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(Historia z życia moich krewnych
deportowanych do Kazachstanu w 1936 roku)

Będąc jeszcze dzieckiem, lubiłam słuchać opowieści moich krewnych o
przeszłości, o tym, jak im było trudno w te straszne lata. Kiedy odwiedzali nas
zesłani Polacy, z goryczą wspominali o życiu przed i po zesłaniu na Sybir, do
Kazachstanu i w inne miejsca; opowiadali o tym, jak kiedyś żyli w swoich domach,
co na nich czekało w ich kraju, często wspominali rodzinne strony. (Przed śmiercią
moja babcia nieustannie wspominała swoją wieś, chatę i miejsca, gdzie mieszkali jej
krewni.)
Moi bliscy, zarówno ze strony mamy, jak i ojca, mieszkali na Ukrainie. Rodzice
mamy i ojca byli Polakami, mieszkali w Kamieniecko-podolskim obwodzie, ale w
różnych wsiach (nazwę tego obwodu najpierw zmieniono na Winnicki a potem Chmielnicki). We wsi, gdzie urodziła się moja mama, mieszkali Polacy i Ukraińcy, a
tam, gdzie mieszkał mój ojciec – przede wszystkim Polacy. Moi krewni ze strony
mamy mieszkali w takich wsiach jak Guliwcy, Okopy, Bisiwka i inne.
Moja babcia ze strony mamy, Kamińska Anna, córka Mikołaja, urodziła się w
1898 roku, w niewielkiej rodzinie, ale dosyć zamożnej. Jej ojciec był muzykantem,
brat także, i tym zarabiali na życie. Tak jak wszyscy, oni także mieli swoją ziemię.
Mama babci, co słyszałyśmy z jej ust, często jeździła do krewnych w Polsce,
prababcia pięknie szyła i wyszywała.
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W 1920 roku babcia wyszła za mąż za Rucińskiego Bronisława, syna
Włodzimierza i udała się do drugiej wsi. Rodzina dziadka była ubogą, dlatego ojciec
dał babci w posagu krowę i konia. Młoda rodzina mieszkała w jednym domu z
rodzicami i rodziną brata ojca mamy. Siostra ojca była już wtedy zamężną.
W 1921 roku urodziła się moja mama, Halina Rucińska, córka Bronisława.
Nastały straszne czasy. Zaczęła się kolektywizacja.
Brat dziadka zbudował dom dla swojej rodziny, zabrał rodziców, gospodarstwo i
cały rodzinny dobytek. Rodzice mamy zostali sami w starym domku. Dziadek wstąpił
do kołchozu, gdzie pracował jako kierownik spichlerza. Pewnego razu, po ulewnych
deszczach, zboże przemokło w spichlerzu i dziadka oskarżyli jako wroga narodu, od
razu go zabrali i wywieźli do rejonu. Więcej rodzina go nie widziała. Po jakimś
czasie babcia dowiedziała się, że już nie żyje (albo umarł albo go rozstrzelali – nikt
nie wiedział).
Zostały dwie kobiety, matka i córka, której było zaledwie 10 lat, w starym,
rozwalającym się domu. Jako członkinie rodziny wroga narodu, niedługo potem
wygnali je i z tej chatki, zabierając wszystkie rzeczy osobiste. Zostały bez dachu nad
głową, w głodzie i chłodzie. Żeby nie umrzeć, babcia chodziła po ludziach: pomagała
im, nie gardziła żadną czarną pracą, a jeśli nie było pracy, to szukała jej dalej,
udawała się do sąsiednich wsi, 20-30 km dalej. Często zabierała ze sobą córkę.
Ponadto, żeby zdobyć środki na wyżywienie, kupowała różne artykuły i je
sprzedawała. Niekiedy wracała z niczym, bo po drodze wszystko jej zabrali.
