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Anna Kubajak

80 rocznica wywózek Polaków do Kazachstanu

W wyniku zawarcia między Polską a ZSRS traktatu ryskiego w 1921 r. spora część ludności polskiej 
znalazła się poza granicami odradzającej się Polski. Część z nich powróciła do kraju przodków, jednak 
większość, szczególnie pochodzenia chłopskiego, pozostała na swoich gospodarstwach. 

W latach 20. XX wieku w ZSRS pojawiła się koncepcja utworzenia obszarów autonomicznych 
(mapa). W 1929 r. powstał Rejon Narodowościowy im. J. Marchlewskiego tzw. „Marchlewszczyzna” 
na Ukrainie, a w 1932 r. „Dzierżyńszczyzna” na Białorusi. Rejony te miały stać się małą, wzorcową, ko-
munistyczną Polską. Tu miała się tworzyć komunistyczna rezerwa kadrowa dla działalności rewolucyj-
nej w Polsce. Powstały tam szkoły, biblioteki, polskojęzyczne wydawnictwa, które przesiąknięte były 
ideologią komunistyczną. Wprowadzono nową ortografi ę bez „naleciałości burżuazyjnych” polegającą 
na zapisie fonetycznym czyli „jak się mówi, tak się pisze”.

Na przełomie lat 1920/1930 zaczęto propagować kolektywizację. Propaganda sowiecka burżujów, 
ziemian, księży określała jako wrogów ludu (plakaty). Promowano racjonalny chów zwierząt (plakaty). 
Polscy chłopi nie dali się przekonać i stawili opór przeciw kolektywizacji. Również mimo walki z Ko-
ściołem ludzie potajemnie prowadzili praktyki religijne. 
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W latach 30. uznano tę akcję za nieudaną i podjęto intensywną propagandę antypolską. Postanowiono 
zlikwidować okręgi autonomiczne. Marchlewszczyznę zlikwidowano w 1935 r., zaś Dzierżyńszczyznę 
w 1937 r. Najpierw zaczęto wywozić ludzi na zesłanie do Kazachstanu (głównie z Marchlewszczyzny 
– rejon Żytomierza, Winnicy, Kamieńca Podolskiego), w mniejszym stopniu z Dzierżyńszczyzny (skąd 
większość ludzi wywieziono na Syberię). Zapewniano ich, że w Kazachstanie w miejscu osiedlenia 
będą mieli lepsze warunki niż te dotychczasowe, będą mieli gdzie mieszkać, wszystko jest przygoto-
wane. Ludności z pierwszych transportów pozwolono zabrać ze sobą narzędzia rolnicze, gospodarcze, 
żywność, odzież, konie, bydło, trzodę chlewną. Zabierali też obrazy świętych, różańce, książeczki do 
nabożeństwa. Ponieważ nie było to dozwolone i konfi skowane, ukrywano je np. w pościeli czy innych 
schowkach. 

Wywózka do Kazachstanu
Podróż pociągiem była długa (często kilka tygodni), uciążliwa. Zaczęło brakować żywności, ludzie 

zaczęli chorować, szczególnie dzieci i młodzież. Wagony były konwojowane, pod specjalnym nadzo-
rem. 

Na miejscu okazało się, że nic tam nie ma, tylko step. Sytuacja była tragiczna, gorsza niż w najbar-
dziej pesymistycznych oczekiwaniach. Co najgorsze nie było domów. Na miejscu witał ich żołnierz z 
czerwoną fl agą, wbity w ziemię pal z tabliczką z numerem „uczastka”, który zaznaczał gdzie przesie-
dleńcy na pustym stepie mają budować wieś. Poszczególne miejsca tego „osiedlenia”, czyli przyszłe 
wsie, leżały daleko od siebie. Mieszkańcy poszczególnych „uczastków” wsi nie mogli się ze sobą kon-
taktować. Życie przesiedleńców podlegało nadzorowi, połączone z wieloma ograniczeniami. Zesłań-
ców obejmował tzw. „komendancki czas”, co nie pozwalało im opuszczać swojego osiedla, bez zgody 
kierownika,

Przesiedleńcy, szczególnie z wywózek jesień 1936 r. do wiosny 1937 r. z rozpaczą patrzyli na to co 
zastali. Musieli zdążyć zbudować jakiś dach nad głową, bo zimy bywały tu srogie, a czasu mało. 

