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Jak twierdzi Olga Tokarczuk: „Coś co się wydarza, a nie zostanie opowiedziane, przestaje istnieć i umiera”. Historia, którą 
chcesz „ocalić od zapomnienia” i przekazać ją innym. 

 

Dziecko Sybiru 
 
Każdy człowiek nosi w swoim sercu historię, którą pisze nieprzerwanie od momentu narodzin aż 
do śmierci. Ile serc, tyle przeróżnych historii. Jednak by którakolwiek z nich stała się czymś 
więcej niż tylko wspomnieniem, musi zostać opowiedziana. Przedstawiam zatem historię, obok 
której nie mogłam przejść obojętnie. Jest to historia niezwykłej miłości oraz równie niezwykłego 
dziecka. Dziecka Sybiru. 

– Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci 

– tymi słowami w sierpniu 1939 roku przypieczętowałam moją miłość do Edwarda. Gdy we 

wrześniu wybuchła wojna, już wiedzieliśmy, że noszę pod sercem nasze dzieciątko. Mimo 

tragicznych okoliczności, byliśmy ogromnie szczęśliwi, a myśl o ciąży dodawała nam sił. Z drugiej 

strony bałam się, w jakim świecie przyjdzie mi urodzić i wychowywać niemowlę.  

Edek w czasie wojny pełnił rolę lekarza wojskowego. By być blisko niego, zostałam 

sanitariuszką i pomagałam mu przy pracy. W październiku przeniesiono nas wraz z wojskiem do 

Białegostoku. Zamieszkaliśmy w małym pokoiku w starej kamienicy. Nie mogliśmy liczyć na 

prywatność, jako że był to pokój przejściowy, bo mieszkanie dzieliliśmy z innymi sanitariuszami. 

Mimo wszystko wystarczał nam fakt, że mieliśmy własny kąt i siebie nawzajem. 

Pewnego dnia przygotowywałam razem ze współlokatorkami obiad. Edek wyszedł jak co 

dzień rano do pracy, nie spodziewałam się więc zobaczyć go z powrotem przed zmrokiem. 

Nagle do kuchni wpadła Basia z piętra niżej. Przestraszona w pośpiechu zlustrowała 

pomieszczenie. Gdy jej wzrok zatrzymał się na mojej twarzy, szybko podbiegła i złapała mnie za 

rękę.   

– Wywożą go! Widziałam, jak prowadzili Edwarda do pociągu, którym Rosjanie wywożą 

polskich oficerów! – wyrzuciła jednym tchem.  

Całe moje ciało przeszył dreszcz. W jednej chwili rzuciłam wszystko i wybiegłam 

z mieszkania, po drodze łapiąc płaszcz. Skupiłam się tylko na jednym: „Muszę go jak najszybciej 

znaleźć”. Dobiegłam na dworzec i ujrzałam dziesiątki bydlęcych wagonów stojących jeden za 

drugim. Ogarnął mnie jeszcze większy lęk. Wpadłam do pociągu, wypatrując męża wśród setek 

innych mężczyzn stłoczonych w wagonach. 

W końcu go ujrzałam. Desperacko rzuciłam mu się w objęcia i dziękowałam Bogu, że jakimś 

cudem go znalazłam. Nie potrafię sobie wyobrazić, jak potoczyłoby się nasze życie, gdybym 

wtedy na niego nie trafiła. Prawdopodobnie zdruzgotana musiałabym wychowywać samotnie 

dziecko, nieustannie myśląc o losie, jaki mógł spotkać mojego męża. 

Mimo wszystko Edward nalegał, żebym jak najprędzej opuściła pociąg, nie chciał bowiem 

narażać mnie na niebezpieczeństwo. Nie wyobrażałam sobie jednak pozostawienia go tam, aby 
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- być może - już nigdy go nie zobaczyć. Dlatego zostałam, a już po chwili pociąg ruszył i zawiózł 

nas  w nieznane. Była to jedyna podróż poślubna, na którą dane nam było pojechać… 

Jak się okazało, wraz z oficerami zmierzaliśmy w stronę Katynia. Rosjanie potrzebowali ludzi 

wykształconych, w tym lekarzy, stąd też ich zainteresowanie osobą Edwarda.  

