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Objaśnienia: Każda z not składa się z dwóch części. W pierwszej zamieszczono podstawowe 

informacje o każdym z tekstów - nazwisko autora, tytuł pracy, sygnatura pod jaką jest 

przechowywana, charakterystyka zewnętrzna tekstu (rękopis/maszynopis, kopia/oryginał, 

liczba stron, data powstania). Odnotowano tu również materiały dodatkowe załączone do 

tekstu i inne niezbędne uwagi o nim. Część druga stanowi krótkie streszczenie wspomnienia, 

którego wielkość zależała od objętości pracy i jej szczegółowości. Podano cezury, między 

którymi rozgrywa się główna część wspomnień. W streszczeniu zaznaczono problemy, które 

we wspomnieniach zostały obszerniej przedstawione. Na ogół pominięto wspólne dla 

wszystkich relacji elementy, jak opis drogi na zesłanie, głodu i chorób. Taki materiał zawiera 

każde wspomnienie, co świadczy o dramatycznych warunkach, w jakich osoby te musiały 

egzystować. Starano się również, na ile to było możliwe, przekazać podstawowe informacje o 

autorze (data urodzenia lub przynajmniej wiek w chwili wybuchu wojny, deportacji lub 

uwięzienia, sytuacja rodzinna, miejsce zamieszkania w owym czasie). Zaznaczono także 

główne etapy zesłańczego losu z podaniem nazw miejscowości pobytu i dat. 

Stosowane skróty: 

a. – autor/autorka 

obł. – ros. obłast’, obwód, województwo 

ZPP – Związek Patriotów Polskich 

I Dyw. – I Dywizja im. T. Kościuszki 

 

 

Baj Bogusław, Wspomnienia 11 sybiraków 

Sygn. 146/s 

Maszynopis, ss. 81, składa się z 11 relacji pozyskanych przez B. Baja w l. 1988-1989 

 

Wspomnienia B. Tura: (1939-1946), a., ur. 1933 r., zostaje deportowany z Tarnopolszczyny z 

rodzicami , rodzeństwem i dziadkami. Ojciec i dziadkowie umierają na zesłaniu. Krótki pobyt 

w domu dziecka, śmierć siostry. Matka go stamtąd odbiera. Głód, gdyż matki praca w tartaku 

nie wystarcza na wyżywienie dzieci. W 1945 r. a. trafia do polskiej szkoły. 

Wspomnienia St. Ługowskiego: (1939-1941), A. zostaje zatrzymany przy próbie przedostania 

się do Rumunii. Chce dostać się do polskiej armii na zachodzie. W Samborze ucieka z 

kolumny więźniów. Dociera do Lwowa. Aresztowany przy ponownej próbie przedarcia się 

przez granicę. Wysłany do więzienia w Dniepropietrowsku. Po trzymiesięcznym śledztwie 

zostaje skazany i wysłany do obozów w Karelii. Tam ciągle przygotowuje ucieczkę. Złapany 

w pobliżu dworca kolejowego. Pobyt w karcerze, trzyletni wyrok. Po wybuchu wojny z 

Niemcami wszystkich politycznych zamknięto do karceru, rozstrzeliwania. A. zostaje 

wysłany do obozu w Workujcie. Po amnestii dociera do tworzącej się armii polskiej.  

Wspomnienia J. Staszak: (1940-1947), A., ur. 1929, pochodzi z rodziny osadnika 

wojskowego w okolicach Brodów. Deportowana z rodziną 10.02.1940 r. do obł. 

archangielskiej. Umieszczeni w posiołku w tajdze. Dorośli pracują przy wyrębie drzew. Na 
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zesłaniu umiera ojciec i siostra, najstarszy brat zostaje na krótko uwięziony. Przenosiny do 

innego posiołku. Śmierć matki i dwóch najmłodszych braci. Brat najstarszy ginie na froncie 

jako zołnierz I Dyw. A. trafia do domu dziecka, zapada na gruźlicę. Z powodu choroby do 

kraju wraca dopiero w 1947 r.  

 

Wspomnienia B. Baja (dołączone kserokopie dokumentów): (1944-1955), A. w 1944 r. jest 

żołnierzem AK na Lubelszczyźnie. Zostaje aresztowany w styczniu 1945 r. Przechodzi 

śledztwo ze stosowaniem tortur. Skazany przez radziecki trybunał wojskowy w Pruszkowie 

na 7 lat obozu. Przerzut samolotem do więzienia Brześciu. Potworne warunki pobytu. 

Dwumiesięczna podróż do obozu w obł. chabarowskim (Primłag). Praca przy wyrębie drzew. 

Kilkumiesięczny pobyt na Łubiance w czasie procesu przywódców polskiego podziemia. 

Przeniesiony do innego obozu. Tam prześladowanie więźniów politycznych przez 

kryminalistów, praca przy scince drzewa. A. dochodzi do skrajnego załamania, umiera z 

głodu jego przyjaciel. Przeniesiony do obozu dla inwalidów. Podaje się za elektryka i zostaje 

przeniesiony do obozu w Kańsku (Krasnojarski Kraj). Zdemaskowany trafia do rozładunku 

wagonów. W 1948 r. wraz z innymi Polakami przewieziony do obozu przesyłowego w 

Brześciu. Zamiast do kraju zostaje wysłany ponownie do Moskwy. Po czterech miesiącach 

etap do Tajszetu. Stamtąd do obozu Ozierłagu w Bracku. Jest to obóz o zaostrzonym reżymie 

dla więźniów politycznych. Praca przy budowie mostu na Angarze. Potem kolejny obóz przy 

kamieniołomach. Zwolniony w 1952 r. z nakazem wiecznej zsyłki w głębi ZSRR. 

Przydzielony do przedsiębiorstwa geologicznego pracującego w okolicach Krasnojarska. W 

1954 r. żeni się z zesłaną tu Polką. W 1955 r. żona uzyskuje pozwolenie na powrót do 

rodzinnych Baranowicz, gdzie rodzi córeczkę. W grudniu 1955 r. repatriuje się do kraju 

razem z rodziną.  

 

Wspomnienia B. Sadownika: (1944-1948), A. i jego ojciec byli żołnierzami BCh na Podlasiu. 

Aresztowany wraz z nim przez NKWD w październiku 1944 r. Skazany na 10 l., ojciec 7 l. 

pobytu w obozie. Pobyt w więzieniu przesyłowym w Brześciu n. Bugiem. Stamtąd etapem 

poprzez Orszę do Reszot (maj 1945 r.). Rozdzielenie z ojcem. W obozie praca przy 

sianokosach i wyrębie lasu. Ciężka choroba a. Spotkanie z ojcem. Praca w szpitalu. 

Repatriacja do kraju w 1947 r.  

 

Wspomnienia Z. Moroza: (1945-1946). A., zamieszkały w Wilnie, został aresztowany z 

rodzicami w grudniu 1945 r. Bity w śledztwie. Rodziców zwolniono, a. wraz z 2 tys. Polaków 

z Wileńszczyzny trafia do obozu dla internowanych w pobliżu Saratowa. Praca na budowie 

rurociągu gazowego. Zwolniony z grupką Polaków w lipcu 1945 r.  

 

Wspomnienia L. Roemer: (1944-1956), A. z zawodu nauczycielka, była żołnierzem AK w 

Wilnie. Aresztowana w listopadzie 1944 r. Śledztwo z biciem w Wilnie. W strasznych 

warunkach etap do Workuty. Praca przy rozładunku wagonów, w kamieniołomach, robotach 

ziemnych, sprzątaniu. Wyrok wydany zaocznie – 4 lata obozu. Jej siostra i przełożona w 

konspiracji otrzymuje 15 lat katorgi. Po zwolnieniu a. trafia na wieczne zesłanie do 

Krasnojarskiego Kraju. Tam poznaje męża. Repatriacja w kwietniu 1955 r. 

 

Wspomnienia J. Myślińskiego: (1939-1948). A. mieszkał w Łucku. Po zwolnieniu z 

niemieckiej niewoli wraca do domu. Podczas okupacji niemieckiej wstępuje do AK, zajmuje 

się zdobywaniem broni. Aresztowany po zdobyciu miasta przez wojska radzieckie. Skazany 

na 8 lat obozu. Etap do Nachodzi. Dalej statkiem do Magadanu w strasznych warunkach. W 

obozie praca na wyrębie i w kopalni. W stanie skrajnego wyczerpania zostaje sprzątaczem 



baraku. W 1948 r. poprzez Charków przetransportowany z innymi Polakami do Białej 

Podlaski.  

 

Wspomnienia J. Łyłko: (1939-1946), A., ur. w 1926 r., był synem osadnika wojskowego w 

pow. Krzemieniec. Aresztowanie ojca. Deportacja 10.02.1940 r. do obł. permskiej. W 

wagonie spotykają ojca. W czasie podróży śmierć siostry. Umieszczenie w leśnym posiłku, 

praca na wyrębie. Po amestii opuszczają posiołek tratwą płynąc Kamą na południe. Kołchoz 

w Tatarstanie. W 1943 r. ojciec i nastraszy brat idą do polskiej armii. Przenosiny w okolice 

Kazania z mamą i czwórką młodszego rodzeństwa. W marcu 1946 r. repatriacja. 

 

Wspomnienia F. Pokrop: (1940-1946): Ojciec a. był gajowym w majątku Żyrmany w pobliżu 

Lidy. Deportacja 10.02.1940 r. z rodzicami i 5. rodzeństwa. Ze stacji Asino w obł. 

nowosybirskiej  podróż saniami do posiołku w tajdze. Dorośli pracują na wyrębie. A. choruje 

na tyfus. Śmierć siostry. Po amnestii przenoszą się do Ałtajskiego Kraju. Praca przy zbieraniu 

żywicy, później ojciec zostaje pastuchem bydła kołchoźników. W 1943 r. ojciec i najstarszy 

brat zostają zmobilizowani do I Dyw. Matka pracuje w kołchozie, dorabia szyciem. A. uczy 

się w rosyjskiej szkole, opieka ze strony dyrektora. Uczniowie pracują latem w kołchozie. 

Repatriacja wiosną 1946 r. Ojca odnajdują na Dolnym Śląsku.  

 

Wspomnienia Tadeusza M.: A. z rodziną mieszkał w pow. Barszczów. Deportowani 

10.02.1940 r. Umieszczeni w posiołku w tajdze. Praca na wyrębie, przy pozyskiwaniu 

żywicy. Śmierć ojca. Po amnestii koleją wraz z rodzeństwem jedzie do Taszkientu. Trafiają 

do kołchozu, praca przy zbiorze bawełny. Śmierć matki w styczniu 1943 r. A. zostaje 

zmobilizowany w 1944 r. Rodzeństwo wraca w 1946 r. 

 

Barańska Janina, Wspomnienia z Kazachstanu. Bajan Auł 1940-46. 

