
 
 
 
 
 
 

RELACJE Z ZESŁANIA 
 

 
By czas nie zatarł śladów naszych doświadczeń syberyjskich od wieków 

najdawniejszych aż po okres drugiej wojny światowej oraz w pierwszych latach po jej 
zakończeniu, a pamięć o tym trwała, redakcja „Zesłańca” postanowiła utworzyć nowy 
dział poświęcony tej problematyce. Spełniamy tym samym prośby wielu Czytelników, 
którzy przysyłają propozycje dotyczące publikowania swoich zesłańczych wspomnień, 
powołując się na zeszyt „Zesłańca” poświęcony Matkom Sybiraczkom, który spotkał 
się z wielkim zainteresowaniem. 

Dział „Relacje z zesłania”, nawiązuje do serii „Biblioteka Zesłańca”, ukazującej 
się w Polskim Towarzystwie Ludoznawczym oraz serii pod nazwą „Wspomnienia 
Sybiraków”, wydawanej w poprzednich latach przez Komisję Historyczną Zarządu 
Głównego Związku Sybiraków pod red. nieodżałowanej pamięci Janusza 
Przewłockiego, pomysłodawcy tego działu w naszym piśmie. Zesłańcze wspomnienia 
wydawane były także w poczytnej serii „Tak było... Sybiracy”, realizowanej przez 
Oddział Związku Sybiraków w Krakowie, pod red. Aleksandry Szemioth, a także  
w roczniku „My, Sybiracy” wydawanym przez Oddział Związku Sybiraków w Łodzi. 

Aktualnie relacje zesłańcze zgromadzone przez ten Oddział przekazane zostały 
do Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie utworzono Archiwum Sybiraków. 
Będą one stopniowo opracowywane i udostępniane na łamach „Zesłańca”, podobnie jak 
relacje znajdujące się w zbiorach Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Mamy 
nadzieję, że przez taki zabieg edytorski wzbogacamy naszą historiografię o cenne źródła 
dotyczące deportacji Polaków na Syberię, do Kazachstanu, na Daleki Wschód i w inne 
rejony Związku Radzieckiego. (red.) 

* 

Stanisława Chęcińska – Córka ideowca  

Stanisława Chęcińska, z domu Kuc, urodziła się 27 września 1924 r. w Kućkach 
(gm. Traby, pow. Wołożyn, woj. nowogródzkie). Przed wojną ukończyła gimnazjum  
w Wołożynie. Jej ojciec – Bazyli (urodzony w 1893 r.) ukończył szkołę oficerską  
w Kazaniu, po odzyskaniu niepodległości pełnił służbę jako urzędnik i poseł na sejm. 

Razem z matką w kwietniu 1940 r. została zesłana do Kazachstanu. Jej ojciec 
najpierw aresztowany przez Sowietów trafił do łagru, a po ogłoszeniu amnestii  w 1941 r. 
został oddelegowany do Kazachstanu, do Pawłodaru, by działać na miejscu jako mąż 
zaufania z ramienia ambasady Rzeczypospolitej Polskiej.  

* 

Urodziłam się na wsi w rodzinie średnio zamożnej. Dziadek ze strony 
taty był w niewoli niemieckiej i tam zmarł. A tatuś 1

 był najmłodszym  

                                                           
1
 Bazyli Kuc (ur. 31 marca 1897 r. w Trabach, zm. 17 listopada 1944 r.  

w Pawłodarze) – białoruski działacz polityczny okresu II Rzeczypospolitej, poseł  
na Sejm III kadencji z listy Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, członek Rady 
Głównej Centralnego Towarzystwa Organizacji i Kółek Rolniczych od 1934 r.  
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z rodzeństwa, urodził się po dwudziestu latach od ostatniego dziecka  
[w rodzinie – PK]. Matka była skrępowana faktem, że w tym wieku go urodziła. 
Był „beniaminkiem” dla rodziców. Najbardziej kochanym, najbardziej 
posłusznym, do tego chcącym się uczyć i pomagać (bo mieli gospodarstwo). 
Potem tatuś był u kadetów w Kazaniu w szkole oficerskiej (za cara jeszcze)  
w randze praporszczyk (chorąży) – tak to się nazywało. Gdy się rozpoczęła 
rewolucja, to aresztowali wszystkich gwardzistów i tatusia osadzili w więzieniu 
w Piotrogrodzie. Tam miał być rozstrzelany jako oficer „białych”. Była 
wywieszona kartka z osobami przeznaczonymi na rozstrzelanie, a jednym  
z wykonawców wyroku miał być człowiek o nazwisku Kuc. 

