować z niej wigilijną potrawę. 

Zawsze zgodnie z tradycją odmawiano pacierz przed podzieleniem się opłat-
kiem, wspominano rodzinę pozostałą w kraju, składano życzenia, a uczestników wigilii 
łączyła przyjaźń, wzajemna troska i dobroć. Lektura wspomnień Sybiraków pozwala 
dostrzec wielość form wigilijnych spotkań, które pokazują nieraz jak emocjonalnie 
odczuwano rozdzielenie rodziny. Nierzadko bowiem było tak, że mężowie i ojcowie 
byli wcześniej aresztowani i nic nie wiedziano o ich losie. W sybirackich narracjach 
wiele jest odniesień związanych troską o ich los. „Gdy podzieliśmy się opłatkiem, wy-
szłam na chwilę z lepianki na dwór i patrząc w roziskrzone niego uleciałam myślami do 
domu we Włodzimierzu Wołyńskim, gdzie w sierpniu 1939 roku żegnałam męża, gdy 
zmobilizowany wyruszał do swojej wojskowej jednostki” – wspominała jedna z uczest-
niczek takiej wigilii. Inna znowu wyznała, że „patrząc w kazachstańskie niebo myśla-
łam o Tatusiu, kierując ku niemy życzenia by połączył się z nami i napisał choć list.”  
W taki czas zabronionego świętowania w wielu oddalonych od siebie syberyjskich  
i kazachskich posiołkach śpiewano Bóg się rodzi, Lulajże Jezuniu czy Dzisiaj w Betle-
jem. Tak więc wśród udręczonych codziennością zesłańców, w czas syberyjskiej zimy  
i chłodu obchodzono w skrytości Święta Bożego Narodzenia wyzwalające nadzieję 
przetrwania i wiarę w Bożą opiekę. Z cytowanych poniżej wypowiedzi wynika, że mi-
mo trudnego życia na zesłaniu święta te odczytywane są jako jedne z ważnych wyróż-
ników więzi rodzinnej i lokalnej zesłańczej społeczności oraz wpisują się wyraźnie  
w przestrzeń relacji międzyludzkich połączonych wspólnym losem niewoli.(anku). 

* 
Bez zgody na świętowanie 

Przed świętami Bożego Narodzenia grupa naszych rodaków udała się do 
komendanta z prośbą o dzień wolny od pracy, chociaż w pierwszy dzień uroczy-
stości, który zobowiązaliśmy się odpracować. Komendant przyjął ich dość życz-
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liwie, lecz oświadczył, że nie może uwzględnić tej prośby, ponieważ rozmawiał 
w tej sprawie ze swoim zwierzchnikiem i on kategorycznie się temu sprzeciwił

1
. 

S. Paluch 

* 
Wspólna kolacja 

Na święta Bożego Narodzenia każą nam iść do roboty. My na to, że to są 
nasze święta i my chcemy je świętować. Przynieśliśmy w wigilię choinkę  
z lasu, ubraliśmy ją papierami. Zrobiliśmy wspólną kolację – każdy coś dał. 
Podzieliśmy się chlebem jako opłatkiem. Potem zaczęliśmy śpiewać kolędy  
i inne pieśni religijne. A w naszym baraku mieszkał komendant. Nasze pieśni 
bardzo mu się podobały. Początkowo krzyczał, że nie wolno śpiewać, ale potem 
zmiękł

2
. 

S. Niegodzińska 

* 
Choinka ze świeczkami 

Z razowej mąki mama ugotowała dużo pierogów nadzianych samymi 
ziemniakami (nie mieliśmy cebuli ani tłuszczu). U nas miały się zebrać Polki  
z dziećmi, bo tylko my miałyśmy choinkę ze świeczkami [małą, sztuczną, przy-
słaną przez rodzinę z kraju i bardzo sympatyczną gospodynię, która była od 
początku Polakom przyjazna. [...] Każdy przyniósł opłatek otrzymany z kraju. 
Życzenia – jedne – abyśmy następne święta Bożego Narodzenia spędzili w Pol-
sce, razem z rodzinami. Zapalone malutkie świeczki na choince, kolęda przez 
łzy, Lulajże Jezuniu, śpiewana cichym drżącym głosem...

3
 

T. Bugajska 

* 
Nie odczuwaliśmy nastroju radości 

Nadchodzące święta Bożego Narodzenia przywołały falę wspomnień. 
Tym razem jednak nie odczuwaliśmy zwykłego nastroju radości, towarzyszące-
go tym uroczystym dniom. Pierwsza wigilia na obczyźnie, tysiące kilometrów 
od rodzinnej ziemi, w strasznym, niegościnnym kraju, przepojona była nieopi-
sanym smutkiem. Matka przygotowała stół wigilijny – położyła na sąsieku wa-
lizkę i nakryła ją białym prześcieradłem jak obrusem. Nie było opłatka, więc 
połamaliśmy się czarnym przydziałowym chlebem. Czarny chleb był też jedy-
nym daniem wigilijnym. Musiał zastąpić 12 tradycyjnych dań. Nie było choin-
ki. W migotliwym, znikającym świetle „koptiłki” widziałam wynędzniałe, cho-
robliwie już wychudzone twarze staruszków-teściów, Danusi i Ili. Mroczny 
motyw godny pędzla Grottgera w jakimś nowym patriotycznym cyklu pokazu-
jącym męczeństwo Polaków na Sybirze w XX wieku, jakaś „Wigilia na zesła-
niu”... Panowała cisza. Nie śpiewaliśmy kolęd. Przygnębiający, wyciskający łzy 
nastrój, przyjście doktor Cernerowej. Znów podzieliśmy się chlebem jak opłat-

                                                 
1
 Wspomnienia zesłańca, [w:] Polacy w Rosji mówią o sobie, wybór i wstęp  

ks. E. Walewander, Lublin 1993, s.67. 
2
 Życie codzienne polskich zesłańców w ZSRR w latach 1940-1946. Studia.  

Pod redakcją S. Ciesielskiego, s. 69. 
3
 Życie codzienne polskich zesłańców, op. cit. s. 278. 
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kiem, porozmawialiśmy o smutnym losie. Potem Pani doktor zaproponowała 
mi, abyśmy we dwie odwiedziły dr Wasilewską. Droga była ciężka. Wiatr pę-
dził tumany śniegu, sypiącego w oczy, przylepiającego się do twarzy. W wyzię-
bionej, mrocznej izbie „świętowała” samotnie wigilię pani doktor. Przyjęła nas 
słowami „mam chleb”. Gdy jadłyśmy po kawałku bielszego chleba, z drugiej 
izby wysunęła się jej córeczka, przebrana w strój krakowski – od dawna nie- 
widziany, czysto polski, piękny akcent w szarej smutnej codzienności

4
. 

W. Niezgoda-Górska 

* 
Śpiewaliśmy kolędy 

Nadeszła syberyjska Gwiazdka pełna wspomnień z kraju. Siedzieliśmy 
nad jakąś zupą łamiąc się lepioszką (plackiem pieczonym na gorącej blasze), 
która zastępowała nam opłatek; przy małej brzózce (bo drzewek iglastych nie 
było), udekorowanej różnymi papierkami i łańcuchem zrobionym ze skrawków 
gazety, słuchając opowiadań Mamy o Polsce, kolędnikach, ojcu, bo ciągle spo-
dziewaliśmy się, że go spotkamy. Marzyliśmy o przyszłości, o powrocie do 
ojczyzny, śpiewaliśmy kolędy

5
. 

Z. Zimny 

* 
Wigilijna szopka 

Stała trochę na uboczu, za wielkim nasypem śniegu, gdzie już klęczała 
gromadka ludzi. Ktoś świecił naftową latarnią, taką, z jaką chodzi się w nocy do 
stajni. W jej żółtym plasku zobaczyłam wyżłobioną w śniegu grotę. W grocie – 
drewniane świńskie korytko, a w nim lodowaty Jezusek z wybałuszonymi kora-
likowymi oczkami. Obok niego lodowa Matka Boska w lisurze na głowie, świę-
ty Józef z sękatym kijem, w kożuchu i baranicy. W głębi groty – nieco wystra-
szone, autentyczne dwa barany i owca. [...]. Było narodu dość. Starzy i młodzi. 
Ci, co wierzyli, i ci, co w nic nie wierzyli. W futrach i łachach. W pimach  
i drewnianych trepach owiniętych słomą. Wszyscy – jednakowo skrzywdzeni. 
Okradzeni z ojczyzny. „Bóg się rodzi! Moc truchleje...”. Ku samotnej gwieź-
dzie poprzez śniegi i burany szły zziębnięte głosy wygnańców. [...] Kostniały 
nam ręce. Drętwiały palce. Mróz ścinał oddechy. Mimo to ludzie nie odchodzi-
li. Śpiewali. Gięli kolana. Śnieg topniał od łez

6
. 

M. Łęczycka 

* 
Wigilia w łagrze 

Aby nie narażać się na karcery i szykany, modliliśmy się indywidualnie, 
uwzględniając miejscowe bieżące warunki – podczas pracy pod ziemią w ko-
palni, na powierzchni przy hałdzie węgla, na pryczy w baraku. Do Polaków, 
przebywających w innych łagrach, w dni naszych większych świąt, słaliśmy 

                                                 
4
 W. Niezgoda-Górska, Dosyć nam Sybiru, dosyć Kazachstanu, Wrocław, s. 53-54. 

5
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6
 M. Łęczycka, Zsyłka. Lata 1940-1946 w Kazachstanie, Wrocław 1989, s. 98-99. 
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konspiracyjnie listy, życzenia, pozdrowienia. W myśl chrześcijańskich zasad  
i narodowej tradycji podtrzymywaliśmy na duchu i krzepiliśmy serca nadzieją 
powrotu do Polski 

Oto jeden z takich listów, które rozesłałem do kilku łagrów, do przeby-
wających w nich Polaków z okazji wigilii Bożego Narodzenia: 

„Za oknem zima, mróz. Bezmiar śniegu. Północny wiatr dmie i łomoce  
w ściany baraku. Wycie śnieżnej zawiei zakłóca wieczorną ciszę. Jeden niby  
z wielu workuckich wieczorów. Jednak ten dzisiejszy wydaje się jakiś inny, 
smutniejszy, pobudzający do refleksji i zadumy. Gra na strunach wspomnień, 
sięga do dna ludzkiej duszy. Odgłos szalejącego wiatru tym razem brzmi jak 
głos osieroconego dziecka, jak groźny protest porozrzucanych po całym świecie 
sióstr i braci jednej, wielkiej, polskiej Rodziny”. 

List do braci i sióstr wyrwanych ze swych rodzinnych domów i rozrzuco-
nych na przestrzeni tysięcy kilometrów w głąb nieludzkiego, bezbożnego kraju. 
Jedyną ich winą była miłość do Ojczyzny – Polski, o której wolność walczyli 
ofiarnie z najeźdźcami, nie żądając w zamian dla siebie niczego. 

W baraku powietrze było duszne, stężone potem katorżniczych ubrań  
i umęczonych oddechów. Zdawało się, że piersi przygniatał ból ludzi całego 
świata. Wyszedłem na zewnątrz a ostry mróz przylgnął wnet chciwie do mojego 
ciała. Lodowatymi szpilkami kłuły twarz miotane wichrem płatki śniegu, łago-
dząc częściowo wybuchły bunt serca. Niby do serdecznego uścisku rozwarłem 
szeroko ramiona. Wysoko nade mną zwisał ciemnosiny, wiejący chłodem bal-
dachim nieba łagodząc częściowo wybuchły gwałtownie bunt serca. Patrząc  
w tę obcą i zimną przestrzeń zdawało mi się, że widzę swoje, polskie, nad uko-
chanym Wilnem rozpostarte niebo. Rzeczywistość była jednak inna, przepojona 
tęsknotą, ludzką niedolą, polską dziejową krzywdą. Myślami znów uleciałem  
w rodzinne strony wileńskie. 

Nowy podmuch wiatru uderzył ponownie w policzek jak snopem mrożo-
nego śniegu. Wróciła świadomość od tylu już lat trwającego położenia – workuc-
ki łagiernik z wypisanym na plecach kurtki numerem – U728. Znów zrobiło się 
niezwykle zimno. Za gardło ścisnął żal za utraconym światem i wolnością. 
Przejmujące zimno kazało wrócić do baraku. Wszyscy spali już znużeni po cało-
dziennym, niewolniczym trudzie. Poczułem się sam, jakby nikogo więcej oprócz 
mnie w tej chwili tu i na całym świecie nie było. Siadłszy na swojej więziennej 
pryczy myślałem mimo woli – co za dzień mamy dzisiaj, że tak się rozkleiłem 
dając się porwać wspomnieniom i sentymentom. Z daleka, niby z zamierzchłej, 
dawno przeżytej przeszłości, z nic nie określonego bliżej miasta i domu wznosiła 
się, rosła i płynęła tak dobrze znana mi od dzieciństwa, a jakże droga sercu pieśń: 

Bóg się rodzi, moc truchleje, 
Pan niebiosów obnażony... 