Sygn. 160/s 

Rękopis, zeszyt szkolny 60 kartkowy, 1989, załączone kserokopie dokumentów i zdjęć. 

(1939-1946), A., ur. 1935 r. mieszkała w Wołożynie k. Nowogródka. Ojciec był żołnierzem 

KOP. Zostaje aresztowany w 1940 r. A. wraz z matką i dwiema siostrami zostaje 

deportowana 13.04.1940 r. do Kazachstanu. Umieszczone w kazachskim kołchozie. Matka 

zatrudniona przy różnych pracach, najstarsza siostra opiekuje się resztą rodziny. Szczegóły 

życia codziennego, relacji z miejscową ludnością. Przenosiny do rosyjskiego kołchozu w 

1942 r. Po amnestii wraca wycieńczony fizycznie i psychicznie ojciec. Matka walczy o 

przetrwanie całej rodziny. By uchronić dzieci przed głodem a. i siostry idą na pewien czas do 

domu dziecka. Ojciec odchodzi do polskiej armii. Matka zostaje sprzątaczką w szkole, w 

magazynie żywności, piekarni, chwyta się każdej pracy, pozwalającej zdobyć jedzenie dla 

dzieci. Repatriacja w 1946 r. Osiedlenie w Wałczu. Ojciec pozostaje na emigracji.  

 

Bezrąk Anna, Wspomnienia z lat 1940-1946 

Sygn. 141/s 

Maszynopis, ss. 44, 1989, wykorzystanie dziennika matki autorki 

(1940-1946), A., ur. 1920 r., mieszkała we Lwowie. Ojciec był emerytowanym bankowcem. 

Deportowana z rodzicami i starszą siostrą 13 kwietnia 1940 r. Przez Ufę, Czelabińsk i 

Nowosybirsk trafiają do Turkiestanu (kołchoz w Georgiewce). Tam umiera ojciec. Praca przy 

budowie drogi, różnych zajęciach kołchozowych. Szczegółowe opisy relacji międzyludzkich, 

codziennego bytowania, m. in. wizyta potajemna księdza. Siostra opuszcza ZSRR z armią 

Andersa. Pobyt w więzieniu w okresie paszportyzacji. Powrót w czerwcu 1946 r. do domu 

siostry matki w Krakowie. 

 



Bober Władysław, Bober Anna, Wojenne losy lwowskiej rodziny 

Sygn. 166/s 

Maszynopis, ss. 38, kopia, kserokopie dokumentów i zdjęć 

(1939-1946), A. ur. 1910 r., był pracownikiem lwowskiego urzędu wojewódzkiego i 

asystentem na uniwersytecie. Żona nauczycielką. Córka, współautorka wspomnień urodziła 

się na początku 1939 r. A. trafia do niewoli radzieckiej po kapitulacji Lwowa, z której 

natychmiast ucieka. W grudniu 1939 r. wstępuje do ZWZ. Aresztowany w marcu 1940 r. Opis 

życia więziennego w tzw. Brygidkach. Śledztwo we Lwowie i Kijowie. Uwolniony z 

Brygidek po ucieczce NKWD w czerwcu 1941 r. A. wyjeżdża do Warszawy, uczestniczy w 

konspiracji, walczy w Powstaniu Warszawskim. Po uwolnieniu dowiaduje się o deportacji 

żony z córką w kwietniu 1940 r. do Kazachstanu. Umieszczono je w sowchozie w obł. 

semipałatyńskiej. Matka pracuje jako woźnica beczkowozu, kopaczwsparcie paczkami od 

krewnych. Po amnestii wyjeżdżają do Semipałatyńska. Matka pracuje w zakładzie trykotów, 

pomoc polskiej delegatury. W 1944 r. wraz z innymi Polakami wstępuje do ZPP i zostaje 

nauczycielką w polskiej szkole średniej. Nawiązanie kontaktu z rodziną we Lwowie. Choroba 

matki. W maju 1946 r. repatriacja do kraju. Na wieść o powrocie żony i dziecka z Niemiec 

wraca do kraju a. wspomnień. 

 

Bugajska Teresa, Kazachstan 1940-45 oczami dziacka 

Sygn. 152/s 

Maszynopis, ss. 45, 1989 

(1940-1946), A. ur. 1936 r., mieszkała z rodzicami w Borysławiu. Ojciec został 

zmobilizowany tuż przed wojną. Deportowana 13.04.1940 r. z chorą matką i babcią do 

Kazachstanu w okolice Kustanaju. Trafiają do kołchozu, zamieszkują w chałupie zesłanej 

Ukrainki. Praca na kołchozowych polach. A. pilnuje babcia. Umiera w końcu 1940 r. 

Wiadomość o ojcu, który znalazł w wojsku polskim. Matka pracuje w stepie, a. pozostaje pod 

dozorem gospodyni, u której mieszkały. Dużo szczegółów życia codziennego, relacji 

międzyludzkich. Głodowe lata 1942-1943. Przenosiny do pobliskiego kołchozu. A. i matka 

zapadają na dyfteryt, pobyt w szpitalu. Po wyzdrowieniu matka zostaje w Kustanaju 

magazynierką w zakładzie fryzjerskim. Dzięki jej energii i zapobiegliwości lekka poprawa 

bytu. Matka ponownie trafia do szpitala z powodu ostrej malarii. A. uczęszcza do 

przyszkolnej świetlicy. Powstanie ZPP witane z mieszanymi uczuciami (organizacja 

komunistyczna). Jesienią 1944 r. przenosiny na Ukrainę w okolice Kijowa. Nawiązanie 

kontaktu z rodziną we Lwowie. Zajęcia szkolne zorganizowane przez dwie polskie 

nauczycielki. W maju 1945 r. na postawie załatwionych przez rodzinę zaświadczeń 

wyjeżdżają do Złoczowa, a stamtąd do Polski. Powrót ojca w 1947 r. 

 

Cholewa Adela, Wspomnienia z Syberii 

Sygn. 134/s 

Rękopis, ss. 4 formatu B2 dwustronnie zapisane, załączone zdjęcia, 1989 

(1940-1946), A., ur. 1928 r., mieszkała z rodzicami i pięciorgiem rodzeństwa w okolicach 

Tarnopola. Deportacja w 1940 r. do Krasnojarskiego Kraju. Trafiają do baraków w tajdze. A. 

opiekuje się młodszym rodzeństwem. Jesienią 1941 r. przenosiny do miasteczka. Praca w 

tartaku, wycieńczenie ojca i braci. A. pomaga matce, zdobywa żywność. Rodzina, szukając 

lepszych warunków życia wędruje wzdłuż Jeniseju. Starsi pracują na wyrębie, młodsze dzieci 

jako niańki i furmani. Jeden z braci zapada na gruźlicę i umiera latem 1945 r. Inny wstępuje 

do I Dywizji, ginie w walkach o Berlin. Powrót do kraju w maju 1946 r. 

 

Chrząstowska Zofia, bez tytułu 

Sygn. 163/s 



Maszynopis, ss. 17, kopia, 1989. 

(1939-1946), A. mieszkała w majątku Borowiki na Polesiu z mężem i dwójką dzieci. Tuż 

przed wojną młodszą córkę wysyła do dziadków. Mąż zostaje aresztowany po wkroczeniu 

wojsk radzieckich. Rabunek majątku. Ojciec a. zabiera jej synka i wyjeżdża z nim do reszty 

rodziny w Małopolsce. A. zostaje ze względu na męża, który w więzieniu zachorował. 

Deportacja 10.02.1940 r., w transporcie spotyka męża. Wyładunek w obł. archangielskiej. 

Umieszczeni w leśnym posiołku, praca na wyrębie. Wsparcie paczkami żywnościowymi od 

krewnych i znajomych, później pomoc z polskiej delegatury. A. z mężem jako bezdzietni 

często są rozdzielani i kierowani do różnych prac. Mąż pracuje jako agronom. W 1943 r. 

zostaje powołany do I Dywizji. A. przenosi się do innej miejscowości, gdzie są Polacy. W 

1944 r. pracuje jako niańka. W czerwcu rodziny żołnierzy zostają przeniesione na Ukrainę, 

obł. charkowska. Praca w kołchozie. W lutym 1946 r. repatriacja do kraju. Zabiera dzieci od 

rodziny i jedzie do męża na Dolny Śląsk.  

 

Ciara Stanisław, bez tytułu 

Sygn. 183/s, cz. 1-3 

Maszynopis, kopia (cz. 3 b. słabo czytelna), cz. 1 ss. 99, cz. 2 ss. 125, cz. 3 ss. 361, 1989-

1990. 

(1919-1942?), Ojciec a., żołnierz Piłsudskiego, był osadnikiem wojskowym w powiecie Lida, 

posiadał zasobne gospodarstwo. A. ur. 1934 r. miał starszego brata i młodszą siostrę. Po 

agresji ZSRR ojciec ucieka na rodzinne Mazowsze. Deportacja reszty rodziny 10.02.1940 r. 

do Krasnojarskiego Kraju obł. nowosybirski. Rozmieszczenie w leśnej osadzie. Matka idzie 

do pracy na wyrębie, odznacza się pomysłowością i energią, która wielokrotnie ratuje im 

życie. Dużo szczegółów życia codziennego, relacji międzyludzkich. Na wiosnę zesłańców 

zatrudniają przy spławie drewna. Wzrastająca śmiertelność z wycieńczenia, chorób 

zakaźnych, wypadków w lesie. Jesienią 1941 r. po amnestii opuszczają pasionek i rzeką 

docierają do większej miejscowości Minajewka. Matka zatrudnia się w krowiej fermie.  

 

Duma Janina, Osiem lat na obczyźnie 

Sygn. 158/s 

Maszynopis, ss. 24, 1989. 

(1939-1948), A., ur. 1929, córka zawodowego wojskowego, mieszka z rodziną w koszrach 

pod Lwowem. Powrót ojca, który uciekł z niemieckiej niewoli. Ojciec został aresztowany na 

początki 1940 r. Deportacja reszty rodziny 13.04.1940 r. do Kazachstanu, obł. aktiubińska 

(bez brata czasowo przebywającego u babci). Umieszczeni w kołchozowym posiołku. Praca 

na polach razem z matką. Pocieszenie przynoszą zbiorowe modlitwy, listy i paczki od 

krewnych. Informacja o wysłaniu ojca na Kołymę. Zmarł krótko po amnestii. Matka zamarza 

w stepie w styczniu 1942 r. Przygarnia a. i jej siostrę polska rodzina. Trafiają do polskiego 

sierocińca w Aktiubińsku. Ewakuacja do Iranu początkach 1943 r. Siostra z młodszymi 

dziećmi zostaje wysłana do Nowej Zelandii. A. wstępuje do junaków. Pobyt w Palestynie, 

nauka w szkole, zwiedzanie Ziemi Świętej. W 1947 r. przenosiny do Wielkiej Brytanii. Po 

otrzymaniu informacji, że brat znajduje się w kraju, decyduje się na repatriację. Powrót w 

czerwcu 1948 r.  