Stawiali na murze do tego rozstrzelania, rozstrzelany wpadał do Newy,  
a zwłoki płynęły. Tatuś dobrze pływał, bo jako wojskowy, kadet fizycznie był 
dobrze zaprawiony. Umówili się, że jak jeden będzie strzelał, drugi wpadnie  
do wody. Tato przepłynął i znalazł schronienie u znajomych w Piotrogrodzie  
i uratował się. Ukrywał się, ale gdzie dokładnie, nie wiadomo. O tych 
wydarzeniach nie zawsze opowiadał z detalami, a i nie zawsze chciało się słuchać. 
Wrócił do Kuciek, do zniszczonego gospodarstwa. Ożenił się w 1921 r. Najpierw 
urodził się brat Jan, potem ja. Cały czas, jak pamiętam, tatuś był wójtem w gminie 
Traby. Później był posłem na sejm przez dwie kadencje z ramienia Bezpartyjnego 
Bloku Współpracy z Rządem. Ja się mało interesowałam, bo dziewczyna  
i polityka… Do naszego domu przyjeżdżali różni urzędnicy i z województwa,  
i posłowie, i senatorowie. Zawsze gdzieś coś obiło się o uszy. Mieli bardzo istotne 
narady, ale nie kłótnie. Krążyła opinia, że wojna będzie, [więc] ojciec został 
mianowany naczelnikiem obrony cywilnej.  

Brat i ja po skończeniu szkoły w Trabach chodziliśmy do gimnazjum  
w Oszmianie. Mama z tatą byli w Kućkach. Pierwszego września poszliśmy 
jeszcze do szkoły. Jak się wojna rozpoczęła, do nas nawet nie dolatywały 
samoloty niemieckie. Na początku nie widzieliśmy Niemców. Gdy wybuchła 
wojna brat z grupą uczniów zgłosił się do obrony Wilna, Ostrej Bramy. Potem 
został aresztowany i osadzony w obozie, w Kołatowie na Litwie. 

Na drugi dzień po przyjściu sowietów 17 września [1939 r.] tatusia 
aresztowali, bo był pełnomocnikiem do spraw obrony. Najpierw aresztowany 
siedział w Wołożynie, a następnie w Lidzie. Z Lidy wywieźli go do Komi 

                                                                                                                                              

Ukończył szkołę rzemieślniczą w Petersburgu, później wszedł na ścieżkę kariery 
wojskowej (Szkoła Kadetów w Kazaniu). W latach 1915–1918 walczył w armii 
rosyjskiej, w 1918 r. został pojmany i skazany na śmierć przez bolszewików  
w Piotrogrodzie. Zbiegł i w 1921 r. roku osiadł w Polsce, w powiecie Wołożyn, gdzie 
prowadził własne gospodarstwo. Przez kilka kadencji piastował urząd wójta gminy 
Traby. Był fundatorem licznych szkół ludowych i stypendiów dla uzdolnionej 
młodzieży białoruskiej (na które przeznaczał własną dietę poselską). Był prezesem 
Kasy Stefczyka w powiecie wołożyńskim. W latach 1930–1935 sprawował mandat  
z listy BBWR z okręgu Lida, w Sejmie II kadencji (1928–1930) pełnił funkcję zastępcy 
posła z tego samego okręgu. W 1939 r. mianowano go komisarzem terenowej obrony 
cywilnej. Po wkroczeniu Armii Czerwonej na Nowogródczyznę został aresztowany 
przez NKWD i zesłany do Republiki Komi, gdzie zajmował się wydobywaniem ropy 
naftowej. Zwolniono go w wyniku układu Sikorski–Majski. Pełnił funkcję męża 
zaufania Delegatury Ambasady Polskiej w Pawłodarze. Po aresztowaniu w 1943 r. 
skazano go na 10 lat więzienia. Został zwolniony w czerwcu 1944 r. – kilka miesięcy 
przed śmiercią. 
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ASRS
2
, do łagrów. Straciliśmy kontakt. Nie wiedzieliśmy też, gdzie był brat 

internowany.  
Jesienią 1939 roku była przeprowadzona paszportyzacja. Nadawano 

paszporty. Każdy miał dostać paszport sowiecki, czyli przyjąć obywatelstwo 
sowieckie. Ludzie nie chcieli zmieniać obywatelstwa i zaczęły się aresztowania. 
Przecież ci ludzie pracowali. Nie wiedzieli co robić. Każdy się szykował, że jak 
dostanie wezwanie, by odebrać paszport, to jeżeli paszportu nie weźmie, trafi 
do więzienia. Więc zawczasu suchary miał przyszykowane. W końcu 
zaprzestali wydawania tych paszportów, ale wiele osób już siedziało  
w więzieniach, już cierpiało. Wyrok-areszt – najmniej pięć lat za to,  
że nie przyjęło się paszportu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paulina i Bazyli Kucowie przed domem w Kućkach, lata trzydzieste XX w. 

