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Wstęp  

W dziejach stosunków Polski z Rosją wiek dwudziesty przyniósł wyjątkowo 
wiele tragicznych w skutkach wydarzeń. Układ o nieagresji zawarty pomiędzy Rzeszą 
Niemiecką a Związkiem Radzieckim 23 VIII 1939 r. otwierał drogę do rozpoczęcia 
agresji na II Rzeczpospolitą przez te oba totalitarne państwa. Zaatakowana z dwóch 
stron i opuszczona przez sojuszników Polska nie mogła skutecznie się obronić. Przez 
kolejne lata jej terytorium było areną wielu kategorii zbrodni: ludobójstwa, deportacji, 
wysiedleń, mordów, wynaradawiania. Z obszarów zajętych przez Armię Czerwoną 
Sowieci prowadzili masowe przesiedlenia na Wschód obywateli polskich, których uwa- 
żali za niepożądanych w nowej rzeczywistości geopolitycznej. W rezultacie czterech 
deportacji z lat 1940-1941 w głębi ZSRR „znalazło się” ok. 320 tys. mieszkańców Pol- 
ski. Zsyłki były jednak tylko jedną z form represji stosowanych wobec obywateli II RP. 
Poza przedwojenną granicę z ZSRR nasi rodacy jechali także jako m.in. więźniowie, 
łagiernicy czy jeńcy. Wielu z nich zmarło z wycieńczenia, głodu i pracy ponad siły. 
Szczególnie niebezpieczni z punktu widzenia władz radzieckich Polacy byli ekstermi-
nowani w ramach operacji katyńskiej wiosną 1940 r.  

Atak III Rzeszy na ZSRR w czerwcu 1941 r. przerwał ostatnią masową depor- 
tację i skłonił Sowietów do zawarcia porozumienia z polskim rządem na uchodźstwie  
o wznowieniu stosunków dyplomatycznych, utworzeniu Armii Polskiej i „amnestii”.
Jednak w kolejnych miesiącach stosunki polsko-radzieckie stopniowo się pogarszały.
Powodem były kontrowersje wokół przywracania Polakom zabranego im przez Sowie- 
tów obywatelstwa polskiego, zaciąg do Armii gen. Władysława Andersa i „zniknięcie”
tysięcy polskich oficerów, o których upominał się w rozmowie ze Stalinem gen. Wła- 
dysław Sikorski. Niesprzyjająca atmosfera polityczna i trudne warunki bytowe przesą- 
dziły w końcu o ewakuacji polskich żołnierzy (i towarzyszących im cywili) na Bliski
Wschód wiosną i latem 1942 r.

Tymczasem w ZSRR pozostała ćwierćmilionowa rzesza Polaków, która od 
kwietnia 1943 r. (tj. po zerwaniu przez Stalina stosunków dyplomatycznych z polskim 
rządem emigracyjnym) nie posiadała swojego oficjalnego przedstawicielstwa (nie li- 
cząc epizodu formalnej opieki nad nimi przez poselstwo australijskie). Radziecki dykta- 
tor realizował w tym czasie własny scenariusz na powojenny ład w Polsce i w Europie. 
Już w marcu 1943 r., pod jego patronatem, polscy komuniści i lewicowcy w ZSRR na 
czele z Wandą Wasilewską rozpoczęli tworzenie Związku Patriotów Polskich (ZPP). 
Organizacja ta miała stanowić bazę polityczną dla przyszłej, przyjaznej ZSRR władzy 
w powojennej Polsce. W kolejnych latach ZPP spełnił jednak, mimo ideologiczno- 
propagandowej, marksistowskiej formy, istotną rolę w udzielaniu zesłańcom wsparcia 
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materialnego, organizowaniu (lub odtwarzaniu) sieci placówek oświatowych i opiekuń- 
czych, czy wreszcie zorganizowaniu masowej repatriacji.  

