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1. Porozumienia ''Wielkiej Trójki'' w kwestii Polski 

Los Polski był tematem wielokrotnych rozmów ’’Wielkiej Trójki’’. Konferencje w 

Teheranie, Jałcie I Poczdamie ostatecznie zadecydowały o systemie politycznym oraz granicach, 

w których miała egzystować powstająca z ruin nowa Polska. 

Konferencja w Teheranie była punktem zwrotnym w polityce anglo – amerykańsko - 

radzieckiej wobec Polski. Ona stworzyła bowiem tajne porozumienia szefów rządów trzech 

głównych mocarstw dotycząca wschodniej granicy Polski i pozycji radzieckiej na terenach 

wyzwolonych przez Armię Czerwoną. Żądanie Rosjan po raz pierwszy wysunięte w Teheranie w 

listopadzie 1943 roku dotyczące wschodniej granicy Polski zawsze pozostawało niezmienne i 

polegało na linii Curzona. Pierwsza oficjalna rozmowa na temat Polski w Teheranie odbyła się 

28 listopada 1943 roku, po oficjalnym obiedzie, podczas którego Churchill wstępnie ''w cztery 

oczy'' rozmawiał ze Stalinem. Wielka Brytania, powiedział, wypowiedziała wojnę z powodu 

Polski i Polska jest dla niej ważna. Ale - ''nic nie jest ważniejsze od bezpieczeństwa zachodniej 

granicy rosyjskiej''. Eden wtrącił, że ''ośmieliło'' go wcześniejsze oświadczenie Stalina, że Polacy 

będą mogli dojść aż po Odrę. Oznacza to, oświadczył, że terytorium utracone na Wschodzie 

zrekompensują Polsce tereny na Zachodzie. 

Podczas oficjalnej dyskusji na temat Polski poproszony przez Churchilla, aby sprecyzował 

swoje stanowisko, Stalin oznajmił, że nie może dopuścić, aby Polacy zajęli ziemie Ukraińców i 

Białorusinów: ziemie te zostały zwrócone Ukrainie i Białorusi w 1939 roku. 

Podczas spotkania w Teheranie nie wywarto na Stalinie żadnej presji w sprawie wznowienia 

stosunków dyplomatycznych z polskim rządem emigracyjnym w Londynie, a to z kolei 

pozwoliło Stalinowi realizować wobec Polski swoją politykę opartą na podporządkowanych 

sobie komunistach ze Związku Patriotów Polskich. Zawarte zostało także tajne nieformalne  

porozumienie brytyjsko-sowieckie, które uznawało przynależność do ZSSR wschodnich terenów 

II RP zajętych na podstawie paktu. 

W początku roku 1944 Armia Czerwona wkroczyła na tereny polskie. Rząd ZSRS nie 

uznawał jednak ani rezydującego w Londynie rządu polskiego, ani działającego w kraju 

Polskiego Państwa Podziemnego i jego ramienia zbrojnego w postaci Armii Krajowej. 
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Komenda Główna Armii Krajowej z kolei zrezygnowała z realizacji planowanego na 

początku wojny powstania zbrojnego  na rzecz przeprowadzenia planu ''Burza''. Przewidywał on 

wystąpienie w chwili zbliżania się frontu, przejęcie władzy działaczy państwa podziemnego. Był 

to plan nierealny. 

Następnie ZSRS doprowadził do osadzenia w Polsce. 21 lipca 1944 roku powołano Polski 

Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN). Naczelną zasadą w programie PKWN był sojusz z 

ZSRS, a zatem z innymi państwami Europy. Manifest PKWN, ogłoszony 22 lipca 1944 roku, 

mówił o potrzebie zlikwidowania trwającego od przeszło 400 lat sporu między Polakami a ich 

wschodnimi sąsiadami na podstawie uznania prawa narodów do samookreślenia. 

PKWN po swoim powołaniu  podpisał w Moskwie tajne porozumienie o nowej linii 

granicznej między obu państwami (27 VII 194) wzdłuż linii Curzona, tej, która rozgraniczała 

ZSRS i Rzeszę na mocy układu rozbiorowego z 29 września 1939 roku. 

W Moskwie 3-9 sierpnia przebywała delegacja rządu londyńskiego z premierem S. 

Mikołajczykiem na czele. Rozmowy zakończyły się fiaskiem. Sytuacji rządu nie poprawiło 

podjęte 1 sierpnia powstanie zbrojne w Warszawie. Moskwa skierowała do Lublina 

przedstawicieli trzech swoich republik, którzy podpisali z PKWN porozumienia o ewakuacji 

ludności (Białoruś i Ukraina 9 września oraz Litwa 22 września 1944 roku). 

Od sierpnia 1944 roku prowadzono rozmowy na temat rozwiązania sytuacji, jaką stanowił 

problem istnienia dwóch rządów polskich: PKWN i RP. W sierpniu i październiku 1944 roku 

między tymi ośrodkami prowadzono rozmowy, ale nie przyniosły żadnego rozwiązania. 

Mikołajczyk 23 listopada 1944 roku podał się do dymisji. Jego następcą został Tomasz 

Arciszewski, który Odmówił prowadzenia z Lublinem na temat rządu koalicyjnego. 

W grudniu 1944 roku rozpoczął się nowy etap rywalizacji między mocarstwami. Były 

prowadzone rozmowy pomiędzy Bierutem a Mikołajczykiem. Zdając sobie z wpływów 

Arciszewskiego, mocarstwa ograniczyły z nim swoje kontakty, opierając wszystkie kalkulacje na 

Mikołajczyku. 

Rząd ZSRS poparł projekt przekształcenia PKWN w Rząd Tymczasowy RP i wezwał Stany 

Zjednoczone i Wielką Brytanię do przyjęcia tej samej linii postępowania. Wymiana 

korespondencji na ten temat ujawniła raz jeszcze poważne rozbieżności między ''Wielką Trójką''. 

Na VI plenarnym posiedzeniu Krajowej Rady Narodowej w Lublinie, 31 grudnia 1944 roku, 

uchwalono ustawę o powołaniu Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej. Na czele 
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rządu stanął E. Osóbka Morawski. Rząd Tymczasowy RP został  uznany przez ZSRS , 

Czechosłowację i Jugosławię; wymienił przedstawicieli z Francją, nawiązał kontakty ze Szwecją 

i Włochami. 

4-11 lutego 1945 roku odbyła się konferencja krymska w Jałcie. Uzgodniono, że wschodnia 

granica Polski powinna biec wzdłuż linii Curzona z odchyleniem od niej w pewnych punktach 5-

8 km na korzyść Polski. Problem ten został załatwiony jeszcze w 1945 roku. Rząd Tymczasowy 

21 kwietnia podpisał z ZSRS układ o przyjaźni, pomocy i powojennej współpracy gospodarczej. 

Radio polskie z Londynu 29 kwietnia nadało protest polskiego rządu emigracyjnego. Ale ten 

protest nie wpłynął na dalszą działalność podporządkowanego ZSRS Rządu Tymczasowy Polski, 

który 16 sierpnia 1945 roku podpisał Umowę graniczną pomiędzy Polską i ZSRS. 

Mocarstwa składały zapewnienia, że utworzony Rząd Tymczasowy Jedności Narodowej 

uzyska ich uznanie i poparcie. Prace nad powołaniem Rządu Jedności Narodowej przeciągnęły 

się do końca czerwca 1945 roku. 

Wobec akceptacji ''linii Curzona'' w Jałcie (11 lutego 1945). Rezydujący do tego czasu 

właściwy rząd polski został zdezawuowany i stracił znaczenie na forum międzynarodowym. 

Rząd Arciszewskiego, który cały czas próbował ratować sytuację polityczną, na posiedzeniu 

13 lutego 1945 roku wydał oświadczenie. Z niego wynikało, że decyzje jałtańskie zostały 

przygotowane i powzięte bez udziału, bez upoważnienia, nawet bez wiedzy rządu polskiego. 

Generał Anders po powrocie z Londynu 13 lutego otrzymał wiadomości o uchwałach 

jałtańskich. Meldował Prezydentowi Raczkiewiczowi, że ''2-gi Korpus nie może uznać 

jednostronnej decyzji, oddającej Polskę i naród polski na łup bolszewikom''. 