W nocy z 13 na 14 kwietnia [1940 r.] zostałyśmy z mamą deportowane 
do Kazachstanu, pozostawiając cały dobytek. Wszystko. […] zabrałyśmy 
podstawowe jakieś rzeczy. Trochę pościeli, trochę jedzenia, ubrania. Zostały 
konie, zostały krowy. Mama gospodarzyła, tatuś pracował społecznie. Był 
wójtem i posłem, ideowcem. Jak był wójtem, zrezygnował z poborów wójta, 
przeznaczał je na budowę szkół. Po pierwszej wojnie światowej oświata na tym 
terenie była zaniedbana, więc trzeba było popracować.  

Gdy nas wieźli do Pawłodaru, przekraczaliśmy Irtysz. Nad Irtyszem 
wszyscy byliśmy wyładowani. Barkami przewieźli, wyładowali i to było jak 
targ perski. Przyjeżdżali z kołchozów, sowchozów, z fabryk i wybierali sobie 
ludzi do pracy. Z naszego transportu było jakieś pięćdziesiąt wagonów. 

                                                           
2

 Komijskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej – jednej  
z republik wchodzących w skład Związku Sowieckiego. W Komi ASRS znajdowały się 
duże pokłady węgla kamiennego. 
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Jak dzieci były małe, to przeważnie do kołchozów zabierali. Chłopców 
zwykle do kopalni, do fabryk, wieźli albo wielbłądami, albo krowami,  
albo samochodem. 

Mnie z mamą zabrali i jeszcze jedną rodzinę z Wiszniewa najpierw do 
Bajanaułu (ok. 150 km na południowy zachód od Pawłodaru). Tam były góry. 
Umieścili nas w jakimś klubie i musiałyśmy czekać. Przywieźli nas 8 maja. […] 
nas przydzielali do ludzi, którzy tam żyli. Mnie z mamą wywieźli na drugi 
brzeg jeziora do jurty kazachskiej. Rzeczy wystawili i nas zostawili na dworze, 
żebyśmy same się dogadały z tymi Kazachami, a przecież ani kazachskiego,  
ani rosyjskiego nie znałyśmy. Rozpacz. A to […] moje imieniny… To przecież 
coś strasznego. Obok jezioro, więc nic tylko się utopić – nic innego  
nie pozostawało. Takie właśnie odczucia miałam. Jaka to przyszłość?  
Nie wiem, czy opatrzność Boża czy jakaś inna… 

Siedzimy z mamą i płaczemy. Łzy lecą. Postanowiłyśmy, że w naj-
gorszym wypadku to czeka nas samobójstwo, bo nie ma brata, nie ma ojca,  
nie ma nikogo… Patrzymy, że jakaś krowa ciągnie wóz, przy wozie jakaś 
Rosjanka i mówi, że „Brat was przywiózł tutaj. Ja mam dwa pokoje i kuchenkę. 
Prosił, żebym was zabrała do siebie”. Wchodzimy. Dwie córeczki, a mąż  
w łagrze. Stąd ta litość. Otwiera, wpuszcza do środka, pokazuje ikony i mówi: 
„Ja jestem wierząca, więc nic wam nie grozi, krzywdy nie będzie”. 

Mieliśmy ze sobą łóżko rozkładane brata. Rozłożyłyśmy to łóżko zmyślą, 
że będziemy spały z mamą na waleta, bo inaczej się nie da, a tu pukanie w okno 
i „zabieramy was, jedziemy na kirpicznyj zawod [do cegielni – PK]!”. 

Najpierw wywieziono nas do cegielni […]. Tam pracowałyśmy i mama  
i ja przy wyrobie cegieł. Ciężka to była praca. Tam już był pierwszy transport 
ludzi przeważnie z Łucka. Był wybudowany barak. W tym baraku mieszkało 
nas 16 osób na 25 metrach kwadratowych. Warunki okropne: zimno, ciasno. 
Najgorsze były pluskwy i wszy. Wszyscy przez to przechodzili. Ale nie było 
jeszcze tak źle, bo mieliśmy trochę jedzenia, mąki, kaszy, także nie było takiego 
głodu.  

Tam przy pracy, to taka lokomotywa była
3
. Cegły trzeba było ręcznie 

wyrabiać. Na takim urządzeniu, gdzie odciągało się te cegły, rękę sobie 
odbiłam. […] Jeszcze znak jest. Zakażenie było, groziła mi amputacja ręki.  
Nie było żadnego lekarza, bo to przecież 35 kilometrów do Majkainu

4
, gdzie 

mieścił się ośrodek medyczny. Tam pracował wywieziony z Polski Żyd, który 
był zatrudniony jako lekarz. On się mną zaopiekował. Z powrotem miałam 
jechać do kirpicznego zawodu. Lekarz mówił, że tam jest barak dla Polaków, 
żebym poszła, żebym przesiedziała, trochę odpoczęła. Wchodząc do tego 
baraku, otworzyłam drzwi i zemdlałam. Nie wiedziałam, co się stało. Przez dwa 
tygodnie w tym kirpicznym zawodzie [byłam] bez pomocy, wycieńczona.  
Gdy zabrali mnie do szpitala dwie doby spałam. Nie budziłam się wcale […]. 
Mama przyszła pod okna tego szpitala, piechotą, 35 km. Nawet o tym  
nie wiedziałam. Na szczęście ręki nie amputowali. Jakieś tam dreny zakładali.  
Jak wróciłam po tym wszystkim do kirpicznego, kierownik cegielni był na tyle 