Była więc to wigilia Bożego Narodzenia. Przeżywałem ją jakby pod-
świadomie, w oderwaniu od Ojczyzny i rodzinnego domu. W pełnej samotności 
i odosobnieniu. Dawne obrazy tradycyjnego obrządku spożywanej w domu 
rodzinnym wigilii starły się w zderzeniu z tragiczną rzeczywistością otoczenia. 
Cieszyć się nie mogłem, a nękająca nerwy rozpacz daleka była mojej naturze. 
Tylko bezsilną niemocą zwarte ręce mówiły jakby bezradnym gestem – Matko 
Boska Ostrobramska przyjdź mi z pomocą! 
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Dookoła, w promieniu niemal tysiąca kilometrów, ciągnęła się śnieżna, 
surowa i obca do bólu pustka. Na zatroskane serce kładła się obezwładniająca 
niemoc. Był to już bowiem jedenasty rok mego pobytu w łagrach Workuty, 
stale odczuwanego głodu, cierpień i poniżenia, a przede wszystkim jedenaście 
lat nie spełniających się wciąż nadziei. 

 
 
 
 

Matka Boska z dzieciątkiem. Rysunek Czesi Hnatówny. Workuta 1956 r. 

(P. Świetlikowski, Gułag Workuta. Raport oficera Armii Krajowej,  

Warszawa-Wrocław 1997). 
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Stojąca obok szafka była pusta. Leżący na niej cieniutki plasterek chleba 
był symboliczną wymową łagrowej niedoli. Jednak w ten wyjątkowy wieczór 
nabrał on znaczenia szczególnego. Stał się symbolem polskiej wigilijnej wie-
czerzy. Był jednocześnie i opłatkiem, a spożywając go z niezwykłym namasz-
czeniem składałem w duszy najbliższym mi osobom świąteczne życzenia.  
W uszach brzmiały jeszcze pierwsze przed wieczerzą słowa modlitwy Ojca: 
„Boże, pobłogosław te dary, które my dziś spożywać mamy”. Słyszałem wciąż 
słowa śpiewanej kolędy: Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów... Myśli 
znów uleciały do Wilna

7
. 

P. Świetlikowski 

* 
Zabrane dzieciństwo 

24 grudnia 1940 r.Mama napiekła „kołaczyków”. Chleb siedzi w piecu 
od rana i jest surowy. Za słabo ogrzaliśmy piec. 

Jest sałatka z fasoli z ziemniakami i cebula, ryż na słodko z olejkiem ana-
nasowym (niech żyje Pani Irenka) Julek pożyczył samowar od Kati Drobowej, 
sąsiadki z drugiej strony. 

Po generalnym myciu i czesaniu Maćka, wyciągnęliśmy odświętne ubra-
nia i Julek poszedł po Panią Zofię Bielską, która przyniosła miejscowy przy-
smak – kułage, tj. zupę z podkiełkowanej i lekko przefermentowanej pszenicy, 
która przypomina w smaku zupę jabłeczną. Podzieliliśmy się opłatkiem, złoży-
liśmy życzenia, a później uczta. Pierwszy raz w życiu wypiłam trochę wódki. 
Nie płakaliśmy, bo była Pani Zofia i trochę nawet żartowaliśmy. Nie było to 
szczere. Paliła się „koptiłka” i przy małym światełku jedliśmy naszą drugą ko-
lację wigilijną bez Tatki, i pierwszą na zesłaniu. Ile jeszcze? Przypomniałam 
sobie obraz Malczewskiego „Wigilia wygnańców”. Wyraz twarzy siedzących 
wokół nędznego stołu i otoczenie było podobne do naszego, tyle, że tam byli 
sami mężczyźni, a tu same kobiety i dzieci. 

Nie ma koło nas strojnej choinki, nie ma rozradowanych dziecinnych bu-
zi. Zabrano nam dzieciństwo. Już nie jesteśmy dziećmi

8
. 

H. Kierska 

* 
Wigilia bez choinki 

Zbliżało się Boże Narodzenie. Aby uzyskać jakieś oficjalne zwolnienie 
poszłam razem Bogusiem do szkolnego, młodego felczera, skarżąc się na ból 
gardła. Felczer wziął łopatkę z watą umoczoną w oleju i jodynie, wysmarował 
nasze gardła i dał nam zwolnienie. 

Wracając na farmę myślałam o zeszłorocznych świętach – radosnych, 
szczęśliwych, spędzonych pod rodzinnym dachem. Tak jeszcze niedawno, bo 
zaledwie dziesięć miesięcy temu, spędzaliśmy je smutnie, ale jeszcze pod wła-
snym dachem. Nigdy wtedy nie przyśniło się nam, że następne będziemy ob-

                                                 
7
 P. Świetlikowski, Gułag Workuta. Raport oficera Armii Krajowej, Warszawa-

Wrocław 1997, s.153-156. 
8
 H. Kierska, Kędy kazachski step... Dziennik deportowanej 1939-1946, Wrocław 
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chodzić w dalekim Kazachstanie, na syberyjskich stepach w głodzie i chłodzie. 
Jak to dobrze, że los i przyszłość człowieka jest nieznana, pomyślałam i czy 
miałby odwagę, wiedząc co go czeka, trzymać się kurczowo życia? 

Po powrocie do lepianki oświadczyłam: że mam zwolnienie na święta. 
„Jakie święta” – pytały dzieci. „Czy będzie choinka i czy gwiazdka coś nam 
przyniesie?” – chciała wiedzieć Martusia. Takie ładne dziecko z dużymi brązo-
wymi oczami i włoskami jak złota pszenica. „nie, nie w tym roku, może na 
drugi” – odrzekłam. „My już nigdy ni będziemy mieć choinki – one tu nie ro-
sną! Nic tu nie rośnie” – krzyknął Boguś. „Ale gdy wrócimy do Polski, to bę-
dziemy znów mieć wszystko!” „Nie! Nieprawda. Nie wszystko! – nie będzie już 
Ryśka, jest zakopany w stepie nieżywy” – krzyczał dalej z gniewu. Usiadłam na 
łóżku w milczeniu, a dzieci już nie zadawały żadnych pytań. 

Kiedyś wieczorem, gdy prosił mamę o więcej zupy, a nie dostał, bo nie 
było, zwrócił się do niej, mówiąc: „dlaczego mnie urodziłaś?” To pytanie prze-
raziło nas, było ono bowiem krzykiem rozpaczy małego, siedmioletniego 
chłopca, którego bezwzględny los obdarł z dzieciństwa. 

W dniu wigilijnym, kiedy wszystkie matki wróciły po pracy do lepianki, 
każda z nich ociągała się z robieniem posiłku, odsuwając czas tej emocjonalnej 
chwili, która niedługo miała nadejść. Pani Marta zawsze taka szybka długo szpe-
rała w swoim kuferku, szukając białej serwety i pokryła nią płaską powierzchnię 
pieca, służącą za stół. Wyszłam na poszukiwanie gdzieś w stodole sianka. Pani 
Maria szukała na dnie worków sucharów, a macocha piekła „lepioszki”, czyli 
placki z mąki i wody. Na białej serwecie na środku „stołu”, na sianku leżał kawa-
łek białego, suchego chleba, a na blaszanym talerzu suchary. Nie było pustych 
miejsc czy krzeseł dla nieobecnych, były tylko dwie stare skrzynki. Gdzieś daleko 
za górami, stepami i lasami, tysiące kilometrów stąd były stoły, a przy nich puste 
miejsca dla nas. Był na pewno biały opłatek, którym symbolicznie dzielili się 
 z nami i były też gorące łzy, jak i tu, spływające po twarzach. Odmówiłyśmy 
modlitwę i biorąc kawałek chleba dzieliliśmy się, życząc łask i miłosierdzia bo-
żego. Zaczęliśmy nawet śpiewać Wśród nocnej ciszy..., ale słowa kolędy ugrzęzły 
w zaciśniętej krtani i zamieniły się w głośny szloch. A nocą, kiedy już wszyscy 
leżeli pod kocami, myśli nasze wyrywały się z lepianki i popędziły do rodzinnych 
domów, mężów, ojców, przyjaciół, aby się połączyć z nimi tej świętej nocy, ci-
chej nocy, prosząc urodzonego Jezusa o łaski zmiłowania

9
. 

Z. K. Kawecka 

* 
Wigilia w stepie 

25 grudnia 1940 roku. Nadeszły Święta Bożego Narodzenia. Są to już 
drugie smutne Święta. Obecne jeszcze smutniejsze, bo w tym roku przynajmniej 
wiedziałyśmy, gdzie jest nas Ojciec. Można mu było zanieść kolację wigilijną  
i po kryjomu przesłać życzenia. Poza tym byliśmy wszyscy w kraju. Teraz ro-
dzina nasza została tam, a my jesteśmy aż w Azji, a o Tatusiu w ogóle nic nie 
wiemy. 

Pani Fiedlerowa od dawna już postanowiła coś na Święta upiec. W lecie 
jeszcze dostała w paczce trochę miodu i powideł, ale zostawiła to na specjalną 
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okazję. Na dwa dni przed wigilią rozpaliłyśmy w piecu piekarskim i pani Anna 
upiekła cztery bochenki chleba, dwa pierniki i jeden placek z powidłami. My ze 
względu na minimalną ilość mąki, nie mogłyśmy nic upiec. Za to Pani Fiedle-
rowej pomagałyśmy z przyjemnością. Ponieważ umiem już miesić ciasto, sama 
przygotowałam ciasto na placek. 

Wieczorem w dzień wgilii Wacek przyszedł z roboty wcześniej, bo udał 
przed kierownikiem, że źle się czuje, inaczej nie byłby go zwolnił. Kolacja wi-
gilijna składała się z klusek z bielszej mąki i ryby. Spory kawałek wybornego 
piernika, jak również placka, które dostałyśmy od Pani Fiedlerowej, uświetniły 
menu. Na zakończenie „podano” tradycyjną kutię, bez żadnych dodatków poza 
miodem – była świetna. Oczywiście śpiewaliśmy polskie kolędy, które pogłę-
biały nasz smutek. Każda z nas na pewno myślami wracała do dawnych wigilii, 
kiedy to po kolacji Ojciec zasiadał do pianina grając kolędy, a my koło niego 
śpiewałyśmy. Nie mówiłyśmy jednak o tym głośno nie chcąc rozdrażniać naszej 
wielkiej rany, zwłaszcza, że Mamusia podczas kolacji i tak połknęła niejedną 
łezkę. Przyszły nam na myśl wigilie polskich zesłańców po powstaniach

10
. 

A. Sobota 

* 
Gwiazdki z papieru 

Święta były bardzo ważne i matka je kultywowała, ale to było związane 
jednocześnie z obchodami rosyjskiego Nowego Roku, bo to było tak jak gdyby 
tylko przykrywka. My czcimy pod tym święta Bożego Narodzenia. Wszyscy 
wiedzieli, że to święta Bożego Narodzenia, ale oficjalnie mówiono o Nowym 
Roku. Choinkę robiliśmy z... nie wiem, jak to się po polsku nazywa, ale to jest 
taka roślina, która po wysuszeniu robi się taka kłębiasta i toczy się przez pole. 
To miało jakieś, tam listeczki, kwiatki. My to zbieraliśmy i paliliśmy tym  
w piecu. My robiliśmy też z tego choinkę. To się dekorowało. Matka robiła 
gwiazdki. Gwiazdki robiła z papieru. To było nie do pomyślenia w tych warun-
kach, bo papieru tam po prostu nie było. Otóż matka wycinała z książki lekar-
skiej takie paski i robiła z tego gwiazdki. Myśmy byli zachwyceni! Ta książka 
jest o tyle dla mnie ciekawa, że jak teraz ją otwieram, to widzę te powycinane 
marginesy

11
. 

* 

Składaliśmy sobie życzenia 

Spotykaliśmy się na święta. Było nas tam parę rodzin. No to żeśmy się 
spotykali, sosenkę wycięli, czymkolwiek ubrali i zrobiliśmy sobie choinkę.  
I były święta. Bo żeby jakieś ciasto piec na święta, to nie było mowy, bo nie 
było z czego. Tyle, że po prostu pomodliliśmy się. Ani prezentów się nie robiło, 
bo nie było z czego. Po prostu sobie życzenia się złożyło i koniec. To były takie 
święta12

. 

                                                 
10

 A. Sobota, W stepach Kazachstanu. Wspomnienia z lat 1939-1946, Warszawa 
– Wrocław 1993. 

11
 A. Rzepkowska, Sybiracy: Wspólnota – Pamięć – Narracja. Studium antropo-

logiczne, Łódź 2009, s. 116.  
12

 Ibidem, s. 116. 