W Londynie 20 lutego w rozmowie z Churchillem, Anders oceniał wyniki Jałty, ,jako 

''wielkie nieszczęście'' - naród polski na takie załatwienie sprawy ''nie zasłużył''. Polska była 

sojuszniczką Wielkiej Brytanii ''w najcięższych dla niej chwilach''. Rosja, która przed czerwcem 

roku 1941 ''była w ścisłym sojuszu z Niemcami'', zabiera połowę obszaru Polski i chce 

''pozostałej części'' narzucić swoje rady. 

Bolesnym ciosem dla polityki gabinetu Arciszewskiego było przemówienie Churchilla w 

Izbie Gmin 27 lutego 1945 roku. Churchill, idealizując stosunek Stalina do Polski, wyraził 

pogląd, że Polacy będą mieć swoją przyszłość we własnych rękach, z jednym zastrzeżeniem, 

muszą uczciwie prowadzić, w harmonii z Aliantami, politykę przyjazną dla Rosji. 
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Moskwa skłoniła Rząd Tymczasowy do podpisania 21 kwietnia 1945 roku układu o 

przyjaźni, wzajemnej pomocy i współpracy powojennej na 20 lat z możliwością przydłużania go  

 

co 5 lat. W ten sposób dokonała się instytucjonalizacja pozycji Polski jako głównego klienta 

i sojusznika ZSRS w Europie Zachodniej. Rząd moskiewski wymógł zgodę rządu 

warszawskiego na akceptację linii Curzona  w zawartej 16 sierpnia 1945 roku w Moskwie 

umowie o polsko-sowieckiej granicy państwowej. Dokumenty ratyfikacyjne tej umowy zostały 

wymienione dopiero 4 lutego 1946 roku. W sensie prawnym do tego dnia istniała granica 

określona w traktacie ryskim i wszystkie działania podejmowane przez władze sowieckie na 

zachód od tej linii były nielegalne. 

Jan Nowak-Jeziorański, słynny kurier z Warszawy  uważa, że los polskich ziem wschodnich 

został przesądzony przez Anglików już na samym początku wojny; 29 października 1939 roku, a 

więc w miesiąc po wrześniowym rozbiorze Polski. Lord Halifax, ówczesny kierownik 

brytyjskiej polityki zagranicznej, przypomniał w Izbie Gmin, że linia Ribbentrop-Mołotow 

pokrywa się granicą proponowaną po pierwszej wojnie przez lorda Curzona. Adresatem tego 

sygnału była Moskwa. 

Oparta na linii Curzona granica miała wiele wad z praktycznego punktu widzenia. Nie była 

ona dostosowana ani do stosunków etnicznych, ani nie uwzględniała więzi gospodarczych, ani 

wreszcie nie liczyła się ze względami historycznymi. Rozrywała liczne węzły kolejowe oraz 

poprzecinała Puszczę Romincką, Puszczę Białowieską, Kanał Mazurski i Mierzeję Wiślaną. 

Stalin zgodził się jedynie na podział Puszczy Białowieskiej. 

Przybywając na trzecie spotkanie ''Wielkiej Trójki'' do Poczdamu (17 lipca - 2 sierpnia 1945 

roku) delegacja sowiecka zamierzała podjąć dwa zagadnienia związane z Polską: po pierwsze, 

uzgodnić kwestię powrotu Polaków z zagranicy oraz zwrotu Rządowi Jedności Narodowej 

polskiego mienia i skarbów kultury narodowej; po drugie, zakończyć rozpoczęte w Teheranie, a 

kontynuowane w Jałcie, dyskusje na temat zachodnich granic Polski. 

Trzy wielkie mocarstwa 2 sierpnia 1945 roku w ogłoszonym komunikacie oznajmiały swą 

wolę ustanowienia zachodnich granic Polski wzdłuż Odry ze Szczecinem i Nysy Łużyckiej z 

jednoczesnym upoważnieniem Polski do wysiedlania ludności niemieckiej z tak wyznaczonego 

terytorium. 
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Porozumienia ''Wielkiej Trójki'' w Teheranie, Jałcie i Poczdamie określiły obszar oraz kształt 

powojennej granicy Polski. Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia nazwał 

umowę w Jałcie piątym rozbiorem Polski i gwałtem nad Polską w formie narzucenia jej przez 

Mołotowa, przy udziale ambasadora brytyjskiego i amerykańskiego rządu sowieckiego. 

Przed podpisaniem Umowy w Jałcie, Polacy, byli obywatele II RP, mieszkający w Białorusi 

Zachodniej, nie tracili nadziei na to że Polska odrodzi się w przedwojennych granicach 

ustalonych traktatem ryskim. Wielkie nadzieje wśród ludności obwodu brzeskiego były przed 

konferencją krymską, że Brześć zostanie się w Polsce. Wobec tego rozpowszechniano ulotki 

nawołujące ludność polską od powstrzymywania się od wyjazdu do Polski. 

Następstwem porozumień ''Wielkiej Trójki'' było odcięcie od państwa polskiego setek 

tysięcy świadomych narodowościowo Polaków, byłych obywateli II RP. Po skończonym 

przesiedleniu (1944 -1946) i repatriacji (1955 - 1959) Polacy zostali pozostawieni na pastwę losu 

władz politycznych oraz administracyjnych ZSRS jako materiał do ich asymilacji i sowietyzacji. 

 

2. Przesiedlenia ludności polskiej z Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej 

do Polski 

W wyniku drugiej wojny światowej byłe Kresy Północno-Wschodnie II Rzeczpospolitej 

definitywnie przekształciły się w zachodnie obwody BSRS. To spowodowało potrzebę 

przesiedlenia do Polski tej części ludności Zachodniej Białorusi, która nie wiązała swego 

dalszego losu z egzystencją w systemie politycznym ZSRS. 

Repatriacja ludności polskiej z Białorusi Zachodniej, Ukrainy Zachodniej, Litwy 

Południowej i pozostałych terenów ZSRS objęła: obywateli Polski sprzed 1 września 1939 roku 

zamieszkałych na zachodnich terenach wspomnianych republik, tych, których losy wojny rzuciły 

na inne tereny ZSRS, osoby pochodzące z Polski, które przez służbę w Armii Polskiej w ZSRS 

lub w inny sposób przyczyniły się do wyzwolenia Polski spod okupacji hitlerowskiej, 

uciekinierów przed niemiecką eksterminacją z zachodniej i centralnej Polski oraz migrantów 

zarobkowych z krajów nadbałtyckich. 

Możliwość wyjazdu na Zachód uregulowały umowy podpisywane pod patronatem 

Kremla między PKWN a trzema republikami sowieckimi: litewską, białoruską i ukraińską. 

Umowa polsko-białoruska została podpisana 9 września 1944 roku.6 lipca 1945 roku została 

podpisana umowa między Polską i ZSRS o opcji i reewakuacji. W listopadzie 1945 roku, w 
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czasie rozmów polsko-białoruskich dotyczących podpisania protokołu dodatkowego do umowy z 

1944 roku, strona polska podjęła próbę ''rozciągnięcia'' prawa do przesiedlenia na Karaimów i 

Tatarów posiadających w 1939 roku obywatelstwo polskie. Postulat ten został z miejsca 

odrzucony jako niemieszczący się w umowie z 9 września 1944 roku. 

Podpisane we wrześniu 1944 roku porozumienie z rządem ZSRS nie objęło ewakuację 

Polaków, którzy przed 1 września 1939 roku nie posiadali obywatelstwa polskiego. Ograniczyło 

ono zakres ewakuacji, ponieważ ludność polska spoza terenów należących do 1939 roku do II 

Rzeczypospolitej, nie uzyskała prawa wyjazdu do Polski. 

Spis z 1926 zarejestrował w ZSRS 782,3 tys. obywateli sowieckich pochodzenia 

polskiego, z których jednak niewiele ponad 46 % uznało język polski za swój język ojczysty. 

Wynikało z niego, że Polaków w Związku Sowieckim było wówczas: w Rosyjskiej 

Socjalistycznej Federacyjnej Republice Sowieckiej - 204 tys., na Ukrainie - 496 tys., na 

Białorusi około 97 tys., na Zakaukaziu - 6 tys., w Azji Środkowej ponad 3 tys. Czwarta część 

Polaków w RSFRS przypadała na Moskwę i Leningrad. 

