
Tytuł: ,,Posiłek cenniejszy niż złoto”- historia Ireny Rydjan 

 

W poniższej pracy pragnę przedstawić panią Irenę Rydjan, postać nietuzinkową, kobietę 

kochającą historię ale przede wszystkim bardzo ciepłą osobę. Przeprowadzenie tego wywiadu było 

wielką przyjemnością i ogromnie cieszy mnie,że to właśnie ja mogłam wysłuchać historii życia pani 

Ireny.  

Na świat przyszła w 1929r. w Plechowie koło Nowogródka. Jak sama stwierdziła, dla niej 

wojna zaczęła się 20 września 1939r. w momencie wkroczenia wojsk sowieckich do rodzinnej 

miejscowości. W wyniku późniejszej rewizji przeprowadzonej w październiku tego samego roku, 

znaleziono książeczkę wojskową ojca pani Ireny, który był piłsudczykiem, dzień ten był ostatnim w 

którym widziała ona swojego ojca. Nie odnalazł się nawet po wojnie. Pani Irena uważa, choć to tylko 

plotka, iż został zamordowany na ,,drodze śmierci” z Mińska do Ihumenia w 1941r. Po aresztowaniu 

ojca, pani Irena wraz z matką, która była nauczycielką języków obcych, młodszym, 6-letnim bratem 

oraz dziadkiem zostali deportowani w głąb Rosji. 

Pani Irena 9 grudnia 1999r. została odznaczona Krzyżem Więźnia Politycznego. 

 

-Co działo się, gdy do waszej miejscowości wkroczyły wojska radzieckie? 

-Bolszewicy zaczęli rabować i zabierać z domu wszystko co miało jakąkolwiek wartość. Rosjanie 

przyjechali konno, ich wierzchowce były już zatarte i ledwo szły. Nasza rodzina miała hodowlę koni, 

Rosjanie zamienili swoje wygłodzone zwierzęta na nasze, zadbane. Mój ojciec był ułanem, więc dla 

niego koń był bardzo ważny. Ich konie były natomiast bardzo zaniedbane, gdy podaliśmy im owies, 

nie wiedziały co z nim zrobić, tak bardzo były zagłodzone i to było dla mnie najbardziej przykre. 

-Czy pamięta pani dzień deportacji?   

-Owszem, był ranek, 20 czerwca 1941r. NKWD obstawiło nasz dom, wyłamali drzwi i wdarli się do 

środka, wydali rozkaz opuszczenia posiadłości w ciągu 30 minut. Protokół spisany przez 

enkawudzistę mówił o tym, że zostaliśmy zakwalifikowani do zsyłki na Syberię na 20 lat.  

Moja mama od tamtego dnia aż do powrotu nie potrafiła radzić sobie z tą sytuacją. Przy życiu 

trzymała ją myśli, a raczej wiara w to, że nie spędzi na Syberii 20 lat. Ona wciąż tęskniła, ale nie za 

rodziną, nie za krajem, nie za Polską, a za Domem, wciąż powtarzała że tęskni za Domem. 

-Jakie rzeczy pozwolono wam ze sobą zabrać?  

-Nie pozwolili nam zabrać ze sobą niczego. Mieliśmy tylko to, w co byliśmy ubrani. Nie pozwolono 

nam nawet zejść do spiżarni, ażeby wziąć choć kilo cukru lub kaszy.Mojej mamie udało się jednak 

schować szkatułkę z biżuterią. Nie było tego wiele, ale miało to dla nas wartość sentymentalną.  

-Jak wyglądał transport? 

-Z domu zostaliśmy przewiezieni samochodem ciężarowym na rampę dworca kolejowego w 

Słonimie. Warunki były straszne, był to już czwarty transport, więc wagony pełne były pluskiew i 

wszy. Za toaletę służyła nam rura od piecyka centralnego. Okna wagonów były okratowane, drzwi 

zaryglowane od zewnątrz, a cały transport obstawiono żołnierzami z bagnetami i psami. Nasz 

transport w tym chyba jedynie był lepszy od tych wcześniejszych, że chociaż było ciepło, bo był już 

czerwiec. Bardzo dużo mieszkańców ze Słonimia przyszło na peron nas żegnać. Ubrani byli na 

czarno i machali nam czarnymi chustkami. W czasie podróży trwającej ponad miesiąc najbardziej 

dokuczliwe były głód i pasożyty. Dzieci prosiły żołnierzy: ,,pan, daj wody”, lecz nie było odzewu. 

-Do jakiej miejscowości państwo trafili?  