Zesłańcze wigilie 27 

* 

Mama przewodziła modlitwie 

Skromnie było. Na Wigilię placek zamiast opłatka się piekło na blasze. 
W gronie rodziny to było, czasem z innymi Polakami spotykaliśmy się. Zawsze 
chodziło o to, żeby trochę czyściej wyglądać. Nie było tych strojów wiele, bo-
śmy nie mogli wziąć bagaży dużo. Wszystko było zniszczone, połatane... Żeby 
się uspokoić, paciorek zmówić, modlić się – przede wszystkim to było najistot-
niejsze. W czasie świąt mama najczęściej to robiła, że przewodziła tej modli-
twie, że łzami w oczach. Wszyscy mówili ten paciorek. To nie były takie święta 
jak teraz. Z religii nam się śmiano, nie było cerkwi w tej miejscowości

13
. 

* 

Wigilia w kazachstańskim stepie 

Wigilia Bożego Narodzenia wypada we wtorek. Są to równocześnie Ada-
sia imieniny, składamy życzenia. Dziś spalamy więcej kiziaków niż przewiduje 
nasza codzienna norma. Rozchodzi się ciepło. Patrzymy i nie wierzymy wła-
snym oczom – mamusia wysypuje na stół, białą piękną mąkę, specjalnie za-
chowaną na ten dzień, jeszcze z paczki. Wyrabia ciasto na kluski. Pani Kuli-
kowska ma trochę topionego masła, a także cebulę. Stół nakrywamy serwetą, 
kładziemy sianko, na środku krzyż i książeczka do nabożeństwa, opłatek z Oj-
czyzny i kaganek zamiast świecy. Do miseczek nalewamy barszcz z białych 
buraków. Jest kawałeczek chleba i pieczony makuch. Bardzo uroczysta wiecze-
rza. Stoimy wszyscy wokół stołu (8 osób), dwie rodziny polskich oficerów. 
Czynimy znak krzyża i zaczynamy modlitwę. – Odczuwamy Twoją obecność, 
Panie Jezu, pośród nas. Dzielimy się opłatkiem ze łzami w oczach, składamy 
sobie życzenia serdeczne, płacząc. Myślimy o naszych najbliższych, o mężach  
i ojcach w Murnau i Starobielsku. Jaka jest ich wigilia. Myślimy o naszej Oj-
czyźnie, podzielonej między dwóch wrogów, o tym, co przezywają nasi rodacy. 
Z pewnością nie jest im łatwo. Barszcz wyśmienity, a za chwile na stół wjeż-
dżają w czogunie białe kluski z przyrumienioną na maśle cebulką. Na deser 
kompot z suszu owocowego. Wystarczy jadła dla wszystkich i nie będzie wy-
dzielane. Za oknem siarczysty mróz, a my zaczynamy śpiewać kolędy. Pierwsza 
z nich to „Wśród nocnej ciszy” 

Z życzeniami idziemy do naszych sąsiadów, łamiemy się opłatkiem, nie 
omijamy także żydowskiej rodziny Hornów. Przychodzą dalsi sąsiedzi z lepia-
nek, a pani Hornowa przynosi nam dwie świece na stół, słoiczek miodu i kilka 
orzechów dla Jędrusia. 

Wychodzę na chwile za próg domu, spoglądam na niebo usiane gwiaz-
dami. Może i tatuś patrzy na nie, może więc razem wypatrujemy tej jedynej, 
prowadzącej do ojczystego Betlejem. – Jestem przy tobie, ojcze, dla kochają-
cych serc nie ma granic, nie ma odległości. 

Chwila zadumy. Dobrze, że jest cicho, nie ma wiatru i zamieci, tylko  
z oddali słychać skrzypiący śnieg, widocznie ktoś idzie. Szybko wracam,  
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w izbie jeszcze ciepło. Choć mróz przyozdobił nasze okno srebrzystymi kwia-
tami, nie jest on jednak naszym sprzymierzeńcem. Śpiewamy dalej kolędy, 
wszystkie jakie znamy. Jędruś uradowany – jak dzisiaj miło. Kiziaki powoli 
dogasają, a ja z Basią wchodzimy na piec i zagłębiamy się w przepisy kulinar-
ne. Pierwszy idzie na warsztat tort czekoladowy, a potem makowy, najbardziej 
tęsknimy za ich właściwym smakiem. W Ojczyźnie śpieszą już na Pasterkę, oni 
też będą modlić się przez łzy. Jędruś usypia na twardej pryczy, trzymając  
w rączce laleczkę z papieru, którą dziś otrzymał od nas w prezencie. 

W pierwszy dzień świąt Zbyszek nie idzie do pracy (brygadier dał mu 
wolny dzień). Obiecał nam, że będzie opowiadać wiele ciekawych wydarzeń ze 
swego życia. Siedzimy w pobliżu pieca, słuchamy z przejęciem. Uśmiecha się 
do swoich myśli, do wspomnień tamtego czasu i do nas. Mówi bardzo obrazo-
wo i pięknie. Na obiad gotujemy ziemniaki. Wieczorem zapalamy na stole 
świeczki, płomyki ich migoczą, jak kiedyś na choince. Nagle z za okna docho-
dzi do nas piękny śpiew: „Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi”. To 
nasi młodzi kolędnicy uprzyjemniają nam święta. Zapraszamy ich do izby. Po 
chwili idą dalej. Zbyszek dołącza do nich. 

Mija drugi dzień świąt. Czy następne święta będą już w wolnej Ojczyź-
nie? I znów pytanie bez odpowiedzi. Mamusia układa pasjansa, przypatrujemy 
się, czy wyjdzie. Nie wyszedł. 

– Mamusiu, a co pomyślałaś? 
– Nieważne. 
I zaczyna układać na nowo. 
W izbie zimno, nie możemy sobie pozwolić na ciągłe podkładanie pod 

kuchnię. Nastrój świąteczny minął, wróciła szara codzienne rzeczywistość, 
walka o przetrwanie

14
. 

B. Piotrowska-Dubik 

* 
A łzy płynęły wszystkim z oczu… 

W okresie Świąt Bożego Narodzenia dzieci przygotowywały różne ozdo-
by na choinkę, łańcuszki ze słomy, pajace ze skorupek jaj. W Permogorze,  
w kantorze, udało się kupić kilka świec i kolorową bibułę. Wszystko to doko-
nywano w wielkiej tajemnicy. Wigilia Bożego Narodzenia 1940 roku – pierw-
sza na zesłaniu na nieludzkiej ziemi, na dalekiej północy. Mama upiekła cie-
niutkie naleśniki, które zastąpiły opłatek. Z lasu przynieśliśmy piękną choinkę, 
którą ubraliśmy łańcuszkami ze słomy i kolorowych papierków oraz kilkoma 
ciastkami upieczonymi przez mamę. Cała rodzina zasiadła przy stole nakrytym 
białym obrusem. Zaproszono trzy osoby samotne. Po złożeniu życzeń, łamiąc 
się opłatkiem, wspominaliśmy wigilię w Polsce, po czym modliliśmy się, by 
Boża Dziecina ratowała nas w tej biedzie i pozwoliła wrócić do wolnej Ojczy-
zny: Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie! 

Na wieczerzę mama przygotowała zupę grzybową, rybę smażoną, kisiel  
z jagód i każdemu ciastko. Po kolacji około godziny ósmej wieczorem udaliśmy 
się wszyscy do klubu, gdzie moi bracia i inni młodzi zesłańcy, także siostra Anna 
i córki kierownika leśnego zakładu, ubierali choinkę w łańcuszki z kolorowego 

                                                 
14

 B. Piotrowska-Dubik, Kwiaty na stepie. Pamiętnik z zesłania, Warszawa 1997, 
s. 77-78 



Zesłańcze wigilie 29 

papieru, zaś na górze umieścili aniołka zrobionego przez nauczycielkę z naszego 
łagru. Zapalono świeczki. Wkrótce była pełna sala zesłańców z dziećmi. Zaczęto 
śpiewać kolędy, a łzy płynęły wszystkim z oczu, gdy śpiewano: Podnieś rączkę 
Boże Dziecię, zmieniając tekst na: Wróć nam Ojczyznę miłą i wróć nas do Niej!  
Z braku miejsc w klubie wielu zesłańców stało na zewnątrz, śpiewając kolędy. 
Przyszła też cała władza obozu, naczelnik, enkawudziści, ale nie interweniowali. 
Ktoś zanucił kolędy po ukraińsku Boh Predwicznyj, którą większość ludzi znała  
z Polski od ludności ukraińskiej. Do północy trwały śpiewy kolęd i pieśni naboż-
nych. O północy gwiazda polarna zabłysła na niebie w całej swojej krasie. Mó-
wiono: Ona to wskazuje swymi blaskami miejsce narodzin Dzieciątka Jezus! 

W Nowy Rok 1941 ponownie zebrano się w klubie, gdzie przymusowo 
wysłuchaliśmy przechwałek na temat władzy sowieckiej i jej wodza – Stalina. 
Po wysłuchaniu tej mowy otrzymaliśmy po 300 g. białego chleba, zupę mięsną  
i kaszę ze słoniną – dar władzy sowieckiej. Składano sobie życzenia i odśpie-
wano kilka kolęd, m.in. Nowy Rok bieży. Wspominano tych, co zmarli w obozie 
i już nigdy nie wrócą do Ojczyzny, zapomniani na nieznanej, wrogiej ziemi

15
.  

S. Lasek 

* 
Podobnych wigilii było sześć 

Był rok 1941. Zbliżała się wigilia Bożego Narodzenia, już druga w Ka-
zachstanie. Była uboższa od poprzedniej, ponieważ większość przywiezionych 
rzeczy, które można było sprzedać lub wymienić na artykuły niezbędne do 
przeżycia mama już to zrobiła. A najważniejsze z nich były trzy: żywność, 
głównie chleb, mąka, jaglana kasza, opał oraz jakieś ciepłe okrycie i obuwie, 
najlepsze to walonki, w których na dwór wychodziliśmy na zmianę. Mieszkali-
śmy na samym skraju „Posiołka nr 27”, kilkadziesiąt kilometrów od Akmoliń-
ska (obecnie Astana). Wokół pusty bezdrzewny step. Na drugim obrzeżu osie-
dla rzeka Iszym – jedyne źródło wody do wszystkiego.  

W końcu października zaczął padać śnieg i w miarę upływu czasu stale 
go przybywało. Ubywało natomiast dni do wigilii. O choince nie było mowy, 
bo żadne drzewa tam nie rosły. Ale już wcześniej ktoś wpadł na pomysł żeby 
choinkę zrobić z „koluczki”. Jest to roślina gęsta, kulista, podobna do szarłatu. 
Jesienią gdy wyschnie stepowy wiatr zrywa ją i pędzi po stepie.  

A więc będzie, chociaż taka choinka. Takie dwie koluczki jedna na dru-
giej przycięte na kształt jodełki wyglądały zabawnie, ale rozczulały, bo były 
symbolem czegoś wielkiego, wzruszającego. Na wigilię przystrojona w jakieś 
łańcuchy ze słomy, gliniane figurki, trochę kolorowych gałganków przemyślnie 
pociętych, rybie łuski na nitkach, zebrane latem i pomysłowo poprzycinane 
ptasie pióra. Nam dzieciom podobała się, chociaż była zupełnie inna niż ta zie-
lona w dawnym domu. Tutaj domem było w glinianym baraku pomieszczenie  
o powierzchni jakieś kilkanaście metrów kwadratowych, które zajmowały trzy 
rodziny liczące dziesięć osób.  

Śniegu przybywało i na wigilię baraki były przysypane do połowy. Małe 
okienko w naszym pomieszczeniu pokryło się cienką wzorzystą warstewką szro-
nu, który zaczął wchodzić też na części ścian z zewnątrz nie przykryte śniegiem.  
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Choinkę przystrajaliśmy wszyscy a dzieci z wielką ciekawością oczeki-
wały jutra, bo przecież kiedyś w domu pod choinką zawsze coś było. No  
i wreszcie nadszedł oczekiwany wieczór wigilijny. Do późnego popołudnia 
nasze mamy były w pracy, moja w piekarni a pozostałe dwie przy wialniach 
pszenicy. Wieczorem byliśmy już wszyscy razem. Nie wyglądaliśmy pierwszej 
gwiazdki bo tu nawet niebo było jakieś inne, smutniejsze od naszego polskiego.  

Wigilię rozpoczęliśmy modlitwą. Były w niej błagania o wszystko, co 
potrzebne jest do przeżycia. Składane życzenia były u wszystkich takie same, 
zdrowia i szybkiego powrotu do Polski. Opłatkiem był chleb. Następnie posiłek 
wigilijny. Boże, jakże różny od tych dawnych. Była ryba, ugotowana, którą 
starsza młodzież łowiła w Iszymie i obdzielała nią polskie rodziny. Był krupnik 
jaglany z jakimiś jarzynami, okraszony łuskanymi i zgniecionymi ziarnami 
słonecznika, jakieś niby ciastka, marchewki. A pod choinką wyczarowane przez 
nasze kochane mamy placki z jarzynami. Trzeba było widzieć uśmiechnięte 
buzie dzieci – tyle jedzenia!  