Koncepcja sprowadzenia do Polski z głębi ZSRR wygnańców lat wojny poja- 
wiła się w środowisku polityków i działaczy współpracujących z Sowietami dopiero  
w drugiej połowie 1944 r., po powstaniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 
(PKWN) i zawarciu przez ten „rząd” umów przesiedleńczych z radzieckimi republika- 
mi Białorusi, Ukrainy i Litwy (odpowiednio 9 i 22 IX 1944 r.). Wówczas jednak So- 
wieci nie wyrażali zgody nawet na uregulowanie statusu prawnego ludności polskiej 
przebywającej w głębi terytorium ZSRR, którą uważali przecież za obywateli radziec- 
kich. Tymczasem liczba naszych rodaków, którzy trafiali pod straż na Wschodzie, 
wciąż rosła – trwały bowiem represje prowadzone przez NKWD-NKGB na tyłach Ar- 
mii Czerwonej.  

W marcu 1945 r. ambasador Polski (Rządu Tymczasowego) w Moskwie – 
Zygmunt Modzelewski – rozpoczął rozmowy z politykami radzieckimi o zawarciu po- 
rozumienia umożliwiającego powrót z głębi ZSRR różnych grup ludności polskiej. Miał 
jednak świadomość, że wpierw należy ustalić ich obywatelstwo oraz otoczyć opieką 
prawną i materialną. W ZSRR nie istniały wówczas polskie placówki konsularne,  
a terenowe zarządy ZPP nie mogły przecież oficjalnie reprezentować warszawskiego 
ośrodka władzy „ludowej”. W kolejnych projektach umowy Modzelewski i Aleksander 
Juszkiewicz (sekretarz odpowiedzialny Zarządu Głównego ZPP) forsowali koncepcję 
przeprowadzenia procedury zmiany obywatelstwa na zasadzie uznaniowej, a nie na 
podstawie dokumentacji urzędowej, której – jak się spodziewali – zesłańcy w większo- 
ści nie posiadali. Wysunięto także propozycję utworzenia Komisji Mieszanej, która 
mogłaby przywracać obywatelstwo polskie przyszłym repatriantom i nadzorowałaby 
akcję przesiedleńczą. Ponadto terenowe przedstawicielstwa Komisji posiadałyby  
w istocie uprawnienia polskich konsulatów w zakresie pomocy prawnej. Strona ra- 
dziecka realizowała jednak konsekwentnie koncepcję jednostronnego decydowania  
o tym, kto z „obywateli ZSRR” i na jakich zasadach mógłby ewentualnie starać się
o powrót do Polski.

6 VII 1945 r. w Moskwie została zawarta umowa, której pełny tytuł brzmi: 
„Umowa między Tymczasowym Rządem Jedności Narodowej RP i Rządem Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich o prawie zmiany obywatelstwa radzieckiego 
osób narodowości polskiej i żydowskiej, mieszkających w ZSRR i o ich ewakuacji do 
Polski, i o prawie zmiany obywatelstwa polskiego osób narodowości rosyjskiej, ukraiń- 
skiej białoruskiej, rusińskiej i litewskiej, mieszkających na terytorium Polski i o ich 
ewakuacji do ZSRR”. Udział Polaków w redakcji tekstu porozumienia był w zasadzie zni- 
komy. Umowa otwierała jednak prawną drogę do repatriacji zesłańców, ale tylko tych naro- 
dowości polskiej lub żydowskiej. Tym samym zdecydowano, że obywatele II RP  
o innym pochodzeniu (lub za takich arbitralnie uznanych) musieli pozostać w ZSRR.
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Artykuł 8 układu powoływał międzyrządową „Radziecko-Polską Komisję Mie- 
szaną” z siedzibą w Moskwie, w skład której miało wchodzić po trzech przedstawicieli 
każdej ze stron. Jej kompetencje zostały sformułowane nader ogólnie. Było to „współ- 
działanie w wykonaniu niniejszej Umowy”; „sporządzanie list wyjeżdżających”; „orga- 
nizacja wyjazdu z ZSRR do RP i z RP do ZSRR”. Ponadto Komisji przyznano prawo 
wyznaczenia swych pełnomocników w miejscach skupienia przyszłych repatriantów 
oraz ustalanie swojego budżetu (i budżetu pełnomocników). W Protokole do umowy 
znalazł się także zapis, że koszta obustronnych transferów zostaną obliczone przez Ko- 
misję Mieszaną i rozliczone w trybie oddzielnego porozumienia.   