 

Dzido Elżbieta, bez tytułu 

Sygn, 129/s 

Maszynopis, ss. 11, fragment wspomnień opisujących wybrane epizody 

 

(1939-1941) Ur. 1925 w rodzinie osadnika wojskowego. Zam. Równopol w pobliżu 

Baranowicz. Deportowana wraz z 4 siostrami i rodzicami do posiołku w tajdze w obł. 



gorkowskim. Głód, choroby, ciężka praca. We wrześniu 1940 r. rodzina a. została 

przerzucona do podobnej osady nad jez. Onega. Praca przy wyrębie lasu. Przytacza 

zapamiętane wiersze i zesłańcze piosenki. 

 

Dymowska Krystyna, Wspomnienia z zesłania na Sybir 1940-1946 

Sygn. 156/s 

Maszynopis, ss. 60, 1989, list z dodatkowymi danymi biograficznymi a. 

(1939-1946), A., ur. 1916. po zdaniu matury zamieszkała z rodzicami u brata, nadleśniczego 

w pow. Drohobycz. Brat zostaje zmobilizowany do wojska, a po wybuchu w wojny jego 

rodzina usunięta z domu. Zamieszkują u miejscowego sołtysa. Deportacja 10.02.1940 r. do 

obł. omskiej. Ze stacji Tiumeń jadą dalej ciężarówkami i saniami do posiołku w lesie. A. 

dostaje przydział do pracy w łaźni, potem w kuchni. Matka zapada na tyfus, po niej a. i ojciec. 

Śmierć matki. Pomoc ze strony innych zesłańców. Po wyzdrowieniu praca przy korowaniu 

pni. Dużo szczegółów życia codziennego, relacji międzyludzkich. A. zajmuje się 

projektowaniem baraków, organizacją chóru na zlecenie władz osiedla. Przedstawienie przed 

specjalną komisją. Zimą praca na wyrębie, w sklepiku. Konflikt z ukraińskim brygadzistą po 

odmowie wyjścia za niego za mąż. Przeniesiona z ojcem do innego osiedla. Ładowanie 

drzewa na statki. Krótki pobyt w więzieniu. Po amnestii nie wyjeżdża z powodu kłopotów 

transportowych. Zamieszkuje u zesłanej Rosjanki. Dostaje pracę buchaltera w kołchozie. 

Głód w latach 1942-1943. Wskutek choroby przewodniczącego kołchozu a. zaczyna nim 

zarządzać. NKWD chce by została donosicielką. Pomoc z paczek UNRRA. W 1944 r. wraz z 

innymi Polakami przeniesiona na Ukrainę, obł. połtawska. Umieszczeni w sowchozie. Praca 

w kancelarii. Repatriacja do kraju w lutym 1946 r. A. z ojcem jedzie do Radomia do rodziny.  

 

Godziński Zbigniew, Kompania Milczyce, kwiecień-sierpień 1944 r. 

Sygn. 182/s 

Maszynopis, ss. 96, kopia, 1982. 

1944. A. w początkach roku ucieka z obozu i ukrywa się we Lwowie. Wstępuje do AK. W 

kwietniu wraz z kolegami udaje się do oddziału partyzanckiego, kwaterującego we wsi 

Milczyce. Powolne formowanie oddziału, brak uzbrojenia. A. służy jako przewodnik. 

Odpieranie ataków oddziałów UPA na Milczyce. Atak na ukraińską wieś Ugorce, zniszczenie 

mleczarni. Odbieranie sprzętu ze zrzutów angielskich. Utarczki z ukraińską policją. Potyczka 

z niemieckim oddziałem, a. otrzymuje awans na kaprala. Zetknięcie z partyzantami 

radzieckimi. Rozbicie oddziału przez Niemców. Wycofanie się jego resztek do Mościsk, a 

potem wraz z innymi oddziałami grupującymi się do akcji „Burza” docierają do Przemyśla. 

Marsz na północ ku walczącej Warszawie. Rozbrojenie przez Rosjan.  

 

Gryszkiewicz Irena, bez tytułu 

Sygn. 153/s 

Maszynopis, ss. 32, fotokopie zdjęć, 1989. 

(1920-1946), A., ur. 1926, była córką osadnika wojskowego w pow. Prużana. Opis 

gospodarowania przed wojną. Deportacja z rodzicami i dwójką rodzeństwa 10.02.1940 r. do 

obł. archangielskiej. Umieszczeni w posiołku leśnym. Praca na wyrębie, matka zostaje w 

baraku i troszczy się o zesłańcze gospodarstwo. A. zostaje skierowana do pracy w innej 

miejscowości. W początkach 1942 r. fala zgonów wśród zesłańców z głodu i wycieńczenia. 

Praca w kuchni, łamie nogę podczas pompowania wody. Następnie pracuje jako wozak. 

Dobra organizacja pracy daje brygadzie prowadzonej przez ojca status stachanowskiej. Po 

amnestii ojciec zostaje mężem zaufania, nawiązuje kontakt z polską placówką w 

Archangielsku. Nie opuszczają posiołka, bo nie chcą pozostawić innych polskich rodzin. 

Dużo szczegółów życia codziennego, relacji międzyludzkich. W maju 1943 r. ojciec i 



najstarszy brat zostają powołani do I Dyw. Brat wskutek rany zostaje odesłany z armii. Wraca 

do rodziny. W czerwcu 1944 r. przetransportowani na Ukrainę, obł. połtawska. Umieszczeni 

w sowchozie. Poprawa wyżywienia, zakładanie własnych ogródków warzywnych. 

Nawiązanie kontaktów z miejscową ludnością, m. in. Polakami. Jesienią 1944 r. a. zostaję 

nauczycielką w polskiej szkole. Repatriacja w marcu 1946 r. Spotkanie z ojcem w Sopocie.  

 

Grzegorski Władysław, Wspomnienia 1931-1949 

Sygn. 179/s 

Maszynopis, ss. 80, kopia, obszerny list z dodatkowymi komentarzami do wspomnień, 1989. 

(1939-1948), A., ur. 1910 r., oficer zawodowy, stacjonujący w twierdzy KOP w Ossowcu w 

pobliżu granicy z Prusami Wschodnimi. Bierze udział w kampanii wrześniowej (m. in. w 

bitwie pod Kockiem), co szczegółowo opisuje. Po ucieczce przed niewolą niemiecką i 

radziecką chroni się w rodzinnej wsi Lubziny w pobliżu Przemyśla, gdzie odnajduje żonę. W 

styczniu 1940 r. wstępuje do AK. Zostaje dowódcą placówki w Ropczycach. Bierze udział w 

akcjach dywersyjnych, a w 1944 r. w operacji „Burza”. Jego oddział współpracuje a 

jednostkami radzieckimi. W końcu sierpnia aresztowanie przez NKWD. Cudem unika 

rozstrzelania i wraca do rodzinnej wsi Lubzina. Rewizje w domu. Aresztowanie przez UB w 

Ropczycach w końcu września 1944 r. Śledztwo z biciem. Po kilku dniach został przekazany 

NKWD. Wraz z innymi aresztowanymi przewieziony do obozu dla niemieckich jeńców w 

Bakończycach k. Przemyśla. Etap w strasznych warunkach w głąb ZSRR. W grudniu 1944 r. 

dociera do Borowicz, obóz w Jogle, Szepetowie. Opis warunków bytowych, relacji 

międzyludzkich (m. in. z jeńcami niemieckimi), rodzajów prac (w lesie, kopalni, kołchozie), 

postaw funkcjonariuszy obozowych. Ogromna śmiertelność w obozach (na 5,2 tys. polskich 

więźniów umarło 1,25 tys.). Śledztwa na temat działalności w konspiracji. W 1946 r. 

przeniesiony do obozu na Uralu koło Swierdłowska. Praca na wyrębie, budowie domów, 

kopaniu rowów w zimie. Dojmujący głód. W październiku 1947 r. repatriacja do kraju 

poprzez obóz przesyłowy w Brześciu. Odnajduje rodzinę w Kutnie. Wspomnienia uzupełnia 

lista Polaków spotkanych w obozach przez a. 

 

Guzik Kazimierz, Z miodnego Podola w śnieżne Komi 

Sygn. 144/s 

Maszynopis, ss. 30, oryginał i kopia, 1989, fotokopie zdjęć i listów, wierszowany pamiętnik 

matki z zesłania. 

(1939-1943), A., ur. 1921, w rodzinie osadników cywilnych w pow. Buchacz. Po wybuchu 

wojny wraca do rodziców ze szkoły. W październiku 1939 r. obrabowanie gospodarstwa, 

ciągłe najścia funkcjonariuszy. Deportacja całej osady 10.02.1940 r. do Komi ASRR (rejon 

sysolski). Zamieszkują w osadzie leśnej. Praca na wyrębie i przy przetwórstwie drzewnym. 

Dużo szczegółów życia codziennego, relacji międzyludzkich. Po amnestii nie zdecydowali się 

ruszyć na południe. Śmierć ojca w kwietniu 1942 r. Przenosiny do obwodu kirowskiego. W 

maju 1943 r. a. wstępuje do I Dywizji. Rodzina repatriowała się w 1946 r. 

 

Hahn Bronisław, Wspomnienia 

Sygn. 161/s 

Maszynopis, ss. 23, 1989 

(1944-1946), A., ur. 1906, pracuje jako buchalter w Dąbrowie Tarnowskiej. Oczekiwanie na 

koniec wojny, niewiara w opowiadania uciekinierów z Polski Wschodniej o postępowaniu 

wojsk radzieckich. W połowie stycznia 1945 r. wyzwolenie miasta. Szybko rozpoczynają się 

aresztowania osób związanych z AK. A. oskarżają także o przynależność, potem o 

współpracę z Niemcami. Przetransportowanie do Krakowa, pobyt do lutego w więzieniu na 

Montelupich. Etap na wschód. Po miesięcznej podróży więźniowie dotarli do Donbasu w 



pobliże miejscowości Stalino. W obozie jest wielu jeńców wojennych różnych narodowości, 

a. spotyka znajomych ze swego miasta. Zapada na biegunkę i trafia do szpitala. Po 

wyleczeniu pracuje przy rozbieraniu ruin, kamieniołomach, kopaniu rowów, malowaniu. 

Stanowiska funkcyjne w polskich brygadach sprawują Niemcy lub Rosjanie. Uwolnienie w 

początkach maja 1946 r. Po krótkim pobycie w obozie dla repatriowanych na Pomorzu a. 

wraca do domu. 