Mama pożyczyła od sąsiadów gitarę. Umiała na niej grać i miała ładny 
głos. Rozpoczęło się śpiewanie kolęd. Piękne melodie i słowa sprawiały, że 
przestał załamywać się głos, wysychały życzeniowe łzy i chociaż przez chwilę 
zapominało się o miejscu i sytuacji w jakich byliśmy.  

Nagle, kolędowanie przerwało stukanie w okno i zobaczyliśmy w nim 
światełko kaganka. Chuchaniem roztopiliśmy szron na szybie i zobaczyliśmy 
uśmiechnięte twarze starszych dzieci oraz malutką szopkę. Zaśpiewali kolędę  
i odeszli. W ten wieczór byli pod wszystkimi polskimi oknami. Widok szopki, 
łzy wzruszenia i uścisk matczynych rąk wywołały u mnie i moich sióstr takie 
gorące, dziecinne marzenia – żeby zawsze było dosyć chleba, żeby wrócić do 
domu i spotkać się z tatą i żeby mama nie musiała płakać. Marzenia ziściły się 
po ponad sześciu latach. Odtąd, w rodzinnym gronie w wigilię razem z opłat-
kiem dzieliliśmy się zawsze szczyptą czarnego chleba

16
.  

Z. Butkiewicz 

* 
Wigilie na nieludzkiej ziemi 

Wiele jest smutnych przeżyć z mego sześcioletniego pobytu na zesłaniu 
syberyjskim w latach 1940-1946. Moje wspomnienia ograniczę do dwóch wigi-
lii z roku 1940 i 1941. Bardzo smutna była szczególnie moja pierwsza wigilia 
na zesłaniu. Barak był długi około 60 m, a w nim piętrowe prycze, ustawione  
w cztery rzędy. Między pryczami było sześć piecyków żeliwnych, które miały 
służyć do ogrzewania i gotowania. W baraku tym mieszkali zesłańcy, a wśród 
nich niemowlęta i starcy. Ktoś miał świecę, może gromnicę. Zapalono ją. Za-
brzmiała kolęda Wśród nocnej ciszy, a potem dodano słowa Wśród mroźnej, 
syberyjskiej nocy. Nie był to jednak śpiew. Był to głos jęku i płaczu. Był to głos 
wołający do Boga o miłosierdzie, o uwolnienie z nieludzkich warunków byto-
wania. Dzielono się chlebem, razowiakiem, przyniesionym z obozowego skle-
piku. Składano sobie życzenia zdrowia, przetrwania i powrotu do Ojczyzny, 
Polski. A według słów komendanta obozu, o Polsce należało zapomnieć. Szloch 
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i płacz słychać było bardzo długo w baraku, a szczególnie płacz dzieci dodawał 
bólu zesłańcom. 

Nastał rok 1941. Niemcy napadli na Związek Radziecki. W obozie komen-
dant zwołał zebranie zesłańców i oznajmił: „Jesteście wolnymi ludźmi i możecie 
się poruszać po całej azjatyckiej części Związku Radzieckiego.” Władza jednak 
zachęcała do pozostania na miejscu. Obiecywano różne udogodnienia. Moi rodzi-
ce w porozumieniu z bratem ojca Andrzejem, wybrali nowe miejsce pobytu, 
gdzie było przedsiębiorstwo produkujące terpentynę. Obiecywano tam lepsze 
warunki życia, co okazało się jednak nieprawdą. Po kilku miesiącach zakład za-
mknięto. Nastała mroźna zima, a o zmianie miejsca pobytu i pracy nie mogło być 
mowy, bowiem do najbliższej stacji kolejowej Kamarszaga było ponad sto kilo-
metrów. Zbliżały się święta Bożego Narodzenia 1941 r. Dwie rodziny przebywa-
ły w mieszkaniu o powierzchni około 20 metrów. Były to dwa małżeństwa w tym 
pięcioro dzieci: ja piętnastoletni i najmłodsza siostra trzyletnia. Przed rodzinami 
stanęło widmo głodu. W tej sytuacji moja matka z ciocią Stefanią, wczesnym 
rankiem w dzień wigilii, wzięły ostatnie ubrania przywiezione z Polski i poszły 
do odległej około 15 km osady, aby wymienić je na żywność. Dzień ten okazał 
się dla nas zbawiennym. Matka trafiła w tej osadzie na ludzi o czułym sercu. 
Opowiedziała im o naszym losie i losie pozostałych na wygnaniu Polaków  
i o święcie Bożego Narodzenia. Rosjanie, sami biedni Sybiracy, podzielili się, 
czym mogli, chlebem, mąką, zamrożonym mlekiem, ziemniakami, a nawet ka-
wałkami słoniny i mięsa. Ojcowie przynieśli z tajgi choinkę. My, dzieci ubrali-
śmy ją w ozdoby wykonane z papieru gazetowego i z książek rosyjskich. Nasze 
polskie książki przechowywaliśmy jak relikwie. Matki wróciły bardzo późno. 
Zmęczone, ale zadowolone. Po chwili odpoczynku przygotowały wigilijną kola-
cję. Los sprawił, że Boże Dziecię i na Syberii narodziło się na nowo. Wieczerza 
była bowiem, błogosławiona i radosna z powrotu matek i przyniesionej żywności. 
Szczególnie smakowała nam zupa na mleku z kluskami i ziemniakami. Na po-
czątku wieczerzy były oczywiście modlitwy, życzenia i kolędy.  

W polskiej tradycji było i jest, że podczas wieczerzy wigilijnej powinno 
na stole być jedno wolne nakrycie. Tam jednak go nie było, ale wydarzyło się 
coś, co warte było uwagi w mojej pamięci. Gdy wieczerza dobiegała końca, 
ktoś zapukał do drzwi. Stryj Andrzej wstał od stołu, otworzył drzwi i padło 
pytanie: „Czy tu mieszkają Mendzelowie?” Wszyscy wstali, otoczyli przybysza, 
który okazał się podobnie, jak my, zesłańcem ze Stubna, pow. Przemyśl. Był to 
Łukasz Kazieczko. Przywitaliśmy go, ugościliśmy i przyjęliśmy na nocleg. 
Skąd przyszedł i gdzie się udał do dziś nie wiem. Byłem dzieckiem. Wrócił do 
Polski, był nawet u rodziców, a tamten wieczór wigilijny wspominał ze łzami  
w oczach. Tamta wigilia potwierdza, że i na Syberii są dobrzy ludzie, Rosjanie  
i łaska Boska jest wszędzie. 

Następne wigilie były podobne, choć jakże często smutne, bo bez ojca. 
Został on bowiem powołany na wiosnę 1943 roku do wojska, do Dywizji im. 
Tadeusza Kościuszki

17
.  

J. Mendzela 
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* 
Wigilia zesłańców polskich w Kazachstanie. Atbasar – 1941 r. 

Byłem deportowany w wieku ośmiu lat z Opsy pow. Brasław, woj. wileń-
skie. Od sierpnia 1941 r. mieszkałem wraz z matką i braćmi w miejscowości Żak-
sy w Kazachstanie. Kobiety, Polki, bo one stanowiły większość dorosłych zesłań-
ców, pracowały tam przy budowie kolei szerokotorowej. Powiększały i podwyż-
szały nasypy dla podwójnych szlaków kolejowych. Była to magistrala kolejowa 
Akmolińsk – Kartały, łącząca huty Magnitogorska z zagłębiem węglowym w 
Karagandzie. Do dziś pamiętam okrzyk kierownika robót przy podnoszeniu szyn: 
„Raz, dwa. wziali – puć padniali!” 

Miejscowość Żaksy, podobnie, jak inne miejscowości w tej części Ka-
zachstanu, znajdowała się w bezkresnym stepie. W czasie pobytu w Kazachsta-
nie zapomniałem, jak wyglądają rosnące drzewa. Kobiety wyładowywały  
z platform kolejowych piasek i kamienie. Następnie ten materiał przenosiły na 
specjalnych nosiłkach i ubijały na nasypach. Wszystkie te prace wykonywały 
ręcznie, bez żadnej, choćby prymitywnej mechanizacji. Była to, jak dla kobiet, 
ciężka praca w upale stepowego klimatu, w dodatku, bez możliwości umycia się 
po wyciskającej pot, ciężkiej pracy. O wodę, jak to w stepie, było trudno. Rzad-
kie studnie w lecie wysychały. Długie baraki, ziemianki, stanowiące mieszkanie 
dla 40-50 osób, nie dawały warunków do umycia się, nawet w miednicy. Więk-
szość rodzin nie miała, zresztą, miednic, bo albo nie wzięła ich z domu  
w godzinie aresztowania i deportacji, albo już wymieniła je na mąkę, czy ziem-
niaki. Czy kobiety miały tam warunki do intymnego umycia się, w tak zagęsz-
czonym baraku? Nie miały. Czyniły to najczęściej, kiedy już było ciemno. Ba-
raki nie miały, jak to w stepie, żadnego oświetlenia. 

Kiedy było w miarę ciepło, było możliwe wykonanie normy pracy. A wy-
konanie normy dawało podstawę do otrzymania kartki na chleb i zupę tzw. pajok. 
Wobec zbliżającej się zimy, większość kobiet zatrudniono przy budowie tzw. 
śniegozaszczytów. Kopały one wzdłuż linii kolejowych doły o dwumetrowej 
głębokości. Na platformach przywożono potężne bale drewniane. Polki przepy-
chały platformy na torze i zrzucały te bale, przy pomocy łomów, obok nasypu. 
Potem słupy te wstawiano do dołów wykopanych łopatami i kilofami. Do nich 
przybijano deski, tworząc dwustronny płot wokół nasypu. Płoty te miały zabez-
pieczać tory, w okresie zimy, przed śnieżnymi zawiejami. W zimie często wy-
stępowały tam śnieżne burze tzw. burany, trwające bez przerwy przez kilka dni. 

Nagle, w październiku przyszła mroźna, choć jeszcze bezśnieżna, stepo-
wa zima. Ziemia zmieniła się w litą skałę. Doły pod słupy można było kopać 
tylko przy pomocy kilofa. Moja mama, o wzroście 1,5 m, nie mogła wykonać 
normy, przy kopaniu tych dołów. Po pracy kobiety wręcz padały ze zmęczenia. 
Tylko konieczność utrzymania przy życiu swych dzieci zmuszała je do wysiłku, 
do trwania w tej egzystencji. Niemal wszystkie Polki były tam z dziećmi. Więk-
szość dzieci, powyżej 14 lat pracowała, jak np. mój czternastoletni brat, Miro-
sław. Wynikało to z konieczności, bo osoba pracująca otrzymywała na kartki o 
200 g chleba więcej. Pozwalało to w pewnej mierze zaspokoić głód. Słabsze, w 
wyniku niedożywienia, kobiety bardzo często nie wykonywały wyznaczonej 
przez tzw. proraba (kierownika robót) normy. 
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W końcu władze odcinka robót w Żaksach doszły do wniosku, że trzeba 
pozbyć się tych słabych kobiet, które ze swoimi dziećmi w dodatku, zajmują 
miejsca w baraku. Na początku grudnia, w czasie mroźnej zimy kazachstań-
skiej, odesłano w wagonie towarowym pięć kobiet z dziećmi do Atbasaru  
w obwodzie akmolińskim. Tam okazało się, że miejscowe władze nie wiedziały 
o tym transporcie kobiet z dziećmi, a w barakach-ziemiankach, nie było dla nich 
miejsca. W ten sposób zostaliśmy skazani na piekło egzystencji w wagonie 
towarowym, w czasie surowej zimy. Mrozy dochodziły wówczas do 30-40 
stopni. Żaden z naczelników w Atbasarze nie chciał podjąć decyzji, co zrobić z 
tym transportem kobiet z dziećmi. Wy nam nie nużny! („Wy nie jesteście nam 
potrzebne!”) – mówili i to była jedyna ciągle powtarzająca się odpowiedź na-
czelników różnego szczebla w Atbasarze. 

Nikogo nie interesował los tych nieszczęśliwych kobiet. Tak, jakby to 
one same, dobrowolnie przyjechały do Kazachstanu. – „Nam potrzebni robotni-
cy, a nie kobiety z dziećmi. A miejsc w barakach nie mamy” – mówili przed-
stawiciele miejscowych władz. Niepracującym kobietom nie wydano kartek na 
chleb i zupę, w myśl sowieckiej zasady: kto nie rabotajet, tot nie kuszajet („kto 
nie pracuje, ten nie je”). W tych warunkach głodowej egzystencji, w niedającym 
się ogrzać wagonie towarowym, w grudniowe dni 1941 r. obchodziliśmy wigi-
lię i Boże Narodzenie. 