Przesiedlenie  zgodnie z wcześniej podpisanymi umowami miała być czynem 

dobrowolnym, za zgodą układających się stron, przesiedlenie do Polski byłych obywateli II RP 

narodowości polskiej i żydowskiej, które wyraziły na nią chęć w ustnej lub pisemnej deklaracji, 

oraz przemieszczenie do ZSRS ludności białoruskiej, litewskiej i ukraińskiej zamieszkującej na 

terenie Polski. 

Masowy wyjazd Polaków do Polski stwarzał ogromne problemy dla gospodarki BSRS. 

To zmusiło władze sowieckie i partyjne BSRS wbrew wytycznym Moskwy i podpisanej 

umowie, do skorygowania swojego stosunku do ewakuacji ludności polskiej z Białorusi. Władze 

zrozumiały, że masowy wyjazd pracowitej i zdolnej do pracy ludności polskiej oraz wywóz 

znaczącej ilości ich mienia z BSRS ujemnie wpływa na socjalno-ekonomiczny stan republiki. To 

zdeterminowało  władze, które zdecydowały na krok drastyczny wobec Polaków - zmierzający w 

kierunku ograniczenia wyjazdów Polaków z BSRS. 

Neutralne podejście partyjnych władz w Mińsku do ewakuacji jesienią i zimą 1944 - 

1945 zmienia się wiosną 1945 roku, na totalną kontrolę i zwolnienie tempa procesu 

przesiedleńczego Polaków. W tym celu w kwietniu 1945 roku Rada Komisarzy Ludowych 

(RKL) BSRS oraz KC KP(b)B kierują do obwodowych komitetów partii i obwodowych 

komitetów wykonawczych zachodnich obwodów Białorusi list, w którym zaznaczyły, że 
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''miejscowe władze partyjne i sowieckie nad procesem przesiedleńczym  w wyniku czego w 

wielu rejonach na wyjazd do Polski zapisała się znacząca liczba Białorusinów-katolików''. 

KC KP(b)B oraz RKL zaproponował kierownictwu zachodnich obwodów BSRS 

omówienie na posiedzeniu swoich gremiów kierowniczych sytuację z pomyłkowo  

zarejestrowanymi na wyjazd Białorusinami - katolikami. By zahamować proces ewakuacji, 

władze BSRS podejmują decyzję o utworzeniu w każdym rejonie rejonowych komitetów 

wykonawczych, przedstawicieli Rady Ludowych Komisarzy BSRS oraz pełnomocnika 

polskiego rządu. Komisje te uprawomocniły się 7 kwietnia 1945 roku, kiedy RKL BSRS wydała 

uchwałę, zgodnie z którą powinny one pilnie zrewidować wszystkie rejestracyjne listy na wyjazd 

do Polski i wyłączyć z nich obywateli niepolskiej narodowości, którzy pomyłkowo do tych 

zostali włączeni. 

Ogółem w 7 rejonach - głębockim, duniłowickim, widzewskim, mijorskim, dzisnieńskim, 

dokszyckim, szarkowszczyźnieńskim - obwodu połockiego 1 maja 1945 roku na wyjazd do 

Polski zarejestrowało się 11605 rodzin. 

Polacy w obwodzie połockim zapisując się na wyjazd do Polski udowadniali swoje 

polskie pochodzenie na podstawie różnych dokumentów oraz oświadczenia ustnego. 

Władzom białoruskim natomiast chodziło o to, by zainteresowani  wyjazdem do Polski 

udowadniali swoje polskie pochodzenie na podstawie dokumentów wydanych przez organa 

radzieckie. To miało zawężyć możliwości wyjazdu Polaków do Polski i pozwolić władzom 

zrealizować postawiony przed sobą cel. Odmowa polskiego pełnomocnika rządu wykonania 

bezprawnych żądań władz białoruskich mieściła się w ramach wcześniej podpisanej polsko-

białoruskiej umowy, zgodnie z którą polscy pełnomocnicy mieli prawo rejestrować na wyjazd 

wszystkich chętnych na podstawie złożonych podań w pisemnej lub ustnej formie, w razie 

możliwości z przedstawieniem dokumentu udowadniającego narodowość polską. Umowa w 

takim kształcie podpisana dawała polskim pełnomocnikom możliwości rejestrowania wszystkich 

chętnych na wyjazd do Polski. 

Partyjne władze białoruskie zaniepokojone tak wielkim zainteresowaniem Polaków 

wyjazdem do Polski przyjmują 22 maja 1945 roku uchwałę KC KP(b)B o niedociągnięciach w 

pracy partyjnych organizacji zachodnich obwodów BSRS po przesiedleniu obywateli 

narodowości polskiej z BSRS do Polski. Miała ona zmobilizować organy partyjne i 

administracyjne w zachodnich obwodach BSRS na drastyczne ograniczenie ewakuacji ludności 

polskiej z Białorusi. Zgodnie z nią obwodowe i rejonowe komitety partii miały skorygować listy 
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zarejestrowanych na wyjazd do Polski oraz usunąć z nich wszystkich zapisanych na podstawie 

niemieckich paszportów oraz innych dokumentów nie mających siły prawnej w ZSRS. 

W terenie władze partyjne od razu przystąpiły do wykonania wytycznych KC KP(b)B. 

Władze obwodu grodzieńskiego zakomunikowały władzom partyjnym w Mińsku w czerwcu 

1945 roku o przeprowadzonej w tej sprawie praccy, która skierowana była przede wszystkim na 

to, by zniechęcić jak więcej osób do wyjazdów do Polski. 

Komisje mieszane, wykonując postanowienia KC KP(b)B zaczęły wykreślać 

''Białorusinów'' - katolików oraz innych obywateli, którzy zarejestrowali się na wyjazd na 

podstawie dokumentów niezaakceptowanych przez władze białoruskie. Takie podejście władzy 

białoruskiej do ewakuacji Polaków z BSRS spowodowało, że latem 1945 roku było sprawdzono 

ponad 30 000 podań, z których komisja mieszana uznała za Polaków tylko 15 %. Pozostałych 

uznano za Białorusinów-katolików i odmówiono przesiedlenia do Polski. 

Rada Komisarzy Ludowych ZSRS 10 listopada 1945 roku przyjmuje uchwałę o 

przedsięwzięciach związanych z ewakuacją z ZSRS do Polski osób polskiej oraz żydowskiej 

narodowości. Zgodnie z nią przy obwodowych komitetach wykonawczych miały być utworzone  

komisje do spraw przesiedlenia. Później Rada Komisarzy Ludowych BSRS 24 stycznia 1946 

roku przyjmuje praktycznie bez zmian decyzję o utworzeniu obwodowych komisji do spraw 

przesiedlenia i kieruje wytyczne dotyczące tej pracy do przewodniczących obwodowych 

komitetów wykonawczych. 

W czerwcu 1946 roku odbyły się końcowe wspólne narady przedstawicieli RM BSRS i 

pełnomocników Polski, na których były podsumowane wyniki pracy dotyczącej przesiedlenia. 

Wydarzenia z lat 1953-55, zwłaszcza śmierć Stalina i początki łagodzenia panującego 

dotąd reżimu. Ciągle obowiązywały te same przepisy, a liczba przyjazdów do Polski do jesieni 

1955 roku była nadal nieznaczna. Do połowy lat 50-tych nie było masowej repatriacji. 

Pod wpływem nacisków polskiej opinii publicznej krajowej reżim warszawski uaktywnił 

''zamknięte'' rozmowy w 1948 roku w sprawie repatriacji. Po raz pierwszy od zakończenia 

masowych przemieszczeń władze PRL-u postanowiły zwrócić się do ZSRS z propozycją 

podjęcia ogólnych decyzji dotyczących repatriacji . 