 

Herbowski Bolesław, Kaługa 

Sygn. 171/s 

Maszynopis, ss. 28, 1989 

(1944-1946). A. był żołnierzem AK na Wileńszczyźnie. Uczestniczy w operacji „Ostra 

Brama”. Wraz z innymi internowanymi trafia do obozu w Miednikach. Po odmowie 

wstąpienia do armii gen. Berlinga deportacja w głąb ZSRR. Obóz wojskowy w Kałudze, 

akowcy zostają włączeni do 361 zapasowego pp armii radzieckiej. A. przydzielony do 

kompanii karabinów maszynowych. Szkolenie wojskowe, w nocy częste przesłuchania. Pułk 

po odmowie złożenia przysięgi zostaje rozbrojony i wysłany na „front pracy”. Obóz w 

Sieredniakowie w okolicach Riazania. Budowa obozu, potem praca na wyrębie. Szczegóły 

życia codziennego w obozie (praca, wyżywienie, próby ucieczek, zespół artystyczny). A. z 

powodu niedomagań serca trafia do szpitala w Jegorowsku. Po wyleczeniu wraca do obozu. 

W grudniu 1945 r. polscy więźniowie zostają repatriowani do kraju. Pod koniec podróży 

samosądy na obozowych donosicielach (pobicia). W Białej Podlaskiej otrzymanie 

dokumentów do UB, msza św., wizyty w domach, chcących ugościć powracających 

żołnierzy. A. wraz z kolegą wybiera Wrocław na miejsce nowego życia.  

 

Jacobson-Domańska Maria, Tułaczym szlakiem 

Sygn. 180/s 

Maszynopis, ss. 78, 1940-1947. 

(1940-1947), dziennik pisany na zesłaniu i w czasie pobytu w Afryce, przetykany wierszami 

a. Żona osadnika wojskowego. Deportowana 10.02.1940 r. do posiołku Wodospad na rzeką 

Wajmugą (obł. tomska). Pracuje w lesie, haftuje dla spółdzielni krawieckiej. Przenosiny do 

osady przemysłowej, praca w warsztacie, odśnieżaniu. W grudniu 1941 r. amnestia. Wyjazd 

na południe. W kwietniu 1942 r. zostaje ewakuowana do Iranu. Następnie obóz dla 

uchodźców w Karaczi w Pakistanie. W październiku 1942 r. znajduje się w osiedlu Tangeru 

utworzonym dla ewakuowanych z ZSRR. A. przygotowuje gazetkę obozową. Przenosiny do 

osiedla Rongai w Kenii, praca nauczycielki. W 1946 r. otrzymuje informację, że jedyny syn 

zginął w czasie okupacji niemieckiej. Repatriacja do kraju w marcu 1947 r. 

 

Kamocka Stefania, Moje najważniejsze wspomnienia z przeżycia na Syberii 

Sygn. 132/s 

Rękopis, ss. 24, 1989. 

(1939-1946). A. ur. w 1912 r. mieszkała w okolicach Borysławia. Wyszła za mąż za osadnika 

wojskowego na Wołyniu. We wrześniu 1939 r. napady na polskie wsie. Gospodarstwo zostaje 

zrabowane. Uciekają do Kowla, mąż tymczasowo aresztowany. Po jego zwolnieniu ukrywają 

się u rodziny. Wywózka 10.02.1940 do obł. archangielskiej. Do czasu amnestii przebywają w 

leśnym posiołku. W strasznych warunkach wędrują na południe. W 1944 r. przesiedleni na 

Ukrainę, skąd w 1946 r. repatriują się do Polski.  

 

Kisielewski Edward, Wspomnienia zesłańca 

Sygn. 174/s 

Maszynopis, ss. 103, 2 egz., 1989. 



(1939-1946). A., ur. 1925, mieszkał w Supraślu z rodzicami i dwiema młodszymi siostrami. 

Ojciec był żołnierzem Korpusu gen. Hallera, utrzymywał się z garncarstwa. Po zajęciu 

Podlasia przez armię radziecką a. uczęszcza do polskiej szkoły. Ojciec zagrożony 

aresztowaniem ucieka na tereny okupowane przez Niemców. Deportacja 20.06.1941 r. do 

Ałtajskiego Kraju (obł. Barnaul). Umieszczono ich w sowchozie. Praca przy sianokosach i 

korwach. Głód, izolacja od świata. Jesienią Polacy otrzymują dokumenty i wyruszają barkami 

do Bijska i dalej koleją. Zostają umieszczeni w kołchozie w obwodzie dżambulskim w 

Kazachstanie. Niechęć kołchoźników, głód. Dużo szczegółów życia codziennego i relacji 

międzyludzkich. W 1943 r. rodzinę a. odłączają od innych Polaków i wysyłają do armii pracy. 

Podróż do Karagandy, choroba a. Matka zostaje sprzątaczką. W kolejce po chleb a. 

ukradziono dokumenty, co sprowadza na rodzinę ogromne kłopoty. Głodowa zima 

1943/1944, pomoc sąsiadki pielęgniarki, śmierć matki. Wsparcie ze strony ZPP, uczestnictwo 

w pracy kulturalnej organizacji. A. pracuje w wodociągach, otrzymuje pokój do zamieszkania 

z siostrami. Awansuje na pracownika biurowego. Na przełomie 1944/1945 r. otrzymują list od 

ojca z metrykami urodzenia, co pozwala dostać wreszcie dokumenty tożsamości. Najmłodszą 

siostrę a. w polskim domu dziecka. W kwietniu 1946 r. wyruszają do kraju. Spotkanie z 

ojcem w Supraślu. 

 

Klas Ryszard, Wspomnienia z iszymskich stepów 1940-1946 

Sygn. 175/s 

Maszynopis, ss. 105, kopia, 1989. 

(1940-1946), A., ur. 1925 r., mieszkał z rodzicami i młodszymi braćmi w Wołkowysku. 

Ojciec jest nauczycielem. Zmobilizowany w 1939 r. wojnę spędza w niemieckiej niewoli. 

Deportacja razem z ciotką 13.04.1940 r. do Kazachstanu, obł. północnokazachstańska. 

Umieszczeni w kołchozie stają się atrakcją dla mieszkańców. Podstawą utrzymania jest 

sprzedaż wywiezionych rzeczy. Przenosiny do wioski zamieszkałej przez zesłańców z 

Ukrainy, w tym Polaków. Praca w kołchozie. Bardzo dużo szczegółów życia codziennego 

(usystematyzowanych przez a. w podrozdziałach dotyczących warunków mieszkaniowych, 

wyżywienia, pracy, higieny, odzieży, czas wolny), opisu relacji międzyludzkich (m. in. 

postaw przedstawicieli władz). Głód w l942 r. Trochę pomocy po powstaniu polskiej 

placówki. Choroba matki, a. utrzymuje rodzinę, pracując jako pomocnik traktorzysty. 

Doświadczają wiele dobra od miejscowej ludności. W marcu 1946 r. repatriacja do kraju. 

Jadą do Lublina do rodziny. Spotkanie z ojcem.  

 

Korpetta Antonina, Zachować od zapomnienia 

Sygn. 149/s 

Maszynopis, ss. 39, 2 egz., 1989 

(1940-1946) A. była żoną leśniczego w pow. Postawy. Deportowana wraz z mężem, synkiem 

i swymi rodzicami 10.02.1940 r. do Ałtajskiego Kraju. A. z mężem do pracy w kopalni rud, 

ojciec w stolarni, matka zajmuje się dzieckiem i gospodarstwem. Budowa ziemianek w 

odrębnym posiołku dla Polaków. Równoczesna choroba męża, matki i synka. Po amnestii 

mąż dostaje pracę księgowego w kołchozie, a. przy pracach polowych. Kurs pielęgniarski. 

Powstanie polskiej placówki oświatowo-opiekuńczej, której a. zostaje kierowniczką. W 

marcu 1943 r. skazana wraz z mężem na dwa lata więzienia za odmowę przyjęcia 

obywatelstwa radzieckiego. Dziecko zostaje z dziadkami. Pobyt w obozie przesyłowym w 

Bernaulu, rozdzielenie z mężem. Dwuletni pobyt w obozie, praca przy tłuczeniu kamieni. 

Chora trafia do szpitala. Po wyzdrowieniu pracuje jako pielęgniarka. Spotyka w szpitalu męża 

i kilku rodaków. Po zwolnieniu w marcu 1945 r. Powrót pieszo do rodziny. Praca pielęgniarki 

w miejscowym szpitalu, mąż zatrudnia się w zarządzie lasów. W listopadzie 1945 r. 

narodziny syna. Repatriacja w marcu 1946 r. Przyjazd do rodziny w Kieleckie.  



 

Kotowicz Jadwiga, bez tytułu 

Sygn. 151/s 

Maszynopis, ss. 29, 1989. 

(1940-1942), a., ur. 1925, mieszkała w pobliżu Lwowa. Ojciec był adwokatem, aresztowany 

w końcu września 1939 r. Deportacja 13.04.1940 r. z matką i siostrą do Kazachstanu, obł. 

aktiubińska. Umieszczone w kazachskim kołchozie. Organizowanie nowego życia. Matka 

pracuje w chlewie, siostry wykonują różne prace polowe. Szybko uczą się sposobów 

przetrwania. Wypadek matki przy pracy, amputacja nogi. A. długo zabiega o pozwolenie na 

zamieszkanie w Aktiubińsku. Pomoc ze strony dawnego polskiego zesłańca. W 1941 r. 

przenosiny do Aktiubińska, praca w fabryce mebli, spółdzielni dziewiarskiej. Po wybuchu 

wojny usunięte z miasta. Znów pobyt w kazachskim kołchozie. Głód. Po amnestii wracają do 

Aktiubińska. Pomoc ze strony polskiej placówki. A. jedzie do Buzułuku jako kurier z 

wykazem polskich rodzin. Poszukiwanie ojca. A. przedziera się do obozów polskiej armii. 

Wstępuje do szkoły junaczek. Zapada na tyfus. Nie udaje jej się sprowadzić matki z siostrą. 

Ewakuacja do Iranu w sierpniu 1942 r.  

 

Kowalski Stanisław, Karny obóz w Magadanie 

Sygn. 172/s 

Maszynopis, ss. 142, kopia, kserokopie dokumentów, 1987, wspomnienia nagrodzone w 

jednym z konkursów pamiętnikarskich w USA. 

(1941). Wspomnienia mają postać zbeletryzowaną, bohaterem jest młody Polak z Podola, 

Tadeusz (alter ego autora?). Rozpoczynają się w 1941 r., kiedy to Polacy więzieni w obozie 

przesyłowym w Magadanie rozpoczynają protest przeciwko przetrzymywaniu ich mimo 

amnestii. Za odmowę wyjścia do pracy 500 więźniów trafia do obozu karnego. Obniżenie 

norm przydziałowego chleba, prace ziemne i budowlane. Tadeusz zgłasza się do brygady 

stolarzy. Więźniów dziesiątkuje głód, szkorbut i biegunka. Tadeusz ratuje się kradzieżą z 

magazynów, sprzedażą odpadów drzewnych wolnym. Przydzielenie do załadunku drzewa, 

potem sprzątania ulic, kopaniu zimą rowów. Kilkakrotnie doświadcza pomocy od 

napotkanych wolnych Rosjan. Zostaje pobity przez strażnika. W grudniu 1941 r. Polacy 

zostają zwolnieni. Dożyło tego dnia 130 z umieszczonych w karnym obozie. 