Święta Bożego Narodzenia, a z nimi wigilia, to najbardziej rodzinna uro-
czystość w polskich domach. Rodziny gromadzą się przy stole, by złożyć sobie 
życzenia z okazji Święta Narodzenia Chrystusa. W jakże innych warunkach 
przyszło świętować tę wigilijną uroczystość polskim zesłańcom w dalekim Ka-
zachstanie w 1941 r. Przez sześć długich lat zesłania, wszystkie święta Bożego 
Narodzenia znikły z mojej pamięci. Wszystkie one, bowiem były jednakie. Ko-
biety Polki, jak w każdy inny dzień szły do pracy. Dzieci zaś biegły z ziemianek 
w kolejki po chleb i zupę na kartki. Dni świąteczne niczym nie różniły się od 
pozostałych dni na zesłaniu. 

Wigilia 1941 r. wyjątkowo utkwiła mi w pamięci, gdyż był to czas na-
dziei na powrót z więzień i łagrów ojców i bliskich. Tamtą wigilię zapamięta-
łem również dlatego, że świętowaliśmy ją w towarowym, bydlęcym wagonie, 
na dalekiej bocznicy kolejowej – stacji Atbasar, w obwodzie akmolińskim 
(obecna nazwa Astana). Wagon towarowy zwyczajny, jak w Związku Sowiec-
kim, służący do transportu więźniów i zesłańców. Po dwóch stronach wagonu 
drewniane prycze z nieheblowanych desek, na środku piecyk metalowy, okrą-
gły. Drzwi odsuwane na rolkach, stale w zimie przymarzały. Do otwierania ich 
służył żelazny, zresztą – skradziony łom. Po wielokrotnych uderzeniach łomem  
w drzwi, rolki przesuwały się, co umożliwiało częściowe ich otwarcie.  
W takich warunkach, w czasie mroźnej zimy, mieszkało pięć polskich kobiet  
z dziećmi. Dzieci było dziewięcioro: najstarsze miało czternaście lat, najmłod-
sze były dwie trzyletnie dziewczynki. Zima, jak to w grudniu w Kazachstanie – 
mróz niemal stale w granicach 30-40 stopni i wiejący stepowy wiatr. Jak 
wspomniałem w wagonie był okrągły piecyk metalowy, na którym, z trudem 
można było ustawić dwa garnki, aby coś ugotować. Kobiety z wagonu, kupiły 
na bazarze przemarzniętą na kość kapustę i gotowały ją na piecyku. Węgiel do 
piecyka był kradziony. W poświacie palącego się w piecyku ognia widać było 
oszronione lodem łby śrub, tkwiących w deskach wagonu. Świeciły one niczym 
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gwiazdy na firmamencie niebieskim. Te prawdziwe gwiazdy były niewidoczne. 
W wagonie dwa małe, zamarznięte okienka, pokryte były grubą warstwą lodu. 
Dwa pozostałe były zabite deskami. 

Kiedy kapusta ugotowała się, zeszliśmy z prycz, okutani we wszystkie 
ubrania i płaszcze i zbliżyliśmy się do piecyka. Brat zapalił dwa łuczywa, wycięte 
z desek pryczy, by oświetlić wagon. Kobiety składały sobie i dzieciom życzenia. 
Nie pamiętam, żeby którakolwiek życzyła powrotu do wolnej Polski. To było 
zbyt dalekie i nierealne w tym bezkresnym, stepowym kraju. Wśród życzeń  
i marzeń tych zesłańców było otrzymanie miejsca w jakiejkolwiek ziemiance, 
oraz powrót mężów i ojców z więzień i łagrów, lub choćby najmniejsza wiado-
mość o ich życiu. Rolę opłatka spełniał kawałeczek chleba, łamany na drobiny.  

Brat położył na skraju pryczy małą wiązkę słomy, którą znalazł gdzieś na 
bazarze. Wiązka tej słomy miała spełniać rolę siana pod obrusem na polskich 
wigilijnych stołach. Tak zapamiętał tradycję wigilii ze swego rodzinnego domu 
na Wileńszczyźnie. Po zjedzeniu kapusty, matki położyły się z dziećmi na pry-
czach. Otuliły je, czym miały. Przytuliły, by w nocy, w czasie snu – nie zamarzły. 
Tak minął wigilijny wieczór zesłańców w wagonie w Atbasarze w 1941 r.  
O czym mogły myśleć te usypiające dzieci kobiety, matki, wywiezione w bez-
kresne stepy Kazachstanu za to tylko, że były Polkami. Ojcowie tych dzieci do 
1939 r. umacniali swą pracą i służbą państwo polskie. Niektórzy z nich, gdy przy-
szedł wrzesień 1939 r. bronili Polski przed agresorami. To w świetle sowieckich 
praw było przestępstwem, za które trzeba było ukarać deportacją, wydziedziczyć 
z Ojczyzny ich żony i dzieci. O jednym tylko myślały te usypiające matki, jak 
utrzymać przy życiu te przytulone do nich dzieci. Z głębi serca błagały o to Jezu-
sa i Ostrobramską Matkę Miłosierdzia. Czy utrzymały je potem przy życiu? Nie 
znam losów tych rodzin z wagonu. Dalsze przemieszczenia zesłańców rozdzieliły 
nas bezpowrotnie. Wspomnę tylko, że w ciągu sześciu lat zesłania w Kazachsta-
nie, naszej rodzinie zmieniano miejsca pobytu przeszło dwadzieścia razy. Dla 
zesłańców polskich nadchodziły jeszcze cięższe miesiące i lata 1942-1946. Lata 
ciężkiej pracy, głodu, chłodu i tyfusu, który dziesiątkował polskie rodziny. 

Oto nazwiska matek, Polek z tego wagonu: Szczepańska z dwiema 
dziewczynkami, Grochulska z dwoma chłopcami, Leszkiewiczowa z trzyletnią 
córeczką, Danusią, Michalska z trzyletnią córeczką, Danusią i Paszkiewiczowa 
z trójką chłopców

18
. 

Z. Paszkiewicz 

* 
„Przy pustym stole…” 

Nadeszły święta Bożego Narodzenia, które niczym się nie różniły od dnia 
powszedniego, jedynie pamięcią sięgaliśmy do uroku tych świąt w domu. Wigi-
lia zgromadziła nas wszystkich przy pustym stole, pomodliliśmy się, nawet 
opłatka nie mieliśmy i nie bardzo co było postawić na stole, abyśmy mogli spo-
żyć wspólną kolację, bo tak istotnie było. Porozmawialiśmy tylko przy lampie 
naftowej, mężczyźni mówili o polityce

19
. 

T. Sitarek 
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* 
„Choinka bez zabawek…” 

Były też wieczory tęskne, płaczliwe i wieczory radosne. Pierwsza wigilia 
na Syberii. Choinka bez zabawek, a na stole wigilijnym małe kawałki chleba – 
dla każdego, nawet dla nieobecnego ojca i siostry. Kawałki cebuli, ząbki czosn-
ku i gorąca zupa z prawdziwymi ziemniakami. To prawdziwe święto. Dlaczego 
moja mama taka smutna? Dlaczego moje starsze siostry płaczą? Przecież tyle 
jadła na stole, tyle dobroci przyniósł Święty Mikołaj. Wszyscy śpiewamy kolę-
dy – aż nagle stukanie do drzwi. Stoją w drzwiach okutane w chustki rosyjskie 
kobiety. Przyszły zobaczyć nasze Boże Narodzenie, prawdziwy święty obrazek 
jawnie powieszony na choince, krzyżyk ułożony z kawałków drzewa. Płaczą! 
Spod chust wyłaniają się kosze pełne jedzenia: chleba, marchwi, kwaszonej 
kapusty, ziemniaków, cebuli, mleka. To naprawdę sprawił Święty Mikołaj!  
W moich oczach Święty Mikołaj ma postać kobiet, które pozostawały w ten 
wigilijny wieczór z nami słuchając dziecięcego śpiewu kolęd w nieznanym im 
języku. Widziałam ich roziskrzone oczy wpatrzone i zasłuchane w opowieści 
mojej matki o innym świecie, o wolności, i innym życiu tam daleko w jej oj-
czyźnie, gdzie walczą ich mężowie, synowie, przyjaciele. Walczą, ale za jaką 
przyszłość? Ach, jaka była ich radość, kiedy na pożegnanie tego wieczoru 
otrzymały obrazki świętych. Chowały te relikwie głęboko za pazuchy. Od tego 
pamiętnego dnia przychodziły często do mojej matki po rady i pocieszenie, po 
wróżby z gwiazd o lepszym jutrze

20
. 

D. Nowakowska 

* 
Marzyliśmy o przyszłości, o powrocie do Ojczyzny… 

Nadeszła syberyjska Gwiazdka pełna wspomnień z kraju. Siedzieliśmy 
nad jakąś zupą łamiąc się „lepioszką” (plackiem pieczonym na gorącej blasze), 
która zastępowała nam opłatek; przy małej brzózce (bo drzewek iglastych nie 
było), udekorowanej różnymi papierkami i łańcuchem zrobionym ze skrawków 
gazety, słuchając opowiadań o Polsce, kolędnikach, ojcu, bo ciągle spodziewa-
liśmy się, że go spotkamy. Marzyliśmy o przyszłości, o powrocie do Ojczyzny, 
odtwarzaliśmy oczyma naszej wyobraźni zagubionego wspomnienia kraju, któ-
ry jawił mi się jako duży szklany dom pełen światła; rzeczywisty obraz był już 
słabo widoczny, zacierała go istniejąca rzeczywistość i moja dziecinność. Śpie-
waliśmy kolędy, które nasza gospodyni zaproszona na wieczerzę bardzo dziw-
nie rozumiała, pomimo, że ikona wisiała w jej izbie i często żegnała się przed 
nią trzema palcami w sposób prawosławny. Jej religijność była szczątkową 
pozostałością po rodzicach. Władza sowiecka zabraniała praktyk religijnych, 
toteż w żadnej z miejscowości nie było cerkwi, a religijność i wiara w Boga 
były wyśmiewane, jednak w wielu rosyjskich duszach była ukryta

21
. 

Z. Zimny 
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Moja pierwsza wigilia na Syberii 

Jest grudzień 1941 roku. Mam dwanaście lat, jestem z mamą na Syberii. 
Nasz obecny adres to: Krasnojarski Kraj, obwód Aczyńsk, rejon Szadryno, wieś 
Ammała – kołchoz „Zawiety Iljicza”. Tutaj, w tym kołchozie zakończyła się 
nasza podróż: trzytygodniowa w bydlęcym wagonie i trzydobowa przeprawa 
furmanką przez tajgę. Podróż, która zaczęła się w nocy 20 czerwca 1941 roku 
na stacji Baranowicze po aresztowaniu mojego ojca i odczytaniu przez oficera 
NKWD decyzji o „przesiedleniu nas w głąb Związku Radzieckiego na okres 20 
lat”. Trwa wojna niemiecko-sowiecka, która rozpętała się zaledwie dwa dni po 
naszej deportacji. Na razie mamy poza sobą szokujące zderzenie z nową rze-
czywistością: pracowite lato na kołchozowych polach przy plewieniu ostów, 
sianokosy, rąbanie „czurek” do traktorów, sprzątanie i bielenie magazynów 
zbożowych przed zwózką nowych plonów. Minęły też jesienne wykopki ziem-
niaków i buraków cukrowych. Tegoroczna praca w kołchozie zakończona. Te-
raz należy przygotować się do zimy. Z otrzymanego za nasz trud przydziałowe-
go ziarna robimy na żarnach mąkę i kasze. W zamian za rzeczy kupujemy od 
kołchoźników ziemniaki, warzywa i cebulę. Za radą tubylców zaopatrujemy się 
w „pimy” wykonywane przez specjalistów zwanych „pimokatami”. Są to grube 
buty do kolan, wykonane z kilku warstw gręplowanej owczej wełny, poddane 
następnie specjalnym procesom technologicznym. Niezbędne są ponadto duże 
wełniane chusty na głowę. Z tym jest problem, ale potrzeba matką wynalazków. 
Mama rozpruwa nasz kaukaski materac, wyjmuje potrzebną ilość białej wełny, 
którą następnie babuszka Zakrzewska grępluje a potem snuje na kołowrotku 
cieniutką nić. Obie z mamą wykonujemy z niej na drutach duże kwadraty dzia-
niny, a pani Gryblewska wykańcza je koronkowym szlakiem. Garderobę mamy 
uzupełnia futro zabrane z Baranowicz, ja przymierzam kurtkę mojego o dzie-
więć lat starszego brata. Wprawdzie sięga mi niemal do kostek, ale za to jest 
ciepła (podszyta lisimi łapkami, z małpim kołnierzem). Ściągnięta paskiem 
skutecznie ochroni przez wiatrem i mrozem. 

– Teraz wy Jadwiga Antonowna i wasza córka przetrwacie syberyjską 
zimę – zapewnia mamę nasz gospodarz stary Zakrzewski. A ona przyjdzie lada 
dzień – dodaje złowieszczo. 

