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Włodzimierz Mikke 

DEPORTACJA 
10 lutego mija 62 rocznica wy-

wózki osadników wojskowych 
i cywilnych z ziem wschodnich, 
które po 17 września 1939 roku zo-
stały zagarnięte przez ZSRR. 

Pochodzę z osady Kościuszków, 
w której żyło 42 osadników woj-
skowych. Uprawiane przez siebie 
ziemie pozyskali z nadania przez 
Komendę Wojskową w uznaniu za-
sług żołnierzy 19 pułku Odsieczy 
Lwowa w walkach z armią bolsze-
wicką. Osada Kościuszków otoczo-
na była wrogo nastawionymi wsia-
mi ukraińskimi, takimi jak: Ła-
wrów, Ratniów i Osieków. Sytuacja 
ta po 17 września stwarzała nieu-
stanne zagrożenia bezpieczeństwa 
dla mieszkańców osady. Szczęśli-
wie skończyło się tylko na grabie-
żach i ciężkim pobiciu osadnika Jó-
zefa Torki na posterunku milicji 
w Nieświczu. 

Jeszcze w grudniu 1939 roku za-
częły się rozchodzić pogłoski, że 
polscy osadnicy mają być wywie-
zieni w głąb Rosji. Wielu z nas mia-
ło możliwość przedostania się przez 
zieloną granicę na terytoria okupo-
wane przez Niemców. Wiedząc o 
ciągłej pracy Polskiego Rządu byli-
śmy zdecydowani nie wyjeżdżać. 
Chcieliśmy wytrwać do ostatka na 
swych gospodarskich stanowiskach, 
przypuszczając, że w razie wywóz-
ki zabiorą tylko mężczyzn a rodziny 

pozostaną chociażby na jednym 
hektarze. To umożliwiłoby im prze-
życie na własnym gospodarstwie w 
tych ciężkich czasach. Los okazał 
się jednak zupełnie inny. 10 lutego 
1940 roku o godzinie 3 nad ranem 
usłyszeliśmy ostre krzyki „odkry-
wać”. Po otwarciu drzwi ujrzeliśmy 
oficera NKWD z pistoletem goto-
wym do strzału i 12 młodych Ukra-
ińców z bagnetami na karabinach. 
Kazali nam ubierać się. Ojciec i 
wujek zostali postawieni pod ścianą 
z rękami do góry. Czterech Ukraiń-
ców pilnowało ich. Komendant 
NKWD w bardzo ostrych słowach 
powiedział, że w ciągu pół godziny 
mamy się ubrać i spakować, ponie-
waż będziemy wywiezieni w nie-
wiadomym kierunku do ZSRR. 
Mama, siostry: Halina, Zosia, Kry-
sia i ja płakaliśmy w wielkiej trwo-
dze. Musieliśmy spakować w po-
śpiechu najpotrzebniejsze rzeczy i 
trochę jedzenia. Trwało to około 20 
minut. W międzyczasie zwierzęta 
domowe, obudzone w tych strasz-
nych chwilach, głośno wyrażały 
swoje przerażenie. W ostatnim 
momencie mama przypomniała so-
bie, że na strychu suszyła się nasza 
bielizna osobista i pościelowa. 
Mróz był siarczysty – 36oC. 
Wszystko to było zmarznięte na 
kość. Ukrainiec zerwał pranie ze 
sznurków i związał w jedno prze-
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ścieradło. Schodząc z góry mama 
zauważyła bańkę z miodem i wzięła 
ją. Tata i wujek nadal stali pod 
ścianą. Tata powiedział, że trzeba 
wydoić krowy, za co Ukrainiec ude-
rzył go w twarz. 

