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"To tak dużo, że szkoda mówić"  

Nazywam się Ajsza Szabanowicz, z domu Bogdanowicz. (...) Jestem córką osadnika wojskowego, 

piłsudczyka (...) mieszkaliśmy w Lachowiczach, powiat Baranowicze, województwo Nowogródek. (...) 

Ojciec za swoją walkę wojskową w 1920 roku otrzymał zamiast żołdu, ziemię. (...) 

 

Zabrali nas 10 lutego 1940 roku i wywieźli nas bardzo daleko. Jechaliśmy z Polski miesiąc czasu. 

Załadowali nas do bydlęcych wagonów (...) były tam specjalnie przygotowane prycze, wagony nieocieplone, 

była tylko koza - taki piecyk z rurą i dziurka na ubikację, na załatwianie się, nic więcej. Wpakowano nas tam 

w 48 osób (do naszego jednego wagonu). Każda taka półka (prycza) była na dwie rodziny. Im obojętnie było 

czy taka rodzina miała 6 osób, czy osiem, czy dziesięć. Okna były zakratowane. Wywozili nas w lutym i 

było 38 stopni mrozu. (...) Przyszli po nas w nocy, kazali się zbierać, u nas było sześcioro dzieci, ja miałam 9 

lat, brat 15, a najmłodszy brat rok z czymś. Nawet nie pozwolono nam wydoić krowy, aby nakarmić 

najmłodsze dziecko. W środku nocy trzeba było wszystkich ubrać, mogła zająć się tym tylko mama, 

ponieważ ojciec musiał mieć podniesione ręce, gdyż stał nad nim żołnierz z karabinem i w innym wypadku 

zastrzeliłby go. Mój brat wtedy miał 15 lat i chciał uciekać, ale niestety  nie udało mu się, został postrzelony 

w nogę i nie mógł się ruszać. Wkładali nas na nasze sanie, mama starała się ciepło ubrać dzieci i w 

pośpiechu łapała co tylko można, by zabrać ze sobą, by było nam ciepło. I o dziwo, udało jej się też pobiec 

do kurnika, pourywała kurom łby, nie wiem ile dokładnie jej się udało, schowała to do worka i przyniosła do 

sani i schowała na spodzie. Oprócz gospodarstwa rolnego, ojciec jeszcze miał garbarnię (wyrabiano tam 

cienką, miękką skórkę na rękawiczki, damskie buciki), matce udało się z tej garbarni przynieść kilka skór, na 

których mogła posadzić dzieci w saniach.  

 

Wyobrażacie sobie jaki był to strach? W środku nocy, ciemno, nie było światła tak jak dzisiaj, paliła 

się jedynie jedna lampa na cały dom. (...)  

 

Zawieźli nas do tych wagonów, załadowali, zamknęli drzwi na zasuwę, że nie można było wyjść. Do 

każdego wagonu miało zmieścić się osiem rodzin, bez względu na to jak liczne były to rodziny. Mój dziadek, 

ojciec mojego ojca, był emerytowanym kolejarzem, niegdyś zawiadowcą stacji w Wilnie. Nasze wagony 

natomiast stały na bocznicy tak długo, aż wszystkie rodziny zostały przywiezione. Dzięki "tatarskiemu 

telefonowi" i znajomościom i uprzejmości kolejarzy, dziadkowi udało się dostarczyć nam garnek 

nasmażonych kotletów zalanych tłuszczem, przygotowanych przez babcię. Dziadek chciał zabrać 

najmłodsze dziecko, tego najmłodszego braciszka naszego, który dla Rosjan też był "wrogiem narodu". 

Chciał zabrać pod kożuch chłopca, niestety matka nie potrafiła rozstać się z dzieckiem, płakała strasznie i nie 

oddała syna. (...) 

