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Wagony szły na wschód
Magdalena dzienis-todorczuk, Marcin Markiewicz

Mieszkańcy wschodnich terenów Polski okres okupacji „pierwszego
Sowieta” kojarzą głównie z masowymi wywózkami w głąb Związku
Sowieckiego. Ta forma zbiorowych represji była doświadczeniem se
tek tysięcy polskich obywateli.
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wyniku agresji so
wieckiej na Polskę
17 września 1939 roku
wschodnie obszary
Rzeczypospolitej znalazły się w grani
cach Związku Sowieckiego (tzw. Za
chodnia Ukraina i Zachodnia Białoruś).
Dla mieszkających tam Polaków ozna
czało to zmierzenie się z nową władzą,
która wszelkim sposobami dążyła do

wynarodowienia i zrusyfikowania oby
wateli polskich. Metody, jakimi posługi
wali się Sowieci, były bardzo różnorod
ne: sowietyzacja oświaty, propagowanie
wychowania laickiego, przymusowa
paszportyzacja, która odebrała Polakom
ich dotychczasowe obywatelstwo. To
warzyszyły temu terror i aresztowania.
Fizyczna eliminacja tych, którzy wbrew
wszystkiemu nie chcieli zapomnieć, że

są Polakami, była istotnym elementem
sowietyzacji zagarniętych ziem.
Cztery deportacje z lat 1940–1941
nie były zatem celem samym w sobie,
lecz miały doprowadzić do zniszczenia
śladów polskiej państwowości na za
jętych obszarach oraz ich unifikacji ze
Związkiem Sowieckim. Wywózki obję
ły przede wszystkim polską elitę, która
była częścią społeczeństwa najbardziej
świadomą swej narodowości i przyna
leżności państwowej. Deportowanych
traktowano jako „element kontrrewo
lucyjny”, destabilizujący sowiecki ład
na zajętych terenach. Usunięcie inte
lektualnej i kulturalnej elity było więc
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podstawowym warunkiem skutecznej
sowietyzacji i pełnej aneksji Kresów.

Tragedia w czterech aktach
Pierwsza wywózka rozpoczęła się
w nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku. So
wieci przygotowywali się do niej bar
dzo starannie. Podczas jednej z narad
poprzedzających akcję stwierdzono, że
będzie to „ogromna, odpowiedzialna
praca wymagająca wielkiej uwagi i po
ważnego podejścia oraz bezwzględnej
mobilizacji sił i możliwości”. Jej celem
stali się osadnicy cywilni i wojskowi oraz
pracownicy służby ochrony lasów i ich
rodziny – w sumie ok. 140 tys. osób.
Rozmieszczono ich w 115 osiedlach
w 21 republikach, krajach i obwodach
Związku Sowieckiego – głównie tam,
gdzie przeważał przemysł leśny (obwo
dy: archangielski, swierdłowski, połu
dniowe i zachodnie rejony Komijskiej
Autonomicznej Socjalistycznej Repub
liki Sowieckiej oraz Kraj Krasnojarski).
Niespełna miesiąc później, 5 marca 1940
roku, Biuro Polityczne Komitetu Cen
tralnego Wszechzwiązkowej Komuni
stycznej Partii (bolszewików) nakazało
wymordowanie 14 854 polskich ofice
rów i policjantów z obozów jenieckich
w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie
oraz ponad 7 tys. osadzonych w więzie
niach na Białorusi i Ukrainie.
Druga deportacja, rozpoczęta 13 kwiet
nia 1940 roku, objęła urzędników pań
stwowych, policjantów, nauczycieli,
działaczy politycznych i przedstawicieli
ziemiaństwa. Szacuje się, że wywieziono
wówczas ok. 61 tys. ludzi. Szczególnie
dramatyczne były losy bliskich interno
wanych oficerów, jak w przypadku ro
dziny Chodorowskich z Knyszyna w wo
jewództwie białostockim. Podporucznik
rezerwy, dr Józef Chodorowski, służył
w kadrze zapasowej 3. Szpitala Okręgo
wego w Grodnie, do sowieckiej niewoli
dostał się w Baranowiczach. Taki sam los
spotkał jego starszego brata Bronisława
(także podporucznika Wojska Polskie
go), który do wybuchu wojny pracował
jako weterynarz w Święcianach. Obaj
w odstępie kilku dni zginęli w Katyniu.
W kwietniu 1940 roku ich rodzice zostali