-Krasnojarski Kraj, a nasz kołchoz nosił nazwę ,,Nowe życie”. Bardzo trafne, o ile da się cudzysłów. 



-Jak pani mama radziła sobie z tą sytuacją? 

-Podupadła na zdrowiu, nie była przyzwyczajona do ciężkiej pracy. Choć nas nie pilnowano, co 

miesiąc musiała chodzić na posterunek NKWD, oddalony od miejsca naszego pobytu o jakieś 70 

kilometrów i potwierdzać swój pobyt. Miała przyjaciółkę, Rosjankę, imieniem Hanna, której 

zwierzyła się pewnego razu, że dłużej  już nie wytrzyma psychicznie, najpierw otruje dzieci, a 

później sama się powiesi. Rosjanka powiedziała mi to w tajemnicy i kazała pilnować mamy. 

-Jednak tego nie zrobiła, kiedy odzyskała nadzieję?  

- Gdy dostała kartę upoważniającą nas do powrotu do Domu.  

-Ten dokument stanowił dla niej swego rodzaju amulet, coś co trzymało ją przy życiu? 

-Tak, dla mamy amuletem stał się ten kawałek papieru, dokładniej mówiąc, dokument uprawniający 

obywateli narodowości polskiej i żydowskiej zamieszkałych na terenie Polski minimum 20 lat przed 

rokiem 1939r, do powrotu do kraju. Wtedy ozdrowiała i od tamtej pory już nie rozstawała się z tym 

dokumentem. 

Choć już 30 lipca 1941r, podpisano układ Sikorski-Majski, zdjęto z nas, jak ja to mówię, klątwę, już 

nie byliśmy więźniami, podobno byliśmy wolni, ale nikt nie miał zamiaru nas o tym poinformować. 

Dowiedzieliśmy się o tym w 1946r. Więc prawnie już pięć lat wcześniej byliśmy ,,wolnymi 

obywatelami”. 

-A pani miała jakiś amulet? 

-Nie, nie miałam. 

-Czym zajmowaliście się na Syberii? 

- Mężczyzn zabierali na wojnę, więc zostawali jedynie starcy, kobiety i dzieci. Moja mama 

przepowiadała kobietom, a to że listy od mężów dostaną, albo że coś się powiedzie. Wróżyła z ręki i 

z kart. Takim sposobem nieraz przynosiła do domu coś do jedzenia. Ja natomiast przez pewien czas 

zajmowałam się oporządzaniem owiec, pasłam je, doiłam.Później,gdy byłam starsza pracowałam w 

tajdze, przy wycince drzew. 

-Tam właśnie miała pani wypadek, o którym wspominała pani w innych wywiadach. Mogłaby 

pani opowiedzieć o tym coś więcej? 

-W 1944r. uderzyło mnie powalone drzewo, a ja wpadłam do rzeki.Gdy znalazłam się na dnie, 

zdążyłam jedynie pomyśleć że już nigdy nie zobaczę Polski. Jak i kto mnie uratował, tego nie wiem. 

Mówię, że sam pan Jezus mnie wyłowił z tej wody. Po wypadku leczyły mnie starsze Rosjanki, coś 

nade mną wróżyły, okładały ziołami i borsuczym sadłem. Jakoś wyzdrowiałam, choć bardzo bolały 

mnie plecy. Dopiero w Polsce dowiedziałam się, że w wyniku wypadku mam jedną martwą nerkę. 

-Jak wyglądała opieka zdrowotna? 

-Tam nie było lekarza, za to były syberyjskie choroby. Byli tam Czuwasze, u nich od pokoleń 

chorowało się na jaglicę, oni zaś mówili na nią: trachoma. Ja także miałam zaczerwienione oczy. 

Starsze osoby często doradzały, jak radzić sobie z poszczególnymi chorobami. Mnie poleciły 

przemywać oczy własnym moczem i tylko dlatego udało mi się uratować wzrok. 

Inną chorobą była cynga, inaczej szkorbut, większość ludności na to chorowała. 

Straszną chorobą był także świerzb. Ja jakoś sobie poradziłam, a nawet wyleczyłam swojego brata, 

świerzb tak go oblekł, że jedynym ratunkiem było wysmarowanie go dziegciem brzozowym, 

zrobiłam to, a później naniosłam słomy i posadziłam go na piecu chlebowym. Spędził tam całą dobę, 

jęcząc. Następnie wsadziłam go do beczki, nagotowałam ługu z popiołu brzozowego i umyłam, po 

tygodniu powtórzyłam to jeszcze raz. Myślę, że gdyby nie to, świerzb zjadłby go żywcem. Mojego 

dziadka zabił właśnie świerzb. Strasznie było słuchać jak mnie woła: ,,Ira, Ira, jaki ja głodny jestem”, 



a Ira sama nie ma co do gęby włożyć. Potem zmarł, w zimie, a ja razem z mamą pochowałyśmy go w 

skrzynce ze zbitych desek, w śniegu, nakrywając prowizoryczną trumnę bryłami lodu, ponieważ nikt 

nie był w stanie dokopać się do ziemi. 