Rzeczywiście, wkrótce warstwa śniegu sięga okien domu z grubych ży-
wicznych bali. Mróz wyczarował na szybach prześliczne obrazy, oszronione 
drzewa lśnią w słońcu i cały krajobraz wygląda niczym ilustracje do bajki An-
dersena „Królowa Śniegu”. Nasz nowy gospodarz Michaił Baczurka wstaje 
wcześnie rano, aby wyciosać w śnieżnej masie korytarz prowadzący do obory, 
oblodzonej studni i wrót podwórza. Dopiero wtedy można wyruszyć z domu  
i białym tunelem wyjść na drogę rozjeżdżoną już płozami konnych sań. Daleko 
przyjemniej jednak zejść z drogi na pobocze. Po twardej warstwie śniegu można 
chodzić jak po stole, nie zapadając się pod własnym ciężarem i ciągnionych 
sanek. Para z ust zamarza błyskawicznie tworząc biały obłok zawieszony przez 
chwilę w rozedrganym powietrzu. 

Gwiazdka tuż, tuż. W wigilijny poranek wyruszam z córką gospodarzy 
Manią do tajgi po choinkę dla nas (oni obchodzą Boże Narodzenie dwa tygo-
dnie później). Uzbrojone w niewielką piłę i toporek docieramy do miejsca,  
w którym rosną młode świerki. Odkopujemy w śniegu pień zgrabnego małego 
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drzewka i spiłowujemy je. Mania wprawnymi cięciami siekierki odrąbuje dolne, 
łysawe gałązki. Układamy na sankach naszą zdobycz, przywiązujemy sznur-
kiem i wracamy do domu.  

Oj, dostało się nam od naszych matek, które nic nie wiedziały o tej wy-
prawie. Mogła nas spotkać w tajdze jakaś zła przygoda. Nic to, najważniejsze, 
że drzewko jest piękne i zdobyte o własnych siłach. Jego uroda jest zasadniczo 
jedyną ozdobą, poza nią tylko skromny łańcuch ze słomek i na wierzchołku 
obrazek Świętej Rodziny znaleziony w książeczce do nabożeństwa. 

Pani Gościejowa zaprosiła nas na składkową wigilię. Moja mama przygo-
towała barszcz z buraków z uszkami z suszonych grzybów, zebranych przeze 
mnie na jesiennym grzybobraniu z dieduszką Własem. Oprócz tego wniosłyśmy 
w udziale miseczkę suszonych rybek i sól, pani Gryblewska – kutię  
z prawdziwej pszenicy z miodem i cedrowymi orzeszkami, gospodyni wiecze-
rzy podała pieczone ziemniaki w łupinach i kiszone ogórki. 

Spora gromadka zebrała się przy wigilijnym stole nakrytym białym obru-
sem. Zamiast świecy – „kopciłka”. Zamiast opłatka – chleb.  

Przy dzieleniu się chlebem niejedna łza spłynęła z oczu. Składaliśmy so-
bie nawzajem życzenia zdrowia, sił przetrwania Sybiru i wojny, a nade wszyst-
ko prędkiego powrotu do Ojczyzny, do naszych najbliższych, z którymi nas tak 
okrutnie rozdzielono. Zasiedliśmy do wieczerzy nie doczekawszy się pierwszej 
gwiazdki na niebie. Zakrywały je chmury, z których padał śnieg wielkimi płat-
kami wirującymi na wietrze. 

Po spożyciu bożych darów przyszła kolej na kolędy. Pierwsza próba 
śpiewu zakończyła się zbiorowym płaczem, ale następne były bardziej udane, 
aż w końcu udało się opanować głębokie wzruszenie i w syberyjską ciemną noc 
popłynęły nasze głosy niosąc melodie i słowa najpiękniejszych polskich kolęd. 
Ostatnia zwrotka kolędy Bóg się rodzi:  

Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą 
W dobrych radach w dobrym bycie  
Wspieraj jej siłę Swą siłą 
Dom nasz i majętność całą  
i wszystkie wioski z miastami… 

– ponownie wywołała u wszystkich płacz i bezgraniczną tęsknotę. 
Nasza sytuacja jest beznadziejna, ale moc wiary sprawia, że potrafimy się 

cieszyć Bożym Narodzeniem. Dziękujemy pani Gościejowej za wigilijną gości-
nę i wychodzimy w grudniową ciemność rozświetloną tu i ówdzie mdłym świa-
tłem „kopciłek”, przytłumionym zamarzniętymi szybami. Cudownie było spę-
dzić ten wieczór wśród rodaków. Inne rodziny polskie w kołchozie również się 
gromadziły, nikt nie był osamotniony. Cóż innego nam pozostało jak nie naro-
dowa i religijna solidarność? 

Przed zaśnięciem wspominam z mamą bożonarodzeniowe przedwojenne 
zjazdy rodzinne w Nowogródku, Chełmie i Warszawie. 

Było zawsze tak radośnie i gwarno! Święty Mikołaj (w którego wcielał się któ-
ryś z wujków albo mój tatuś) w czerwonej szacie, z doczepioną długą białą brodą 
i wąsami przywoził na sankach prezenty. Przy ich rozpakowywaniu było tyle ra-
dości i zachwytu! Przychodzili kolędnicy z gwiazdą betlejemską, szopkarze wy-
stawiali jasełka, urządzaliśmy kulig i pędziło się w długim szeregu małych sane-
czek za konnymi saniami. Mróz, śnieg, śmiech. Beztroskie dzieciństwo.  
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W obecnej rzeczywistości wspomnienia te wydają się jakimś cudownym, 
odległym snem. Wspominamy także Święta Bożego Narodzenia w 1939 roku, 
pierwsze po wkroczeniu sowietów. Był wtedy z nami jeszcze mój brat Boguś. 

Choinka do sufitu pięknie ubrana, tradycyjna wieczerza wigilijna z trzynastu 
dań, na deser makowce i pierniki, bakalie i owoce południowe, orzechy włoskie, 
laskowe i fistaszki podane na wielkiej, srebrnej tacy. W sklepach panowały już 
pustki, ale pan Witkowski – były właściciel sklepu spożywczo-kolonialnego, 
miał w magazynach zapasy towarów dla swoich stałych klientów. Wprowadził 
mnie z mamą do podziemia i to, co wtedy ujrzałam, pamiętam do dziś. Na rega-
łach od podłogi do sufitu spoczywały różnego kształtu i koloru sery: żółte, pła-
skie, wielkie tarcze i czerwone kule. Konserwy: szynki, słonina, smalec, boczek 
w blaszanych puszkach – to były pozostałości zapasów dla wojska na wypadek 
wojny. Mama kupiła trochę konserw „na czarną godzinę” i są teraz z nami dzięki 
życzliwym ludziom, którzy nas ekwipowali na drogę.  

Przed wojną sklep pana Witkowskiego był odpowiednikiem dzisiejszych De-
likatesów. W zimie na długich drążkach podwieszonych pod sufitem wisiały za-
jące, kuropatwy i bażanty. Na regałach piętrzyły się skrzynki z owocami połu-
dniowymi jak banany, pomarańcze, mandarynki. Na podłodze stały rzędem ju-
towe wory z przeróżnymi orzechami. Migdały, rodzynki sułtańskie, figi i daktyle 
w płaskich skrzyneczkach stały na bocznej ladzie. Na półkach wylegiwały się 
przeróżnego kształtu butelki przednich win dla koneserów: greckie, włoskie, 
hiszpańskie, gruzińskie. Od samego widoku tych rozmaitości można było dostać 
oczopląsu. I ta odurzająca, niepowtarzalna mieszanina zapachów wanilii, poma-
rańczy i suszonych borowików niosąca przedsmak rozkoszy dla podniebienia 

Moja pamięć przywołuje także dodatkowe szczegóły tamtej wigilii: siedzimy 
już przy deserach, kolędujemy, nagle – pukanie do drzwi. To dwaj sowieccy ofi-
cerowie – narzuceni nam przez obecne władze miejskie lokatorzy.  

– U was tak uroczyście, a nasze żony z dziećmi daleko, w Moskwie. Czy 
możemy trochę pobyć z wami? U nas obchodzi się tylko Nowy Rok. 

Mama zaprasza intruzów do stołu. Wyciągają tekturowe pudełko z czekola-
dowymi cukierkami opakowanymi w obskurny szary papier z nadrukiem niedź-
wiadka – prezent dla mnie. Oficerowie są w roboczych mundurach, „pachną 
wojskiem”. Na szczęście wykazują takt i nie przedłużają krótkiej wizyty na bez-
alkoholowej uroczystości, co zapewne wydało im się czymś dziwnym i niezro-
zumiałym.  

Następne, a zarazem ostatnie Boże Narodzenie w Baranowiczach to był 
rok 1940. Boguś w sowieckim więzieniu. Smutne to były Święta. Te na Syberii 
jeszcze smutniejsze, bez ojca i brata, daleko od domu, od Polski… Tuż po 
Świętach dotarła do nas wiadomość, że na terenie ZSRR przebywają nasi gene-
rałowie Władysław Anders i Mieczysław Boruta-Spiechowicz. Mama napisała 
list do generała Andersa z prośbą o pomoc w wydostaniu się z kołchozu. (Mój 
ojciec, lekarz wojskowy znał Generała, który w 1937 roku objął dowództwo 
Nowogródzkiej Brygady Kawalerii stacjonującej w Baranowiczach.)  

Teraz czekamy na odpowiedź i z tą nadzieją wkroczymy w Nowy Rok 
1942. Drugi rok naszego zesłania
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Tamte wigilie 

Było ich sześć – dwie w Kazachstanie i cztery w Uzbekistanie, ale dla 
mnie 13-letniej jedynaczki najsmutniejsza i zarazem pełna nadziei była ta  
w 1941 roku. 

Najsmutniejsza, bo utraciłam ukochanego ojca, pełna nadziei, ponieważ 
po tzw. układzie Sikorski-Majski ogłoszona została amnestia dla polskich ze-
słańców z 1940 i z pierwszej połowy 1941 roku. 

A było to tak. 

W sierpniu 1941 r. ogłoszono w ZSRR amnestię dla uwięzionych i depor-
towanych obywateli polskich. Polacy zesłani do sowchozu „Wtoraja Piatiletka” 
w semipałatyńskim obwodzie w Kazachstanie, żyli tym wydarzeniem z gorącz-
kową nadzieją i zarazem niepokojem oczekując dalszego biegu spraw związa-
nych z odzyskaną wolnością. Następna radosna wiadomość, która dotarła do nas 
w niedługim czasie, to utworzenie w ZSRR polskiej armii pod dowództwem 
gen. Władysława Andersa. Wzrosła więc nadzieja na odnalezienie aresztowa-
nych i internowanych członków rodzin. Bo nie wszyscy byli takimi „szczęśliw-
cami” jak ja i mama, że otrzymałyśmy wiadomość o ojcu z obozu na Uralu, 
gdzie odbywał wyrok „8 lat pracy poprawczej”, wydany przez OSSO w Mo-
skwie. OSSO – skrót nazwy „Osoboje sowieszczanije...”, czyli specjalna insty-
tucja wydająca zaoczne wyroki dla więźniów politycznych. 

Istotnie, 23 września ojciec zjawił się w sowchozie w towarzystwie 
dwóch młodych łagierników, też nauczycieli. Radość moja była ogromna, bo 
bardzo tęskniłam za ojcem. Wybiegłam mu naprzeciw, na ścieżkę wiodąca  
z biura sowchozowego w kierunku naszego przysiółka, ale spotkanie było dla 
mnie trudnym przeżyciem! Ojciec był tak zmieniony, wynędzniały, z długą do 
pasa brodą i bez okularów, które przedtem stale nosił, że w pierwszej chwili 
zawahałam się, który z trzech brodaczy jest ojcem. W tym momencie ojciec 
zawołał mnie po imieniu i padliśmy sobie w objęcia. Zaprowadziłam przyby-
szów do naszej ziemianki, w której mieszkałyśmy z zaleszczycką rodziną pp. 
Fedorowiczów. Pan Fedorowicz był urzędnikiem skarbowym, został wywiezio-
ny z żoną i czwórką dzieci. Dwie córki były już dorosłe, a syn i trzecia córka to 
prawie moi rówieśnicy. Było nas razem 8 osób. Ziemianka stanowiła naszą 
wspólną własność i choć była ciasna, była dobra i ciepła na mrozy. Niestety, 
radość z powrotu ojca nie trwała długo. Ojciec przeziębił się w drodze i dostał 
zapalenia płuc. Wycieńczony organizm nie przetrzymał tej choroby (antybioty-
ków wówczas nie znano) i ojciec zmarł po 10 dniach od przyjazdu. Był to dla 
mnie cios straszliwy. Do tej pory słyszę jego ostatnie słowa: „Żegnajcie! Że-
gnajcie moje kochane!” 