Ważnym krokiem na drodze repatriacji stał się Dekret Rady Najwyższej ZSRS z 22 

sierpnia 1955 roku o przekazaniu Polsce wszystkich polskich obywateli, który praktycznie 

rozpoczął proces ''żywiołowej'' repatriacji, w wyniku której do Polski wróciło około 5 tys. osób. 
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Kolejnym krokiem najwyższych na drodze poszerzenia repatriacji było postanowienie 

Rady Ministrów ZSRS (1956 rok) o repatriacji do Polski osób polskiej i żydowskiej 

narodowości, którzy nie skorzystali z prawa na repatriację zgodnie z sowiecko-polską umową 

oraz z pozwolenia na wyjazd byłym polskim emigrantom politycznym i ich rodzinom. 

Repatriację od strony prawnej regulował rozkaz wydany przez MSW ZSRS z 31 lipca 1956 

roku. 

Wydarzenia polskiego Października 1956 roku, powrót Władysława Gomułki do władzy i 

zapowiedź negocjacji z ZSRS na temat stosunków polsko-sowieckich stworzyły dla sprawy 

repatriacji bardzo sprzyjające warunki. Bardzo ważnym czynnikiem w dalszym rozwijaniu 

kwestii repatriacji była wizyta delegacji polskiej na czele z Władysławem Gomułką 15-18 

listopada 1956 roku w Moskwie. Obok tak ważnych kwestii, jak sprawy gospodarcze i 

finansowe czy stacjonowanie na terytorium Polski wojsk sowieckich, znalazł się również 

problem repatriacji. 

Sprawę repatriacji ujęto w 5-tym, ostatnim punkcie ogłoszonej na zakończenie obrad 

Wspólnej deklaracji o rozmowach między partyjno-rządowymi delegacjami Polski i ZSRS (18 

listopada 1956). Poinformowano o uzgodnieniu zasad, które ułatwią dalszą repatriację Polaków 

mających rodziny d Polsce, jak również tych osób, które z przyczyn niezależnych nie mogły 

skorzystać z prawa do repatriacji na podstawie porozumień polsko-sowieckich z 1945 roku. 

Zapowiedziano rozpatrzenie przez Prezydium Rady Najwyższej ZSRS wniosku o 

przedterminowe zwolnienie i repatriację lub przekazanie Polaków, odbywających kary 

pozbawienia wolności. 

Umowę o repatriacji  podpisano 25 marca 1957 roku, w kilka dni po jej ostatecznym 

zaakceptowaniu  przez strony sowiecką i polską. W Polsce podpisanie porozumienia przyjęto 

jako wielki sukces. Ta umowa weszła w życie oficjalnie dopiero 10 lipca 1957 roku. Tego dnia 

w Warszawie wiceminister J. Winiewicz i ambasador sowiecki P. K. Ponomarenko wymienili 

dokumenty ratyfikacyjne. W Polsce Rada Państwa 23 maja zatwierdziła umowę. W ZSRS 

umowę ratyfikowało Prezydium Rady Najwyższej 5 czerwca. W sierpniu 1957 roku tekst 

umowy wydano w Dzienniku Ustaw ZSRS. Po prawie dwuletnich pertaraktacjach stronie 

polskiej udało się doprowadzić do podpisania dwustronnego porozumienia w sprawie repatriacji 

Polaków z ZSRS do Polski. 

Dwa etapy przesiedlenia ludności polskiej z BSRS do Polski sprawiły że kwestia polska 

przestała istnieć dla sowieckich władz w Moskwie i Mińsku, stanowczo wpłynęły także na 
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późniejszą integrację i unifikację zachodniej Białorusi ze wschdodnią. Tak liczny wyjazd 

Polaków z BSRS do Polski okazał się być śmiertelnym ciosem dla polskości w tej republice. 

 

 

3. Przemieszczenie Polaków w głąb Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich 

Represje sowieckie przybrały szerszy zasięg i wykonywane były przez właściwe 

radzieckie organa państwowe po wejściu Armii Czerwonej na terytorium II RP, co nastąpiło w 

styczniu 1944 roku. 12 października 1944 roku wydany został wspólny rozkaz NKWD i NKGB 

o likwidacji antysowieckiego podziemia. 

Według innych ocen na samej Litwie, tylko od lipca do końca 1944 roku, zabito 2574 i 

aresztowano 12 499 osób, a w zachodnich rejonach Białorusi od 1 czerwca 1944 do 1 marca 

1947 aresztowano 13 329 osób. 

Władze sowieckie, zachodnie obwody BSRS traktowały jako tereny, które bezwzględnie 

mają być zrusyfikowane, zsowietyzowane i zintergrowane z resztą ZSRS. Ten plan realizowano 

w latach 1939-1941. 

W listopadzie 1944 roku, w historii zachodnich obwodów BSRS miał miejsce dotąd 

niespotykany fakt, kiedy 600 rodzin aktywnych bandytów-powstańców, represjonowanych przez 

organa NKWD lub zabitych w potyczkach miało być przymusowo wysiedlonych, zesłanych z 

BSRS do Polski, a nie odległych, jak wcześniej, miejscowości ZSRS. 

W marcu 1949 roku, KC KP(b)B oraz Rada Ministrów BSRS skierowały memorandum 

do KC WKP(b) w którym ubiegały się o pozwolenie Moskwy na wysiedlenie z terenów BSRS w 

1949 roku, poza obręb republiki 3 tes. kułackich rodzin z konfiskatą ich mienia które miało być 

przekazane do kołchozów. 

Mimo że władze partyjne i sowieckie. począwszy od 1944 roku, występowały do 

Moskwy z prośbą uzyskania pozwolenia na zsyłkę rodzin kułackich, to wcześniej doszło jednak 

do deportacji byłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, tak zwanych 

''andersowców'', którzy po wojnie wrócili do BSRS. 

W 1957-1958 roku Kolegium Sądowe do spraw Kryminalnych Sądu Najwyższego BSRS 

zrehabilitowano byłych ''andersowców'' i członków ich rodzin. Majątku wcześniej zagrabionego 

przez państwo sowieckie nikt nie musiał na podstawie tej rehabilitacji zwracać. 
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Partyjne i administracyjne władze BSRS po udanej deportacji ''andersowców'' po raz 

kolejny w sierpniu 1951 roku zwróciły się do Moskwy o pozwolenie na zsyłkę kułaków do 

wschodniej części ZSRS. 

KC KP(b)B swoją prośbę o zsyłkach kułaków  do północnych terenów ZSRS 

motywowało tym, że kułactwo prowadzi na wsi działalność antyradziecką, próbując zahamować 

zakończenie kolektywizacji wsi i wzmocnić kołchozy. 

Warunki podróży wysiedlonych rodzin kułackich do Kazachstanu precyzyjnie określał 

ściśle tajny rozkaz Ministra Spraw Wewnętrznych ZSRS generała-pułkownika Krugłowa z 1 

kwietnia 1952 roku. Były one lepsze w porównaniu do wywózek z lat 1940-1941. 

Przymusowe przemieszczenie Polaków w głąb ZSRS było kolejnym i dobrze 

przemyślanym krokiem ze strony partyjnego i administracyjnego kierownictwa republiki 

białoruskiej na drodze dezintegracji społeczeństwa polskiego w BSRS i przyczyniło się do 

bezwzględnej jego sowietyzacji oraz zastraszenia, szczególnie zamieszkujących wieśniaków 

wieś zachodniobiałoruską. 

 

4. Problem podziemia polskiego 

 Na początku 1944 roku po konferencji w Teheranie, położenie polityczne Polski na 

arenie międzynarodowej znacznie się pogorszyło. Rząd sowiecki swoją deklaracją z 11 stycznia 

1944 roku przesądził włączenie wschodnich ziem Polski do ZSRS. Celem nadrzędnym w tej 

sytuacji politycznej zarówno centralnych władz sowieckich w Moskwie i Mińsku, jak i 

lokalnych było przede wszystkim ustanowienie na tych terenach władzy sowieckiej. By sprostać 

temu celowi, Sowieci zmuszeni byli w pierwszej kolejności zlikwidować resztki polskiego 

podziemia zbrojnego. W środowisku polskim oraz w podziemiu walczącym uważano mimo 

wszystko, że zajęcie wschodnich ziem polskich przez ZSRS potrwa tylko do końca wojny, a o 

losach tych terenów zadecyduje konferencja pokojowa. 

 Wkraczające na tereny Zachodniej Białorusi formacje wojskowe, a w ślad za nimi idące 

oddziały NKWD – NKGB, postrzegały polskie podziemie niepodległościowe jako wrogów.  