Jechaliśmy miesiąc czasu, na niektórych stacjach stawaliśmy, trzeba było nabrać wody. Swoje 

potrzeby musieliśmy załatwiać publicznie, w tej gromadzie, w której się jechało. Było smutno i zimno. 

Nie było czym palić, zatem gdy pociąg gdzieś się zatrzymywał, trzeba było natychmiast biec, by zdążyć 

przynieść coś, czym można było napalić. Ale czy może mieć 9-cio letnie dziecko siły na takie coś? (...) Na 

jednej takiej stacji, również ja pobiegłam po drzewo... na tej zasuwce przy drzwiach wagonu jest też taki hak 

i musiałam powiesić się na nim spódnicą, bo pociąg ruszał beze mnie. Wciągnęli mnie do wagonu w 

ostatniej minucie... no i naturalnie dostałam lanie (śmiech), ale drzewo przyniosłam! Przy takiej ilości osób 

ciężko było dać każdemu szklankę herbaty, czy w ogóle przegotowanej wody. Kiedy stawaliśmy na tych 

stacjach, to tylko jedna osoba z rodziny mogła wziąć wiadro i pójść nabrać wody ze studni. Bywało tak, że 

podczas postoju nie wszyscy zdążyli, gdyż kolejka była długa, gdy tych wagonów było powiedzmy ze 

dwadzieścia. Trzeba było rzucić wszystko i biec z powrotem do pociągu. (...)  
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Bardzo dużo dzieci umierało. Oni otwierali drzwi i wyrzucali na zewnątrz. Nikt nie wie gdzie 

pogrzebane, kto i jak. (...) Okienko małe, duszno, wszystko zaparowane. Kuchenka tylko lekko ogrzewała 

pomieszczenie, nie wolno było otworzyć okna, mimo, że było zakratowane.  

 

Dotarliśmy pod góry Ural. Podstawili tam ZIŁ, samochód ciężarowy z otwartą przyczepą i 

kazali wszystkim wchodzić, w tyle osób ile się zmieści, by tak jechać aż za Ural. (...) Wyrzucili nas na 

śnieg, a śnieg sięgał do pasa i powiedzieli "no to teraz żyjcie i bogaćcie się". (...) Mężczyźni zaczęli 

budować ze śniegu coś na kształt lepianek, najpierw układali gałęzie drzew, potem śnieg, polewali wodą, by 

zamarzła i zrobił się lód. Lato zaczynało się w maju, topniał śnieg, a w czerwcu zaczynało coś kwitnąć. (...) 

Mężczyźni cały czas musieli jako niewolnicy pracować w lesie. Gdy wychodzili i wracali było ciemno, 

brakowało słońca, witaminy C i D. Po jakimś czasie zaczęli chorować na kurzą ślepotę. (...) Przebywaliśmy 

w tym pasiołku, "osiedlu" około 3 lat. W 1943, generał Sikorski wyjednał u Stalina, by zwolnić Polaków. Ale 

zanim to, opowiem jeszcze o życiu tam. 

 

Co jedliśmy? Wodę robiliśmy ze śniegu, bo studnia zamarzała. Każde dziecko otrzymywało 15 

dag chleba dziennie, a pracownicy, którzy pracowali w lesie - 0,5 kg, nic więcej, absolutnie nic. 

Mieliśmy jeszcze resztę tego, co przywieźliśmy z domu. Najmłodszy braciszek zmarł na koklusz. (...) 

Matka musiała nieść go na rękach 12 km na najbliższy cmentarz, po otrzymaniu od urzędnika aktu 

zgonu, samodzielnie w zamarzniętej ziemi wykopać dół, by pochować swoje dziecko, zostawić je i 

wrócić z powrotem do pracy. (...) Praca w lesie była bardzo ciężka, a resztek drewna nie wolno było zabrać 

by ogrzać się w "domu". (...) Ludzie stali w kolejce po chleb do kantyny, trzeba było mieć kartki, by coś 

dostać. Brakowało soli, ludzie bardzo bez niej puchli. Mając 10 lat musiałam kraść. Zbieraliśmy obierki 

ziemniaków ze śmietniska, kradliśmy ziemniaki z kołchozu. Mama gotowała zupę z chleba i obierek. 