W kondukcie pogrzebowym za furą szli wszyscy Polacy z sowchozu, kil-
kanaście rodzin. Ojca pochowano w stepie, na wzgórku stanowiącym niby 
cmentarz. 

Po tej amnestii życie wśród pozornie wolnych Polaków stało się bardzo 
ożywione. Powstał „teatrzyk”, w którym ja też uczestniczyłam, maskując skryty 
ból po śmierci ojca. Pierwsze przedstawienie miało tytuł „Zaczarowana fujar-
ka”, a ja grałam rolę smutnego królewicza, w czym pomagał mi własny smutek. 
Była to oczywiście bajka dla dzieci a organizatorką zespołu była nauczycielka 
Maria Dąbrowska i korzystała ze szkolnego repertuaru, który miała w pamięci. 
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Druga impreza prezentowała różne tańce ludowe – krakowiaka, trojaka, cygań-
ski. Przygrywał na pożyczonym akordeonie Fedorowicz – junior. Miejscowi 
Rosjanie przyjmowali nas z zachwytem i podziwem dla przemyślnych strojów. 
A były to jakieś łowickie kapy, plażowe szorty i inne szmatki nie nadające się 
do noszenia w tamtejszych warunkach. 

Tak minęła jesień, zaczęła się sroga, syberyjska zima, obfita w śnieg  
i śnieżne burze oraz związane z tym kłopoty. Prac polowych nie było, jak to na 
wsi, więc siedzieliśmy w ziemiankach i zajmowaliśmy się lekturą polskich 
książek Oczywiście pracujący na fermach hodowlanych pracować musieli – 
przy krowach, świniach, owcach. Nadeszła też wigilia. Świętowaliśmy ją 
wspólnie łamiąc się chlebem. Ale cóż to za wigilia – bez choinki, bez prezen-
tów, bez łakoci. Smutno wszystkim było, mnie szczególnie, bo nie było ojca. 
Nadrabialiśmy minami i pocieszaliśmy się wzajemnie, że przecież wojna się 
skończy i wrócimy do domu, swojego domu w Polsce. Któż wtedy mógł prze-
widzieć jak to się skończy? Że wrócimy nie na swoje tereny, nie do swoich 
domów i nie do takiej, wymarzonej Polski! 

Wtedy ważne było, że mogliśmy zjeść do syta, choćby pierogów z razo-
wej mąki, bo wojna i tu dawała się we znaki brakiem aprowizacji. Byliśmy 
jednak wolni, więc zasyciwszy głód zakolędowaliśmy 8-śmo głosowym chó-
rem. A potem, zgodnie z tradycją, powędrowaliśmy pod okna do naszych Kra-
jan i omotani chustami, bez gwiazdy, ale z radością i zapałem śpiewaliśmy ko-
lędy, wyciągając młodszych do naszej gromady.  

W następnym dniu, świąt nie było, pracujący musieli udać się do pracy.
23

 
M. Zawałkiewicz-Maciąg 

* 
Szósta wigilia w 1945 roku 

Ilekroć w dzień wigilijny zasiadam w gronie rodziny do stołu, patrzę na 
pogodne twarze mych bliskich, na roześmiane buzie dzieci, na choinkę mienią-
cą się lampkami, na stół zastawiony tradycyjnymi potrawami, wracają wtedy do 
mnie wspomnienia z jakże odmiennych wigilii, spędzonych daleko na Syberii, 
w ciężkich latach wojennych w głodzie, chłodzie i tęsknocie. Miałem sześć 
takich wigilii w dalekim, obcym kraju. Sześć razy gromadziliśmy się, my, wy-
gnańcy, w ten najbardziej rodzinny wieczór w roku, sześć razy wspominaliśmy 
naszych najbliższych – czy żyją jeszcze i co przeżywają? 

Szósta wigilia w 1945 roku. Jeszcze raz zasiadło nas kilkoro pozostałych 
z licznej rodziny, przy stole w ziemiance, przy skromnej wieczerzy, złożonej  
z pozostałych z poprzednich lat okruszyn opłatka, nieco lepszych niż zwykle 
blinów, resztek sucharów, herbaty, kompotu. Patrzyłem wtedy na szczupłe gro-
no mych najbliższych i wspominałem jakże inne wieczory wigilijne z lat dzie-
cinnych, kiedy niczego nie brakowało. 
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 Autorka relacji urodziła się w Kamionce Strumiłowej (7. IV.1928 r.) w woj. 
tarnopolskim. Wywieziona została z matką do Kazachstanu 13 kwietnia 1940 r.  
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w rejonie Iwdiel. Relacja przysłana do redakcji „Zesłańca” jako odpowiedź na apel 
dotyczący opisu syberyjskich wigilii. 
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Lecz i na Syberii nie zabrakło nam jednego – serdecznych powitań i cie-
płych słów – gdy do naszej ziemianki zaczęli się schodzić Polacy z Ogłówki, 
tacy sami jak my wygnańcy, przesiedleni w 1940 r. 

W ten wieczór każdy z sobą coś przyniósł. Były to skromne dary zaosz-
czędzone z paczek Czerwonego Krzyża i Polonii amerykańskiej. Jedna z naj-
starszych Polek przyniosła własnego wyrobu opłatek, a nasz senior, zacny  
i szanowany Pan Antoni pobłogosławił go. Przy łamaniu opłatka byliśmy wszy-
scy do głębi wzruszeni. Przypomniał mi się wtedy obraz naszego znanego arty-
sty malarza „Wigilia zesłańców na Syberii” Jacka Malczewskiego. Serca nasze  
i myśli wyrywały się w jedną stronę – na zachód do ziemi ojczystej, przez łzy 
wypowiadaliśmy wszystko, co na obczyźnie Polak czuć może. 

Siedzieliśmy gdzie się dało, na ławkach, na pryczy, skrzyniach. Jedliśmy 
tę naszą wigilijną „ucztę” w malutkich kawałeczkach, marząc o chwili, kiedy 
będziemy mogli najeść się do syta, ogrzać, zobaczyć bliskich. Jedną myślą zjed-
noczeni uklękliśmy, aby się pomodlić niezapomnianymi słowami zesłańców: 
„O Panie, który jesteś w niebie, błagamy Ciebie z syberyjskich stron, o Twoją 
opiekę i pomocną dłoń”. Modlitwę jak zawsze kończyliśmy słowami: „Boże! – 
Zbaw Polskę”. Słowa te tak weszły nam w krew, że nawet teraz my Sybiracy, 
przy wieczornej modlitwie powtarzamy te same słowa. 

A mnie wtedy było jeszcze bardziej ciężko na sercu, bo nie mogłem się 
włączyć do śpiewu i rozmów, bo nie docierały do mnie słowa modlitwy. Byłem 
głuchy i jedynie w pamięci mogłem je powtarzać. Parę razy wychodziłem na 
próg ziemianki i myślałem o tym, jaka będzie moja przyszłość, jakie będę miał 
miejsce w świecie? 

W pierwszy dzień jednych Świąt Bożego Narodzenia urządziliśmy wie-
czorem jasełka. Na scenie stajenka betlejemska, Matka Boska, św. Józef i Dzie-
ciątko w żłóbku. Idą z pokłonem Trzej Królowie, żołnierz, krakowianki, wy-
gnaniec. Pamiętam, że ja jako żołnierz powiedziałem słowa: „I my żołnierze 
polscy, niesiemy Ci o Jezu drogi swą krew i trudy wojenne za to, by nad umę-
czoną Ojczyzną naszą zakwitło Twe Panowanie”. Później deklamowano wiersz 
Adama Mickiewicza „Do matki Polski” oraz epilog „Pana Tadeusza”. Na końcu 
wszedł św. Mikołaj ze skromniutką „gwiazdką” dla dzieci. 

Ciężko nam było żyć w tych latach w głębi syberyjskiej tundry, lecz za-
chowaliśmy wiarę i gorące serca.

24
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 Fragment pamiętnika z 27 grudnia 1945 roku. Ludwik Kamiński od 1990 r. 
należy do Związku Sybiraków w Tychach. Mieszka w Pszczynie, jest inwalidą – niesły-
szący po przebytej w młodości chorobie. Urodził się 15 stycznia 1925 r.  
w Słonimiu, woj. nowogródzkie. Deportowany 13 kwietnia 1940 r. z matką i siostrą do 
Północnego Kazachstanu, rej. Presnowka, posiołek Olgówka, kołchoz Czerwona Zorza. 
Ojciec był aresztowany wcześniej i zesłany do Uchty w Komi ASRR. Z Armią  
gen. W. Andersa wyjechał z ZSRR, zmarł poza Polską. Autor relacji powrócił z rodziną 
do Polski w 1946 r. Relacja przysłana do redakcji „Zesłańca” jako odpowiedź na apel 
dotyczący opisu syberyjskiej wigilii. 
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Wigilia 

 

Jakoś w noc wigilijną sen oczu nie klei 

I w ciszy słychać tylko tykanie zegara. 

Za oknem się rozlega szum śnieżnej zawiei, 

Każdą szparą do domu  wiatr dostać się stara. 

 

My siedem godzin temu zjedliśmy wieczerzę, 
Teraz wy za wilijnym stołem zasiądziecie. 

Zostawcie puste miejsca i puste talerze 

Dla tych, co są rozsiani po szerokim stepie. 

 

Kiedy na pustych miejscach spocznie wasze oko, 

Nie płaczcie, bo łzy takie nic nam nie pomogą, 
Tylko niech myśli wasze wzniosą się wysoko 

I na spotkanie naszych idą mleczną drogą. 
 

Zakazy i granice nie istnieją w górze, 

Kędy na gwiazdach wsparty stoi żłobek w szopce. 

Upadniemy choć myślą do Dzieciątka nóżek, 

Odrzucając od siebie, wszystko, co jest obce. 

 

A kiedy Bogu swoje otworzymy serce, 

To widząc naszą mękę anioły zapłaczą 
I będą się modliły w niebieskiej pasterce, 

Aby Bóg skrócił naszą niedolę tułaczą. 
 

Gdy wędrówkę zaczyna swą dziś Dziecię Boże 

I Jego gwiazda wam i nam jednako świeci, 

Wiatr za oknem kolędy wygrywa na dworze, 

A ja leżę i myślę, gdzie ojciec mych dzieci? 

 

I chciałabym do domu powrócić choć we śnie... 

Jakoś w noc wigilijną sen oczu nie klei. 

I zasypiać za późno, i wstawać za wcześnie. 

A za oknem wciąż słychać szum śnieżnej zawiei.
25
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 Wiersz pochodzi z książki pt. Bezdomne paki, opowieść prawdziwa, Białystok 
1995, autorstwa Marii Niwińskiej wywiezionej z Białegostoku z dwojgiem dzieci  
i chorą matką w nocy z 19 na 20 czerwca 1941 r. 
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Moje wigilie na zesłaniu 

Zesłańcy skierowani do łagrów, na najcięższe warunki o żadnej wigilii 
nie mogli pomarzyć, były one możliwe tylko na tak zwanej wolnej zsyłce  
w Kazachstanie, w Archangielsku czy Ałtajskim Kraju, gdzie na długie cztery 
lata trafiłam wraz z matką i młodszą siostrą. To rozróżnienie jest konieczne zaraz 
na początku wigilijnych wspomnień zesłańca. Wolna zsyłka polegała na tym, że 
zesłańcy nie byli zamknięci w łagrach, ale dorośli musieli do czasu układu Sikor-
ski-Majski co tydzień meldować się w NKWD „Normalność” życia była w dużej 
mierze wytworem naszej wyobraźni, a także zależała od głębi religijności Pola-
ków oraz tradycji domów w których się Oni urodzili i wychowali, bardzo istotna 
była też pomoc i przyjacielskie gesty współtowarzyszy niedoli. 

Wielu znajomych pyta mnie zwłaszcza, gdy zbliża się Boże Narodzenie 
jak wyglądały nasze wigilie tam. Odpowiadam: zwyczajnie, jak można było na 
„nieludzkiej ziemi” zorganizować choćby namiastkę Wigilijnej Wieczerzy? 
Jakim sposobem zdołaliśmy będąc tam wywołać atmosferę Świąt? Nasze ów-
czesne wigilie, dzięki matce, były bardzo proste, ubogie, wymuszone warunka-
mi w jakich żyliśmy. 