-Co jedliście na Syberii? 

-To co było. Nieraz mamie udało się przynieść szklankę ziaren pszenicy, to była wielka radość, bo je 

wtedy na żelaznym piecyku podgrzewaliśmy i tak jedliśmy. Latem ten region obfitował w truskawki. 

Pamiętam też, że była tam czeremcha i można było jeść jej owoce, ale one rosły na samym szczycie 

drzewa. Roślina ta była giętka, nie łamała się. Starsze Rosjanki podsadziły mnie na drzewo, a ja 

weszłam na sam czubek. Pamiętam i przeżywam to do dzisiaj. Złapałam się mocno czubka drzewa, a 

nogi oderwałam i z tym czubkiem zleciałam na dół, a już tam złapali mnie za nogi i można było 

swobodnie zrywać owoce. Był to nie lada wyczyn. Zaś mój brat, gdy podrósł, łowił ryby. Pewnego 

razu złowił  chyba 3 kg szczupaka. Gdy zdobycz zobaczyła żona przewodniczącego kołchozu, 

odkupiła tego szczupaka za wiadro ziemniaków. Było to dla nas korzystniejsze, bo ziemniaki 

wystarczały nam na dłużej. 

-Pani brat był małym dzieckiem, gdy was zesłano. Co służyło za zabawki? 

-Zabawki robiło się samemu. Mój brat najbardziej lubił narty, które zrobił z dwóch klepek po beczce, 

sznurka i kołków. To właśnie była jego rozrywka. Gdy zaś był starszy, łowił ryby. 

-Czy na tamtych terenach religia była ważna? 

-Była to sprawa indywidualna, niczego nie zabraniano, choć trudno było obchodzić tam jakiekolwiek 

święta. Księży także tam nie było. 

-Jakie rzeczy były na Syberii najpotrzebniejsze, najbardziej pożądane?  

-Przyjechaliśmy tam w czerwcu, ale szybko przyszła zima. Najbardziej potrzebowaliśmy ciepłych 

ubrań i jedzenia. Co prawda mieliśmy żelazny piecyk opalany drzewem, akurat tego surowca w 

tajdze nie brakowało, ale trzeba było po niego chodzić do lasu. 

Nawet nasze pamiątki nie miały tam żadnej wartości. Moja mama swoją obrączkę oddała za wiadro 

ziemniaków. Zaś mój złoty krzyżyk, który dostałam od chrzestnego kupiła żona jakiegoś 

enkawudzisty, bo chciała zrobić sobie z niego koronkę na zęby. 

-Rzeczy materialne nie miały tam większego znaczenia?  

-Nie, tam tak naprawdę liczył się kawałek chleba. Złoto także nie miało znaczenia,  bo ziemniaki się 

zjadało, a złota przecież nie. 

-Jak wyglądał powrót do kraju? 

-Pamiętam jak wracaliśmy, też w wagonach, a warunki nie były dużo lepsze. Pomimo tego wszyscy 

jechali już w innych nastrojach, bo wracaliśmy do Polski. Już w Europie przestawili nasz wagon na 

boczny tor, naprzeciw znajdował się podobny do naszego wagon, z tą różnicą, że tam były kraty w 

oknach, a u nas już nie. Zobaczyłam wtedy młodą dziewczynę, przekazała mi kartkę o następującej 

treści: ,,Jestem Polką zesłaną na 10 lat, nie wiem, gdzie mnie wiozą, pochodzę z Łodzi. Proszę 

zawiadomić matkę.” Do dziś pamiętam jej imię i adres. Oczywiście po powrocie napisałyśmy na ten 

adres, otrzymałyśmy następującą odpowiedz: ,,Moja siostra Jadwiga nie żyje. Jestem Zofia, a co pani 

wie o mojej siostrzenicy, proszę napisać”. Moja mama bardzo to przeżyła. Nie mogła sobie poradzić 

z tym, że jedni wracają z nieludzkiej ziemi, a inni dopiero tam jadą, no i kto ich tam zsyłał, nas 

bolszewicy, ale przeż Polska jest już wolna, więc kto zsyłał ich? Do dziś się zastanawiam, co stało 

się z tamtą dziewczyną. 