deportowani do Kazachstanu – na zesła
nie jechali w czasie, gdy mordowano ich
synów. W 1946 roku do kraju powróciła
jedynie schorowana matka.
Trzecia akcja deportacyjna z 29 czerw
ca 1940 roku objęła głównie tzw. bieżeń
ców, czyli uciekinierów spod okupacji
niemieckiej, wśród których dwie trzecie
stanowili Żydzi. Ofiarami tej wywózki
stało się wielu przedstawicieli inteligen
cji, m.in. lekarze i ludzie nauki, a licz
ba wywiezionych to ok. 80 tys. Trafili
na Syberię, w większości do obwodów:
archangielskiego, swierdłowskiego, no
wosybirskiego, do republik Komi, Ma
ryjskiej, Jakuckiej i Kraju Ałtajskiego. Ta
wywózka nieco różniła się od poprzed
nich: deportowanych przez kilka dni
zwożono w miejsca formowania trans
portów i zapewniano ich, że wrócą na
ziemie okupowane przez III Rzeszę.
Ostatnia, czwarta deportacja zaczęła
się 20 czerwca 1941 roku – w przeddzień
wybuchu wojny niemieckosowieckiej.
Akcja była wymierzona w rodziny i oso
by związane z deportowanymi wcześniej
grupami ludności. Deportacja ta objęła
również republiki nadbałtyckie i Mołda
wię. Łącznie wywieziono 90 tys. ludzi,
z czego ponad 22 tys. z tzw. Zachodniej
Białorusi. Zesłańcy trafili do Kraju Kras
nojarskiego, Ałtajskiego, obwodu nowo
sybirskiego i Kazachstanu. Trudno jest
oszacować liczbę osób wywiezionych
podczas ostatniej deportacji: badacze po
dają, że mogło ich być od 31 do 52 tys.

Dobrowolnie pod pistoletem
Scenariusz deportacji był zawsze podob
ny: łomotanie do drzwi kolbami karabi
nów w środku nocy, krzyki, bicie, popę
dzanie w trakcie pakowania, płacz kobiet
i dzieci, ujadanie psów. Ten obraz naj
częściej pojawia się we wspomnieniach
deportowanych. W przypadku pierwszej
zsyłki grozę sytuacji potęgował mróz,
dochodzący w lutym 1940 roku do mi
nus 40 stopni Celsjusza, a podczas wy
wózki w czerwcu 1940 roku – potworne
upały. W ciągu kilkunastu minut ludzie
tracili dorobek całego życia: „10 lutego
1940 roku był dniem rozstania z tym, co
kochałam – wspominała po latach jedna