Pod koniec lipca 1945 r. został mianowany skład Polskiej Delegacji w Komisji 
Mieszanej. Na jej czele stanął dr Henryk Wolpe, a wspomagali go Aleksander Juszkie- 
wicz i Irena Kuczyńska. Żadna z tych osób nie posiadała doświadczenia dyplomatycz- 
nego, ani też szczególnie mocno nie była zaangażowana w ruch lewicowy w przedwo- 
jennej Polsce (patrz biogramy). Juszkiewicz i Kuczyńska pełnili jednak odpowiedzialne 
funkcje w Zarządzie Głównym ZPP i raczej tym należy tłumaczyć ich kandydatury. Co 
interesujące, po 1941 r. uczestniczyli oni w działalności delegatur Ambasady RP  
w Kujbyszewie. Ten fragment ich życiorysu nie był przeszkodą, by niebawem „znaleźli 
się” w strukturach organizacji otwarcie potępiającej rząd Władysława Sikorskiego. 
Zapewne bez dostępu do personalnych materiałów zgromadzonych w archiwach rosyj- 
skich trudno będzie uzupełnić ich biogramy o informacje naświetlające ten dość enig- 
matyczny „zwrot” w karierze. Z kolei wybór H. Wolpego na przewodniczącego okazał 
się niezwykle trafny – szef Polskiej Delegacji był zdeterminowany by repatriować jak 
największą liczbę Polaków. Czy takie były intencje premiera TRJN, czy też nie potra- 
fiono znaleźć innego, bardziej doświadczonego w dyplomacji kandydata? Przebadane 
przeze mnie źródła nie pozwalają jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Skłaniam 
się jednak ku opinii, że do szefowania Delegacji H. Wolpego wytypował Z. Modzelew- 
ski, który już wiosną 1945 r. trafnie przewidywał poważne trudności formalne związane  
z repatriacją. Być może chciał, by Polskiej Delegacji przewodniczyła osoba przekonana 
o słuszności sprowadzenia do kraju ludności, którą przecież Sowieci wywieźli na 
Wschód jako „element antysocjalistyczny” oraz gotowa przeciwstawić się tendencjom 
ograniczającym repatriację.  

Warto dodać, że Polska Delegacja funkcjonowała przy Ambasadzie RP w stoli- 
cy ZSRR i ściśle współpracowała z Wydziałem Konsularnym placówki. Przez cały 
okres istnienia Komisji Mieszanej jej polska część urzędowała w Moskwie przy  
ul. Tołstoja 30. Niestety, wykorzystany przeze mnie materiał nie pozwala na odtworze-
nie życiorysów członków Radzieckiej Delegacji w Komisji Mieszanej. 

Faktycznymi realizatorami lipcowej umowy byli pracownicy i aktywiści tere- 
nowych zarządów ZPP. To oni prowadzili wielomiesięczne przygotowania do przesie- 
dlenia ponad 250 tys. rodaków znajdujących się w bardzo oddalonych od siebie  
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i rozproszonych skupiskach. Związek Patriotów Polskich zrealizował w zasadzie 
wszystkie etapy akcji repatriacyjnej: od informowania zesłańców o zasadach umowy  
z 6 VII 1945 r., po odprawę składów kolejowych do Polski. Z działaczy tej organizacji 
rekrutowali się także pełnomocnicy Polskiej Delegacji.  