Wspomnienie jednego z zesłańców: „Przyszedł komendant budującego się osiedla (...) W skąpych 
słowach nakreślił im przyszłość. O tam, na końcu osady, za ostatnimi budującymi się domami, rosną 
wysokie krzewy burzanu. Tam zaczniecie budować dla siebie jakiś dach nad głową. Teraz geodeta wy-
mierzy wam prostokąty 3 na 4 metry. Na nich postawicie sobie lepianki. Między prostokątami – wspól-
na ściana Na każdej połowie zamieszkają po 2 rodziny. Rozumiem, że trochę przyciasno! Ostrzegawczo 
podniósł rękę słysząc szmery. Ale to chwilowo, kłócić się będziecie później! Stawiajcie ściany i przy-
krywajcie dachem. Dobrze ocieplajcie gliną – żeby – zanim zacznie się zima – wasze domy nie popły-
nęły z deszczem. Spieszcie się! Zima 
nie każe tutaj na siebie czekać i nie 
jest taka jak na Ukrainie, czy tam w 
waszej Polsce”. 

Aby wybudować cokolwiek, mając 
tak niewiele czasu, ludzie pracowali 
od świtu do nocy, by zdążyć przed je-
siennymi słotami, po których następo-
wała lodowata, wietrzna zima. Dom z samanu (fot. Karol Wituszyński)
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Na czas budowy lepianek dano im 
namioty. Pisze to w liście do bliskich 
jeden z zesłańców.

„Wyładowano nas w pustym stepie, 
gdzie widać tylko niebo i ziemię. Miesz-
kamy w namiotach. Trzeci dzień pada, 
namioty przeciekają, więc jest bardzo 
zimno i siedzimy w wierzchnich ubra-
niach. Niczego tu nie posiano. Pojawił 
się tyfus i dużo dzieci umiera, bywa, że 
jest po 2–3 zmarłych dziennie.

Urządziliśmy się w namiotach po 7 
rodzin. W namiocie straszna ciasnota. 
Bydło stoi pod gołym niebem. Nie ma tu żadnych szkół i nie ma gdzie się uczyć. Dobre jest tylko to, że 
jest dużo towaru, ale brakuje pieniędzy, żeby go kupić. Podczas przesiedlenia obiecali nam kredyty, a 
tu nie dali ani jednej kopiejki. 

Jechaliśmy przez 9 dni. Na stacji Taincza wyładowali nas w szczerym polu i leżeliśmy pod gołym 
niebem przez 4 dni, potem zawieźli nas 60 kilometrów dalej.[…] Wysadzili nas w szczerym polu, gdzie 
nic nie ma. Spaliśmy pod gołym niebem cały tydzień, a potem rozłożyli nam namioty – jedną sztukę na 
25 rodzin.”

Kazachowie, którzy tam mieszkali, wiedzieli że Polacy zostali tu przywiezieni pod przymusem. To 
dzięki ich pomocy w dużej mierze udało się zesłańcom przeżyć tę pierwszą zimę. Kazachowie sami 
doświadczyli, na początku lat 30. przymusową kolektywizację ich gospodarki pasterskiej, co skończyło 
się głodem, podczas którego zmarło około 1 miliona osób, a duża część Kazachów, po spacyfi kowaniu 
ich ruchów wolnościowych, uciekła do Chin i Mongolii. 

Polacy zostali tu przywie-
zieni by zagospodarować rolni-
czo te stepowe ziemie. Rolę tę 
wyznaczono im, jako dobrym 
rolnikom. Ale władze ZSRS 
miały też drugi cel – rozbicie 
skupisk polskich, które sku-
tecznie, w swoich ojczystych 
wsiach, opierały się kolekty-
wizacji i zachowały wiarę. Cel 
ten łatwo było władzom komu-
nistycznym osiągnąć na rozle-
głych stepach Kazachstanu. 

Śmiertelność była bardzo 
wysoka. Fatalne warunki higie-
niczne powodowały, że szerzy-

Dom z samanu zachowany do czasów współczesnych (fot. Janusz Kamocki)

Pracownicy kołchozu „Gwiazda Komuny” z Zielonego Gaju, w którym pracowali Polacy 
deportowani w 1936 r. z Ukrainy
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ły się choroby zakaźne, pleniły się insekty, brak było leków, lekarzy, środków czystości, a warunki życia 
były straszne. Zimą ludzie umierali z wyziębienia, gdyż pośpiesznie sklecone ziemianki nie dawały, tak 
potrzebnego zimą ciepła. A temperatura zimą osiągała nieraz –35%. Bywały dni, że np. w osiedlu, gdzie 
mieszkało 500 rodzin, umierało kilkanaście osób. 