 

Koźmiński Czesław, bez tytułu 

Sygn. 176/s 

Maszynopis, ss. 47, 1989 

(1945-1948), A., ur. 1920 r., dorasta w rodzinie zawodowego oficera. Ojciec zostaje na Litwie 

internowany, po uwolnieniu z radzieckiego obozu wstępuje do armii gn. Andera. A. z matką 

ukrywa się w obawie przed deportacją w głąb ZSRR. W czasie okupacji niemieckiej należy 

do lwowskiej AK. Po zajęciu Lwowa przez armię radziecką ukrywa się. Zostaje aresztowany 

w lutym 1945 r. Straszne warunki w więzieniu. Przechodzi nocne przesłuchania, lecz nie 

dochodzi do skazania. W kwietniu 1945 r. umieszczony w obozie przesyłowym na ul. 

Pełtewnej. W czerwcu etap do Charkowa. Pobyt w tamtejszym więzieniu. Dalszy transport do 

miasta Gorki. Po krótkim pobycie w tamtejszym więzieniu dalsza podróż do Uchty. 

Szczegółowy opis obozu, warunków życia i pracy, relacji międzyludzkich. Praca przy 

budowie baraków. W zimie jako nieskazany nie ma pracy, zostaje skierowany dla szkoły do 

analfabetów. W końcu listopada zostaje poinformowany o otrzymaniu 5-letniego wyroku. 

Przydzielenie do pracy w kopalni do brygady mechaników. Początkowo pracuje jako uczeń, 

od stycznia 1946 r. samodzielny tokarz. Dzięki pomocy wolnej lekarki trafia na do 

specjalnego podobozu dla osłabionych więźniów. Po powrocie praca w warsztacie 

wytwarzającym drewniane rury. Przyjaźń z Polakiem z Białorusi. W marcu 1948 r. zostaje 



zwolniony. Krótki pobyt w obozie przesyłowym w Brześciu n. Bugiem. W maju repatriowany 

do kraju.  

 

Krzyżaniak Stanisław, Reportaż z pierwszego piekła 

Sygn. 177/s 

Maszynopis, ss. 25, kopia, 1989. 

(1939), A., podchorąży WP, wycofując się z swym oddziałem dotarł na Polesie. Dostaje się 

do niewoli. Więzienie w Kobryniu, przesłuchania, egzekucje pojedynczych więźniów. W 

październiku etap do obozu jenieckiego w Starobielsku. Po miesiącu zostaje uwolniony jako 

nie-oficer i osoba pochodząca z obecnego terytorium niemieckiego. W listopadzie 1939 r. 

przechodzi Bug w ramach wymiany jeńców polskich zorganizowanej przez ZSRR i III 

Rzeszę. 

 

Kucejko Eleonora, bez tytułu 

Sygn. 135/s 

Rękopis, ss. 21 formatu A4, 1989 

(1939-1946), ojciec a. został aresztowany, ją – kilkuletnią dziewczynkę - z matką i ciotką 

deportowano z Wileńszczyzny 13.04.1940 r. do obwodu pawłodarskiego. Umieszczeni w 

sowchozie. Luźne wspomnienia, bez dat. 

 

Lipkowski Jerzy, Wojenne wspomnienia nauczyciela 

Sygn. 140/s 

Maszynopis, ss. 25, kopia, 1989 

(1939-1945), a. w chwili wybuchu wojny był nauczycielem wiejskim w okolicach Piotrkowa 

Trybunalskiego. Zgodnie z rozkazem władz wojskowych udaje się na wschód, by otrzymać 

przydział wojskowy. Dociera w okolice Kamienia Koszyrskiego. Na Polesiu przebywał do 

1944 r. W czasie okupacji radzieckiej pracował w szkole w małej wsi. Po wybuchu wojny 

radziecko-niemieckiej doświadczył pogorszenia się stosunków z Ukraińcami, opisuje skutki 

napadów UPA (m. in. napad na wieś Pniewno). Przenosi się do Kamienia, gdzie utrzymuje się 

z krawiectwa. W czasie odwrotu Niemców polska ludność w obawie przed UPA ewakuuje się 

na zachód. A. z rodziną dociera do Chełma, a następnie udaje się do krewnych w okolicach 

Tomaszowa Mazowieckiego.  

 

Łabus Władysława, Ludwika 

Sygn. 150/s 

Maszynopis, ss. 29, kopia, fragment zbeletryzowanych wspomnień 

(1939-1946), opis dziejów chłopskiej rodziny z Małopolski Wschodniej. Zagrożenie ze strony 

ukraińskich sąsiadów, ucieczka księdza. Deportacja w lutym 1940 r. Praca przy wyrębie tajgi. 

Po amnestii przenosiny na południe. Praca w kołchozie. Repatriacja do kraju i trudne początki 

nowego życia.  

 

Łowicka Łucja, Garść ziemi 

Sygn. 143/s 

Maszynopis, ss. 40, wiersze zesłańcze, lista 59 deportowanych rodzin, 1989 

(1939-1945), A., ur. 1903, mieszkała z trójką kilkuletnich dzieci w majątku w Dołubowie 

(pow. Wołkowysk). Mąż. Oficer rezerwy, zginął w Katyniu. Deportowana wraz z siostrą i jej 

dziećmi 13.04.1940 r. do Kazachstanu (obwód Pietropawłowski). Dużo szczegółów 

codziennego bytowania, relacji międzyludzkich. Niedługo po przyjeździe śmierć synka. 

Siostra opuszcza ZSRR z armią Andersa, a. zostaje z chorymi dziećmi. Pracuje w magazynie 

zbożowym, na robotach polowych. Krótkie uwięzienie w okresie paszportyzacji. Pomoc z 



ZPP, dzieci w polskim przedszkolu. Jesienią 1945 r. wyjeżdża do kraju (dzięki dokumentom 

przysłanym przez krewnych). 

 

Łubniewska Józefa, Wspomnienia z pobytu w ZSRR 

Sygn. 154/s 

Maszynopis, ss. 13, kopia, 1989 

(1940-1947), a., ur. 1910 r., mieszkała w pow. Wilejka. Wraz z dwojgiem dzieci i teściami 

zostaje deportowana 13.04.1940 r. do północnego Kazachstanu. Miesiąc wcześniej 

aresztowano męża. Umieszczeni w kołchozie. Początkowo utrzymuje rodzinę z wyprzedaży 

rzeczy i kradzieży ziarna. Śmierć teściów (1940 i 1944). Dużo szczegółów codziennego 

bytowania. Praca przy plewieniu, jako goniec w biurze kołchozowym. W 1943 r. przyjmuje 

radziecki paszport szantażowana losem dzieci. W 1945 r. przyjeżdża do niej siostra zwolniona 

z obozu. Powrót do kraju w czerwcu 1946 r. W 1947 r. wraca do kraju mąż, żołnierz armii 

gen. Andersa. Ciężkie warunki życia w kraju. 

 

Łupinowicz Halina, Skrzywdzeni 

Sygn. 169/s 

Maszynopis, ss. 52, kopia, 1989. 

(1939-1946), A., ur. 1925, mieszkała z rodzicami w Grodnie. Rodzice byli nauczycielami. 

Opis obrony miasta w 1939 r. Wznowienie nauki w szkołach, mały sabotaż uprawiany przez 

uczniów. Aresztowanie ojca za ukrywanie polskich książek. A. deportowana z matką i 

młodszym bratem 13.04.1940 r. do Kazachstanu. Dużo szczegółów życia codziennego, relacji 

międzyludzkich. Nie znajdują zatrudnienia. Od głodu ratują rodzinę a. paczki i sprzedaż 

zabranych rzeczy, matka zaczyna chorować. Wyjazd do Atbasaru do pracy przy węźle 

kolejowym. Po amnestii daremne oczekiwanie na powrót ojca. Wizyta księdza. Rozpacz 

wśród pozostawionych po ewakuacji armii polskiej do Iranu. W 1943 r. głód, aresztowania 

pracowników delegatury. A. zapada na różne choroby. Krótki pobyt w więzieniu w okresie 

paszportyzacji. Matka odmawia zostania donosicielem NKWD za co jest prześladowana. 

Wyjazd do pracy na budowie w obł. kustanajskiej. A. trafia z wycieńczenia do szpitala. 

Ciągłe choroby, załamanie psychiczne. Ponowne przenosiny, praca przy odwszawianiu. 

Wyjazd do Karagandy, gdzie matka ma pracować w oddziale ZPP. Cała rodzina zapada na 

tyfus. Od końca wojny oczekiwanie na repatriację. List od ojca, który uciekł z więzienia po 

ataku Niemców w 1941 r. Wyjazd w kwietniu 1946 r. Oczekiwanie na ojca, który został w 

Grodnie aresztowany. Wrócił w 1953 r. 

 

Majkowska Dorota, bez tytułu 

Sygn. 133/s 

Maszynopis, ss. 7, 1989 

(1939-1946), rodzice a. kupili ziemię w pow. Buczacz. Gospodarstwo zostało skonfiskowane 

w grudniu 1939. Wraz z innymi kolonistami rodzinę deportowano 10.02.1940 r. do obwodu 

archangielskiego. Umieszczeni w barakach w tajdze. Praca na wyrębie. PO amnestii 

wędrówka na południe nad Angarę. Stamtąd odesłani do rejonu ałtajskiego w Krasnojarskim 

Kraju. Rodzice pracują w cegielni, a. z siostrą chodzą do szkoły. Wspomnienie ustawicznego 

głodowania.  

 

Makarewicz Piotr, Białe noce 

Sygn. 167/s 

Maszynopis, ss. 49, kopia, 1989 

(1940-1941) A. wraz z żoną, spodziewającą się dziecka, zostaje zatrzymany podczas 

nielegalnego przekraczania granicy na Bugu. Trafiają do więzienia w Brześciu. Zarzuca się a. 



szpiegostwo. Żona w więzieniu rodzi syna. A. otrzymuje wyrok 3 lat obozu. Głodówka w 

więzieniu brzeskim w proteście przeciwko przeludnieniu cel. Etap do Archangielska. Pobyt w 

obozie nad brzegami Dwiny. Praca przy rozładunku wagonów, naprawie torów. A. zostaje 

uwolniony jesienią 1941 r. 

 

Massalska Helena, Wspomnienia z lat 1939-1955 

Sygn. 170/s 

Maszynopis, ss. 29, kopia. 