Dobrzy ludzie dali im opuszczoną chatkę, gdzie mieszkały do momentu
deportacji. Żyło im się bardzo ciężko: mama miała tylko jedną sukienkę, wieczorem
ją prały, a rano szła w niej do szkoły. Często po powrocie ze szkoły nie miała nic do
jedzenia, bo nawet to, co zostawiła dla niej babcia, ukradli. W latach 30-tych zaczęła
się deportacja Polaków. Najpierw zesłali rodziców i brata babci. Zesłano ich na Ural,
w tajgę. Brat przeżył, a rodzice szybko umarli, bo nie byli przystosowani do życia w
surowym klimacie, w tajdze. Nikt nie wie, gdzie ich pogrzebano. Następnie na
Syberię zesłano rodzinę brata dziadka. I z nimi urwał się kontakt. W 1936 roku
zaczęła się masowa deportacja Polaków do Kazachstanu, objęła ona prawie wszystkie
rodziny. Załadowano ludzi do wagonów towarowych i skierowano na Syberię. Wielu
zabrało ze sobą dobytek, nawet zwierzęta, mama i babcia nie miały niczego. Po
przybyciu do Pietropawłowska zaczęto przydzielać ludzi do różnych obwodów.
Krewni mamy dostali się do Kokszetawskiego obwodu, a mama z babcią i liczną
rodziną brata dziadka znaleźli się we wsi Barniowka, w Północno-kazachstańskim
obwodzie, 45 km od Pietropawłowska. Rodziny, gdzie był mężczyzna, dostały izby, a
mama z babcią zaczęły mieszkać w miejscowym klubie, w garderobie. Brud, zimno,
pluskwy – oto los moich najbliższych. Wszyscy znaleźli się pod komendanturą, co
miesiąc do wsi przyjeżdżał komendant i kontrolował wszystkich zesłanych. Każdy
musiał się meldować i podpisać. Wyjechać z wioski można było tylko za zgodą
komendanta. Latem babcia pracowała w brygadzie ogrodniczej, szybko została
brygadierem. Zimą pracowała jako sprzątaczka w klubie i w miejscowym urzędzie.
Wszystkie dzieci przesiedleńców od jesieni zaczęły się uczyć. Szkoła znajdowała się
20 km od wioski, i trzeba tam było chodzić piechotą. Latem dzieci angażowano do
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pracy na polach, w brygadach: kosili siano, sitowie, plewili chwasty. W wiosce
znaleźli się dobrzy ludzie, którzy pomagali babci i mamie przeżyć. Sąsiad
zaproponował mieszkanie – pokoik z maleńkimi oknami, to była izdebka i sień,
zrobione z samana i gałęzi wikliny.

Życie zaczęło się normalizować. Mama zakończyła
szkołę, zaczęła pracować w wiejskiej bibliotece, babcia
w ogrodnictwie, i wszędzie tam, gdziekolwiek ją
skierowali. Miejscowi ludzie przyzwyczaili się do
zesłańców, ale oczywiście nie wszyscy – dalej uważano
ich za wrogów narodu. A tu zaczęła się wojna. Polaków
jako pierwszych skierowali do Trudarmii (armia pracy
na tyłach wojska).