Podpisanie układu o opcji (tj. procedurze zmiany obywatelstwa) i ewakuacji 
(bo przecież takiego sformułowania użyto w dokumencie) nie oznaczało, że droga do 
Polski stanęła przed zesłańcami otworem. Zbyt krótkie terminy na dopełnienie formal- 
ności i wyjazd (odpowiednio 1 XI i 31 XII 1945 r.), a przede wszystkim wymóg  
udowodnienia władzom radzieckim, że osoba ubiegająca się o prawo do powrotu do 
ojczyzny posiadała obywatelstwo polskie przed 17 IX 1939 r., podały w wątpliwość 
możliwość przeprowadzenia repatriacji. Jesienią 1945 r. powroty z wygnania na pod- 
stawie lipcowego układu były poważnie zagrożone. Interwencję dyplomatyczną podjął 
wówczas prof. Henryk Raabe – od września 1945 r. ambasador Polski w Moskwie. 
Dzięki jego determinacji Sowieci złagodzili swoje stanowisko i dopuścili do opcji także 
tych zesłańców, którzy nie posiadali wymaganych wcześniej „dowodów polskości”. 
Efektem działań ambasadora było podpisanie Protokołu dodatkowego do umowy  
z 6 VII 1945 r., co nastąpiło (według oficjalnych źródeł) 11 XI 1945 r. Na jego podstawie 
przedłużone zostały terminy składania podań o zmianę obywatelstwa (do 1 I 1946 r.)  
i wyjazdu do Polski (do 15 VI 1946 r.). Tymczasem faktyczna data podpisania doku- 
mentu to 20 XI 1945 r.  

Polska Delegacja w Polsko-Radzieckiej Komisji Mieszanej Do Spraw Ewakua- 
cji była ciałem odpowiedzialnym za realizację lipcowej umowy repatriacyjnej na szcze- 
blu centralnym. Odegrała znaczną rolę w rozwiązywaniu szeregu trudności (przede 
wszystkim prawnych) związanych z powrotem do kraju różnych grup Polaków, jednak 
nie należy zapominać, że wypracowane w Komisji Mieszanej ustalenia i tak ostatecznie 
wymagały akceptacji najwyższych władz na Kremlu. Z dokumentacji Polskiej Delega- 
cji można by wywnioskować, że jej pozycja wobec radzieckiej dyplomacji i administra- 
cji była dość silna. Niewątpliwie brano pod uwagę jej stanowisko, ale w totalitarnym 
Związku Radzieckim o losach Polaków decydowała przecież przede wszystkim wola 
Józefa Stalina.  

Działalność Polskiej Delegacji w Komisji Mieszanej można podzielić na kilka 
etapów. Do końca 1945 r. jej członkowie koncentrowali się na uproszczeniu procedury 
opcji. Otrzymali wówczas solidne wsparcie od ambasadora Raabego, który zabiegał 
o repatriację także innych grup ludności polskiej (m.in. aresztowanych i uwięzionych
w łagrach żołnierzy Armii Krajowej). Od stycznia do lipca 1946 r. trwało masowe prze- 
siedlenie, a zatem był to „najgorętszy”, drugi etap związany z realizacją umowy
z 6 VII 1945 r. Ponadto na początku 1946 r. Sowieci nie stawiali już przeszkód w mia- 
nowaniu terenowych pełnomocników Komisji Mieszanej (wcześniej nie godzili się,
by polscy przedstawiciele byli obecni podczas opcji). Zimą i wiosną 1946 r. Polska
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Delegacja skupiła się zatem na interwencjach w sprawie podań o zmianę obywatelstwa 
odrzuconych przez radzieckie komisje repatriacyjne (powołanych przez Sowietów  
w celu przyjmowania i rozpatrywania wniosków od zainteresowanych repatriacją).  