(1939-1946), A. ur. 1920 r. tuż przed wojną wyszła za mąż za oficera. Mieszkała we 

Włodzimierzu Wołyńskim. Po wejściu wojsk radzieckich mąż ukrywa się. Aresztowany przy 

próbie nielegalnego przekroczenia granicy. A. wraz z rodzicami i bratem zostaje deportowana 

13.04.1941 r. do Kazachstanu. Trafiają do kołchozu zamieszkałego m. in. przez kilkoro 

Polaków, którzy pomagają nowym zesłańcom. Praca przy budowie dróg. Po jakimś czasie 

odkupują starą lepiankę na własne mieszkanie. A. pisze listy do różnych urzędów szukając 

męża. Przeniesienie na budowę linii kolejowej Akmolińsk-Kartały, gdzie było więcej 

polskich rodzin z Włodzimierza. Po ogłoszeniu amnestii młodzież, m. in. brat a., wyjeżdża do 

polskiej armii. Ojciec pracuje w polskiej delegaturze w Akmolińsku. Przenosiny z matką do 

miasta, a. też znajduje pracę w delegaturze. Wszyscy pracownicy zostają aresztowani latem 

1942 r. A. z ojcem po kilku dniach zwolniona. Ojciec ponownie aresztowany w lutym 1943 r., 

skazany na 10 lat, wysłany do obozów na Uralu. A. pracuje w rzeźni. Czasowe uwięzienie w 

okresie paszportyzacji. W kwietniu 1946 repatriacja. Docierają do Białegostoku do rodziny 

męża. Praca w Warszawie, ustawiczne zabiegi o odnalezienie i powrót męża i ojca. Ojciec 

wraca z ZSRR w 1955 r. Los męża nieznany. 

 

Medvey Barbara, Moje wspomnienia 

Sygn. 178/s 

Maszynopis, ss. 67, 1989, wykorzystane wcześniejsze notatki. 

(1919-1946), A., ur. 1925, mieszkała w Dzisnie. Ojciec a. był nauczycielem, działaczem 

społęcznym. Opis życia w nadgranicznym miasteczku. Wkroczenie wojsk radzieckich, 

aresztowanie ojca w listopadzie 1939 r. Deportacja z matką i młodszymi siostrami 13.04.1940 

r. do Kazachstanu, obł. pawłodarska. Trafiają do kołchozu, budząc zainteresowanie 

miejscowych. Wynajęcie izby w chacie rosyjskich kołchoźników za sukienkę. Kłopoty ze 

znalezieniem pracy. Paczki od rodziny i znajomych. A. uczęszcza do rosyjskiej szkoły, dobre 

stosunki ze szkolnymi kolegami. Dużo szczegółów życia codziennego i relacji 

międzyludzkich. Powroty amnestionowanych mężczyzn do zesłanych rodzin, brak informacji 

o ojcu. A. pracuje w kołchozie, potem w biurze leśnictwa jako telefonistka i woźnica, później 

jako pielęgniarka. Siostry rozpoczynają naukę w szkole. W 1944 r. ciężka choroba matki. W 

1945 r. powroty mężczyzn z frontu, obładowanych mieniem zdobycznym. Głodowa zima 

1945/1946. Oczekiwanie na repatriację, przygotowania do wyjazdu. Siedmiotygodniowa 

podróż w trudnych warunkach. Przyjazd do Krakowa, rozgoryczenie brakiem opieki nad 

repatriantami. Utrzymywanie kontaktów z innymi sybirakami i ze znajomymi w Kazachstanie 

(wizyty). Dołączona lista towarzyszy niedoli na zesłaniu. 

 

Migała Maria, Wspomnienia z 18 IX 39 po 46 r. 

Sygn. 128/s 

Rękopis, ss. 44,1989.  

(1939-1946), a. ur. w rodzinie nauczycieli, mieszkała w okolicach Łunińca. Uwięziona z 

ojcem w czerwcu 1941 r. Reszta rodziny deportowana. Więziona w Pińsku, po wybuchu 

wojny radziecko-niemieckiej ewakuowana w głąb ZSRR z innymi więźniami do Jelca, a 

potem Kirowa. W k. grudnia etap do jednego z obozów w Suchobezwodnoje (obł. 



gorkowskiej). Chora trafia do szpitala, potem pracuje tam jako sprzątaczka w szpitalu. W 

kwietniu 1941 r. zwolniona w wyniku amnestii. Dociera do Kujbyszewa (krytyczna ocena 

pracy polskich placówek opiekuńczych). Trafia do kołchozu Romanówka. Wiosną 1943 r. w 

czasie akcji paszportyzacyjnej odmawia przyjęcia radzieckiego obywatelstwa za co otrzymuje 

wyrok dwóch lat obozu. Przebywa w różnych łagrach, pracuje na roli, w fabryce 

włókienniczej, kotłowni. Zwolniona w marcu 1945 r. trafia do sowchozu. Wiosną 1946 r. 

repatriuje się po kilkutygodniowej podróży do Polski. Zamieszkuje w Brzegu (Dolny Śląsk) z 

odnalezioną rodziną. 

 

Modzelewski Henryk, Deportacja – podróż w nieznane 

Sygn. 164/s 

Rękopis, ss. 39 formatu A4, 1989 

(1939-1943), a. ur. 1923, mieszkał z rodziną na Polesiu. Po mobilizacji ojca spada na niego 

ciężar gospodarowania. Najścia na gospodarstwa polskie. W grudniu 1939 r. wraca ojciec, 

zwolniony z niewoli ze względu na zły stan zdrowia. Coraz większe obciążenia podatkami i 

kontyngentami. Deportacja 10.02.1940 r. do obł. archangielskiej z rodzicami i młodszym 

bratem. Umieszczeni w strzeżonym leśnym posiołku. Praca przy wyrębie tajgi, budowie dróg, 

ochronie przeciwpożarowej, sianokosach. Dużo szczegółów życia codziennego (zwłaszcza 

dotyczących pracy), relacji międzyludzkich. W 1941 r. pracuje w tartaku z jeńcami fińskimi. 

Po amnestii ojciec a. zostaje polskim pełnomocnikiem w ich rejonie. Pobyt w szpitalu po 

odmrożeniu nóg. Pogorszenie warunków życia po ewakuacji armii gen. Andersa. Śmierć ojca 

w maju 1942 r. Krótkotrwałe uwięzienie w okresie paszportyzacji. A. i brat otrzymują w 

marcu 1943 r. powołanie do armii radzieckiej (jednostka inżynieryjna w Mołotowsku, w 

której przeważali Polacy). W maju 1943 r. zwolniony z innymi Polakami, których 

przeniesiono do tworzącej się I Dyw. 

 

Mrowiński Józef, Obrazki z dzieciństwa (okres 1940-1946) 

Sygn. 139/s 

Maszynopis, kopia, ss. 33, kserokopie dokumentów, spisany w 1986 

(1940-1946), a. (ur. 1928) mieszkał w Holszanach. Ojciec dostał się na Litwie do niewoli. 

Deportowany z matka i dwoma młodszymi braćmi w kwietniu 1940 r. do obł. pawłodarskiej, 

osada Krasnokuck. Matka pracuje w spichrzu, rychło przeniesiono ich do sowchozu. Tam 

trafiają na fermę mleczną, gdzie mama jest dojarką. A. zostaje pastuchem. Opis codziennej 

walki o przetrwanie. W maju 1946 r. repatriuje się z rodziną do Polski. Zamieszkują we 

Wrześni u krewnych. Ojciec walczył w II Korpusie. 

 

Naspińska-Osiecka Jadwiga, Moje wspomnienia z Kazachstanu 

Sygn. 155/s 

Rękopis, ss. 41, kartki formatu A4 zapisane dwustronnie, 1989. 

(1939-1946), Rodzina a. mieszkała na wsi w pow. jarosławskim (woj. lwowskie). Ojciec był 

rolnikiem, dzieci uczyły się w gimnazjum. Deportacja 13.04.1940 r. do Kazachstanu, obł. 

aktiubińska. Umieszczeni w biednym kazachskim kołchozie w rozwalających się 

ziemiankach. Praca przy nawadnianiu ogrodów. Wspólne organizowanie zesłańczego życia. 

Brak żywności. Przeniesienie do zasobniejszego kołchozu zamieszkałego przez Ukraińców. 

Szczegóły życia codziennego, relacji międzyludzkich. Praca na polu, przy nawadnianiu, 

dorabianie robótkami ręcznymi. Po amnestii lepszy stosunek miejscowych władz i ludności 

do Polaków. Pojawia się odzież i żywność z darów. W 1942 a. wcielona do armii pracy, 

podobnie ojciec i brat. Choroba ojca, śmierć babci i brata z wycieńczenia. Za odmowę 

przyjęcia radzieckiego obywatelstwa a. trafia do więzienia na półtora miesiąca. A. ucieka z 

armii pracy. Ukrywa się u kazachskiej rodziny. Pogłębiający się głód, epidemie różnych 



chorób. A. i matka zapadają na tyfus, pobyt w prowizorycznym lazarecie w strasznych 

warunkach. W 1945 r. listy przynoszą wiadomości o mordach na Polakach w Galicji 

Wschodniej, m. in. we wsi a. Kłopoty mieszkaniowe. Rozpoczyna działalność koło ZPP, w 

którym działa a. Pracuje w kołchozie jako kucharka. Rozliczenie Polaków za pracę w 

kołchozie, przedłużające się oczekiwanie na wyjazd. Repatriacja w marcu 1946 r. 

Rozładowanie transportu Kłodzku na Dolnym Śląsku. 

 

Nowak Irena, bez tytułu 

Sygn. 147/s 

Maszynopis, ss. 20, 1989 

(1939-1946), A., ur. 1928, mieszkała z rodziną na wsi niedaleko Zelwy. Aresztowanie 

najstarszego brata (został zwolniony w 1941 r.). Deportacja 13.04.1940 r. do Kazachstanu, 

obł. karagandyjska. Rozdzielenie Polaków na po różnych kołchozach. Praca przy strzyżeniu 

owiec, odchwaszczaniu. Ojciec, z zawodu krawiec, zostaje przeniesiony do większej 

miejscowości, bliżej stacji kolejowej. Pozostali pracują w kołchozie. Dużo szczegółów życia 

codziennego, relacji międzyludzkich. Listy i paczki od rodziny. Pogorszenie położenia po 

wybuchu wojny, głód, u ojca odnawia się gruźlica. W czerwcu 1942 r. aresztowanie ojca, 

ginie w obozie. Brat kradnie żywność, ale po krótkim uwięzieniu wraca do nich. Rodzeństwo 

pracuje w elewatorze zbożowym, matka jako stróż. W 1943 r. brat na ochotnika zgłasza się do 

I Dyw. W kołchozie pojawiają się nowi zesłańcy: Niemcy, Ingusze. Ciężka choroba a., pobyt 

w szpitalu. Repatriacja w 1946 r. Bracia zabierają je do Gliwic.  

 

Okoń Zbigniew, Pałac i Sybir (Wspomnienia z lat 1939-41) 

Sygn. 130/s 

Maszynopis, kopia, ss. 20. 