Mama bardzo przyjaźniła się z pewną dziewczynką z domu dziecka, Rosjanką, i
z nią razem skierowano ją do kopalni węgla kamiennego w Karagandzie. Delikatne
dziewczęta musiały ładować węgiel na wagoniki i go przewozić. Dalej podlegały
komendanturze i obowiązkowi meldowania się. Trudna praca, namowy i podjudzanie
kobiet-więźniarek zrobiły swoje. Pięć dziewcząt decydowało się zostawić tę pracę i
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uciec. Ale nie było gdzie. Po kilku miesiącach skierowali je na budowę kolei w
Ałtajskim kraju. A babcia w tym czasie od rana do nocy pracowała w kołchozie,
otrzymując za to dni robocze (tzw. pałeczki, oznaczające, że robotnik stawił się do
pracy). Wieczorem czekały ją prace domowe, bo już w tym czasie ludzie mieli swoje
gospodarstwo, i oczywiście, potem znowu praca od godziny piątej rano itd. Wojna
toczyła się z coraz większą siłą. W 1942 roku do wioski przywieźli dzieci z
okupowanego Leningradu. Trzeba je było przydzielić rodzinom i dlatego babci też
zaproponowali dwoje maleńkich dzieci na utrzymanie. Jak wspominała babcia,
bardzo chciała im pomóc, ale ponieważ mieszkała sama i większość czasu spędzała w
pracy, poza domem, była zmuszona odmówić (przecież dziećmi trzeba się
opiekować, a niedaleko była rzeka, lasy i wiele innych niebezpieczeństw). Po jej
odmowie, jako wroga narodu, zamknęli ją w więzieniu, a następnie skierowali na
budowę fabryki cegieł w Pietropawłowsku, gdzie budowali osiedle dla pracujących w
fabryce. Musiała wtedy zostawić swoje gospodarstwo bez żadnej opieki. Babcia do
ostatnich dni życia wspominała pełnymi wdzięczności słowami swoich sąsiadów,
wielodzietną rodzinę Rieszietinowych, która wzięła na siebie troskę o gospodarstwo i
od czasu do czasu przywozili jej żywność do miasta, które znajdowało się około 50
km od wioski. Dopiero po pół roku mogła wrócić do domu. Z jakimi uczuciami żyła
do końca wojny, bo przecież nie wszyscy ją rozumieli, a na kontakty z wrogami
narodu nie patrzono przychylnie. Wojna trwała dalej, kontakt z córką został
przerwany. Ile dni i nocy obydwie spędziły, nie mając o sobie żadnych wieści. Po
dwu miesiącach od zakończenia wojny, w czerwcu 1945 roku, mama wróciła do
domu. Znowu komendantura, nadzór, kontrola i wszystko tak jak poprzednio.
Do wsi przyjechali jeszcze inni Polacy, otrzymali pozwolenie na przyłączenie
się do swoich rodzin. Przyjechała moja przyszła babcia i dziadek, rodzice ojca.
Ojciec przyjechał nieco później. Wtedy moi rodzice
poznali się i pobrali. Po roku urodziłam się ja. Ojciec nie
podlegał
komendanturze,
natomiast
dziadek
był
deportowanym, więc my – jego wnuki – byliśmy zapisani na
niego, jako należący do jego rodziny.
W 1947 roku nasza rodzina przeniosła się do
rejonowego centrum, do wsi Sokołowka. Wszyscy podlegali
komendanturze. W 1948 roku pojawił się pierwszy syn, a w
1950 roku – drugi syn. Mama pracowała wtedy jako
urzędniczka w biurze rafinerii, gdzie ojciec pracował jako
agent podatkowy. Komendantura dalej ją obowiązywała,
niewola się nie skończyła. Rodzina żyła biednie, ale
gościnność ojca była ogromna. Pamiętam, że w naszej
maleńkiej izbie nieustannie ktoś nocował, jakieś ciocie i
wujkowie.
Główną
potrawą
były
ziemniaki.
Doświadczaliśmy wiele trudności, ale nie było w nas
nienawiści; widziana u rodziców miłość do ludzi, przekazana
została i nam.
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Mama często wspominała pewne wydarzenie ze swego życia. Nie było wtedy
urlopu macierzyńskiego, za miesiąc miała rodzić. Aby ucieszyć dzieci, postanowiła z
sąsiadkami pójść na jagody. Droga była daleka, około 7-8 km od wsi. Nazbierawszy
jagód, kobiety wracały do domu. Tymczasem naprzeciwko pojawił się na koniu
objazdowy i widząc kobiety, najechał na nie. Kobiety zaczęły uciekać, bo wiedziały,
że nic dobrego je nie czeka, a mama nie mogła. Odebrał jej wiadro, jagody rzucił
koniowi pod nogi, podeptał, zabrał wiadro i odjechał. Ile było goryczy w oczach
mamy, kiedy potem opowiadała o tym ludziom! W 1953 roku mama zdecydowała się
pojechać do Pietropawłowska na zakupy, po rzeczy dla dzieci, nie meldując się u
komendanta. W tym czasie jeździli końmi do miasta i nadarzyła się jej taka okazja.