                                                           
3
 Prawdopodobnie chodzi o tzw. lokomobilę, stacjonarny silnik parowy napędza-

jący różne urządzenia w przemyśle i gospodarstwie rolnym pod koniec XIX wieku. 
4
 Majkain-Zołoto – miejscowość w obwodzie pawłodarskim. 
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wyrozumiały, że stworzył stanowisko, na którym byłam nadzorcą suszenia 
cegieł. To już nie była taka ciężka fizyczna praca. 

I od cegielni zaczęła się nasza praca. Szesnaście osób mieszkało, cztery 
rodziny. Trzech dorosłych chłopców, trzy dorosłe dziewczyny… Każda matka, 
gdy się rozbierały, […] zasłaniała. Przyzwoitość nakazywała, żeby  
nie podglądać. A jak się już wszyscy na tych pryczach poukładali, to nikt  
nie zwracał na nic uwagi. My z mamą spałyśmy na waleta w tym rozkładanym 
łóżku. Pani Biernat miała takie dziecinne – tam było dwoje dzieci, babcia, 
matka i brat (on miał taki rozkładany taboret). Także, jak położyliśmy się, to on 
w drzwiach zabarykadowywał całe wejście, więc jak się chciało wyjść  
za potrzebą, to przez niego trzeba było przechodzić. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A warunki były takie, że w zimie nawiewało tyle śniegu, że trzeba było 
wiadrami wynosić. Płyta była (piec), więc jak miałeś coś można było ugotować, 
ale […] garnki były zamrożone. Wody nie było. Przywożona była w takich 
beczkach. Pod tym względem zima była lżejsza, bo jak się śnieg stopiło, można 
było coś wyprać. Higiena była straszna. Same pluskwy, pchły, wszy i w ogóle 
sanitariat żaden […]. To odbijało się na zdrowiu. Panowały bardzo ciężkie 
warunki. Wiadomo było, że skazani jesteśmy na cierpienie, na zagładę. 
Przynajmniej taka propaganda była, że jesteśmy skazani, że możemy zapomnieć 
o Polsce, że nigdy nie wrócimy, że mamy przyzwyczaić się do warunków, jakie 
zostały nam stworzone.  

Dokuczała nam codzienność. Nie można było się umyć. Nie można 
utrzymać kultury. Nie było ani książek, ani gazet. Nawet jeżeli ktoś zabrał 
jakąś, to był świat zabity deskami. Pozostawała tylko modlitwa. Modlitwa o to, 
że coś się może zmieni, że jakaś wiadomość o tacie, czy o bracie… Trzeba było 

Grupa Polaków przed zakładem „Oktiabrskij", cegielnia, 
okolice Pawłodaru, prawdopodobnie 1944 r.  

Stanisława Kuc druga od lewej w drugim rzędzie – oznaczona krzyżykiem. 
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wszędzie pisać, a informacji nie dostawało się znikąd. Dotykała nas 
beznadziejność, nie wiedzieliśmy na co czekaliśmy. Na początku, to jeszcze 
dochodziły listy. Później, jak zaczęła się wojna z Niemcami i nadszedł front,  
to przestały. Listy nie dochodziły, paczki nie dochodziły. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaraz po tym była amnestia
5
 i można było poruszać się. Pojechaliśmy  

do Majkainu. Rozpoczęłam pracę w kopalni. W kopalni głęboko  
nie pracowałam długo, tylko na tym co nazwano carier, tam odbywała się 
odkrywka i ładowane były wagoniki. Ja pracowałam na tym, co nazywało się 
lebiodka. To był taki bęben, na nim stalowa linka. W ten sposób podciągało się 
wagoniki, które były na dole. Wyciągało się to, trzeba było odholować i cały 
urobek wyrzucić na zewnątrz. I podjeżdżały takie korytka z końmi i zabierali  
to do myjni. W myjni złota Polacy nie pracowali tylko sami Kazachowie,  
bo to już była tajemnica. 

W międzyczasie zaczęła się tworzyć w Pawłodarze mini ambasada 
[poselstwo dyplomatyczne – PK]. Zaczęli wypuszczać z łagrów tych areszto-
wanych i tych z zsyłek. Myśmy nie wiedzieli, gdzie jest tato. Żadnych listów  
od rodziny. Odnaleźliśmy się po jego powrocie z Uchty. Podczas amnestii 
[zgłosił się] do wojska w Tockoje.  Był jednak w takim stanie, że nie nadawał 
się do wojska. Ponieważ ojciec zaawansowany był w „dyplomację” skierowali 
go do Pawłodaru, do ambasady, do pracy. Gdy tam się zgłosił, parę osób już  
w niej pracowało. Kierownikiem był pan Lickindorf

6
. Zaczęły nadchodzić listy 

                                                           
5
 Amnestia dla obywateli polskich przebywających na terenie ZSRS z 30 lipca 1041 r. 

6
 Stanisław Lickindorf, urodzony 8 maja 1914 r. we Włodzimierzu Wołyńskim. 

W czasie wojny był m.in. delegatem RP w Pawłodarze w Kazachskiej Socjalistycznej 
Republice Sowieckiej. Zmarł 17 października 1979 r. w Salisbury. 