Najbliższe osiedle było 60 km stamtąd. (...) Pewnego dnia przy pracy ojciec wpadł do rzeki, do lodowatej 

wody, Polacy wyciągnęli go na brzeg, na koniec zmiany powiadomili rodzinę, czyli nas, pobiegliśmy tam, 

położyliśmy go na dwie deski i ciągnęliśmy do domu, nacieraliśmy śniegiem i uratowaliśmy go. (...) 

 

 Nad rzeką można było zbierać jagody, grzyby, ale było wielkie niebezpieczeństwo, ponieważ tam 

były dzikie zwierzęta. Maliny jak rosły dzikie też, i niebezpieczeństwo takie było, że byliśmy ciągle głodni, 

więc trzeba było iść, jak się szło i zobaczyło się maliny, to się tak długo jadło aż zaczęło się wymiotować, bo 

to tak u dzieci jest(...). No były niedźwiedzie, niedźwiedzice szczególnie były bardzo niebezpieczne. W tym 

czasie też przywieźli z Krymu, ludzi z Krymu, też całe rodziny(...). Nie było gdzie ich podziać i nad rzekę 

ich posadzili, oni zaczęli palić żeby było im cieplej (...). I ja popadłam w ten sposób, że poszłam po jagody z 

taką Rosjanką i ona mnie gdzieś się zapodziała (...). Widzę jak coś czarnego tam nachylonego, na jagody 

czarne, a niedźwiedzie lubią też jagody czarne, też zbierają. I wołałam do niej, podeszłam, a to 

niedźwiedzica. Boże! Biegiem i przez rzekę już przeszłam na drugą stronę. To jak teraz z tego bagna, a tam 

troszkę bagno (...) przelecieć na drugą stronę. Biegłam co sił, no ale naturalnie miałam wtedy (...) 13 lat. I 

biegłam szybko jak mogłam, a ona potrafi tak zrobić, że chwyciła drzewko, takie które ona mogła i tym 

drzewkiem, tylko że ona człap, człap, człap a ja jak szalona, jak szalona po prostu. I do rzeki, przez tą rzekę 

taka kładka była (...) przeleciałam i prosto na tych krymskich tatarów(...).   A poza tym głodni, oni nie 

rozróżniali kto, kto i co. I jak zobaczyli, że ja z tym koszykiem (...) to za mną biegiem, a ja dalej, jak 

przyleciałam do tego domu gdzie byliśmy, upadłam i byłam trup. Tydzień czasu w ogóle nie odzyskałam 

nawet przytomności, tak , tak, tak strasznie przeżyłam to, te biegi. 
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 Mieszkając tam, to się nazywało Kozie Jereczka (...). Tam ja pracowałam przy piłowaniu drzewa i to 

nie prawda, że Rosjanie mówią, że oni dzieci nie zatrudniają. Musieliśmy pracować, skończywszy 12 lat. 

Musiałam iść do pracy, wtedy owszem dostawałam pół  kilograma chleba. Ale cała grupa nas, tych naszych 

rówieśników, musieliśmy przywieźć z lasu drzewo zdechłym koniem, którego popychaliśmy konia i te 

drzewo i wieźliśmy. Potem piłować na (...) kawałeczki. 

 

 Rosjanie byli bardzo dobrzy, życzliwi ludzie i bardzo współczujący, bo przeszli to wszystko. 