z sybiraczek. – Z rewolwerem enkawu
dzisty przy głowie ojciec podpisał do
kument, że to z dobrej i nieprzymuszo
nej woli będziemy przesiedleni w inne
miejsce. Nie będę opisywać, co dzia
ło się w ciągu dwudziestu minut, jakie
mieliśmy do zebrania się. Była sobota
i mama tylko chleb do pieca wsadziła...
a więc i tego nie było na drogę. Szyn
kę z komory wyrwał ojcu enkawudzi
sta, mówiąc, że tam u nich jest mnogo
wszystkiego, ale żeby nie zapomnieć piły
i siekiery zabrać. Pies mój, Burek, ulu
bieniec, z którym po polach biegałam
w dzieciństwie, ujadał straszliwie. Rwał
się tak bardzo, że myślałam, iż zerwie się
z łańcucha i rzuci na tych, którzy przy
szli nas skrzywdzić. Swołocz – okropne
słowo – usłyszałam i padł strzał”.
Deportacje przeprowadzały tzw. trój
ki operacyjne NKWD, działające według
specjalnych instrukcji. Każda z trójek mia
ła przydzielone po dwie lub trzy rodziny
przeznaczone do wywiezienia. Po wejściu
do domów funkcjonariusze oznajmiali de
cyzję o wysiedleniu, po czym przeprowa
dzali rewizję w poszukiwaniu broni. Na
stępnie miał zostać zrobiony spis majątku
pozostawionego przez wywożonych. Od
dzielne wytyczne precyzowały, co rodziny
mogły zabrać ze sobą: ubranie, bieliznę,
obuwie, pościel, nakrycia stołowe, żyw
ność na miesiąc, drobne narzędzia gospo
darcze, pieniądze i kufer potrzebny do za
pakowana dobytku. Wszelkie instrukcje
jednak obowiązywały jedynie na papie
rze. Deportowanym kazano się pakować
w ogromnym pośpiechu, a oszołomieni
i przerażeni ludzie często nie myśleli lo
gicznie. Wielu z nich nie zdołało zabrać
ze sobą właściwie nic. We wspomnie
niach deportowanych często pojawia się
stwierdzenie, że dużo zależało od postawy
funkcjonariuszy. Jedna z sybiraczek wspo
minała: „Żołnierze rozkazali nam tonem
niedopuszczającym sprzeciwu lub pytań
spakować najpotrzebniejsze rzeczy w cią
gu 2 godzin. […] poruszaliśmy się w prze
rażeniu i poczuciu ogromnego zagubie
nia”. Inna zapamiętała, że „jak ktoś trafił
na lepszego żołnierza, to nawet co nieco
pozwolił zabrać. Nam nic nie pozwoli
li, mieliśmy tylko to, co na sobie”. Jeden 
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z tych lepszych żołnierzy – jak wspomi
na pewien deportowany – „podszedł do
mamy i wskazując na stojący obok kufer,
szepnął »weź ciepłe rzeczy dla dzieci«”.
Zesłańców czekała podróż trwają
ca nawet kilka tygodni. W bydlęcych
wagonach, którymi jechali, były pry
cze, żelazne piecyki, a zamiast toalet –
dziury w podłodze. Brakowało wody,
ciepłych posiłków, opieki lekarskiej.
W transportach szybko rozprzestrze
niały się wszy i pluskwy. Do tego do
chodził potworny ścisk, dotkliwy szcze
gólnie podczas upałów. Te urągające
ludzkiej godności warunki często po
wodowały śmierć zwłaszcza najsłab
szych: chorych, dzieci, osób starszych.
Podróż była jednak zaledwie pierw
szym aktem dramatu zesłańców. Szokiem
po przyjeździe na miejsce okazywały się
warunki mieszkaniowe, które zastawa
li deportowani. „Wzdłuż ścian baraków
zbudowane były dwupoziomowe prycze
o wymiarach około 2,5 m długości i pra
wie 170 cm szerokości. Z trzech stron
obite były dartymi [łupanymi] deskami
szerokości około 30 cm, tworząc swe
go rodzaju skrzynię bez jednego boku.
Była to standardowa, uregulowana za
pewne jakimiś odgórnymi zarządzenia
mi władz, powierzchnia domu – legowi
ska przeznaczona dla czterech osób. Do
rodzin, które składały się z trzech osób,
dokwaterowywano osobę samotną lub
kogoś z rodziny pięcioosobowej” – opi
sywał Zbigniew Fedus, wówczas nie
spełna dziesięcioletni. Wielu zesłańców
kwaterowano w ziemiankach i lepian
kach, ciasnych i właściwie nienadają
cych się do zamieszkania. „Było strasz
nie brudno. Ściany niebielone, wymazane
gliną, wojłoki naszpikowane wszami,
a w ścianach pluskwy. W pierwszą noc
tak nas pluskwy i wszy oblazły i pogry
zły, że najmłodsza siostra dostała go
rączki” – wspominała jedna z zesłanych.

Kto nie rabotajet, tot nie
kuszajet
Deportowanych zatrudniano do cięż
kich, wyniszczających prac: przy wy
rębie lasu, w kopalniach, cegielniach,
kołchozach, sowchozach, osadach prze

mysłowych. Przymus pracy dotyczył
wszystkich między szesnastym a sześć
dziesiątym rokiem życia. Często zda
rzało się jednak, że do robót zmuszano
dwunastolatków, a i górna granica wieku
nie zawsze była przestrzegana. Pracowa
no po kilkanaście godzin dziennie, przez
sześć, a nawet siedem dni w tygodniu.
Wycieńczenie robotników, niezwykle
trudne warunki klimatyczne i brak od
powiedniej odzieży powodowały choro
by i dużą śmiertelność. Zidentyfikowano
około 130 łagrów, w których przebywali
Polacy. Nadludzki wysiłek zabijał depor
towanych, lecz stanowił jedyną możli
wość zdobycia pożywienia i przetrwania.
W specposiołkach, czyli osadach dla de
portowanych, obowiązywała praca akor
dowa – porcje żywności dla zesłańców
były uzależnione od tego, jaki procent
normy dziennej wykonali. Powszechnie
stosowana była sowiecka maksyma: kto
nie rabotajet, tot nie kuszajet (kto nie
pracuje, ten nie je). Opuszczenie dnia
pracy skutkowało grzywną, potrąceniem
płacy, aresztem lub więzieniem. Najdo
tkliwszą karą było jednak pozbawienie
racji żywnościowej.
Dlatego zesłańcy chwytali się każ
dej okazji i każdego sposobu na zdo
bycie pożywienia: „Rano obudziłem się
i stwierdziłem, że ojca nie ma w izbie –
wspominał jeden z sybiraków. – Poszed
łem zobaczyć, jak oprawia kozę. Zajrza
łem do szopy i zdziwiłem się: koza stała
w niej i spokojnie spoglądała na mnie.
Poszedłem po śladach pozostawionych
w śniegu i zobaczyłem, że za chatą oj
ciec obdziera ze skóry psa. Z zadowole
niem stwierdziłem, że nareszcie wpadł
w sidła. Ojciec kazał pozacierać mi śla
dy na śniegu przy płocie i aż do dro
gi. Zrobiłem to najlepiej, jak umiałem.
Przez trzy dni skóra na nas drżała, że
żołnierze mogą po śladach dojść do nas.
Na trzeci dzień spadł śnieg i zasypał
wszystkie ślady. Teraz mogliśmy być
spokojni. Mięso z tej zdobyczy było wy
korzystane dokładnie, nawet wszystkie
kostki zostały pooblizywane. Najwy
dajniejszym było sporządzenie galare
ty. Pomimo że nie było do niej żadnych
przypraw ani warzyw, a soli było w niej