 Związek Sowiecki byłe północno-wschodnie ziemie II RP traktował jako nabytek po 17 

września 1939 roku i nie miał zamiaru z tych ziem rezygnować. Wobec tego wszelkie działania 

AK skierowane na utrzymanie tych ziem w granicach Polski były odbierane przez władze 

sowieckie jako wrogie i wymagające permanentnego przeciwdziałania. 
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 Do zwalczania podziemia polskiego, białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego miejscowe 

organy NKWD – NKGB wzmocniono specjalnymi ekipami doświadczonych pracowników 

operacyjnych z Moskwy i innych rejonów ZSRS: na teren Zachodniej Białorusi w lipcu-sierpniu 

1944 roku wysłano 311 pracowników. 

 Walcząc z podziemiem narodowościowym Polaków, Białorusinów, Litwinów czy też 

Ukraińców organy bezpieczeństwa sowieckiego musiały jeszcze zmierzyć się z formacjami 

bandyckimi, które grasowały na terenie całej BSRS. Z danych na ten temat sporządzonych przez 

NKWD w Moskwie nie da się zdefiniować, jakie to były bandy, czy zajmowały się tylko i 

wyłącznie grabieżami i rozbojem,  czy współpracowały z podziemiem antysowieckim. 

 Zasadniczymi środkami walki z AK od lata do zimy 1944 roku były operacje 

czekistowsko-wojskowe, przeprowadzane w celu rozpoznania miejsc dyslokacji oddziałów AK i 

ich likwidowaniu. Przygotowywane były na podstawie informacji wywiadowczej i obejmowały 

łapanki, masowe zatrzymania i aresztowania. 

 W zwalczaniu podziemia polskiego NKWD wykorzystywało szeroki spektrum środków, 

od licznych czekistowsko-wojskowych operacji, po utworzenie oddziałów partyzanckich 

udających walkę z sowietami. Najczęściej to były specjalnie tworzone grupy operacyjne 

działające na podstawie legendy opracowanej przez NKWD - NKGB. Często te grupy 

maskowały się pod oddziały AK lub „własowców”. Do najważniejszych zadań tych grup 

należało prowadzenie wywiadu, ujawnienie przywódców AK w celu ich fizycznej likwidacji, 

przenikanie do struktur polskiego podziemia w celu rozłożenia go od wewnątrz.  

 Jednocześnie z organizacją czekistowso – wojskowych operacji szczególną uwagę 

struktury siłowe BSRS nadawały pracy agenturalno – śledczej. Najczęściej werbowano osoby, 

na których służby miały materiały kompromitujące i mieszkające na chutorach i wsiach. W 

pierwszej kolejności werbowano tych, kto należał do organizacji antysowieckich. Dlatego 

większość agentów składała się z byłych żołnierzy AK i podziemia poakowskiego.  Praca 

werbunkowa na terenie obwodów zachodnich BSRS była prowadzona na szczególnie wielką 

skalę. 

 Poza agentami do siatki agenturalno – informatorskiej należeli też informatorzy (tajni 

donosiciele). Oni tak samo jak agenci werbowani byli na podstawie mających na nich 

materiałów kompromitujących.  
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 Nie wszyscy zwerbowani chcieli pracować. Na przykład z 60 informatorów, którzy 

wchodzili do siatki agenturalnej sopoćkińskiego rejonowego oddziału NKWD, tylko 5 było 

uważanych za agentów wartościowych 

 Jednocześnie bardzo aktywnie była prowadzona praca z rodzinami uczestników 

podziemia polskiego. Władze i służby specjalne przekonywały rodziny, by ich krewni zaprzestali 

walki zbrojnej i ujawnili się. Grożono zsyłką na Sybir współpracujących z podziemiem.  

 Równocześnie z akcją legalizacyjną organa NKWD – NKGB prowadziły pracę 

agenturalną: dalsze przenikanie swojej siatki w struktury podziemne. Walka ze zbrojnym 

podziemiem w zachodnich obwodach BSRS cały czas była uważana za sprawę priorytetową dla 

KC KP(b)B. 

 W skutek naniesionych uderzeń operacyjnych  polscy nacjonaliści kontrrewolucyjni 

wyciągnęli dla siebie wnioski i zaczęli przebudowywać organizację na bardziej konspiracyjną. 

Jeden z zatrzymanych kierowników tego podziemia podczas przesłuchania wskazał, że od 

początku 1946 roku organizacja zmieniła swoją nazwę i teraz nosi nazwę nie „AK”, a tylko 

„WiN” (wolność i niepodległość). 

 W walce z polskim podziemiem ginęli również jego przeciwnicy. Straty w ludziach były 

ogromne. Podziemie polskie zadawało formacjom sowieckim dotkliwe straty. 

 Jeszcze większe straty pracownicy MSW, MGB, wojska wewnętrzne NKWD oraz aktyw 

partyjno – radziecki ponieśli w potyczkach z tak zwanymi „przejawami” bandyckimi. 

 Straty, które niosło podziemie narodowościowe polskie, białoruski, litewskie oraz 

ukraińskie były nieporównywalnie większe. W sprawozdaniach NKWD nie ma podziału na 

narodowości, ale przytłaczająca większość strat, które poniosły podziemia narodowościowe, czy 

tak zwane przez NKWD formacje bandyckie, było w większości narodowości polskiej. 

 W celu wymierzenia decydującego ciosu w antysowieckie polskie podziemie w przeciągu 

zimy 1946-1947 zostały utworzone 4 operacyjne grupy. Działalność polskiego podziemia 

poakowskiego zostałaby przez władze sowieckie błyskawicznie unicestwiona, gdyby nie ofiarna 

pomoc miejscowej ludności. Dowodem tego stwierdzenia może być list skierowany przez I 

sekretarza Rejonowego Komitetu KP(b)B w Juraciszkach z obwodu mołodecznieńskiego do 

Stalina, w którym pisał: „Zwalczać bandytów jest ciężko, większość z nich ma duże poparcie 

wśród ludności. Wywodzą się oni przeważnie z miejscowej ludności, są rodziny, gdzie dwóch, a 

nawet trzech mężczyzn znajduje się w bandzie”. 
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 Terror i represyjne działania władz radzieckich zarówno w latach 1939 – 1941, jak i 

powojennych wymierzone w miejscową ludność spowodowały, że w podziemiu polskim udział 

brały nie tylko osoby narodowości polskiej, ale i Białorusini. Szczególnie bardzo bolesną 

kwestią był udział polskiego podziemia zbrojnego lub poszczególnych jego członków w 

likwidowaniu ludności miejscowej współpracującej z sowietami. Pod pretekstem zwalczania 

donosicieli lub osób współpracujących z władzą zostało zabito sporo osób, których wina nie 

zawsze była udowodniona. 

 Władze partyjne i administracyjne zachodnich obwodów BSRS miały też problemy i z 

bandami utworzonymi z tak zwanych „wostoczników”. Z wypowiedzi szefa moskiewskiego RO 

MGB Skriabina na tej naradzie wynikało, że te bandy zajmują się wyłącznie grabieżami 

miejscowej ludności. Kilka takich band zostało zlikwidowanych. 

 Likwidacja większych poakowskich oddziałów w latach 1945 – 1949 nie oznaczała 

zaprzestania walki i całkowitego zniszczenia resztek podziemia poakowskiego. 

 Centralna i lokalna władza radziecka opierająca się na aparacie represji zorganizowała i 

zrealizowała likwidację pozostałych członków uzbrojonego polskiego podziemia poakowskiego, 

prowadząc czekistowsko – wojskowe operacje i agenturalno – śledcze. Represje stosowano w 

stosunku zarówno do uczestników podziemia, jak i ich rodzin. 

 Problem polskiej granicy wschodniej definitywnie został rozwiązany podczas obrad 

„Wielkiej Trójki” w czasie Konferencji Krymskiej w Jałcie 4 – 11 lutego 1945 roku. 

Uzgodniono wówczas, że wschodnia granica Polski powinna biec wzdłuż linii Curzona z 

odchyleniem w pewnych punktach 5-8 km na korzyść Polski. 

