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N iemiecka agresja 
we wrześniu 
1939 r. skłoniła 
bardzo wielu 
mieszkańców 

Polski do ucieczki na wschód, 
w poszukiwaniu bezpiecz-
nego schronienia. Pewna ich 
część zatrzymała się w pół-
nocno-wschodniej Polsce, 
w tym na Wileńszczyźnie. Po-
czątkowo mieli jeszcze na-
dzieję, że wojna skończy się 
szybko – Anglia i Francja wy-
pełnią sojusznicze zobowiąza-
nia, a Wojsko Polskie przejdzie 
do kontrofensywy. Gdy jednak 
spodziewana pomoc nie nade-
szła, wojska niemieckie do-
tarły do linii Bugu, a na wscho-
dzie polską granicę przekro-
czyła Armia Czerwona, stało 
się jasne, że klęska jest nie-
uchronna.  

W tych okolicznościach 
część Polaków zdecydowała 
się na opuszczenie kraju. Nie 
mieli wielkiego wyboru, do ja-
kiego państwa się udać, bo 
z sąsiadów pozostały im tylko 
Rumunia i Litwa, gdyż Łotwa 
i Estonia po 17 września zo-
stały odcięte od Polski przez 
Sowietów. Największy stru-
mień uchodźców skierował się 
do Rumunii, idąc w ślad 
za ewakuującymi się wła-
dzami państwa i żołnierzami. 
Był to logiczny kierunek – Ru-
munia była sojusznikiem 
Francji i liczono, że udzieli Po-
lakom oczekiwanej pomocy. 
Nadzieje te jednak w dużej 
mierze okazały się płonne, 
gdyż rząd rumuński pod naci-
skiem Niemiec internował pol-
skie władze i żołnierzy, z któ-
rych część przedostała się 
do Francji. 
 
Polacy liczyli  
na złagodzenie napięć 
Mniej oczywistym miejscem 
ucieczki była Litwa. Relacje 
Polski z tym państwem 
od chwili jego powstania 
w 1918 r były nieprzyjazne – 
dopiero w 1938 r. (i to pod na-
ciskiem polskiego ultimatum) 
nawiązano wzajemne sto-
sunki dyplomatyczne. Jedną 
z głównych osi konfliktu była 
kwestia Wilna i Wileńszczy-
zny, które zajęli Polacy i włą-
czyli w skład swojego pań-
stwa. W walce o sporne ziemie 
prowadzono regularne działa-
nia wojenne, polskie władze 
uciekły się nawet do zorgani-
zowania pozorowanego buntu 
żołnierzy, by osłabić między-
narodowe reperkusje po zaję-
ciu Wilna. Rząd w Kownie nie 
pogodził się z utratą dawnej 
stolicy Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego, oskarżał Polskę 
i Polaków o imperializm i trak-

tował z nieufnością stosun-
kowo liczną mniejszość pol-
ską, obawiając się, że nie bę-
dzie ona lojalna wobec pań-
stwa litewskiego. Podobnie 
myślała też duża część społe-
czeństwa litewskiego otwarcie 
wyrażając niechęć do Polski 
i Polaków. 

Polacy mieli świadomość 
nastrojów panujących na Li-
twie, jednak rząd w Warszawie 
nie podejmował większych 
działań, licząc, że nawiązanie 
stosunków w 1938 r. pozwoli 
z czasem na złagodzenie na-
pięć. Ale czasu właśnie zabra-
kło. Gdy wojska współpracu-
jących ze sobą Niemiec 
i Związku Sowieckiego zaci-
skały kleszcze w szybkim tem-
pie zajmując resztki teryto-
rium II RP, zdesperowani Po-
lacy zaczęli przekraczać gra-
nicę z Litwą. Wśród nich zna-
lazło się wiele znanych i waż-
nych postaci jak Aleksandra 
Piłsudska z córkami, były pre-
mier Aleksander Prystor, były 
wojewoda białostocki Stefan 
Kirtiklis czy aktorka Jadwiga 
Smosarska. Druga grupa pol-
skich uchodźców znalazła się 
na terytorium litewskim 
pod koniec października 1939 
r., gdy Sowieci przekazali Wi-
leńszczyznę Litwie. Szacuje 
się, że status uchodźcy na Li-
twie otrzymało około 26 tys. 
obywateli polskich, co dla nie-
zamożnego, dwuipółmiliono-
wego państwa, nieprzygoto-
wanego na masowy napływ 
obcych ludzi, okazało się spo-
rym wyzwaniem. Zwłaszcza 
że musiało ono zająć się rów-
nież około 13 tysiącami inter-
nowanych polskich żołnierzy. 