W kolejnych latach Polacy powoli zagospodarowywali się. Drzewa tam nie było. Kazachowie uczy-
li ich jak budować domy z samanu (wytwarzanego z łajna krowiego). Dachy kryto trzciną rosnącą w 
mokrych miejscach. Polacy nauczyli się też od Kazachów jak przygotować opał na zimę tzw. kiziaki 
z nawozu bydlęcego wymieszanego ze słomą, a potem, w postaci małych kostek, suszone. 

Polacy natomiast uczyli Kazachów jak uprawiać warzywa w ogródku. Niektórzy Polacy mieszkali 
na początku w aułach kazachskich. 

Wędrujący księża
Na stepie zakładano kołchozy, w których pracowali zesłańcy. 
Religia była zwalczana jako „opium dla ludu”. Jednak tajne 

życie religijne istniało. Nie było księży, ale ludzie gromadzili się 
potajemnie w określonych domach na wspólnych modlitwach. 
Prowadziły je na ogół starsze kobiety tzw. „babuszki”. Modli-
twy, pieśni, wiara pozwoliły przetrwać językowi ojczystemu 
wśród dzieci, młodzieży. Księża u nich zjawili się dopiero po 
zaatakowaniu ZSRS przez Niemców i podpisaniu umowy Sikor-
ski-Majski w 1941 r., Polacy odzyskali wolność i pozostawili 
za sobą łagry, więzienia. Wędrując przez Kazachstan do Armii 
Andersa napotykali na polskie wsie zesłańców z lat 30., o któ-
rych istnieniu w ogóle nie wiedzieli. Spotkania te polscy zesłań-
cy bardzo przeżywali. Jednak oni nie odzyskali wolności, gdyż 
przed wybuchem II wojny światowej byli obywatelami ZSRS. 
Księża ci, mimo negatywnego stanowiska miejscowych władz, 
odbywali duszpasterskie wędrówki. Dla mieszkających tam Po-
laków, niespodziewane pojawienie się księdza w kołchozowym posiołku było umocnieniem trwania 
w wierze, utrzymania nadziei powrotu z zesłania do Ojczyzny. Oto opis nabożeństwa w jednej z osad 
stepowych w Kazachstanie.

„To co zobaczyliśmy, rzuciło nas od razu na kolana. Ołtarz zbudowany na stepie przez Polaków. 
Pięknie umajony polnymi kwiatami i… biel. W promieniach słońca biel płótna, którym udekorowany 
był ołtarz, i kwiaty lśniły z daleka, a jednocześnie było to dla nas miejsce święte. Wyszedł ksiądz, Polak, 
w prawdziwym ornacie, stanął na podwyższeniu ołtarza, rozłożył ręce i w tym momencie nad stepem 
popłynął jeden szloch. Ludzie nie wytrzymali nerwowo, zbyt dużo tu przeżyli, zbyt długo czekali na tę 
chwilę, gdy będą mogli być tak blisko polskiego księdza. A przybyło tu bardzo dużo Polaków, ściągnęli 
tutaj ze wszystkich zakątków Kazachstanu. Nieraz szli dwa, do trzech dni, chcieli tu być, chcieli pomo-
dlić się i wyspowiadać oraz przyjąć Komunię Świętą. 

Był to uroczysty dzień dla Polaków, a jednocześnie wzruszający. Niektórzy przez całą mszę leżeli 
krzyżem na trawie przed ołtarzem. Wszyscy głośno powtarzali za księdzem słowa modlitwy, prosili pana 

Zachowany do dzisiaj ołtarzyk domowy
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Boga o pomoc, o udzielenie łaski powrotu do kraju. Ksiądz wygłosił na stepie do polskich kobiet, dzie-
ci i starców, tych, którzy jeszcze przeżyli, wzruszające kazanie. Mówił o umęczeniu polskiego narodu, 
sięgnął do dziejów naszej historii, wskazał na to, że Polacy nigdy nie utracili wiary, pomimo trudnych 
w wielu przypadkach losów naszej Ojczyzny. Zawsze szli z Bogiem przeciw różnym najeźdźcom. Naj-
wspanialszym momentem tej uroczystości był… śpiew, śpiew pieśni kościelnych tysięcy ludzi. Śpiewali 
na stepie, wydawało się, że śpiewa cała ludzkość na globie ziemskim:

Matko Najświętsza, do serca twego
Mieczem boleści wskroś przeszytego
Wołajmy wszyscy z jękiem, ze łzami…,
Matko Najświętsza, módl się za nami…
Słowa tej pieśni rozchodziły się po całym stepie, ludzie płakali ze wzruszenia, każdemu ściekały łzy 

po policzkach, przy czym ściskali się, życzyli sobie szybkiego powrotu do Polski.”