 

5. Konsekwencje kolektywizacji wsi polskich 

 Po usunięciu przez Armię Czerwoną Niemiec w 1944 roku z terytorium Zachodniej 

Białorusi, władza sowiecka kontynuowała proces kolektywizacji wsi. Komunistyczna Partia 

Związku Sowieckiego jako siła przewodnia w systemie władzy rozpatrywała ten problem w 

kontekście dyktatury proletariatu. Zgodnie z teorią marksistowsko – leninowską sojusz 

robotniczo – chłopski miał być postawą walki o władzę i budownictwo socjalistyczne. 

 Historiografia sowiecka, w tym białoruska, uważa kolektywizację za niezbędny krok w 

działalności KPZS na drodze ostatecznego zwycięstwa w dziele budowy socjalizmu w ZSRS. Na 

tematy kolektywizacji pozwalano pisać tylko w kategoriach pozytywnych lub żadnych. Obecna 
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władza na Białorusi, od 1994 roku, z chwilą wyboru na prezydenta RB A. Łukaszenki, w kwestii 

kolektywizacji zajmuje niezmiennie takie samo stanowisko jak za czasów ZSRS. Do 

„niewygodnych” standardów politycznych zaliczają się te, które w świetle krytycznym ten 

proces pokazują. Większość mitów historycznych, zbudowana przez propagandę radziecką jest 

podtrzymywana i pielęgnowana przez państwo, w tym szczególnie w kwestii dotyczącej 

kolektywizacji wsi zachodniobiałoruskiej.  

 Wprowadzając nowy ład powojenny w zachodnich obwodach BSRS, oparty na 

doświadczeniach z lat 1939 – 1941, uwzględniający udział władzy sowieckiej złagodziły 

traktowanie mieszkańców zachodniej Białorusi. Kolektywizacja wsi, szczególnie w latach 1944 

– 1948, nie była przymusowa z następujących powodów: 

 przesiedlenia Polaków do Polski w latach 1944 – 1946; 

 wzmożona aktywność oddziałów zbrojnych AK oraz podziemia poakowskiego; 

 negatywne doświadczenie miejscowej ludności z okresu poprzedniej kolektywizacji wsi; 

 permanentnie prowadzona antykołchozowa agitacja przed kolektywizacją ze strony 

ludności wschodniej, osiadłej w zachodnich obwodach BSRS, ratującej się przed głodem 

panującym w ich regionach. 

Kolektywizacja wsi zachodniobiałoruskiej cały czas była przedmiotem dyskusji na 

wszystkich obwodowych posiedzeniach kierowniczych gremiów partyjnych i administracyjnych. 

Inspektor KC WKP(b), Zadionczenko, na polecenie Moskwy badając przyczyny złego 

stanu kolektywizacji wsi w zachodnich obwodach BSRS wymienił kilka najważniejszych. KC 

KP(b)B nie zajmowało się sprawą doboru, wychowania i umocowania kadr przewodniczących 

kołchozów. Na dowód tego stwierdzenia przytoczył fakt, że za 1945 i sześć miesięcy 1946 roku 

zmieniło się 6552 przewodniczących kołchozów, czyli  67% od ogólnej ich liczby. Nie 

zlikwidowano nacjonalistycznych i kułackich band, działalność których w szeregu obwodów 

zachodnich BSRS dezorganizuje pracę sowieckich i administracyjnych organów oraz normalne 

życie ludności. 

Ludność, szczególnie zamożna, zachodnich obwodów BSRS na różne sposoby  broniła 

się przed kolektywizacją wsi, czasami w sposób dość okrutny, bezkompromisowy. 23 września 

1948 roku we wsi Jamonty w rejonie lidzkim zamordowano trzyosobową rodzinę 

Michalkiewicza, ponieważ zbierali podpisy od mieszkańców wsi chętnych do wstąpienia do 

kołchozu. Zwłoki zamordowanych spalono. Wobec nieuniknionej kolektywizacji wsi w 

obwodzie grodzieńskim właściciele około sześciuset gospodarstw „kułackich” likwidowało je i 
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całymi rodzinami przemieszczali się do „band”, jak meldowały swoim przełożonym w Grodnie 

władze radzieckie i administracyjne z rejonów. 

Gwałtowne naciski ze strony władzy na ludność miejscową dotyczące przyśpieszonej 

kolektywizacji wsi determinowały akty zbrojnego sprzeciwu i terroru. 

Problemy, z jakimi borykały się kołchozy w 1948 roku dowodzą, że znaczna ich część 

prowadziła pozorowaną aktywność. Było to zjawisko typowe dla pierwszego etapu 

kolektywizacji. Kołchoźnicy nie przekazywali mienia i nie świadczyli pracy na kołchozowych 

polach, w ten sposób zaznaczając dystans wobec własnych podań o wstąpienie do kołchozu. 

Chłopi możliwie długo zwlekali z oddaniem inwentarza żywego. 

Przeprowadzenie powszechnej kolektywizacji wsi w 1949 roku w obwodzie 

grodzieńskim oraz innych zachodnich obwodach BSRS wymagało autentycznych nadużyć i 

nieraz przestępstw dokonywanych ze strony przedstawicieli władzy sowieckiej. Świadome 

niechętnego, wręcz wrogiego stosunku ludności do nowej formy zniewolenia ekonomicznego, 

permanentnie i konsekwentnie również zastraszania oraz bicie najbardziej opornych chłopów. 

Zwiększenie liczby kołchozów zarówno w obwodzie grodzieńskim, jak i innych 

obwodach zachodnich BSRS było wprost związane ze wzmocnieniem represji wobec 

niepokornych. W przemówieniach nawoływano władze grodzieńskie, służby specjalne jeszcze 

do bardziej brutalnej walki z przeciwnikami kolektywizacji. 

Na zebraniu obwodowego i miejskiego aktywu partyjnego w Grodnie 20 października 

1949 roku S. Prityckij nawoływał obecnych na aktywie komunistów do bezwzględnej walki z 

kułakami i przyśpieszenia kolektywizacji, mówiąc: „Wszyscy świetnie rozumiemy, że w 

związku z powszechną kolektywizacją będzie wzmacniał się opór wroga klasowego – kułaka”.  

Dominacja politycznego aspektu kolektywizacji nad gospodarczym była widoczna we 

władzach gospodarstw lub agronomów. Skład członków kołchozów był analizowany nie ze 

względu na przydatność, umiejętności, a przede wszystkim na pochodzenie społeczne.  W 1948 

roku rozpoczęto przegląd kołchozów pod kątem „przenikania” wrogich elementów, przede 

wszystkim kułaków, którzy mieli zdezorganizować pracę kołchozu lub nie płacić podatków i 

innych powinności. Walka klasowa z płaszczyzny wiejskiej przenosiła się na kołchozową i w 

tym widziano pierwszą przyczynę rachitycznej egzystencji wielu kołchozów. 
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Pod koniec 1952 roku 94% gospodarstw rolnych w zachodnich obwodach należało do 

kołchoźników. W 1953 roku skolektywizowano ponad 97% gospodarstw, a kołchozy posiadały 

99,7% ziemi ornej.  

Teza o dobroczynnym wpływie przyjęcia na zachodzie Białorusi  sprawdzonego już 

modelu gospodarstwa kolektywnego wydaje się wątpliwa, choćby z tego powodu, że innego 

wyboru nie było. Ta forma uspołecznionego rolnictwa nie podnosiła poziomu życia chłopów, 

przez co nie zabezpieczała ich interesów, poza tym nie gwarantowała korzyści dla państwa przez 

wyraźny wzrost produkcji żywności. Zasady działania takiej jednostki nie rozumieli 

przewodniczący kołchozów i członkowie. Zmiana ustroju rolnego i sposobów produkcji w 

zachodnich obwodach BSRS została przeprowadzona bezwzględnym „gwałtem”, wywołującym 

ogromne zamieszanie. Morale psychologiczne ludzi, którzy jeszcze niedawno sami byli 

gospodarzami na swojej ziemi i uczciwie pracowali na dobrobyt rodziny w obecnych warunkach 

pracy w kołchozie zostały zniszczone. Praca na cudzym, pod przymusem w warunkach gorszych 

niż wcześniej budziła niechęć.  To co wcześniej u rolników indywidualnych było nie do 

przyjęcia w warunkach kołchozowych stawało się normalnością. Pojawiły się kradzieże dóbr 

należących do kołchozu i masowe opuszczenie wsi, za aprobatą rodzin, przez młodzież wiejską 

w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Poziom życia kołchozowego wsi 

zachodniobiałoruskiej został obniżony do poziomu życia wsi wschodniobiałoruskiej, 

skolektywizowanej ponad dwadzieścia lat wcześniej. W taki sposób zrównano w biedzie wsi 

zachodniobiałoruskie i wschodniobiałoruskie. Rolnictwo skolektywizowane uzyskało pozycję 

dominującą, ale jego gospodarcza efektywność była żadna.  