 W tej szkole <o polskiej szkole> musieliśmy sami wszystko zrobić. Kucharka była, tak, polka 

naturalnie, którejś matka. Musieliśmy iść po wodę do studni, przywieźć tą wodę. Zrobić porządek w salach 

(...) i tych innych pomieszczeniach, w których mieszkaliśmy. Nie pamiętam tylko jak pranie wyglądało. Ale 

myślę, tak przyszło mi teraz do głowy, że to pranie to do kotła wrzucali bieliznę i wkładali palony popiół z 

drzewa i to wyciągało jakoś (...). Dawali nam raz w obiad zupę i każdemu z nas dawali (...) 15 deko chleba i 

te 15 deko musieliśmy podzielić na rano i na wieczór. (...) Wiecznie byliśmy głodni, wiecznie. I oprócz tego 

jeszcze Rosjanie gonili nas do wyrwania, na przykład zbierania ziemniaków, marchwi w tych kołchozach 

(...). Cieszyliśmy się, że możemy wtedy coś ukraść, na przykład marchewkę, czy ziemniak (...). No i w ten 

sposób ratowaliśmy się jeszcze żywicą, a żywica najlepsza nie gorzka, żywica z modrzewia, bo tam już rosły 

modrzewie. No i sok z brzozy, tylko latem (...). Ja jeszcze byłam taka, (...) że zawsze szukałam jak idę w 

pole skrzyp polny, cebulę dziką, czosnek dziki. (...)  Tak przetrwaliśmy tam 2 lata. 

 

 Wtedy też przywieźli tych niemieckich niewolników, topili ich w Wołdze. No Wołga daje im wodę, 

rybę tam mają, a oni wrzucają (...) tych Niemców. To jest przerażające. (...) 

 

  W 1943 roku, dowiedzieliśmy się, że tworzy się polsko rosyjskie wojsko, wojsko 

kościuszkowskie. To było w Sielcach, w Rosji (...) i mój brat mając 17 lat uparł się, że on pójdzie i 

koniec. Miał wszystkiego dosyć, to na pewno i poszedł. I już nie wrócił. Pod Leninem zginął. W 

pierwszym boju polskie wojsko wysłali na pierwszy front pod leniono, to jest taka wieś i błoto tam, 

zaminowane to wszystko było, zaminowali i puścili polaków i bardzo dużo wtedy zginęło Polaków. On 

miał wtedy 17 i zginął (...). 

 

 Wracaliśmy również transportem kolejowym, bydlęcymi wagonami. Bo ja dotarłam jakoś, z 

trudem dotarłam do rodziców póki nie pojechali. Też mało nie zostałam, odrobinę i już by było koniec. Ja 

podbiegłam do drogi, a nas saniami wywozili, i rodzice już byli na saniach i on nie chciał się zatrzymać . I ja 

w ostatniej minucie, tylko ręce były na wozie i mama trzymała mnie za ręce i wciągnęła tam do środka.  A ja 

chciałam koniecznie ten prowiant dostać, bo przecież nic nie było jeść. Miesiąc jechaliśmy, cieszyliśmy się 

bardzo jak zobaczyliśmy bociany, wszyscy płakaliśmy. (...) A jeszcze na granicy ja miałam wielki kłopot, 

ponieważ na granicy Rosjanka mnie nie chciała przepuścić, ponieważ ja miałam na imię Ajsza (...), a ona 

powiedziała, że ona nie puści, bo ona nie wie co to jest za imię (...). Ojciec mówi tak nazwij ją garnek, byle 

tylko pojechać do Polski. (...) A potem niestety mieliśmy zamiar to zrobić, ale w sądzie trzeba płacić (...). 

 

      Stanął pociąg to wszystkie dzieci jak na zawołanie, do tego kotła i rękami, czy parzy czy nie 

parzy nie ma znaczenia, całe kartofle wybrali, do ostatniego ziemniaczka. Przyszedł kolejarz, jak zobaczył, 

bo to jego było, zaczął płakać. A ktoś pyta, czego on płacze, że mu ziemniaki zabrali? Nie mówi, żałuję, że 

nie mam dwóch kotłów, bo kto to widział, żeby te dzieci takie głodne były. 

      

  

 