O ogromnej potrzebie posługi duszpasterskiej, którą sprawowali wędrujący księża mogą świadczyć 
wspomnienia ks. Lucjana Łuszczka, po odwiedzinach w osadach stepowych:

„Objazd mój mogę nazwać śmiało triumfem wia-
ry i polskości. Z jakim szczęściem, wprost z entuzja-
zmem, przyjmowano wszędzie Kapłana polskiego, 
tego opisać się nie da […]. Nabożeństwa urządza-
ne dla Polaków ściągają również dziesiątki ruskich, 
którzy czuli się wprost uszczęśliwieni, że mogą po 
tylu latach spełnić swoje pragnienie, przystąpić do 
Sakramentów św., ochrzcić dzieci…, oczywiście od-
bywało się to w ogonku. Nawet ludzie zdawałoby się 
niewierzący odnajdywali często w tych dniach swoją 
wiarę. Drzemie ta wiara w głębinach duszy rosyj-
skiej i czeka tylko na iskrę, na wyzwolenie. W czasie 
mego objazdu przejeżdżałem do posiołka składają-
cego się z samych prawie Niemców. Żyje tam kilka 
rodzin polskich. Niemcy katolicy przyjęli mnie nad-
zwyczaj serdecznie […] Byłem tam pięć dni. Niemcy, 
ale zwłaszcza Niemki, brały udział we wszystkich na-
bożeństwach.[…] Patrząc na ich wiarę żywą, świe-
żą, zdawało mi się, że przeżywam pierwsze wieki 
chrześcijaństwa i życie pierwszych chrześcijan. Po 
12 latach braku kapłana wśród nich, braku wszelkiej 
pociechy religijnej, przecież ci ludzie zachowali podziwu godną wiarę i tradycje swoje.”

Większość księży wyjechało z ZSRS z Armią Andersa. Jednak kilku z nich pozostało. Byli to m.in. 
ks. Władysław Bukowiński (jego beatyfi kacja ma się odbyć we wrześniu br.) nazywany apostołem 
Kazachstanu, ks. Józef Kuczyński, ks. Bronisław Drzepecki, o. Serafi n Kaszuba, o. Albin Janocha. 

Ks. Józef Kuczyński, ks. Bronisław Drzepecki i ks. Władysław 
Bukowiński
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Byli to wędrujący księża, którzy objeżdżali cały Ka-
zachstan docierając do najdalszych posiołków, gdzie 
byli Polacy i inni katolicy innych narodowości (np. 
Niemcy). Msze św. sprawowali w prywatnych do-
mach, gdzie robiono ołtarzyk domowy (fot.). Tam 
ksiądz w tajemnicy przed władzami odprawiał Msze 
św. Księża za tę posługę spędzili wiele lat w łagrach. 
Np. ks. Wł. Bukowiński aresztowany 2-krotnie, spę-
dził w łagrach łącznie 17 lat. Podobnie pozostali 
księża. Jednak nie poddawali się. Po zwolnieniu z 
łagrów, wracali do Kazachstanu i swej pracy dusz-
pasterskiej.

Po śmierci Stalina warunki się nieco poprawiły. 
Księży wypuszczono z łagrów i wrócili do Kazach-
stanu.

Wędrowali oni na dalekie odległości różnymi 
środkami lokomocji – pieszo, na wielbłądzie, kon-
no, czasem samochodem lub „arbą” (dwukołowym 
wozem konnym). O środki lokomocji starali się na 
ogół Polacy. Ksiądz przyjeżdżając do wsi spowiadał, 
chrzcił, przygotowywał do 1-szej Komunii św., za-
równo dzieci jak i dorosłych, udzielał ślubów. Polacy ci nie mogli wyjechać z ZSRS również po wojnie 
do Polski, gdyż przed wojną byli obywatelami ZSRS. 