Obniżenie bezpieczeństwa żywnościowego oraz drastyczne pogorszenie warunków życia 

na wsi było skutkiem kolektywizacji w zachodnich obwodach BSRS. Faktem dokonanym i 

pozytywnym dla władzy białoruskiej było gospodarcze zakończenie procesu integracji 

terytorium Białorusi, która doprowadziła do głębokiej zmiany struktury społecznej na wsi i 

stworzyła nieograniczone możliwości władzom sowieckim szerszej i głębszej indoktrynacji w 

duchu wojującej ideologii komunistycznej na ludność wiejską, jej sowietyzacji i rusyfikacji. 

Proces ten szczególnie dotkliwie w postaci depolonizacji uderzył w Polaków nie chcących 

porzucać swojej ojcowizny i rezygnujących z przesiedlenia się do Polski w latach 1944 – 1948 

oraz z repatriacji w latach 1955 – 1959. Zarówno Polacy, jak i Białorusini od wieków 

mieszkający na tych terenach obok siebie zostają włączeni do przyśpieszonego procesu 

tworzenia nowej wspólnoty komunistycznej – „ludzi sowieckich”.  
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6.  Polityka wobec Kościoła Katolickiego 

 Na dawnych Kresach Wschodnich I i II RP (a także w Rosji) Kościół katolicki obrządku 

łacińskiego był od stuleci w ogromnej większości reprezentowany przez ludność polską i 

odgrywał szczególnie ważną, nie tylko religijną rolę. Spowodowane to było tym, że ogromna 

większość jego wiernych, broniąc się przed przymusową rusyfikacją, oczekiwała języka 

polskiego w kościołach, Kościół go bronił. Oznaczało to obronę polskości i wolności religijnej 

wiernych. W okresie rozbiorów władze carskie dążąc do rusyfikacji zajętych ziem, już w latach 

trzydziestych XIX wieku zlikwidowały rozwinięte tam przez Komisję Edukacji Narodowej 

szkolnictwo polskie i wyrugowały język polski ze wszystkich instytucji państwowych. Taka 

sama sytuacja panowała w czasach ZSRS.  

 Kościół na terenie obecnej Białorusi, która w różnych okresach historycznych należała do 

różnych państw, zawsze był obrońcą polskości i katolicyzmu. Po ustanowieniu władzy 

sowieckiej na terenie wschodniej części Białorusi, Kościół katolicki został jedyną legalną 

strukturą, opozycją, sprzeciwiającą się zasadom życia moralnego wprowadzonym przez 

sowietów, która reprezentowała głównie polską ludność. W połowie lat dwudziestych XX 

stulecia katolicy w BSRS należeli do dwóch jednostek administracyjnych: 

 archidiecezji mohylewskiej (wschodnia Białoruś razem z północą i centralną Rosją), w 

1925 roku około 300 tys. wiernych, 115 księży; 

 diecezji mińskiej (Białoruś), w 1926 roku 160 tys. wiernych, 14 księży, 46 kościołów. 

Polskość w 1927 roku miała charakter wyznaniowy w BSRS, a znajomość języka 

polskiego znajdowała zastosowanie niemal jedynie podczas nabożeństwa, bo w język 

codziennym coraz częściej był używany język białoruski. Kościół katolicki zachowywał jeszcze 

charakter polski. W miastach wynarodowieniu ludności polskiej przeciwdziałali komuniści 

polscy, dosyć liczni na Białorusi, gdzie przebywali przeważnie jako „politemigranci” z Polski. 

Na początku lat trzydziestych sterroryzowane duchowieństwo katolickie w BSRS nie 

odgrywało żadnej właściwej roli w życiu polskim, ograniczając swą działalność do czynności 

wyłącznie duszpasterskich. W tym też okresie niektórzy księża przeszli na służbę GPU. Mimo to 

cała ludność polska na Białorusi skupiona wokół około 50 kościołów identyfikowała się dalej z 

katolicyzmem. 

IV rozbiór Polski między III Rzeszę i Związek Sowiecki spowodował nowe represje 

antykatolickie. Wobec księży katolickich, określanych przez NKWD jako antysowiecki aktyw 



21 
 

kościelny, zaczęły się już 17 września 1939 roku, w pierwszym dniu wkroczenia Armii 

Czerwonej do Polski. 

Wkroczenie Niemców w 1941 roku na te tereny spowodowało częściową odbudowę 

struktury parafialnej. Księża z przygranicznych parafii archidiecezji wileńskiej początkowo 

samorzutnie, na prośby katolików z drugiej strony granicy, wyjeżdżali tam z posługą kapłańską. 

Biskup wileński Romuald Jałbrzykowski 20 września 1941 roku otrzymał ze stolicy apostolskiej 

nominację na administratora apostolskiego terenów archidiecezji mohylewskiej i diecezji 

mińskiej. Do stałej pracy wyjechało kilkunastu kapłanów. 

Kościół katolicki w ZSRS czekały ciężkie czasy związane z osamotnioną walką o swój 

byt z władzami sowieckimi. Nie mógł on liczyć nie tylko na pomoc, ale nawet na współczucie 

Kościoła bratniego – prawosławnego. 

W pierwszych latach powojennych duchowieństwo katolickie nie ukrywało nastrojów 

antysowieckich i przywiązania do Polski. W relacjach pełnomocników obwodowych do spraw 

religii i kultów w obwodach brzeskim, połockim i baranowickim przesłanych do Mińska można 

odczytać, że problem „nielojalności” duchowieństwa katolickiego był aktualny dla całego terenu 

Białorusi Zachodniej.  

Dla większości duchowieństwa władza radziecka była nie do przyjęcia, przede wszystkim 

z powodu ideologii ateistycznej, względów narodowych i politycznych oraz metod działania. 

Absolutna większość księży zachowywała wierność wartościom deklarowanym przez 

podziemne państwo polski, którego kierownictwo stało na pozycjach zdecydowanego 

antykomunizmu. 

Zarówno tajne raporty aparatu represji, jak i oficjalna propaganda przedstawiała Kościół 

katolicki i jego duchowieństwo jako siłę kontrrewolucyjną, kierowaną przez Watykan, 

sprzymierzony z imperializmem angloamerykańskim i uważany niezmiennie za wroga ZSRS. 

Na Białorusi partyjne kierownictwo radzieckie mając na celu bezwzględną rusyfikację 

ludności polskiej, widziało w duchowieństwie polskim jedynie aktywnych działaczy 

spolszczenia i katolicyzowania dorosłej białoruskiej ludności. Sama ich obecność i bezwzględnie 

ograniczona do czysto liturgicznych czynności w kościele praca duszpasterska była traktowana 

przez władze jako bardzo ważny czynni zachowania przez wiernych wierzeń religijnych i 

świadomości narodowej, a tym samym jaka zasadnicza przeszkoda w ateizacji i sowietyzacji 

społeczeństwa na terenach włączonych do ZSRS. Kościoły skupiające ludność polską, uważane 

były niezmiennie za bastion oporu narodowego, który powinien być zlikwidowany. 
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Z memorandum OK KP(b)B w Mołodecznie wynika, że w tych rejonach ludność -

miejscowa wyznania katolickie utożsamia z narodowością polską. W memorandum OK. KP(b)B 

zarzuca się księżom, że prowadzą działalność polonizacyjną oraz katolicyzują ludność 

prawosławną, w tym i tych kto przyjechał do tych rejonów do pracy ze wschodu BSRS. 

Walczący z polskim podziemiem MGB zostaje bezpośrednio włączone przez partię do 

walki z Kościołem katolickim. 