(1939-1941), po agresji radzieckiej ojciec, podoficer WP trafił do niewoli, a czternastoletni a. 

z matką przenieśli się do Równego. Opis nauki w szkole podstawowej, relacji między dziećmi 

różnego pochodzenia, trudności życia codziennego pod okupacją. Powrót ojca z niewoli. A. 

przesłuchiwany za opowiadanie dowcipów politycznych. 

 

Onoszko Ludwika, Wspomnienia z bezpłatnej wycieczki turystycznej 

Sygn. 165/s 

Maszynopis, ss. 59, 1989. 

(1939-1956), A., studentka USB w Wilnie, spędza wakacje w rodzinnym majątku 

Zastarzyniec koło Mior. Tuż przed wojną mobilizacja braci. Wraca do Wilna na ostatnie 

egzaminy. Tam zastają wkroczenie armii radzieckiej. Powrót do domu. Śmiertelna choroba 

brata. Zrabowanie majątku. W marcu 1940 r. zostaje zatrzymana na nielegalnym 

przekroczeniu granicy białorusko-litewskiej. Śledztwo w Mołodecznie i Połocku. Etap do 

Karabasu, obł. karagandzkiej. Obóz w stepie, prace ziemne. A. zostaje brygadzistką. Za 

obchodzenie świąt Bożego Narodzenia polskie brygady zostają rozwiązane, rozproszenie 

Polek. Praca w obozowym gospodarstwie rolnym. Po zebraniu plonów zwolnienie Polek z 

obozu na mocy amnestii. Nikła pomoc polskiej placówki dla łagierniczek. A. zostaje wysłana 

do pracy na wyrębie w Ałtajskim Kraju. Ponieważ nie wytrzymuje tej pracy zostaje 

przeniesiona do tartaku. Później prowadzi ochronkę dla polskich dzieci, która jest 

przedszkolem i szkołą. Przechodzi tyfus. Prowadzi polską szkołę. Ciągle choruje. Utarczki z 

NKWD. W maju 1944 r. ZPP obejmuje opieką placówkę prowadzoną przez a. Uczestniczy w 

kursie dla polskich nauczycieli w Moskwie. Odwiedza regularnie kościół katolicki, nawiązuje 

kontakt z zakonnikiem amerykańskim. W 1945 r. dalej prowadzi szkołę. W lutym próbuje 

uciec do Moskwy ostrzeżona o grożącym jej aresztowaniu. Zatrzymana w Nowosybirsku. 

Oskarżona o szpiegostwo. Śledztwo w Nowosybirsku i Bernaule. We wrześniu 1946 r. a., bez 



wyroku zostaje zesłana do obozów w Mariińsku w obł. kemerowskiej. Skierowana do 

podobozu w Nowoiwanowce. Praca w gospodarstwie rolnym, potem w biurze i szpitalu. 

Spotyka skazanego na 10 lat akowca, w którym się zakochuje. Zostają rozdzieleni w 1947 r. 

A. rodzi syna. Pracuje w kuchni, krowiej fermie. W 1950 r. dziecko zabierają do domu 

dziecka. A. zostaje przeniesiona do obozu o zaostrzonym rygorze w Kazachstanie. Zwolniona 

w marcu 1953 r. i skierowana na zesłanie do sowchozu w obł. kokczetawskiej. W sierpniu 

odbiera syna z domu dziecka. W sierpniu 1956 r. repatriacja do kraju.  

 

Perkowska Danuta, Wspomnienia z Kazachstanu z lat 1940-1946. 

Sygn. 181/s. 

Maszynopis, ss. 94, wykorzystany dziennik pisany na zesłaniu 

(1940-1946), A. z rodzicami i bratem mieszkała w miasteczku Kopyczyńce nad Zbruczem. Po 

wybuchu wojny ojciec wyrusza do wojska i z nim przekracza granicę z Rumunią. Opis życia 

pod okupacją, nauki w szkole. Ostrzeżeni próbują daremnie uciec przed deportacją. Zsyłka 

13.04.1940 r. do obł. semipałatyńskiej. Trafiają do sowchozu. Dużo szczegółów życia 

codziennego, relacji międzyludzkich, obserwacji czynionych przez nastoletnią a. Różne prace 

polowe i budowlane. Na zimę przydzieleni do chałupy miejscowych kołchoźników. Ratują się 

przed głodem wyprzedając rzeczy. Praca przy sianokosach, malowaniu budynków, 

czyszczeniu zboża. A. dostaje reumatyzmu, zaczyna zarabiać robótkami. Prześladowanie 

przez przewodniczącego sowchozu. A. i brat zapadają na tyfus, trafiają do szpitala. W 1942 r. 

zaczyna docierać pomoc z polskiej placówki, wizyta księdza. Przyjaźń z zesłanym 

Rosjaninem. W 1943 r. obsadzają działkę kartoflami. Narastający głód, ciągłe choroby. Od 

końca wojny oczekiwanie na powrót do kraju. Repatriacja w kwietniu 1946 r.  

 

Polak Edward, Los Polaka w latach 1939-1956 

Sygn. 145/s 

Maszynopisy, cz. 1 ss. 15 (kampania wrześniowa), cz. 2 ss. 72 (okupacja), cz. 3 ss. 45 (obozy 

ZSRR), fotokopie zdjęć i dokumentów, 1972-1974 

(1939-1956), A., mieszkający z żoną w Worochcie, zostaje zmobilizowany jako oficer 

rezerwy latem 1939 r. Obejmuje dowództwo plutonu w 48 pp. Transport przez Lwów, 

Kraków do okolic Tarnobrzegu. Walki z Niemcami, a. odnosi ranę. Po wyleczeniu w szpitalu 

w Zamościu nielegalnie przechodzi granicę i wraca do domu rodzinnego w pow. Rohatyń. 

Tam się ukrywa do wiosny. Dzięki pomocy znajomego dostaje paszport. Po wkroczeniu 

Niemców wzrasta zagrożenie ze strony Ukraińców. A. organizuje samoobronę polskiej 

ludności we wsiach Łukowiec Wiśniowski i Żurowski. Razem z jej uczestnikami wstępuje do 

AK, inspektorat Stryj. A. zostaje mianowany dowódcą odtwarzanego właśnie 48 pp, 

należącego w przyszłości do 11 Karpackiej Dyw. Piechoty AK. Bronione przez oddział a. 

wsie stają się schronieniem dla ukrywających się Polaków i Żydów. Dużo szczegółów życia 

codziennego w bazie samoobrony, stosunków międzyludzkich. W końcu lipca 1944 r. 

wkroczenie wojsk radzieckich, ataki ukraińskie jednak nie ustają do czasu przesiedlenia do 

Polski. Przesłuchania przez NKWD. Aresztowanie we wrześniu 1945 r. razem z kilkunastoma 

innymi członkami AK. Żona z innymi Polakami wyjeżdża na zachód. Śledztwo w 

Bukaczowcach, Stanisławowie. Skazany przez trybunał wojskowy na 15 lat katorgi. W marcu 

1946 r. przeniesiony do obozu przesyłowego we Lwowie. W czerwcu etap na wschód do 

Norylska. Praca na budowie. Zapada na krwawą biegunkę i trafia do szpitala. Trzy lata 

pracuje przy różnych budowach, z powodu wycieńczenia dostaje pracę w łaźni. Po pewnym 

czasie zostaje jej kierownikiem, przyjmuje do pracy Ukraińca, dzięki czemu zyskuje poparcia 

więźniów tej narodowości. Opis łagrowego bytowania, kontaktów między więźniami. Po 

dwóch latach powrót do pracy fizycznej. Znów wycieńczenie organizmu, znajomy czeski 

Niemiec załatwia mu pracę w laboratorium. W czerwcu 1953 r. bunt w obozie, autor skazany 



na 3 miesiące karceru. Przesunięcie do kopalni węgla, ze względu na stan zdrowia 

przydzielony do pracy w szatni. Zelżenie reżymu obozowego. W 1955 r. otrzymuje list od 

żony. Wkrótce po ponownym rozpatrzeniu jego sprawy zostaje zwolniony z obozu w 

litopadzie. Nie otrzymuje zgody na wyjazd szykowanymi wtedy transportami 

repatriacyjnymi. Zatrudnia się w Norylsku w introligatorni. Po wielu zabiegach w sierpniu 

1956 r. otrzymuje zgodę na wyjazd indywidualny. Samolotem leci do Moskwy, stamtąd 

pociągiem do kraju.  

 

Rydz Zofia, Tułacza dola (lata 1939-1948) 

Sygn. 168/s 

Maszynopis, ss. 32, 1989. 

(1939-1948), a. mieszkała z rodziną w Witosowie niedaleko Krzemieńca na Wołyniu. Ojciec 

był osadnikiem wojskowym. Po wybuchu wojny ukrywa się w obawie przed nacjonalistami 

ukraińskimi, którzy napadają na polskie gospodarstwa. Wraca niedługo przed deportacją, 

która nastąpiła 10.02.1940 r. Zesłano ich do obwodu archangielskiego. Oprócz a., siostry i 

rodziców wywieziono z nimi babcię i wychowanka. Dalsza podróż saniami do leśnej osady. 

Dorośli pracują na wyrębie, budowie, a. z siostrą zajmują się pracami domowymi. Ojciec w 

maju 1940 r. ginie w wypadku na budowie. Po amnestii statkiem docierają do Kotłasu. 

Następnie koleją do Buchary. Umieszczono ich w kołchozie. Po pewnym czasie przeniesieni 

do następnego w okolicach Samarkandy. Śmierć babci. Otrzymanie dokumentów na 

ewakuację dzięki pomocy przyjaciela ojca. Wyjazd do Iranu. 

 

Skrzyńska Maria, bez tytułu 

Sygn. 131/s 

Maszynopis, ss. 3, 1989 

(1939-1946), krótki opis dziejów rodziny a. (ur. 1926). Ojciec był leśniczym w m. Ropienka, 

deportowani 10.02.1940 r. do obł. swierdłowskiej. Praca w tajdze i tartaku. Na zesłaniu 

zmarła starsza siostra a.  

 

Szalewicz Waldemar, Kazachstańskie zapiski 

Sygn. 162/s 

Maszynopis, ss. 41, 1989 

(1939-1946), A., ur. 1927, w niezamożnej rodzinie ziemiańskiej w pow. Szczuczyn. Ojciec 

był wójtem gm. Żołudek. Przenosiny rodziny do tego miasteczka. Zagrożony aresztowaniem 

ojciec ucieka do Wilna. Matka pracuje w szpitalu. Deportacja 13.04.1940 r. wraz z babciami i 

upośledzonym bratem do obł. północno-kazachstańskiej. Umieszczenie w kołchozie w rejonie 

Połudzieno. Przenosiny do osady kołchozowej ze szkołą, w której a. ma kontynuować 

edukację. Pojawiają się listy od ojca. Dużo szczegółów życia codziennego, relacji 

międzyludzkich. Matka, b. zaradna, zarabia szyciem i haftem, leczeniem ludności. Śmierć 

babci Szalewiczowej. Po amnestii napływa pomoc materialna i prasa z polskiej placówki. W 

1943 r. pogorszenie położenia, a. przerywa szkołę i zaczyna pracę jako pomocnik myśliwego, 

co daje więcej żywności dla rodziny. W maju 1943 r. umiera brat. A. odbywa ćwiczenia dla 

przedpoborowych. Praca myśliwego zapewnia rodzinie przyzwoity byt. Od początku 1946 r. 

przygotowania do repatriacji. Wyjazd w kwietniu 1946 r. 