jak na lekarstwo, to i tak smakowała jak
najlepszy w świecie rarytas”.
Deportowanych z lutego i czerwca
1940 roku oraz czerwca 1941 roku osied
lano w miejscach pracy przymusowej.
Zesłańcy z kwietnia 1940 roku znaleźli
się w osadach podlegających administra
cji państwowej, od której zależało ich za
trudnienie. Częstokroć oznaczało to, że
ludzie ci pozostawali bez zajęcia i środ
ków do życia. Większość syberyjskich
zesłańców pracowała przy wyrębie lasu
– siekierką i piłą ręczną. Podczas wyrębu
ludzie umierali z wycieńczenia i głodu.
W ciągu roku były tylko trzy dni wolne:
l stycznia, l maja i 7 listopada (rocznica
Rewolucji Październikowej). Do lasu raz
dziennie dostarczano zupę (pachlopkę)
i wrzątek (kipiatok).
Najtragiczniejszy los spotkał zesła
nych do kopalń ołowiu na Czukotce
i kopalń złota na Kołymie. „Tempera
tura była bardzo niska [nawet do minus
70 stopni Celsjusza] – opowiadał jeden
z deportowanych w obwodzie magadań
skim – a zimny wiatr z północy, niosą
cy z sobą pył śniegu, mroził do szpiku
kości. Nawet opaski ze szmat, jakimi
chroniliśmy nasze twarze, zamarzały
wokół ust, a zimne powietrze zapierało
oddech. Tutaj marzło się nieustannie, od
rana do nocy. Stojąc oparty na łopacie,
przez szczeliny opaski patrzyłem na mo
ich współtowarzyszy. Każdy z nich tak
jak ja, stał nieruchomo, a przyprószony
pyłem śnieżnym wyglądał jak biały słu
pek wystający ponad powierzchnię śnie
gu. Te ludzkie słupki stały jak duchy, za
marznięte w trakcie pracy i czekające na
wybawienie od udręki białego piekła”.
Szczególnie dramatyczny był los ze
słanych dzieci. Na co dzień stykały się
ze śmiercią i chorobami najbliższych,
rosły w poczuciu ciągłego strachu i nie
pewności. Głód, trudny klimat, liczne
choroby powodowały ogromną śmier
telność wśród najmłodszych. Wielu
z nich straciło kontakt z rodzicami czy to
w wyniku aresztowania, czy zgubienia
się w trakcie podróży. Liczba sierot ro
sła – w 1942 roku oceniano ją na 20 tys.
Zdarzało się, że polskie rodziny przy
garniały sierotę, wiązało się to jednak
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z dodatkowym obciążeniem i koniecz
nością utrzymania jeszcze jednej oso
by. Najczęściej więc pozbawione opieki
polskie dzieci trafiały do sowieckich do
mów dziecka. Zdarzały się też sytuacje,
kiedy dziecko odbierano matce pod jej
nieobecność i przymusowo umieszczano
w placówce. Jedna z matek wspomina,
że odzyskała synka po zapłaceniu dużej
łapówki. Dziecko było „wystraszone jak
pisklę, które wyrwano z gniazda. Tulił
się do mnie, cieszył ze swojego powrotu
i mówił po rosyjsku: Mamoczka, ty wsiegda budziesz tiepier so mnoj”.
W ochronkach dzieci były mniej nara
żone na głód, musiały się jednak bory
kać z niechęcią sowieckich opiekunów,
agresją ze strony innych podopiecznych
i rusyfikacją. Obowiązywał zakaz mod
litw i rozmów w języku polskim, co
miało przyspieszyć proces wynarodo
Ð Zesłane do Ałtajskiego
Kraju (od lewej): Wanda
Drozdowska, Halina Żelazna, Jadwiga Kożuchowska, Janina Kudrycka;
1945 lub 1946 rok