Frontalny atak ze strony kierownictwa partyjnego w Mińsku i terenie, oraz otrzymane 

przyzwolenie ze strony MGB na wzmocnienie represji w stosunku do księży katolickich 

spowodowało zwiększenie liczby aresztowanych duchownych w latach 1947-1951 w 

porównaniu do lat 1944-1946.  

Tragiczną dla polaków sytuacją z Kościołem katolickim w BSRS władze tłumaczyły tym, 

że 226315 Polaków, przeważnie katolików, wyjechało do Polski. Zostało zamkniętych i nie 

funkcjonowało 45 kościołów z braku wierzących. Pod spichlerze zboża zajęto 22 kościoły, a 90 

zburzona podczas wojny. 

Permanentne, bezwzględne ataki na Kościół katolicki, a zwłaszcza na jego duchownych 

nie ustały i na początku lat pięćdziesiątych. Doszło do tego, że władze sowieckie miały ustalić 

czas trwania nabożeństw w okresie letnim, co było związane z przeprowadzeniem w kołchozach 

letnich robót polnych. Zabroniono księżom przeprowadzania mszy polowych oraz przygotowań 

grupowych lub pojedynczych dzieci do przyjęcia pierwszych komunii świętych. Zabroniono 

uczniom chodzenie do kościoła. Za złamanie tych reguł księżom groziły poważne konsekwencje.  

Walka z Kościołem katolickim ze strony władzy w zachodnich obwodach BSRS na 

początku lat pięćdziesiątych była tak bezwzględna i bezprawna, skierowana na ograniczenie 

funkcjonowania kościoła, że nie uszło to uwady z Rady do spraw Kultów Religijnych w 

Moskwie. 

Najczęściej oskarżano duchownych o propagandę antysowiecką, utrzymywania 

kontaktów z podziemnymi organizacjami „białoruskimi”, przekazywanie za granicę tajemnic 

państwowych (w tym wypadku chodziło o utrzymywanie kontaktu z kościołem w Polsce i 

podleganie Watykanowi), a gdy brakowało jakichkolwiek podstaw do zatrzymania, skazywano 

za przechowywanie literatury antysowieckiej, którą była każda znaleziona w czasie rewizji 

przedwojenna polska książka. 
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Wśród wielu ograniczeń życia religijnego narzuconych przez prawo radzieckie było 

między innymi wprowadzenie zakazu istnienia i działalności zakonów męskich i żeńskich. Część 

wspólnot zakonnych wyjechała do Polski. Inni, zarówno zakonnicy, jak i zakonnice podjęli 

decyzję pozostania i działalności w zmienionych warunkach. 

W toku tej walki władzom udało się pozbawić Kościół katolicki na Białorusi wyższej 

hierarchii kościelnej oraz seminariów duchownych, brak których był wówczas szczególnie 

dotkliwy. Kościół skazany został na egzystowanie w warunkach wrogich chrześcijaństwu.  

Podstawa wiernych i duchowieństwa w większości oddanych II Rzeczypospolitej 

Polskiej przyczyniła się uznania Kościoła za organizację wrogą wobec władzy sowieckiej, 

stanowiącego przeszkodę na drodze utrwalenia nowej władzy w zachodnich obwodach BSRS. 

Centralnie władze ZSRS w Moskwie bez przerwy swoimi decyzjami ograniczały działalność 

Kościoła katolickiego, ale jeszcze bardziej bezwzględnie była ona ograniczana przez białoruskie 

władze republikańskie i lokalne, które postępując wbrew wytycznym Moskwy, nie oglądając się 

na jej reakcję nadgorliwie kościół zwalczały. Powojenna konsekwentnie prowadzona przez 

władze polityka niszczenia struktur Kościoła katolickiego doprowadziła do bardzo istotnego 

zmniejszenia liczby kościołów i duchowieństwa, ale kościół dzięki oporowi jego duchowieństwa 

i wiernych nie został definitywnie zwyciężony. 

 

7. Uwarunkowanie rozwoju życia narodowego mniejszości polskiej. Szkolnictwo  

polskie w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Sowieckiej w latach 1944-1948. 

Związek Sowiecki po inwazji na Polskę 17 września 1939 roku, nigdy nie zrezygnował 

planów utrzymania w składzie państwa sowieckiego Białorusi Zachodniej i Ukrainy Zachodniej. 

Jednym z głównym zadań władzy sowieckiej była dezintegracja społeczeństwa polskiego  w tej 

republice, oparta między innymi na wyrażeniu zgody dla władz PKWN w sprawie przesiedlenia 

Polaków z BSRS do Polski, a później zgoda na repatriację. 

Oświata w ZSRS zawsze była częścią składową politycznego systemu władzy. Wobec 

tego szybkie dostosowanie powtórnie przejęto przez sowietów w 1944 roku polskiego systemu 

oświatowego w zachodnich obwodach BSRS do modelu sowieckiego stało się celem 

strategicznym nowej władzy w latach 1944-1948. 

9 sierpnia 1944 roku KC WKP(b) uchwalił zarządzenie o najbliższych zadaniach 

organizacji partyjnych KP(b) Białorusi w dziedzinie masowo-politycznej oraz kulturowo - 
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oświatowej pracy wśród mieszkańców Białorusi, w którym zobowiązał Radę Komisarzy 

Ludowych BSRS i KC KP(b)B do rozpoczęcia w terminie roku szkolnego 1944-1945 w 

wyzwolonych rejonach siatki szkół  podstawowych, średnich oraz objęcia edukacją wszystkich 

dzieci w wieku szkolnym. Szkolnictwo sowieckie na Grodzieńszczyźnie zostało uruchomione na 

podstawie wspólnej uchwały Białostockiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego 

Deputowanych Ludowych oraz Biura Obwodowego KP(b)B z dnia 22 sierpnia 1944 roku, która 

zobowiązywała władze partyjne i rejonowe odbudowy szkolnictwa.   

Wyjazd nauczycieli Polaków do Polski był szeroko wykorzystywany dla 

usprawiedliwienia reorganizacji lub likwidacji szkolnictwa polskiego na Białorusi w 

środowiskach partyjnego i administracyjnego kierownictwa różnych szczebli. 

Liczba polskich szkół w obwodzie grodzieńskim permanentnie się zmniejszała. 

Kolejnym, jednym z ostatnich kroków na drodze do likwidacji szkół polskich było 

zorganizowane 23 listopada 1947 roku spotkanie sekretarza grodzieńskiego OK KP(b)B 

Kalinina z nauczycielami polskich szkół. Te spotkanie utwierdziło partyjne i administracyjne 

władze obwodu grodzieńskiego w przekonaniu, że definitywna likwidacja szkół nie wywoła 

większego oburzenia i sprzeciwu zarówno ze strony nauczycieli polskich jak też i ludności 

polskiej istotnie osłabionych niekończącymi się powojennymi wyjazdami do Polski. 

V Zjednoczenie Plenum Obwodowego i Miejskiego Komitetu Partii, które obradowało w 

Grodnie 9-10 grudnia 1947 roku, było decydujące w kwestii likwidacji szkół polskich na 

Grodzieńszczyźnie. Przemawiający na Plenum I sekretarz grodzieńskiego OK KP(b)B Kalinin 

sporą część swego przemówienia poświęcił kwestii polskiej. Miał powiedzieć: ,,Biorąc 

powyższe pod uwagę polskie szkoły należy reorganizować w białoruskie i rosyjskie, zostawiając 

w nich język polski jako jeden z przedmiotów w planie nauczania. Tę reorganizację powinniśmy 

skończyć przed rozpoczęciem roku szkolnego. Naszym zadaniem jest przekonanie ludności 

polskiej w niezbędności tego przedsięwzięcia’’. 

Skutki likwidacji szkolnictwa polskiego są obecnie odczuwalne na Białorusi. 

Przedostatni spis ludności z 1999 roku wykazał, że tylko 64 455 Polaków uznało język polski za 

ojczysty, co stanowi 16,5 % od ogólnej liczby 395712 Polaków mieszkających na Białorusi. 

Polacy praktycznie masowo przestali rozmawiać w domach rodzinnych w języku polskim. Jest 

to skutkiem celowo prowadzonej przez okres powojenny dyskryminacji Polaków i ich języka 

ojczystego w codziennym życiu. 
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