 

Szumska Janina, Wspomnienia z Syberii. W matni 

Sygn. 157/s 

Maszynopis, ss. 88, kserokopie dokumentów, 1988-1989 

(1939-1946), A., ur. 1929, mieszkała z rodzicami i rodzeństwem na wsi w woj. białostockim. 

Deportowani 20.06.1941 r. Jeden z braci ucieka, złapany trafia do więzienia, z którego 



uwalnia go wybuch wojny. Reszta rodziny zesłana do obł. omskiej do miasteczka Tara. Na 

własną rękę znajdują mieszkanie i pracę. Jeden brat zostaje zegarmistrzem, drugi furmanem, 

matka przędzie wełnę. Ojciec skierowany na sianokosy choruje na nerki. Umiera w sierpniu 

1941 r. Dużo szczegółów życia codziennego, relacji międzyludzkich. A. zaczyna z 

samozaparciem naukę w szkole. Próba zwerbowania brata na donosiciela. Wraz z siostrą 

przenosi się do innej miejscowości. Brat zostaje skazany na dwa lata więzienia za korzystanie 

z nieswoje kartki zywnościowej. A. z matką zarabiają robótkami na drutach. Głód, rozpacz po 

odesłaniu brata do obozów na północy. A. odmawia w szkole wstąpienia do komsomołu. 

Widzenie z chorym bratem w obozie, przekazywanie żywności dla niego, które ratuje mu 

życie. Ciężka choroba matki. Brat wychodzi z obozu jesienią 1945 r. Poprawa bytu rodziny. 

Pomoc ZPP i dary z UNRRy, krótko działa polska świetlica. Repatriacja w maju 1946 r. 

Przed wyjazdem żegnają mogiłę ojca. Powrót do spalonego pod koniec wojny gospodarstwa.  

 

Targowski Jerzy, Ostateczny koniec świata szwoleżerów 

Sygn. 173/s 

Maszynopis, kopia, ss. 301-361 (fragment wspomnień) 

(1944). Narracja bez dat A. jest członkiem oddziału partyzanckiego w Małopolsce. Kilka dni 

po wyparciu Niemców NKWD aresztuje a. i kilku kolegów. Więzienie w Krakowie. Po kilku 

dniach sformowano transport na wschód. Obóz w Donbasie dla jeńców wojennych, w którym 

przetrzymywani są żołnierze różnych narodowości. Praca w kopalni, na budowie, obozowym 

gospodarstwie rolnym. Powrót do kraju w 1945 (1946?). Ucieka z transportu, obawiając się 

konsekwencji przyznania się do noszenia fałszywego nazwiska. Dociera do rodzinnej wsi. 

 

Tyczyński Napoleon, bez tytułu 

Sygn. 159/s 

Maszynopis, ss. 15, 1989. 

(1939-1946), A., ur. 1928, mieszkał w Zaleszczykach. Ojciec jest oficerem policji. Po agresji 

radzieckiej przechodzi granicę z Rumunią. Rodzinę wysiedlono z zajmowanego mieszkania. 

Deportacja wraz ze stryjem w 1940 r. do Kazachstanu, obł. semipałatyńska. Umieszczeni w 

kołchozie. A. wykonuje różne lżejsze prace (stajenny, furman). Tajna nauka po polsku. W 

1943 r. umiera stryj. Brat zostaje powołany do I Dyw., ochotniczo zgłasza się również siostra. 

Repatriacja w 1946 r. Jadą do zdemobilizowanego rodzeństwa a. Dowiadują się, że ojciec 

zmarł w Rumunii podczas internowania. 

 

Vorreiter Jadwiga, Ja Kazachstanka. Zwyczajny los sybiraka 

Sygn. 142/s 

Maszynopis, ss. 24, 1989 

(1939-1946), A., urodzona w rodzinie urzędniczej, mieszkała u krewnych we Lwowie, była 

studentką. W kwietniu 1940 r. na wieść o umieszczeniu rodziców w transporcie 

deportacyjnych dobrowolnie zgłasza się na wywózkę razem z nimi. Znaleźli się w 

Kazachstanie w jednym z kołchozów. Dużo szczegółów codziennego bytowania, relacji 

międzyludzkich. Poprawa położenia po amnestii i otwarciu w niedalekim Aktiubińsku 

delegatury polskiego rządu. Głodowy rok 1943. W obawie przed więzieniem wraz z 

rodzicami przyjmuje radzieckie obywatelstwo. Przenosiny do pobliskiego miasta. Śmierć ojca 

z wycieńczenia, matki na tyfus. W 1945 r. dostaje się do Lwowa, stamtąd po wielu 

trudnościach wyjeżdża do Polski. 

 

Winnicki Jan, Czy zobaczę jeszcze mój dom rodzinny 

Sygn. 136/s 

Maszynopis, ss. 96, kserokopie zdjęć, 1989 



(1939-1946), A. urodził się w niezamożnej rodzinie osadników cywilnych (Dobrzanica, 

powiat Przemyślany). Po wybuchu wojny rabowanie polskich gospodarstw. Deportowany w 

rodzicami, młodszymi siostrą i bratem 10.02.1940 r. do Krasnojarskiego Kraju. Zesłańców 

umieszczona w barakach w tajdze. Dużo szczegółów codziennego życia, opis relacji 

międzyludzkich. Praca na wyrębie, autor z innymi starszymi dziećmi zbiera gałęzie, pomaga 

przy sianokosach, zaopatruje rodzinę w owoce leśne. Matka z powodu choroby nie jest w 

stanie pracować. Wkrótce po przyjeździe śmierć najmłodszego brata a w 1941 r. siostry. 

Choroba ojca, jedynego żywiciela rodziny. Po amnestii przenieśli się do pobliskiego 

miasteczka Ałzamaj. Praca w tartaku. Na początku 1943 r. umiera ojciec. A. z matką wysyłają 

do pracy w tajdze przy zbiorze żywicy. Postępująca choroba matki. A. uczestniczy w 

ćwiczeniach wojskowych dla przedpoborowych (ograniczone do wyrębu tajgi). W końcu 

1944 r. podejmuje pracę na świńskiej fermie. W kwietniu 1946 r. wyrusza do kraju, podczas 

podróży umiera matka.  

 

Zarzycka Natalia, Moje wspomnienia z Workuty 

Sygn. 148/s 

Maszynopis, ss. 8 + 2, 1989. 

(1948-1956), A. mieszka w Brześciu. W 1948 r., mając l. 21, zostaje aresztowana wraz z 

bratem za udział w podziemnej konspiracji Związek Obrońców Wolności. Otrzymuje wyrok 

25 lat obozów. Pobyt w więzieniach etapowych, strach przed kryminalistkami. W początkach 

1949 r. dociera do Workuty. Skierowanie do obozu żeńskiego o zaostrzonym reżymie. Opis 

codziennego bytowania. Praca przy odśnieżaniu, rozładunku wagonów, kopaniu gliny. W 

1952 r. z powodu wycieńczenia trafia na pół roku do szpitala. Skierowanie do lżejszych prac. 

Znajduje zatrudnienie w pracowni krawieckiej. Wiadomość o śmierci brata podczas próby 

ucieczki z obozu. W 1954 r. ponowne rozpatrzenie sprawy a., obniżenie wyroku do 10 lat 

pozbawienia wolności. Złagodzenie dyscypliny obozowej. Nawiązanie korespondencji ze 

skazanym Polakiem. Po zwolnieniu spotykają się i biorą w 1956 r. ślub, którego udziela ks. 

Kuczyński. Repatriacja z mężem w grudniu 1956 r.  

 

Zawałkiewicz-Maciąg Miłosława, Przez Zbrucz za Ural… 

Sygn. 137/s 

Maszynopis, ss. 7, kserokopie dokumentów, 1989 

(1939-1946), Ojciec a. był dyrektorem gimnazjum w Zaleszczykach. Aresztowano go w 

grudniu 1939 r. A. z matką została deportowana 13.04.1940 r. do obł. semipałatyńskiej. 

Umieszczono je w sowchozie. A. chodzi do szkoły. Po amnestii wraca z obozu ojciec, który 

rychło umiera. Wraz z innymi Polakami przenoszą się do Uzbekistanu, nie udaje im się 

jednak ewakuować do Iranu. Matka oddaje a., by ratować przed głodem, czasowo do domu 

dziecka. Matka zarabia robotą na drutach, a. pracuje w gospodarstwie ogrodniczym, punkcie 

dezynfekcyjnym. Zapadają na tyfus, potem malarię. Poprawa bytu po otrzymaniu przez matkę 

pracy w biurze. Repatriacja w czerwcu 1946 r.  

 

Żarski Władysław, bez tytułu 

Sygn. 138/s 

Rękopis, ss. 58, kartki formatu A4 zapisane dwustronnie, załączone kserokopie dokumentów, 

1989. 

(1939-1946), przed wojną a. mieszkał we Lwowie. Opisuje obronę Lwowa w 1939 r. Na 

początku okupacji wstąpił do ZWZ. W wyniku zdrady zostaje aresztowany. Podczas śledztwa 

był torturowany. Opis życia codziennego w więzieniu. Skazany na 15 lat. W początkach 1940 

r. poprzez Dniepropietrowsk, Czelabińsk, Nowosybirsk wysłany do łagru przy kopalni węgla 

w pobliżu Karagandy. Początkowo pracuje pod ziemią, potem w warsztacie jako ślusarz. 



Latem 1941 r. przeniesiony do obwodu akmolińskiego. Pracuje w cegielni, potem przy 

budowie elektrowni. Pobity przez więźnia kryminalnego popada w wycieńczenie. Jesienią 

1941 r. wychodzi na wolność. Znajduje pracę w Akmolińsku, szybko rusza do polskiej armii. 

Wraz z innymi oczekuje na przydział wojskowy i ewakuację w kołchozie w obwodzie 

Dżambuł. Z powodu zachorowania na tyfus plamisty nie objęła go ewakuacja do Iranu. 

Znajduje pracę w warsztacie ślusarskim, dorabia po godzinach usługami dla ludności. Wiosną 

1943 r. angażuje się w działalność charytatywną ZPP. Zakłada rodzinę. W 1946 r. repatriuje 

się, po przezwyciężeniu wielu trudności, do Polski.  