Zmieniło się to dopiero w latach 90. XX w. Tęsknili za Ojczyzną. Mieli nadzieję na szybki powrót do 
Ojczyzny. Tymczasem do tej pory tylko bardzo nielicznej grupie Polaków z Kazachstanu umożliwiono 
powrót do Polski. Natomiast Rosjanie zachęcają ich do osiedlenia się w Rosji. Ocenia się, że około 
30 tys. Polaków przyjęło tą ofertę. Osiedlają się na ogół na Syberii. Otrzymują domy czy mieszkania, 
zapomogi, pracę. Podobnie znaczna ich część została zaproszona na Białoruś. Tam również otrzymali 
pomoc w zagospodarowaniu się, ponadto dom, pracę. Niemniej nadal spora grupa Polaków oczekuje na 
przyjazd do Polski. Powinniśmy czuć, że jest to nasz obowiązek umożliwić im powrót do Ojczyzny. 

Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Kazachstanie 
Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Kazachstanie odbyła się w dniach 22-25 września 2001 r. 

Spotkał się z prezydentem Kazachstanu, a również ze społecznością polską. 
Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie nabożeństwa w Astanie 23 września 2001 r. powiedział do Po-

laków: „Z wielką radością patrzę na was i Bogu dziękuję, że dane mi jest być pośród was. Zawsze żywo 
interesowałem się waszym losem. Wiele mi mówił o was niezapomniany ks. Władysław Bukowiński, 
którego wielokrotnie spotykałem i zawsze podziwiałem za kapłańską wierność i apostolski zapał. Był 
szczególnie związany z Karagandą, ale opowiadał mi o życiu was wszystkich. Pragnę was zapewnić, że 
nigdy nie byliście zapomniani w moim sercu. Codziennie w modlitwie zawierzałem was i cały Kościół 
w Kazachstanie dobroci Boga. Dziękuje Mu za was, za to, że nieustannie dawał wam tę moc Ducha 

O. Serafi n Kaszuba
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Świętego, dzięki której zachowaliście wiarę Ojców mimo różnych doświadczeń i prześladowań. I wam z 
serca dziękuję za tę wierność Chrystusowi i Kościołowi. Proszę was nie ustawajcie w dawaniu takiego 
świadectwa. 

Matce Najświętszej zawierzam waszą przyszłość. Niech będzie ona pomyślna i szczęśliwa. Budowa-
na w duchu wzajemnej miłości. Niech dobry Bóg obfi cie wam błogosławi.” 

Ważna dla katolików w Kazachstanie była konsekracja kościoła w Pietropawłowsku w 2002 r. Został 
on zbudowany w 1911 r. (to najstarszy i jedyny do tej pory kościół rzymsko-katolicki). Po rewolucji 
został zabrany wiernym. Oddano go w 1998 r. Jest on pomnikiem katolicyzmu w Kazachstanie. 

Obecnie powstają tam nowe kościoły i kaplice. Z powstaniem kościoła w Oziernoje, w miejscowo-
ści położonej na stepie w północnym Kazachstanie, powstałej w 1936 r. na tzw. surowym korzeniu, po 
przesiedleniu tu Polaków z Ukrainy, związany jest cud. W 1941 r. w marcu wielu ludzi cierpiało głód, 
nagle z topniejącego śniegu powstało jezioro, a w nim pojawiły się w dużej ilości ryby. Uratowały one 

ludzi od głodu. Jezioro wyschło w 1955 r. W pobliżu wybudowano kościół pw. Matki Bożej Królowej 
Pokoju. Sanktuarium to jest miejscem kultu w azjatyckiej części byłego ZSRS. Co roku w sierpniu od-
bywa się tu spotkanie młodzieży z Azji Centralnej. 

Działania misyjne Kościoła katolickiego w Kazachstanie wspomagają odradzaniu się w nim tożsa-
mości narodowej polskiej diaspory.

W sanktuarium posługują polskie siostry – 
karmelitanki z Częstochowy. 

Miejscowi Polacy dla uczczenia pamięci ko-
munistycznych ofi ar, prześladowanych i zamor-
dowanych, zbudowali w 1998 r. 12 metrowy 
krzyż na tzw. Sopce Wołyńskiej koło Oziernoje 
i umieścili kamień z napisem: „Bogu chwała, 
ludziom pokój, męczennikom Królestwo Boże, 
narodowi kazachskiemu rozkwit”.

Krzyż na Sopce Wołyńskiej w Kazachstanie. Fot . ze zbiorów Sióstr 
Karmelitanek w Oziernoje

Kościół w Oziernoje (fot. Janusz Kamocki)Kościół w Oziernoje w trakcie budowy (fot. Janusz Kamocki)
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