Stanisława i Paulina Kuc 



RELACJE Z ZESŁANIA 77 

z całej tej obłasti, z województwa pawłodarskiego, listy zesłańców i tato znalazł 
i mamę, i mnie w spisie. Nie czekając na nic przyjechał do tego Majkainu.  
W Majkainie od razu został mężem zaufania na rejon Bajanoułski. Zaczął tam 
pracę od razu. Trzeba było organizować spisy [Polaków], później 
rozdysponowywać pomoc UNRAA

7
. Musiał współpracować z miejscowymi 

władzami. Udało mu się wypracować, by Polacy na Święta Wielkanocne i Boże 
Narodzenie mieli wolne. Wynajął od Rosjanina magazyn. Tatuś organizował 
pobór do wojska gen. Andersa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�Polski zespół w Pawłodarze. Pierwsza z lewej siedzi Stanisława Kuc. 

Był luty, było zimno, więc [jechali – PK] ciągnikiem z Majkainu  
do Pawłodaru. To jest 150 km. Wszyscy, co chcieli, mogli się zabrać  
do Pawłodaru, a z Pawłodaru dalej. Potem tatusia powołali do Pawłodaru  
i został zastępcą pana Lickindorfa. Tam pracował, utworzył sierociniec  
w Pawłodarze i dom starców. Na tyle, na ile władze pozwalały, tyle się robiło. 
Przyszedł czas zerwania stosunków z Rządem Polskim na Uchodźstwie  
w związku z Katyniem

8
. Tatusia aresztowali i jeszcze dwóch ludzi z tej 

ambasady. Nie wiadomo było dlaczego i po co. Nie było żadnego odwołania.  

                                                           
7

 UNRAA – United Nations Relief and Rehabilitation Administration 
(Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy i Odbudowy) – organizacja 
międzynarodowa utworzona 9 listopada 1943 r. w Waszyngtonie w celu udzielenia 
pomocy obszarom wyzwolonym w Europie i Azji po zakończeniu II wojny światowej. 
Inicjatorami jej powstania były m.in. Stany Zjednoczone, które zapewniały środki  
na prawie 70% świadczeń. 

8
 13 kwietnia 1943 r. Niemcy ogłosili odkrycie masowych mogił polskich 

oficerów-jeńców wojennych z 1939 r. zamordowanych przez Sowietów wiosną 1940 r. 
Udział polskich lekarzy patomorfologów w pracach ekshumacyjnych w katyńskim lesie 
i oskarżenie strony sowieckiej o mord na jeńcach stały się pretekstem do zerwania 
stosunków dyplomatycznych w nocy z 25 na 26 kwietnia 1943 r. 
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W związku z Katyniem zostały zerwane stosunki [dyplomatyczne – PK]. 
Znowu tatusia aresztowali i… wykończyli. Gdy tatuś siedział w więzieniu, 
mnie NKWD wzywało na przesłuchanie. Siedziałam tam godzinami, nie wie-
dząc o co chodzi. Przez okno widziałam, w jakim jest stanie tatuś. Nie miał sił, 
rakiem chodził. Żołdak go popychał, a do mnie mówił, że tak samo skończę. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdjęcie z pogrzebu Bazylego Kuca - po 17 XI 1944 r. 
Nad trumną stoją Stanisława i Paulina Kuc (córka i żona). 

Pracowałam w dzień nad Irtyszem. Sól transportowano ze stepu  
wagonami, ładowana była na barki i płynęła dalej do Obu. Na przesłuchania 
wzywano mnie wówczas na noc. Jak pracowałam w nocy, przesłuchiwano  
w dzień. Byłam zupełnie wykończona. Godzinami trzeba było siedzieć.  
Nie wiadomo po co. Nie powiedziałabym, żeby mnie bili. Sadzali tylko  
na taborecie z opuszczonymi rękoma. Kręgosłup bolał, ręce mdlały. Uczucie 
miałam jakbym w rękach nosiła nie wiadomo ile wiader wody, no i jeszcze  
to światło w oczy… Ciężka sytuacja, ale wiadomo było, że trzeba przeżyć  
coś niedobrego i uodpornić się. 

