
W 80-tą rocznicę deportacji Polaków  

na Syberię 

 

Prace przygotowane w trakcie zdalnego nauczania przez uczniów klas I oraz II  

Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

im. S. Żeromskiego w Strzegomiu 

Przez Sybir do 

Niepodległej… 

 

 



„Sybir, co to słowo znaczy 

Ten tylko zrozumie,  

Kto przeżył tam 

Swoje lata tułacze…” 

 

(Łucja Michalik, Wygnanie) 

 

 

Celem prezentacji powstałej w okresie trudnym, w czasie pandemii, jest 

zarysowanie obrazu Syberii widzianej oczyma młodzieży.   

Część autorów wskazała genezę swych prac, inni opatrzyli je jedynie 

imieniem i nazwiskiem.  

Prace powstały  z inspiracji różnymi tekstami kultury, w tym utworami 

zesłańców.   

 

Wszystkim przyświecał jednak jeden cel - upamiętnić 

80. rocznicę pierwszej masowej deportacji obywateli polskich w głąb ZSSR. 

 



Autorka pracy: Aleksandra Głogowska do wiersza Rocznica Kazimierza Cybulskiego  



Autorka pracy: Dominika Stachowicz 

„kolejny wspomnień rok 

dziesiąty lutego 

to rażenie piorunem 

to huragan zmiatający zwykłych 

normalnych ludzi 

 

wyrok sześć dziesięć i więcej lat 

 

no tak  

nasz wiek 

zapisał się kolczastymi głoskami 

nasz wiek  

wyprzedził  złem  

kilkanaście pokoleń” 

 

 

(Wanda Arasimowicz, Nie wszyscy) 

 



Autor pracy: Adam Karpeta 



Autorka pracy: Angelina Kwiecińska do wiersza List z Sybiru Artura Oppmana 



Autor pracy: Adam Karpeta 



Autorka pracy: Sandra Guzera do wiersza Ten Ktoś… Mariana Jonkajtysa  



Autorka pracy:  

Julia Rybaczek 

do wiersza 

Syberyjskie Anioły 

ks. Łukasza 

Krzanowskiego 

  

„Odeszli zabrani 

przemocą, z uścisków 

domowych pieleszy./ 

We łzach powiezieni 

gdzieś nocą, może ich 

podróż ucieszy”. 



Autorka pracy: Sara Dynowska 



Autorka pracy: Julia Mackiewicz 

   

   

  I 
„Siedzimy zamknięci w ciemności i ciszy, 

A koła pociągu turkoczą tak strasznie. 

Wciąż prędzej i prędzej przed siebie na wprost. 

Ach, jakiż to czeka w przyszłości nas los?!  

 

  III 

 

A pociąg wciąż sunie jak wąż jadowity. 

Przez straszny i obcy ten Rosyjski kraj. 

Mama łez pełne oczy i serce przebite, 

Bo, za mną pozostał mój dom, mój utracony raj”. 

 

 (Maria Kosicka, Droga w nieznane) 

 

 
 

 
 



Autorka pracy: Julia Rut  



Autorka pracy: Katarzyna Wolko 

„Cóż warte życie, gdy zamiast radości 

Cierpieniem tylko i niedolą darzy, 

Kiedy się młody nie cieszy młodością, 

Lecz zniechęcony o śmierci już marzy? 

 

Cóż warte życie, gdy niedoli pęta 

Wolność słów, czynów, myśli ogranicza? 

Cóż warte życie, gdy młode orlęta 

W klatce zamknięte w zlotach się nie ćwiczą”. 

 

 

 

(Wiesia Batowska, Cóż warte jest życie…) 

 



Autorka pracy: Joanna Szczepanowska 



Autorka pracy: Wiktoria Zając 

 

 

 

„Odjeżdżały pociągi ostatnie.  

Tyfus pętlę zaciskał na szyi. 

Śmierć krążyła nad nami jak kruk,  

Potem długie i długie bezdroża, 

Ledwo wlokąc nogami słabymi… 

Puste stacje, rozbite wagony, 

I tysiące koczujących nędzarzy. 

Tak zostaliśmy „wolni” - więźniowie 

Już na zawsze – na »Nieludzkiej Ziemi«”. 

 

(Maria Reszczyńska-Stypińska,  

Kartki pamiętnika zesłańca) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Autorka pracy: Martyna Marciniak 

 

 

 

 

 

 

„Żeś mnie wyrwał z wnętrzności tajg syberyjskich, 

Jak Jonasza z brzucha ryby,  

żeś z nóg moich okowy zrzucił  

Sowieckie dyby… 

 Dzięki Ci, Panie…” 

 

 (Zbigniew Waydyk, Dziękczynienie) 

 
 

 



Autorka pracy: Nikol Juszczyk 



Autorka pracy: Maja Rajczykiewicz do wiersza W rocznicę deportacji Tadeusza Witosa  



Autorka pracy: Natalia Jeziorska do wiersza Wierzę, że wrócę… Marii Niwińskiej  



Autorka pracy: Emilia Rój do Syberyjskie Anioły wiersza ks. Łukasza Krzanowskiego  



Autorka pracy: Wiktoria Wolf 



Autorka pracy: Wiktoria Wolf 

 
„Kiedy nocą, pośród ciszy, 

Przyszli zabrać Ciebie –  

Ból i troskę swą matczyną 

Powierzyłam tej, co w niebie .  

 

[…] 

 

Gdzie wichury z wielkim mrozem, 

Wzajemnie ścigają, 

Gdzie doskwiera głód okrutny 

I wilki na swój łup czekają”. 

 

(Teresa Lesiak, O Matce Sybiraka) 

 
 
 
  



Autorka pracy: Michela Piwoni 



Autorka pracy: Dagmara Baszak do tekstu Wigilia na Syberii 



Autorka pracy: Weronika Wójcik 



Autorka pracy: Monika Bodnar 

 

 

 

 

 

„Długie tygodnie w zamkniętym wagonie, 

A nam się wydaje, że minęły lata. 

Przed nami Ural, Europa za nami, 

Czyżby nas wieźli na koniec świata?  

 

[…] 

 

Mijały lata w nędzy i o chłodzie 

I głód straszliwy odbierał nam siły.  

Wielu już stamtąd nigdy nie wróciło, 

W stepie zostały samotne mogiły”. 

 

 (Na Sybir, autor nieznany) 

 

 

 

 
 
  



Autorka pracy: Emilia Gorzel do Orlątko nieznanego autora 



Autorka pracy: Martyna Mikuszewska 



Autorka pracy: Natalia Machnikowska do wiersza Cóż warte życie… Wiesławy Batowskiej  



Autorka pracy: 

Maja Wedmańska 

„Zabrano mnie dzieckiem z domu 

 

Jak pisklę z gniazdeczka…” 

 

 

(Mirosława Kociuba, Zesłanie) 

  



Autorka pracy: Małgorzata Baranowska 



Autor pracy: Miłosz Zięba 



 

Pamiętamy… 

i uczymy pamiętać…  
 

 

 

 

 
 
 

Uczniowie ZSO im. Stefana Żeromskiego w 

Strzegomiu 

wraz z opiekunem  

 


