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WST¢P

Epopeja polskiej ludnoÊci cywilnej, która opuÊci∏a w dramatycz-
nych okolicznoÊciach Zwiàzek Sowiecki wraz z armià gen. W∏adys∏a-
wa Andersa, jest chyba najbardziej niezwyk∏ym rozdzia∏em historii 
polskiej diaspory. Po raz pierwszy w dziejach naszego kraju tak liczna
grupa ludnoÊci polskiej znalaz∏a si´ w odleg∏ych i egzotycznych regio-
nach Êwiata: na Bliskim i Ârodkowym Wschodzie, w Indiach, Afryce,
Meksyku i Nowej Zelandii. Te odleg∏e kraje, kojarzone dotàd z opisa-
mi przygód odkrywców, ˝eglarzy i podró˝ników, zupe∏nie nieoczeki-
wanie sta∏y si´ miejscem pobytu kilkudziesi´ciu tysi´cy dawnych
mieszkaƒców Podola, Polesia, Wo∏ynia i innych regionów Polski
Wschodniej, okupowanych po 17 wrzeÊnia 1939 r. przez Zwiàzek 
Sowiecki.

Migracje te nie by∏y dobrowolne. Zapoczàtkowane zosta∏y w 1940 r.
brutalnymi deportacjami ludnoÊci Kresów na Syberi´, do Kazachstanu
i na pó∏nocne pustkowia europejskiej cz´Êci stalinowskiego imperium.
Warunki ˝ycia by∏y tam wyjàtkowo ci´˝kie, co w d∏u˝szej perspektywie
grozi∏o fizycznà zag∏adà zes∏aƒców. Gdy po wybuchu wojny niemiecko-
-sowieckiej w 1941 r. og∏oszono „amnesti´” dla ludnoÊci polskiej i po-
jawi∏a si´ mo˝liwoÊç opuszczenia miejsca zes∏ania, dziesiàtki tysi´cy
zdesperowanych ludzi postanowi∏y z niej skorzystaç, nie baczàc na
ogromne trudnoÊci zwiàzane z dotarciem do regionów, gdzie powsta-
wa∏a Armia Polska w Zwiàzku Sowieckim. Pod jej skrzyd∏ami groma-
dzi∏a si´ ludnoÊç cywilna, majàca nadziej´, ˝e wkrótce nadarzy si´ oka-
zja opuszczenia Zwiàzku Sowieckiego.

Ewakuacj´ polskiej ludnoÊci cywilnej z Krasnowodzka do Pahlevi,
a póêniej jej przemieszczenie do sta∏ych osiedli, zaliczyç nale˝y do 
najwi´kszych tego rodzaju operacji przeprowadzonych przez Sprzymie-
rzonych w latach II wojny Êwiatowej. Na podkreÊlenie zas∏uguje fakt, i˝
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odby∏o si´ to w okresie niezwykle trudnym, gdy paƒstwa Osi odnosi∏y
sukcesy prawie na wszystkich frontach. Pomimo ogromnych przeszkód
uda∏o si´ stosunkowo szybko i sprawnie przemieÊciç oko∏o 40 tys. 
kobiet i dzieci do krajów odleg∏ych od teatru wojennego, gdzie mog∏y
w spokoju doczekaç koƒca wojny. 

W kilkuletniej epopei polskich uchodêców niezwyk∏e jest i to, ˝e cho-
cia˝ rozrzuceni na ogromnych obszarach, tworzyli zintegrowane spo∏ecz-
noÊci zarzàdzane przez administracj´ podleg∏à rzàdowi polskiemu na
uchodêstwie. Sprawnie funkcjonowa∏ system oÊwiatowy, prowadzono dzia-
∏alnoÊç kulturalnà, organizowano zawody sportowe. Wydawano nawet pol-
skie czasopisma i emitowano polskie programy radiowe.

Mieszkaƒcy polskich osiedli ˝yli w przekonaniu, ˝e po zakoƒczeniu
wojny wrócà do rodzinnych miast i wiosek. Niestety, bezwzgl´dne 
realia polityczne przekreÊli∏y te nadzieje. Kresy znalaz∏y si´ definityw-
nie w granicach Zwiàzku Sowieckiego, co zaakceptowa∏y mocarstwa
zachodnie, a czemu rzàd polski na uchodêstwie nie by∏ w stanie prze-
szkodziç. Co wi´cej, w Polsce na sowieckich bagnetach zainstalowano
rzàd zdominowany przez rodzimych komunistów. 