W lipcu 1946 r. władze ZSRR za pośrednictwem Radzieckiej Delegacji zako- 
munikowały Polakom, że zamierzają rozwiązać Komisję Mieszaną. Tymczasem do 
Polskiej Delegacji i do Ambasady RP napływały liczne prośby o interwencje w spra- 
wach osób, które z różnych przyczyn nie mogły się repatriować, a podlegały działaniu 
umowy z 6 VII 1945 r. Od lata 1946 r. zespół Wolpego gromadził dane o Polakach 
znajdujących się w ZSRR, a sam przewodniczący usiłował przekonać Sowietów do 
zezwolenia na ich wyjazd do kraju. Na tym tle narastał wyraźny konflikt w Komisji 
Mieszanej, który skutkował tym, że organ ten przestał się zbierać na posiedzeniach. 
Wolpe utracił wówczas także politycznego sprzymierzeńca i patrona repatriacji – jesie- 
nią 1945 r. do kraju został odwołany Henryk Raabe, a Warszawa nie mianowała w Mo- 
skwie nowego ambasadora. Impas przerwało dopiero porozumienie pomiędzy Józefem 
Cyrankiewiczem a Andriejem Wyszynskim z 5 i 11 marca 1947 r. o przedłużeniu dzia- 
łalności Komisji Mieszanej i prolongacie terminu składania podań opcyjnych przez 
Polaków znajdujących się w ZSRR. W kwietniu 1947 r. Komisja Mieszana wznowiła 
posiedzenia, ale skuteczność Polskiej Delegacji była już o wiele mniejsza. Nowy amba- 
sador RP – Marian Naszkowski – wyraźnie dążył do zakończenia spraw związanych  
z repatriacją. Na jego wniosek do kraju został odwołany Henryk Wolpe, a skład Delegacji 
zrekonstruowany. Nowym przewodniczącym został A. Juszkiewicz. Zmiany personalne 
nie wpłynęły korzystnie na efektywność pracy Polskiej Delegacji w ostatnim okresie jej 
funkcjonowania. Komisja Mieszana zakończyła swoją działalność w sierpniu 1947 r., 
ale dopiero w kwietniu 1949 r. Polska i ZSRR podpisały Protokół końcowy do umowy 
z 6 VII 1945 r. Powodem opóźnienia były sprawy związane z obliczeniem kosztów 
obustronnych transferów ludności po 1944 r. Ostatecznie ta kwestia znalazła swoje 
rozwiązanie – po długotrwałych i trudnych pertraktacjach – w układzie zawartym  
21 VII 1952 r. 

 ٭٭٭
Niniejszy tom zawiera 36 dokumentów, z których większość została wytwo-

rzona przez Polską Delegację w Komisji Mieszanej. Pochodzą one głównie z zasobów 
Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale także z Archiwum Akt Nowych. 
Przede wszystkim są to okresowe sprawozdania adresowane najczęściej do ministrów: 
Zygmunta Modzelewskiego i Władysława Wolskiego. Materiał sprawozdawczy stano- 
wi podstawową bazę wiedzy o działalności interesującej nas instytucji. Charakter uzu- 
pełniający stanowią notatki z rozmów, korespondencja, raporty i protokoły z posiedzeń. 
Wnoszą one wiele szczegółów dotyczących pracy Komisji Mieszanej, a także naświetlają 
szerszy kontekst działalności interwencyjnej polskiej dyplomacji w latach największego 
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natężenia radzieckich repersji wobec Polaków na Wschodzie po II wojnie światowej. 
Materiał ilustruje działalność Polskiej Delegacji na szczeblu centralnym, świadomie 
pominąłem zaś dokumenty wytworzone przez jej aparat terenowy. Opisane w źródłach 
wydarzenia miały miejsce w okresie krystalizowania się władzy „ludowej”, która nad 
Wisłą nie miałaby racji bytu, gdyby nie uzyskała wydatnego wsparcia Stalina i Armii 
Czerwonej. Radziecki dyktator widział rolę dyplomacji w zdominowanych przez siebie 
państwach jako fasadę, a nie rzeczywiste narzędzie polityki zagranicznej, zwłaszcza 
wobec Kremla. W przypadku stosunków polsko-radzieckich w latach 1945-1947 postę- 
powała „stalinizacja” dyplomacji Polski, przejawiająca się m.in. wycofywaniem się  
z aktywności w sprawach Polaków w ZSRR na rzecz kwestii politycznie neutralnych. 

W zamieszczonych w tomie dokumentach został zachowany oryginalny układ 
akapitów oraz pisownia charakterystycznych dla tych źródeł sformułowań – np. Strona 
Radziecka, Umowa Repatriacyjna, Kraj (o Polsce). Wszelkie ingerencje w tekst zostały 
umieszczone w nawiasach kwadratowych, natomiast nadpisania, notatki na margine- 
sach itp. oznaczono za pomocą przypisów tekstowych. Poprawek ortograficznych  
i interpunkcyjnych nie wyszczególniono. Wyróżnienia w oryginałach oddano za pomo- 
cą wytłuszczeń. Układ źródeł ma charakter chronologiczny i problemowy.  

Wojciech Marciniak 
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