wienia. Wielu dzieciom zmieniono na
zwiska, co powodowało, że zwłaszcza
najmłodsze zapomniały, skąd pochodzą
(jedną z takich historii – losy Ryszarda
Pokropowicza – opisał Paweł Niziołek
w „Pamięci.pl” nr 3/2014).
Chociaż deportowani Polacy rzadko
źle wspominają miejscowych syberyj
skich bądź kazachskich sąsiadów, to zda
rzały się przypadki poniżania, szyderstw
i przemocy fizycznej. Jednak to właśnie
miejscowa ludność często przychodziła
zesłańcom z pomocą. Oto świadectwo
jednej z polskich matek deportowanych
z małym dzieckiem: „Po obłędnie długiej,
straszliwej podróży z chorującym dziec
kiem osiedlono nas w tartacznej osadzie,
w Narymskim Kraju – 300 km na północ
za Tomskiem. Trafiłam na kwaterę do ro
syjskiej rodziny. Byli to zesłańcy z okresu
kolektywizacji. I tutaj też miałam szczęś
cie, spotykając dobrych, serdecznych lu
dzi, pełnych współczucia, chętnych do
pomocy, lecz równie jak my biednych,
nieszczęśliwych, okrutnie do
świadczonych przez własne
władze, nie przez wroga. Do
dzisiaj też wzrusza mnie
wspomnienie dozna
nej wyjątkowej po
mocy ze strony le
karzy rosyjskich.
Dwukrotnie
byłam przyjęta
wraz z chorym
dzieckiem na
dłuższe, prawie
miesięczne, lecze
nie. Raz była to de
zynteria, po dwóch
latach malaria. By
łam jedyną wów
czas matką obecną
w szpitalu z chorym
dzieckiem”.
Liczba osób wy
wiezionych w głąb
Związku Sowiec
kiego podczas
czterech wielkich
deportacji do dzi
siaj budzi spory
zarówno wśród

historyków, jak i samych zesłańców.
Badacze dokonujący obliczeń na pod
stawie szacunków rządu RP w Londynie
i danych ambasady polskiej działającej
w 1941 roku w Związku Sowieckim
podawali liczbę około miliona depor
towanych. Nowe możliwości badaw
cze stworzyło stopniowe uchylanie (bo
ciągle jeszcze nie otwarcie) drzwi ar
chiwów w krajach postsowieckich. Nie
wątpliwie dzisiejszy stan wiedzy jest
nieporównanie większy niż dwadzieścia
lat temu, ciągle jeszcze istnieje jednak
wiele znaków zapytania i nieścisłości.
Dostęp do archiwaliów rosyjskich
i białoruskich umożliwił weryfikację da
nych dotyczących liczby wywiezionych
obywateli polskich w latach 1940–1941.
Znawca tej problematyki, Aleksander
Gurjanow ze Stowarzyszenia Memo
riał, wykorzystując dokumenty Wojsk
Konwojowych NKWD (m.in. imienne
spisy osób wywożonych) oraz materia
ły Wydziału Osiedleń Roboczych i Spe
cjalnych Gułag NKWD – ustalił liczbę
deportowanych na 320–340 tys., a więc
o wiele mniej niż szacowali emigracyjni
historycy. Podstawą tych informacji jest
wiarygodne, choć niepełne – w dalszym
ciągu pozwalające jedynie szacować –
materiał źródłowy. Należy też pamiętać,
że sowieckie represje dotknęły nie tyl
ko deportowanych. Po 17 września 1939
roku do niewoli trafiło 45 tys. polskich
jeńców wojennych, dodatkowo na tere
nach II Rzeczypospolitej zajętych przez
Sowietów ofiarami masowych areszto
wań padło około 110 tys. osób. Łącz
nie w latach 1939–1941 różne rodzaje
sowieckich represji dotknęły od 462 do
490 tys. obywateli polskich. Z tej liczby
życie straciło ponad 58 tys. osób. Co naj
mniej 33 tys. rozstrzelano (w tym ofia
ry Zbrodni Katyńskiej), co najmniej
25 tys. zmarło w obozach i na zesłaniu.
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