Podróż pociągiem dłużyła nam się w nieskończoność, miałam wrażenie, że wiele razy 

mdlałam z duchoty i odwodnienia. Jednak bardziej niż o swoje życie bałam się wtedy o zdrowie 

dziecka. Gdy dojechaliśmy na miejsce, Rosjanie odłączyli nas od reszty żołnierzy. Zaczęli wozić 

nas od jednego szpitala do drugiego, by sprawdzić kompetencje Edka. Tak trafiliśmy do 

Archangielska, gdzie mieliśmy osiedlić się na dłużej. 

Warunki, w jakich przyszło nam zamieszkać, przechodziły ludzkie pojęcie. Naszym 

schronieniem stała się ziemianka, w której jedyne źródło ciepła stanowił malutki piecyk. Nigdy 

nie zapomnę przejmującego zimna, które najdotkliwiej odczuwaliśmy w nocy. W tamtych 

momentach tęskniłam za naszym maleńkim pokoikiem w kamienicy.  

Co ciekawe, tubylcy wcale nie byli do nas wrogo nastawieni. Sami nie żyli w lepszych 

warunkach. Pewnego razu znajome Rosjanki zaproponowały mi, żebym pod osłoną nocy poszła 

z nimi zbierać jabłka. Na nasze nieszczęście złapano nas na kradzieży, a jako że tylko ja nie 

znałam języka i nie wiedziałam, jak się usprawiedliwić, zostałam aresztowana. Zmarznięta 

i przerażona trafiłam do celi. Dopiero gdy zaczęło świtać, a pierwsze promienie słońca zaczęły 

oświetlać pomieszczenie, na moich ustach zamarł niemy krzyk. Zamknięto mnie w... kostnicy! 

Dzięki Edkowi, który dowiedziawszy się o moim położeniu, błyskawicznie zareagował, 

zostałam po kilku dniach zwolniona z aresztu. Trauma pozostała jednak ze mną na zawsze. 

Innym razem, gdy szykowaliśmy się do snu w naszej ziemiance, z dworu dobiegły nas 

niecodzienne odgłosy i pomruki. Jakież było nasze zdziwienie, gdy wyjrzawszy z naszego 

schronienia, ujrzeliśmy wygłodniałego białego niedźwiedzia! 

Jednak największym wyzwaniem, z jakim miało nam przyjść się zmierzyć, pozostawało 

przyjście na świat maluszka. Powoli zbliżał się termin rozwiązania, a ja czułam się bardzo słaba. 

Płakałam nad losem, jaki miał spotkać nasze dziecko, nigdy bowiem nie wyobrażałam sobie, że 

będę musiała wychowywać je w tak potwornej nędzy.  

W końcu nadszedł ten dzień. Z pomocą przyszła nam znajoma Rosjanka ze szpitala, która 

pomogła mojemu mężowi odebrać poród. Gdy wycieńczona opadłam na zimne klepisko, 

położyli na mojej piersi drobną istotkę… To była dziewczynka.  

– Moja malutka – szepnęłam ze łzami w oczach i spojrzałam na Edka. Nigdy nie widziałam 

go tak wzruszonego. Moje serce zalała fala ciepła i zrozumiałam, jakim błogosławieństwem 

stała się dla nas w tej zimnej krainie nasza Danusia. 

Mimo wszystko nie było łatwo. Przez moje niedożywienie nie byłam w stanie karmić 

własnego dziecka mlekiem. Na szczęście znaleźli się dobrzy ludzie, którzy pomagali nam 

utrzymać Danusię przy życiu. Jedna Rosjanka, która również urodziła dziecko, przychodziła ją 

karmić. Gdy inne dzieci w wieku Danusi miały swoje ubranka, pieluchy i zabawki, my nie byliśmy 

w stanie zapewnić jej żadnej z tych rzeczy. Wciąż pamiętam, jak zamiast smoczka, gdy stawała 

się niespokojna, dawaliśmy jej nasączoną śliną szmatkę.  
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Danuta Konon ma dzisiaj 81 lat i mieszka w Oławie na Dolnym Śląsku. To tutaj rodzina 

Kononów osiedliła się, gdy wraz z armią Andersa przedostała się przez Iran do Polski. Pani 

Danuta zgodziła się przekazać mi niezwykłą historię swoich rodziców, którą, jak sama mówi, 

chce ocalić od zapomnienia. Ze łzami w oczach wspomina trud i poświęcenie, jakim wykazali się 

Helena i Edward, wychowując ją w przenikliwym mrozie Sybiru. Ja natomiast cieszę się, że 

mogłam w te wspomnienia tchnąć życie i przekazać je innym. 

 