Pomagał Litewski  
Czerwony Krzyż 
Celem koordynowania działań 
wobec gwałtownie wzbierają-
cej fali uchodźców z Polski 
władze litewskie powołały 
przy Ministerstwie Spraw We-

wnętrznych Oddział ds. 
Uchodźców Wojennych, ale 
nawet on nie był w stanie za-
panować nad ogólnym cha-
osem, dlatego główny ciężar 
zapewnienia zaopatrzenia 
w żywność, odzież czy chociaż 

minimalnych warunków za-
mieszkania spadł na zakła-
dane głównie przez polską 
mniejszość komitety oraz Li-
tewski Czerwony Krzyż, któ-
remu formalnie podlegał 
szczególnie zasłużony Komi-
tet Pomocy Uchodźcom Pola-
kom w Wilnie zatrudniający 
w II poł 1940 r. aż 200 osób. 
Polskie organizacje prowa-
dziły nie tylko schroniska i ja-
dłodajnie. Zajmowały się rów-
nież animowaniem działalno-
ści kulturalno-oświatowej, 
opłacały występy polskich ze-
społów teatralnych i wyda-
wały bezpłatne lub bardzo ta-
nie bilety na spektakle. Wspo-
mniany Komitet zorganizował 
ponadto świetlice, przed-
szkola i gimnazjum, do któ-
rego uczęszczały dzieci 
uchodźców, opłacał również 
kursy językowe i handlowe. 
Środki na działalność charyta-
tywną pozyskiwano głównie 
z zagranicy, stąd m.in. po-
trzebna była współpraca Li-
tewskim Czerwonym Krzy-
żem, który był formalnym od-
biorcą tej pomocy. 
 
Nieposłusznych 
przybyszów Litwini  
deportowali 
Mieszkańcy Litwy na ogół 
dość życzliwie i ze współczu-
ciem przyjęli niespodziewa-
nych przybyszów. Bardziej 
podejrzliwe były władze, 
które starały się ograniczać 
prawa uchodźców, obawiając 
się podjęcia przez nich działal-
ności wywrotowej. Przyjęta 9 
grudnia 1939 r. ustawa 
o uchodźcach wojennych na-
kazywała ich rejestrację, którą 

w późniejszych aktach praw-
nych doprecyzowano jako 
obowiązek uzyskania legity-
macji uchodźcy zezwalającej 
na pobyt jedynie w wyznaczo-
nym miejscu. Prowadzenie  
ich spraw powierzono nowo 
powołanemu Komisariatowi 
ds. Uchodźców Wojennych. 
W jego zakresie zadań, poza 
wspomnianymi kwestiami re-
jestracji, znalazły się obo-
wiązki związane z rozpozna-
niem sytuacji materialnej, 
wskazaniem miejsc i warun-
ków zakwaterowania, nadzo-
rem i koordynacją pomocy 
itd. Uchodźcom, którzy nie 
podporządkowali się ustawo-
dawstwu litewskiemu, groził 
kilkumiesięczny areszt lub na-
wet uwięzienie w uruchomio-
nym w czerwcu 1940 r. obozie 
koncentracyjnym w Podbro-
dziu. Władze litewskie starały 
się również nieposłusznych 
przybyszów deportować 
do krajów ościennych, głów-
nie Niemiec i Związku Sowiec-
kiego. 
 
Pomóc chciała jedynie  
Wielka Brytania 
Chcąc rozładować przepeł-
nione schroniska i zmniejszyć 
obciążenie wynikające 
z utrzymania rzesz niepracu-
jących, obcych osób, władze 
litewskie starały się uzyskać 
od szeregu państw zgodę 
na przyjęcie pewnej części 
polskich uchodźców. Odzew 
był jednak bardzo słaby, jedy-
nie Wielka Brytania stosun-
kowo pozytywnie zareago-
wała na prośbę rządu litew-
skiego, ale i ona oczekiwała, 
że uchodźcy będą w stanie sa-
modzielnie dotrzeć i utrzy-
mać się na brytyjskiej ziemi. 
Wspierane były jedynie wy-
jazdy mężczyzn gotowych 
do wstąpienia do formującej 
się we Francji polskiej armii, 
ale tu z kolei interweniowali 
Niemcy. Mimo więc starań 
władz, liczba uchodźców 
przebywających na terenie 
i częściowo na koszt państwa 
litewskiego nie malała. Nawet 
środowiska żydowskie dyspo-
nujące szerokimi międzyna-
rodowymi kontaktami i wpły-
wowymi organizacjami po-
mocowymi, zdołały wywieźć 
z Litwy tylko niewielką część 
przybyłych z Polski Żydów. 
Spływała za to z krajów za-
chodnich stosunkowo duża 
pomoc materialna, nieco łago-
dząca ich wyjątkowo trudne 
położenie. 

15 czerwca 1940 r. Zwią-
zek Sowiecki zajął państwo li-
tewskie, co znacząco zmie-
niło sytuację polskich 
uchodźców. Moskiewskie 
władze postanowiły defini-
tywnie rozwiązać problem 
poprzez nadanie im obywa-
telstwa sowieckiego. Tych, 
którzy nie chcieli go przyjąć, 
czekały represje, z aresztowa-
niami, przesiedleniami i wy-
wózkami włącznie.

KIERUNEK: LITWA.  
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Aleksandra Piłsudska z córkami: Wandą i Jadwigą, 1933 r.
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Polscy uchodźcy w 1939 r. 
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Szacuje się, że status uchodźcy na Litwie otrzymało około 26 tys.  
obywateli polskich, co dla niezamożnego, dwuipółmilionowego państwa,  
nieprzygotowanego na masowy napływ obcych ludzi, okazało się sporym  

wyzwaniem. Zwłaszcza że musiało ono zająć się również  
około 13 tysiącami internowanych polskich żołnierzy.