W trakcie przesłuchań tatuś bardzo zachorował. Trzeba było coś robić, 
żeby go uratować. W jakiś sposób udało się namówić panią doktor w więzieniu, 
żeby poprawić jego zdrowie. Dostał znowu 10 lat łagrów. I ona się postarała,  
że taka komisja zwolniła go w celu poprawy zdrowia, ale to już były prawie 
zwłoki. Nie było co „poprawiać”.  

Nie było żadnego środka lokomocji, tylko krowa ciągnęła ten wóz  
i tatusia przywieźliśmy z więzienia do domu. Do takiej lepianki. Staraliśmy się 
jego stan jeszcze trochę podtrzymać. Przez parę miesięcy był z nami. Mama, 
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tatuś i ja mieszkaliśmy w takim małym wynajętym pokoiku. Były tam prycze. 
Tatuś chory leżał, umierający. Ja za jego plecami. Nie było miejsca, a mama 
miała takie malutkie łóżeczko. Dostał wylew jednostronny i stracił 
przytomność. Ja wtedy już pracowałam w biurze. Opanowałam język rosyjski 
dzięki pomocy Rosjan. Wciągnięto mnie do pracy w biurze. Ja wyskoczyłam  
do domu zobaczyć co się dzieje, a tatuś: „O mój żuczek przyszedł”. Potem 
stracił przytomność. Żył jeszcze dobę i skończył życie. No i pogrzeb. Grupka 
Polaków, księdza wówczas nie było, tylko pop prawosławny poświęcił grób. 
Pochowaliśmy go. No i tak to się skończyło.  

Życie swoje robi. Trzeba żyć, póki coś człowiek robi. Musi swój los 
jakoś układać. Włączyłam się tam w pracę,  zaczęliśmy organizować pracę 
młodzieżową. To się nazywało Młodzież Polska. Zorganizowaliśmy tam 
najpierw sierociniec w Pawłodarze. Dom starców to raczej taki prymitywny był. 
Była też szkoła. A ten sierociniec nawet dobrze utrzymany był. Starszym gorzej 
było, a młodzież, ma w sobie ten duch jakiś, że zbieraliśmy się na przeds-
tawienia. Ja byłam przewodniczącą koła dramatycznego. Pisaliśmy sami teksty. 
Różne stroje trzeba było przygotować i zawsze się kombinowało. Szyko-
waliśmy stroje, np. spódnice szyłyśmy z materiału ze szpitalnych materacy, 
spodnie też.  W stepie były różne kamienie, które barwiły na zieleń czy karmin. 
Wystawialiśmy przedstawienia tylko patriotyczne, polskie. Myśl przewodnia 
była taka, by podtrzymać polskość. Sami teksty pisaliśmy. Wyciągaliśmy jakąś 
literaturę i sami układaliśmy sceny. Nawet wyjeżdżaliśmy do Pawłodaru, żeby 
podtrzymać na duchu Polaków i trochę pieniędzy uzbierać dla sierot. Jeden 
drugiemu pomagał. Nie było takiej nienawiści. Przynajmniej tam gdzie  
ja byłam. Jak zaczęła się wojna z Niemcami, nasi chłopcy poszli  
do armii Wandy Wasilewskiej, do „kościuszkowców”

9
, to było już troszkę lżej. 

Warunki były zrównane z rosyjskimi, z miejscowymi. Jak ktoś pracował 
dostawał na kartki takie same przydziały, jak ich obywatele. Ich stosunek  
do nas też się zmienił. Najpierw byliśmy „krwiopijcami i strasznymi ludźmi, 
którzy tylko męczyli”. Później się do nas przekonali. Teraz jak się spotykamy, 
to powtarzana jest opinia, że Polacy wnieśli ogromną kulturę. Pokazali, że życie 
codzienne też może być urozmaicone, może przynieść jakieś zadowolenie, 
jakieś poszerzenie swoich wiadomości. Miejscowi nie byli już tak wrogo 
usposobieni.  

Mało tego, udostępnili nam filharmonię w Pawłodarze. Filharmonia była 
wybudowana w meczecie Kazachów. Teraz jest odnowiona i znowu jest 
meczetem. Urządzaliśmy wieczorki taneczne, ale poza tym to była taka praca 
edukacyjna. My mieliśmy po 20 lat i kilka starszych osób, które kierowały 
nami. Wiedzieliśmy, że musimy przetrwać. Nie zapomnieć o ojczyźnie,  
o wychowaniu, o Bogu, o tym wszystkim razem.  