Wynieśliśmy nasz spakowany 
dobytek do stojących przed domem 
czterech sań. Rzuciliśmy ostatnie 
spojrzenie na nasz dom i musieli-
śmy wsiadać do sań, którymi do-
wieziono nas na stację kolejową 
Nieświcz. Jechaliśmy przez wieś 
sami. Po przybyciu na stację kazano 
nam stanąć przed jednym z wago-
nów towarowych. Drzwi otworzył 
nam żołnierz NKWD, po czym 
wrzucono nas do środka wraz z na-
szymi tobołkami. W wagonie było 
ciemno, na środku palił się piecyk 
rzucając nikłe światło. Byliśmy 
ostatnimi nieszczęśnikami, stłoczo-
nymi w wagonie wraz z kilkuna-
stoma rodzinami z dziećmi. Wszy-
scy głośno rozpaczali. Po pewnym 
czasie zorientowaliśmy się jak wy-
gląda ten wagon. Był podzielony na 
pół, po obu stronach znajdowały się 
trzy prycze. Na podłodze wagonu 
leżały nasze rzeczy, upchnięte pod 
prycze. Środkowa prycza służyła 
nam jako miejsce do spania i prze-
bywania, gdyż nie wolno było cho-
dzić. Na górnej, najzimniejszej pry-
czy przeważnie przebywali dorośli. 
Powoli próbowaliśmy poznać na-
szych towarzyszy niedoli, nie byli 
to jednak ludzie z naszej osady. 
Przez cały czas postoju byliśmy 

zamknięci, musieliśmy więc zała-
twiać swoje potrzeby fizjologiczne 
przez dziurę w podłodze wagonu. 
Następnego dnia zawiesiliśmy nad 
nią koc, aby zapewnić choć trochę 
intymności. W takich warunkach 
nie mogąc wyjść na zewnątrz spę-
dziliśmy w Nieświczu cztery doby. 

Pociąg ruszył w kierunku stacji 
Zdołbunów, gdzie przeładowano 
nas do radzieckich wagonów szero-
kotorowych. Wyjechaliśmy w nie-
znane. Pociąg jechał dzień i noc, za-
trzymywał się tylko na stacjach 
przeważnie w nocy. Wtedy pozwa-
lano wziąć gorącej wody, trochę 
węgla do piecyka i ruszaliśmy dalej 
w drogę. W naszym wagonie zda-
rzył się nieszczęśliwy wypadek. 
Młoda kobieta, Żydówka, siedząc 
na ostatniej pryczy w chwili gwał-
townego hamowania pociągu spadła 
na rozżarzony piec. Chwyciła 
obiema rękoma za rozpaloną rurę. 
Trudno było ją stamtąd oderwać, 
miała oparzoną strasznie twarz, rę-
ce, nogi, brzuch. Towarzysze niedo-
li próbowali pomóc dając jajka, 
środki opatrunkowe. Jednak dziew-
czyna w strasznych mękach zmarła 
następnego dnia. Po pewnym czasie 
pociąg zatrzymano, NKWD zabrało 
dziewczynę, a pociąg ruszył. 

Po trzech tygodniach podróży 
w nieludzkich warunkach, bez 
świeżego powietrza i wody doje-
chaliśmy do stacji Korjażma, gdzie 
ogłoszono koniec naszej podróży. 
Wyładowano nas. Czekały już sanie 
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tzw. kibitki i nadzorujący enkawu-
dziści. Umieszczono naszą rodzinę 
w trzech saniach. Uformował się 
konwój. Pierwsze sanie ruszyły 
w nieznanym kierunku. Tata, wujek 
i ja staliśmy na płozach z tyłu sań. 
Droga była nierówna, jechaliśmy 
rzeką, dookoła wyły wilki. Na 
przedzie grupy trzech sań był jeden 
powożący Rosjanin. W razie prze-
wrócenia się sań nie było możliwo-
ści zatrzymania konwoju. 

O godzinie 1 w nocy dojechali-
śmy do Charytonowa, gdzie uloko-
wano nas w domu kultury. Siedzie-

liśmy tam do rana na podłodze obok 
swoich tobołków, jeden przy dru-
gim. Rano zauważyliśmy obecność 
naszych sąsiadów: Kądzielów, Paw-
likowskich, Tuszewskich, Sierpiń-
skich. Byli również mieszkańcy in-
nych osad, a także Żydzi i Ukraiń-
cy. Tego samego dnia umieszczono 
nas w barakach, na stałe mieszka-
nie. 

Tak wyglądał początek naszej 
gehenny na wieloletnim zesłaniu 
w obcym kraju, na nieludzkiej zie-
mi. 

Losy mojej rodziny przedstawię czytelnikom w następnych numerach 
KRESOWYCH STANIC. 

 