 

 



-Posiada pani pamiątki z tamtego okresu? 

-Jedyną rzeczą, jaką z stamtąd zabraliśmy, o ile można to tak nazwać, był worek, który moja mama 

wykradła z kołchozu i przecięła, tworząc swego rodzaju spodnie dla mojego brata, w których 

przyjechał aż do Polski.  

Byłam także w posiadaniu zdjęć przedstawiających między innymi generała Andersa i fotografii 

polskich sierot, wyratowanych z Rosji w 1942r., ale oddałam je do muzeum Pamięci Sybiru w 

Białymstoku. Drzwi tego muzeum są dla mnie zawsze otwarte, w dzień i w nocy. 

-Czytając wcześniejsze wywiady zauważyłam że przywiązuje pani dużą wagę do szerzenia 

sybirackich historii. Jaki jest tego powód?  

-Ponieważ było to dla mnie wielkie przeżycie. Nie mogłam zrozumieć, jak Rosjanie mogli przyjść, 

zabrać nas z własnego domu i przez pięć lat zsyłki trzymać z dala od Polski. 

-Uważa pani Syberię za piękny region? 

-Na pewno. Tajga, rzeki, góry, a na nich drzewa, tak grube że dwóch mężczyzn ledwie oplatało je 

ramionami. W górach latem kwitnie wiele kwiatów, które u nas, w Polsce, widzimy jako rośliny 

ogrodowe, na przykład dalie, tam rosną dorodniejsze, na zboczach gór, naturalnie, czy też lwie 

paszcze o pięknych kielichach. Choć lato trwa tam jedynie 3 miesiące, cała roślinność zdąży 

zakwitnąć i wydać owoce, przed następnymi 9 miesiącami mrozów. Więc owszem, wbrew strasznej 

historii ten region jest naprawdę piękny. 

 -Żywi pani urazę do narodu rosyjskiego? 

-Żywiłabym urazę do bolszewików i tych wszystkich którzy zgotowali nam taki los, tych którzy 

wierzyli, że to jest słuszne, że takie jest prawo. Nie obwiniam narodu, a system. W moim życiu 

spotkałam wielu dobrych Rosjan, przyjaciółkę mamy, który przecież ostrzegając mnie, pewnie 

ocaliła mi życie. Nas przecież wieźli w wagonach na Syberię, a stamtąd, tymi samymi wagonami 

zabierano, jak ja to mówię, na rzeź, na wojnę tych młodych mężczyzn. Niczym także nie zawiniły te 

kobiety, które dostawały akty zgonów swoich bliskich. Kiedyś spotkałam żołnierza spod Stalingradu, 

bez nogi, rozmawiałam z nim, ale co on mógł powiedzieć? No wojna. Zwykli obywatele także nie 

byli do nas wrogo nastawieni. Uważam, że w większości byli i są to dobrzy ludzie, choć 

nieszczęśliwi z powodu ustroju politycznego. 

-Co pani zdaniem, bez względu na wiek, czy pochodzenie każdy powinien wiedzieć o Syberii?  

-Moim zdaniem każdy powinien wiedzieć czym była Syberia. Że jest to kawałek świata, który 

zaistniał jako miejsce zsyłki, że przez wiele lat istniał jako kara. Rosyjska piosenka mówi: ,,Tam 

więzienie wielkie, narodów w niej nie zliczyć, przez nią nikt nie przejdzie”. Na świecie jest wiele 

strasznych więzień i kar, ale Syberia jest jedynym, z którego nikt samodzielnie nie ucieknie. 

 

Historia pani Ireny jest jedną z wielu historii sybirackich. Każda z nich jest inna, wyjątkowa i 

każda zasługuje na poznanie oraz zapisanie. Swój udział w losach zesłańców mają też różne rzeczy, 

pamiątki, choć ich wartość zależy od okoliczności. Najlepiej przedstawiła to sama pani Irena 

mówiąc: ,,Pamiętam, jak mama przyjechała od delegata Kota, tego, od którego otrzymała dokument 

upoważniający nas do powrotu do Polski. Przywiozła nam 100 gramową czekoladę, a my z bratem 

ryczeliśmy rzewnymi łzami, dlaczego przywiozła nam czekoladę, a nie bochenek chleba?”.Gdy nie 

jesteśmy w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb, wszystko wokół, wszystkie przedmioty stają się 

nieistotne. Cztery strony to zdecydowanie z mało, by przedstawić historię pani Ireny. Jednego jestem 

pewna, to była najciekawsza lekcja historii, jaką kiedykolwiek miałam. 

                                                                                                Kinga Maguliszyn 