Jak już Pan Bóg pozwolił, jak już ogłoszone było, że możemy jechać,  
to też zaangażowana byłam. Nie tylko ja – młodzież. Zasada była taka, że trzeba 
było jeszcze udokumentować, że byliśmy Polakami. Czy jakieś zaświadczenie, 
czy jakiś dokument, że się podatek płaciło, czy akt urodzenia. A jak ktoś  
nie miał… Czasami, niektórzy, w polu „narodowość” wpisywali „Białorusin”, 
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 Potocznie o żołnierzach 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki Wojska 

Polskiego utworzonej z inicjatywy polskich działaczy komunistycznych skupionych  
w Związku Patriotów Polskich w maju 1943 r. 
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czy „Ukrainiec”, to te podanie odrzucano. Przez to dużo Polaków zostało w 
Kazachstanie. Ta praca nas mobilizowała, żeby wszyscy wrócili do kraju. 
Wtedy wstąpiła nadzieja… Dużo osób chorych było, a w międzyczasie dużo 
osób umarło, bo to głód, chłód, dużo chorób przechodzono bez pomocy 
lekarskiej. Teraz to taka daleka przeszłość. Wszystko takie łagodne się wydaje. 
Młodzież to lepiej znosiła, starsi bardziej rozpaczali. Jak wracaliśmy do Polski,  
to przewoziłam kolegę, który wcale nie miał dokumentów, bo matka i dwie 
siostry jego… Razem do szkoły chodziliśmy. Nigdzie nie pracował, nie miał 
żadnych dokumentów, że może wrócić do Polski. Zdecydowaliśmy na prośbę 
matki, że będę odpowiedzialna za nasz transport. W sowieckim systemie 
musiała być osoba odpowiedzialna za wagon. W wagonie było jakieś 28-30 osób. 
Heńka trzeba było przewieźć bez dokumentów. Więc jak ładowaliśmy i wagon 
był pieczętowany, on między półki wszedł. Na te półki, co miało się na nich 
kłaść spać. Tam żeśmy go zakamuflowali i on tam miał siedzieć. Dojechaliśmy 
już do Europy. Jechaliśmy ok. 4 dób i on był wymęczony, wyszedł żeby 
powietrza złapać. Bo nikt nie wiedział, że on tam jedzie, tylko jego matka i ja. 
Jak pociąg stał, on chodził po peronie razem z jednym kolegą. Jechała też taka 
pani ze Związku Patriotów Polskich. Ona jeszcze przeciw memu ojcu 
świadczyła, po zerwaniu stosunków [dyplomatycznych]. Ona trochę zaprzedana 
była, pani Żenia. Zameldowała, że ktoś bez dokumentów jedzie. Naszą trójkę 
zatrzymało NKGB

10
. Transport odszedł, a nas aresztowali w lesie. 

Był jeszcze taki kolega. Jego ojciec pracował w mleczarni, był szefem 
całego transportu. Jak żeśmy wyjeżdżali powiedział, że ma chronić Stasię.  
Coś jakby przeczuwał, bo ja cały czas na indeksie byłam. No i ten cały kierownik 
wstawił się do NKWD, żeby nas wypuścili, bo ukarzą nas władze polskie  
w Brześciu i zdecydują, czy nas dalej puszczą, czy pozwolą dalej jechać. 
Transport odjechał, a my przez dwie doby goniliśmy transport, żeby dojechać  
do granicy. Wówczas nas przeładowywali do pulmanowskich wagonów z tych 
bydlęcych. Przy każdym wagonie był żołnierz, odpowiedzialny za tych, których 
przewozi. Znowu był kłopot. Trzeba było jakoś załatwić, żeby tego Heńka bez 
dokumentów przewieźć. Miał się znowu ukryć – między bagażami i tak przez 
granicę przejechać. W międzyczasie komisja sprawdzała wagony. „A co ty tu 
robisz?” – „Ja tylko rzeczy ładuję”. Zaplombowali wagony, a Heniek został 
znowu poza transportem. Znowu się poprosiło tego żołnierza ruskiego, żeby 
poszukał go i żeby zabrał do swojego. Tak przewiózł przez granicę tego Heńka. 
Dojechaliśmy aż do Poznania, a ja w międzyczasie zachorowałam z nerwów. 
Cała spuchłam i zęby mnie bolały. Z nerwów, bo to już wolność była,  
ale odpowiedzialność była, i [myśl, że] znowu będę aresztowana.  

Tylko z mamą wróciłam. To przeżycie, że tatuś tam został. Bardzo ciężko 
i smutno było. Nie było dnia, żeby mama nie wspominała i modliła się. Zresztą 
wszyscy żeśmy się modlili. Trauma ogromna, ale zaciera się. Nawet przy 
codziennych sytuacjach, jak posiłki, wracał Kazachstan. „Żebyśmy taką zupkę 
wtedy mieli, w Kazachstanie to byłby raj”, bo przecież był głód i chłód.  
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 NKGB – Narodnyj Komitet Gosudarstwiennoj Bezopastii – sowiecki urząd 
(odpowiednik ministerstwa) realizujący zadania wywiadu, kontrwywiadu od lutego  
do lipca 1941 r. oraz w latach 1943-1946, później został przekształcony w Ministerstwo 
Bezpieczeństwa Państwowego ZSRS. 
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To wszystko było męczące. Potem, jak dokumenty dostałam z NKWD,  
bo przecież do Moskwy musiałam pisać, żeby dostać dokumenty  
o aresztowaniu ojca. Ojciec miał trzy wyroki: dziesięć lat, później osiem, 
znowuż dziesięć lat.  