Następnego ranka przyszli z komendy po mamę do pracy i zabrali ją na milicję. Co
musiała przeżyć: mąż poza domem, matka leży chora z oparzonymi plecami, w domu
troje dzieci, 6,4 i 2-letnie. Płakała, uniżała się, błagała, aby ją wypuścili. Komendant
był niewzruszony. W tym czasie umarł J.W. Stalin i nastała amnestia. Mama została
przedterminowo uwolniona.
Oto, co pamiętam o życiu moich bliskich, co jeszcze pamięta moja mama. Ale
tak żyli nie tylko oni, to samo przeżywali wszyscy Polacy. Krok w lewo, krok w
prawo, wszędzie – zabronione. Pod nieustanną kontrolą, a za co?
Z perspektywy przeżytych lat, nieraz myślę z przerażeniem: jak mogły takie
kruche, delikatne kobiety tyle przeżyć, w chłodzie i głodzie (często przecież były bez
komki chleba, dachu nad głową i wobec pełnych wyrzutu spojrzeń i słów ludzi).
Oczywiście, spotkały też życzliwe osoby, które nie bały się okazać pomoc moim
bliskim. Dziękuję im i nisko się kłaniam!
Moi najbliżsi przeżyli to wszystko, przetrwali trudy i doszli do sędziwych lat,
zostawiając po sobie licznych potomków. A wszystko to dzięki wierze – wierze w
Boga i Matkę Bożą. Wiara podtrzymywała w nich pragnienie, by przeżyć, uzbrajała
ich w cierpliwość, dzięki niej znajdowali siły i przez wszystkie te lata nie tracili
nadziei na lepsze.
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Moja babcia była pobożną, wierzącą kobietą. Dzień zaczynała od modlitwy. W
domu była ikona i statuetka Matki Bożej, modlitewniki w polskim języku. Ja zawsze
wycierałam statuetkę i bałam się ją strącić. Często do naszego domu przychodzili
krewni – byli to Polacy i razem się modlili. Najważniejszą modlitwą był Różaniec. W
niedzielę babcia chodziła do tych domów, gdzie kobiety zbierały się na modlitwie.
Niedziela – to dzień dla Boga – zawsze mówiła nam babcia. Strach o nas
doprowadził do tego, że my nie uczestniczyliśmy w modlitwach, ale babcia uważała,
że Jezus jest najważniejszy i przede wszystkim On pomaga w życiu. Babcia przeżyła
96 lat. Świetlana pamięć świetlanemu człowiekowi, który przeżył tak trudne życie!
Często przychodzili do niej krewni, znajomi i sąsiedzi, po radę, po pomoc. Dla
każdego miała czas, szklankę herbaty i duchowe ciepło. Była osobą bardzo światłą
(przeczytała ogromną ilość książek, słuchała radio, oglądała telewizor). Wychowała
trzech wnuków, pomogła w wychowaniu 7 prawnuków. Wszyscy o niej do dzisiaj
pamiętają.

Ja z mamą zaczęłyśmy chodzić do kościoła w czasie, gdy rozpoczęto jego
budowę. Ten pierwszy czas był dla mnie trudny, teraz wiele czasu poświęcam na
modlitwę. Mama ma 92 lata, wciąż chodzi do kościoła, często uczestniczy we Mszy
świętej, jest najstarszą parafianką w naszym mieście. Czym mogła, tym pomagała w
budowie i remoncie kościołów.
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Ma 7 wnuków i już 6 prawnuków. Sprawiedliwa, cierpliwa, ochotna do pomocy,
wciąż ludzie się do niej garną. 27 marca skończy 92 lata. Oby Bóg obdarzył ją swoją
łaską i zdrowiem!
Janina Zagajewska-Owsiannikowa
Pietropawłowsk, 2012 rok
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