Gdy z Dworca Poleskiego w Białymstoku w czerwcu 1941 roku wyruszył 
w nieznanym kierunku obskurny pociąg w zestawie około 80 wagonów bydlę-
cych, wypełniony dwoma tysiącami zesłańców nikt nie myślał, że ci, którzy 
przeżyją u kresu morderczej podróży staną przed niewyobrażalną perspektywą 
obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia Pańskiego, tysiące kilometrów od do-
mu. Bijsk w Ałtajskim Kraju gdzie nas osiedlono leży około 7000 kilometrów 
od Polski. Na miejscu zsyłki przyszło nam mozolnie przystosowywać się do 
tego cośmy tam zastali, mimo srogich zim, krótkich upalnych letnich miesięcy, 
biedy, głodu, żrących nas wszy, pluskiew, meszek i innych przyziemnych udrę-
czeń. Polacy w miarę możliwości kultywowali nasze zapamiętane obrzędy  
i zwyczaje przystosowując je do syberyjskich warunków. Oto cała tajemnica. 
Gdy na zewnątrz było –40 C, nie dało się wyjść na dwór i wypatrywać pierw-
szej gwiazdki. Nawet zobaczenie jej przez okno stawało się niemożliwe, bo lód 
na dole okiennej szybki osiągał grubość około 20 cm. 

Najpierw matka przykrywała stół kawałkiem prześcieradła i pod ten „ob-
rus” kładła „sianko”. Potrawy były takie, jakie można było zdobyć produkty do 
ich przygotowania, gdy w koło panował nieustający głód. Na początku był czer-
wony barszcz z buraków przechowywanych w piwnicy (podpolie). Była też ka-
pusta z grzybami, ale ukiszona na wzór rosyjski z zielonymi pomidorami. Jak 
każe tradycja były w niej grzyby, ale nie polskie prawdziwki tylko opieńki, na 
deser był kisiel z żurawinami z trudem zdobytymi, (które w tamtych okolicach na 
bagnach rosną w dużych ilościach) posłodzony wywarem z buraków cukrowych. 
Zamiast opłatkiem dzieliliśmy się kawałkiem chleba kartkowego. Nawet choinkę 
miałyśmy. Ojciec późniejszego prezydenta w Rządzie Londyńskim, Ryszarda 
Kaczorowskiego przynosił nam sosenkę z pobliskiego lasu i zawieszałyśmy ją  
u sufitu udekorowaną przez mnie łańcuchem z biało czerwonych chorągiewek 
namalowanych kredką na ścinkach z obrzeży książek. Wigilie w Polsce kojarzyły 
się nam, dzieciom z ciepłem rodzinnego domu rozumianym dosłownie i w prze-
nośni. Domu nie było, ale ciepła dostarczała słynna rosyjska pieczka. 

Niestety nie było Pasterki, w pobliżu nie istniał żaden katolicki kościół,  
a nawet nie istniała żadna cerkiew (zamieniono je na magazyny). Cerkwie 
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otworzono dopiero wtedy, gdy ZSRR został członkiem koalicji antyhitlerowskiej. 
Do tego czasu modliliśmy się do ikony, która w większości domów stała na półce 
w rogu pomieszczenia kuchennego. Oczywiście śpiewaliśmy kolędy i składali-
śmy sobie życzenia zawsze szybkiego powrotu do Ojczyzny. Dzięki tym skrom-
nym dostępnym dla nas obrzędom wigilijnym tworzyliśmy sobie pozór normal-
ności. Na pierwszy dzień świąt piekło się szanieczki, rarytas, na który stać nas 
było tylko w święta. Były to obwarzanki z ciasta drożdżowego w środku wypeł-
nione kartoflami piure zmieszanymi z mlekiem. Święta w Polsce nie kończyły się 
przecież na wigilii. Chodziło o ciągłość Świąt Bożego Narodzenia o obchodzenie 
ich jako całości, brakowało nam podniosłego nastroju, towarzyskich wizyt, wido-
ku na ulicy ludzi odświętnie ubranych, zdążających do kościoła. Jednak Polacy 
musieli wdrożyć się do zastanych warunków. Nawet tak skromne obchodzenie 
wigilii i Świąt Bożego Narodzenia pogłębiało tęsknotę za Ojczyzną. 

Tak zapamiętałam moje wigilie, które przeżywałam jako mała dziew-
czynka, jednak na tyle duża, by móc je po latach przywoływać w pamięci. To są 
wigilie widziane oczami dziecka, ale nad wiek dojrzałego, które postrzegało 
otaczający świat jasno, wyraziściej realistycznie. Oczywiście wigilie były tylko 
wycinkiem surowego świata na zesłaniu nie zrozumiałego dla dziecięcej wy-
obraźni, ale sybirackie dzieci musiały się w tym świecie odnaleźć, żeby prze-
trwać. Nie było miejsca na sentymenty, nadmierną wrażliwość, które zabiły 
ciężkie warunki. 

Jak musiała przeżywać sybirackie wigilie moja matka na której spoczywał 
cały ciężar przetrwania. Dodatkowo stale zamartwiała się o męża, którego aresz-
towano w Białymstoku 22 lutego 1941 roku, w czasie „kotła” zorganizowanego 
w naszym domu, aby aresztować ppłk. Władysława Liniarskiego, dowódcę AK 
okręgu białostockiego, który według przedwojennej mapy sięgał aż do Grodna. 

My na zesłaniu, każdego 24 grudnia chcieliśmy się czuć normalnie dzięki 
temu, że nosiliśmy w sercu nadzieję na powrót do domu, że wszystko wokół nas 
to tylko jakiś etap przejściowy w naszym życiu. Ja to wszystko ogarniałam, 
rozumowałam kategoriami dorosłych, a miałam wówczas 14 lat

26
. 

I. Głowacka 

* 
A było to tak… 

Śnieg padał całą noc. W dzień kopano tunel od ziemianki by wyjść na 
drogę wiodącą do kołchozowego sklepu. Stała już tam grupka ludzi by odebrać 
przydziałowy chleb. Stanąłem i ja, bo mama powiedziała, że wieczorem jest 
wigilia Bożego Narodzenia. Spotkałem kolegę z sąsiedniej ziemianki. Wieczo-
rem poszliśmy z mamą do niego. Było tam parę osób. Na stole paliła się 
świeczka. Po chwili wstano i odmówiono pacierz. Składano sobie życzenia, 
dzieląc się chlebem. Było smutno, mimo, że ktoś zanucił kolędę. Za oknem 
szalał wiatr i miotało śniegiem.

27
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 Relacja przysłana do redakcji „Zesłańca” jako odpowiedź na apel dotyczący 
opisu syberyjskiej wigilii. 

27
 Jak wyżej. 
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* 
Puste miejsce przy stole 

Różne były nasze wigilie na zesłaniu, zawsze jednak smutne i niezwykłe. 
Mama dbała o to, by była „choinka”. Czasem był to wyschnięty krzak piołunu, 
na ogół to miotełka brzozowa, prosto z bani – bezlistna, surowa, na swój sybe-
ryjski sposób piękna. Stała na środku stołu w glinianym dzbanku, a zdobiły ją 
płatki waty wyskubanej z kołdry. Na czubku kokardka ze strzępka harcerskiej 
krajki. Któregoś roku wisiały na choince na długiej nitce dwa żołnierskie guziki 
z orzełkami. Skąd się wzięły? Latem gromadka polskich dzieci w ogrodzie za 
banią w głębokiej konspiracji przysięgała na te guziki wierność Polsce. A przy 
wigilijnym stole, nakrytym spraną perkalowa chustą w zielone gwiazdki, przy-
chodził taki moment, że te gwiazdki płonęły, świeciły, rozpływały się w na-
szych oczach. Czarny sucharek wydawał się białym opłatkiem, a puste miejsce 
przy stole stawało się najważniejsze 

Modlitwa przechodziła w kolędę, kolęda w „Rotę”, a „Rota”, w moją ulu-
bioną, najpiękniejszą pieśń o Jasieńku i białych różach. Kiedy zabrzmiało „Ja-
sieńkowi nic nie trzeba już”, płakali wszyscy, a mała Basia najgłośniej. Moja 
mama nie płakała. Trzymała mnie ciasno i wpatrywała się w płomień kopciłki. 
Milczała. Wiem o czym myślała, bo to przecież mój Ojciec miał na imię Jan... 

S. Wiatr-Partyka 

* 
Wigilia 1943 

Staśkowi 

Uczcijmy święto dzisiaj, tak wielkie tam, w Ojczyźnie, 
Uczcijmy święto dzisiaj, to nic, że na obczyźnie... 
To nic, że pierwszej gwiazdki nie widać dziś na niebie, 
To nic, że bez opłatka, o czarnym gorzkim chlebie. 

To nic, że dziś choinki prawdziwej tutaj nie ma, 
To nic, że pod oknami kolędy nikt nie śpiewa, 
To nic, że płacze mama, myśląc o mężu, bracie, 
To nic, że na wigilie u nas tak zimno w chacie...  

Dziewczynka mała, grzeczność obieca cicho mamie, 
Choć wie, że  upominku na gwiazdkę nie dostanie... 
I tylko tak jak dawniej gorąco się modlimy, 
O powrót do Ojczyzny gorąco tak prosimy... 

I wiemy, że na pewno Dzieciątko nas wysłucha 
I z cichym ukojeniem wstępuje w nas otucha, 
I wiemy, że na pewno znów pierwsza gwiazdka będzie, 
Opłatek... bułka... radość... choinka stanie wszędzie... 

Zapalą się znów świece, toć przyjdzie ta godzina! 
I ojciec na kolana posadzi swego syna... 
I będzie słuchał o tym jak na obczyźnie było 
I będzie myślał o tym że szczęście powróciło. 

I czułą ciepłą ręka pogładzi włoski płowe, 
A wokół świece złote... łańcuchy kolorowe... 

S. Wiatr-Partyka (Ilinka, 1943) 
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* 
Wigilia 1945 

A ta miotełka brzozowa na stole – 
To choinka... 
A ta watka z kołdry wyskubana – 
To śnieg... 

Toczy się, toczy XX-ty wiek... 

A to miejsce puste przy stole – 
To dla Ciebie, 
Gdzie jesteś, Ojcze? 
W Ostaszkowie? W Polsce? 
W niebie? 

Skrapiamy opłatek łzami, 
Modlimy się do Ciebie. 
Modlimy się do Ciebie... 
Módl się za nami... 

S. Wiatr-Partyka (Jawlenka, 1945)
28
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 Opis wigilii oraz wiersze pochodzą z książek: Stanisława Wiatr-Partyka, Pio-
łun z kropelką rosy, Tarnów 2007, s. 44 i 55 oraz Zapomniana melodia, czyli Lacrimoso 
Polski, Tarnów 2011, s. 53. Autorka urodziła się w Nieświeżu – „najpiękniejszym mie-
ście na ziemi. Rosłam na stepie w Północnym Kazachstanie i tam zaczęłam pisać wier-
sze” – napisała w cytowanych powyżej książkach. Obecnie mieszka w Tarnowie. 
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Opłatek  Sybiraków 

Słowa, że „Bóg się  
Rodzi 
A więc zła moc 
Truchleje” 
Dawały – nam 
Zesłańcom  
Na przetrwanie  
Nadzieję. 
Wzmacniały siłę wiary 
W Opatrzność, 
W Polskę, 
W przyszłość… 
Wbrew rozważnie 
Myślącym 
Przyziemnym 
Realistom. 

Choć –  
Jak to wykazała 
Komunizmu praktyka –  

Realizm 
To też religia. 
Religia niewolnika! 
Religia 
Akceptacji 
Praw: kata i ofiary. 
Z marginesem 
Wolności 
Zacieśnionym przez 
Kary… 
Lecz tylko wiara 
Potrafi 
Krzywdzącym prawem 
Przeczyć.  
Cudem przenosić 
Góry… 
Nieuleczalnych 
Leczyć… 
Wznieść się 
Ponad doraźność 
Marzeniem 
Wybiec w przyszłość 
I nie wyrazić zgody 
Na podłą 
Rzeczywistość!  
Myśmy –  
W tej właśnie wierze,  
Przez pokolenia żywej 
Doczekali Wolności 
Bez Boga –  
Niemożliwej. 
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Więc lulaj-że 
Jezusku 
W rytmie kolędy 
Tonów 
Na sianku 
(Spod obrusów 
Na stołach polskich 
Domów) 
Lulaj 
W cieple choinki, 
W tę Noc Cudowną 
Lulaj!.. 
W łzach wspomnień 
Sibirackich Wigilii 
Nas utulaj. 
Niech Twoja 
Symboliczna obecność, 
Ten Opłatek,  
Oddali z naszych 
Domów 
I głód, i niedostatek,  
Spraw, by 
Prawda i Pokój, 
Wolność, 
Sprawiedliwość, 
Na cudze nieszczęścia,  
Wrażliwość 
W naszych sercach, 
Podstawa 
Chrześcijańskich 
Wartości. 
Nie ustąpiły miejsca 
Przejawom wrogości  
I pogardy 
Dla bliźnich 
Nieudaczników masy, 
Hamujących 
Wybrańcom 
Maraton do kasy! 
Niechaj 
W sercach Polaków 
Twoja Miłość zagości 
I Rząd 
Wraz z rządzącymi 
Połączy znów  
W Jedności! 

Nie pozbaw nas 
Jezusku 
Swej Boskiej Opieki 
I Niepodległą Polskę 
Zachować chciej 
Na wieki!... 

Marian Jonkajtys 