Wszystko zależy od ludzi. Nie wiadomo było czy to „ruscy”, czy to 
Polacy. Więcej było poznaniaków, którzy nie mieli wyobrażenia, że można żyć 
aż za Uralem. Bardzo dużo dzieci po rosyjsku mówiło, bo dużo ich w „diet-
domach” było, albo tam chodziły do przedszkola, także łatwo nie było. Tutaj 
PUR-y

11
 działały i każdy się tam zgłaszał i w miarę możliwości każdy dostawał 

mieszkanie. W Sulęcinie transporty z Białorusi były już zapełnione.  
W Sulęcinie, bo brat w międzyczasie się ożenił i z żoną, córeczką oraz rodziną 
żony przyjechali do Sulęcina. Mama chciała koniecznie do syna. W Poznaniu, 
jak nas wieźli, to do Gubina był skierowany pociąg, a ja się wystarałam, żeby  
z transportu cały wagon skierowany był do Sulęcina.  

Trzeba było meldować się w tym PUR-ze. Nie mieliśmy żadnych mebli 
czy naczyń, więc wszystko się uzupełniało. Ja poszłam do pracy i uczyłam się. 
Mama nie poszła do pracy, bo była chora. Byłyśmy na łasce u teściów. 
Uzupełniałam szkołę, bo miałam „małą maturę”, więc „dużą maturę” robiłam 
korespondencyjnie. Zaczęłam pracę w PSS „Społem”. Szukałam, tak jak 
wszyscy jakiegoś miejsca, by móc zaistnieć – jak wszyscy przesiedleńcy. 
Wszyscy przesiedleńcy byli rozgoryczeni. Niektórzy, jak na wieś trafili,  
to krowy mieli, czy jakiś drób, im chyba było łatwiej.  

Sulęcin to było takie powiatowe miasto. Moją pracą było roznoszenie 
pism z jednego biura do drugiego. Poznaniacy byli chłodni, na otwarcie żeby 
pomóc, żeby zainteresować się, jak mamy się urządzić. Uważali się, że [oni to] 
lepsza kasta, czy za inteligencję, mającą inny sposób na życie, na zagos-
podarowanie. Ci, co ze wschodu przyjechali, w szczególności zesłańcy,  
to chamy i zupełnie inna kultura. Zebrania były bardzo modne i działacz taki 
powołany na jakiegoś organizatora, witał na jakimś zebraniu: „Witam was 
towarzyszki i towarzysze i was chamy zza Buga”. To wiadomo jaki był sto-
sunek w towarzystwie. Z czasem, poprzez mieszane małżeństwa to pozacierało 
się. Teraz już nikt nie [wypomina] skąd jesteś. Mieszanina ludzi i władzy.  
Kto jak umiał, tak się zakręcił. Jak był analfabetą, to mógł zostać urzędnikiem. 
Ktoś, kto tytuły posiadał, jakieś wykształcenie, to siedział cicho, bo przecież nie 
mógł się przyznać, że był na zesłaniu. Jak składało się dokumenty z życio-
rysem, nie można było napisać, że się było na zesłaniu, tylko, że się pracowało. 
Dlaczego tam się znalazło, też nie wolno było pisać. Dość długo cierpiałam  
z tego powodu. Syn po maturze, żeby się dostał na studia, trzeba było 
kombinować, […] bo nie należał do żadnej organizacji komunistycznej.  

Po 1989 r. odrodził się Związek Sybiraków.  
A sama młodość daje, że człowiek się uodparnia. Nawet w tej chwili 

trudno pojąć, dlaczego. Jakiś bunt wewnętrzny albo upór. Albo to, że się było 
inaczej wychowanym i nie wiadomo, dlaczego się cierpi. Żal. Ale żal był wtedy 
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 Państwowy Urząd Repatriacyjny (PUR) – został powołany na mocy dekretu 
PKWN z 7 października 1944 r. Jego zadaniem była początkowo organizacja 
„repatriacji” czyli przymusowych wysiedleń ludności z rodzinnych stron na pojałtańskie 
terytorium Polski. W związku z potężną liczbą migrantów zakres zadań został 
zmieniony i PUR zajmował się przede wszystkim organizowaniem transportu osób 
przesiedlonych i roztaczaniem nad nimi opieki na terytorium kraju. 
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tylko do Sowietów, bo do nas Niemcy wcale nie dotarli jeszcze. Przeleciało 
tylko parę samolotów. Wiadomo było, że Niemcy wywołały wojnę,  
ale bezpośrednią krzywdę dla tamtych ludzi, którzy tam mieszkali, to Sowieci 
zrobili. Bo pozbawili wszystkiego […] i rozbili rodziny.  

Relację opracował Paweł Kalisz 
Muzeum Pamięci Sybiru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