Wszystko to stawia∏o polskich uchodêców przed dramatycznymi 
wyborami. Musieli odpowiedzieç sobie na pytanie, czy chcà, pomimo
tragicznych doÊwiadczeƒ w Zwiàzku Sowieckim, wróciç do komuni-
stycznej Polski, czy te˝ zdecydujà si´ na trwa∏à emigracj´ do któregoÊ
z krajów Zachodu. Przez kilka powojennych lat, dla ludnoÊci polskich
osiedli w Afryce, Azji, Meksyku i Nowej Zelandii, problem stosunku 
do repatriacji propagowanej przez w∏adze w Warszawie by∏ najwa˝niej-
szy. Toczy∏a si´ wokó∏ niego ostra walka polityczna i propagandowa po-
mi´dzy wys∏annikami rzàdu w Warszawie, starajàcymi si´ sk∏oniç
uchodêców do powrotu, a zdecydowanymi przeciwnikami repatriacji,
w wi´kszoÊci rekrutujàcymi si´ spoÊród elity uchodêczej spo∏ecznoÊci.
Sprawa ta mia∏a równie˝ aspekt mi´dzynarodowy, zaanga˝owane w nià
by∏y rzàdy wielu paƒstw i instytucje mi´dzynarodowe, dzia∏ajàce 
w ramach powsta∏ej niedawno Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Sprawa uchodêców rzutowa∏a na stosunki Polski Ludowej z krajami
Zachodu, wp∏ywa∏a na ogólnà atmosfer´ w relacjach pomi´dzy kszta∏-
tujàcym si´ blokiem paƒstw komunistycznych a resztà Êwiata. Intereso-
wa∏ si´ nià ˝ywo dzia∏ajàcy nadal rzàd polski na uchodêstwie oraz 
najwi´ksze organizacje polonijne. 
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Dziejom polskiego uchodêstwa ze Zwiàzku Sowieckiego w latach 
II wojny Êwiatowej poÊwi´cono sporo publikacji w kraju i na emigracji.
Pionierskà rol´ spe∏ni∏a kilkakrotnie wznawiana ksià˝ka ¸ucjana 
Zbigniewa Królikowskiego Skradzione dzieciƒstwo (wydanie polskie
Kraków 1991), która ma równie˝ wersj´ angloj´zycznà. Praca ta napi-
sana w sposób barwny, zawierajàca ogromny materia∏ faktograficzny,
ma w du˝ej mierze charakter wspomnieniowy, gdy˝ autor przebywa∏
w osiedlach polskich w Afryce. Z tego te˝ powodu marginalnie zosta∏y
potraktowane oÊrodki polskie w innych krajach. 

Zagadnieniu polskich uchodêców ze Zwiàzku Sowieckiego poÊwi´-
ci∏ ksià˝k´ Tadeusz Bugaj. Praca zatytu∏owana Dzieci polskie w krajach
pozaeuropejskich 1939–1949 (Jelenia Góra 1984) oparta jest na obszer-
nym materiale êród∏owym, pochodzàcym w wi´kszoÊci z archiwów 
krajowych oraz londyƒskiego Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum
im. gen. Sikorskiego. Pozycja ta wydana w latach osiemdziesiàtych nie
jest wolna od mankamentów wynikajàcych z ograniczeƒ cenzuralnych.

Z kolei opublikowana w Chicago w 1992 r. praca El˝biety i Janusza
Wróblów Rozproszeni po Êwiecie. Obozy i osiedla uchodêców polskich ze
Zwiàzku Sowieckiego 1942–1950, chocia˝ jak dotàd jest najszerszym
uj´ciem omawianego zagadnienia, zosta∏a oparta wy∏àcznie na mate-
riale êród∏owym pochodzàcym z archiwów amerykaƒskich i nie
uwzgl´dnia∏a najnowszej literatury i krajowych zasobów archiwalnych. 

Opublikowano wiele pozycji ukazujàcych ˝ycie uchodêców polskich
w niektórych krajach lub te˝ w poszczególnych osiedlach uchodêczych.
Wymieniç tu trzeba zw∏aszcza obszerne prace zbiorowe: Isfahan. 
Miasto polskich dzieci (Londyn 1987), Polacy w Indiach w Êwietle doku-
mentów i wspomnieƒ pod redakcjà Leszka Be∏dowskiego (Londyn 2000)
oraz Polskie sybiraczki harcerki w Afryce 1942–1950 pod redakcjà Henryka
Dàbkowskiego (Warszawa 2002), a ponadto ksià˝ki: Alfonsa Jacewicza
Santa Rosa. Osiedle polskie w Meksyku (Londyn 1965), Kamila Kantaka
Dzieje uchodêstwa polskiego w Libanie 1943–1950 (Bejrut 1955), Krystyny
Skwarko Osiedlenie m∏odzie˝y polskiej w Nowej Zelandii w r. 1944 (Londyn
1972) oraz artyku∏y: Agnieszki Leliƒskiej Uchodêcy polscy w Iranie w la-
tach 1942–1945 („Przeglàd Polonijny” 1993, R. XIX, z. 1), Romana Kró-
likowskiego Polacy w Afryce Wschodniej („Kultura” [Pary˝] 1949, nr 9)
i Janusza Wróbla Polacy w Afryce Wschodniej i Po∏udniowej 1941–1950
(„Zeszyty Historyczne” [Pary˝] 1996, z. 115).
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Uwag´ historyków przyciàgn´∏y równie˝ niektóre dziedziny ˝ycia
spo∏ecznego uchodêców polskich. Przyk∏adowo Jan Draus zajà∏ si´
dzia∏alnoÊcià naukowà i oÊwiatowà uchodêców (OÊwiata i nauka polska
na Bliskim i Ârodkowym Wschodzie 1939–1950, Lublin 1993). 

Cennym uzupe∏nieniem literatury ogólniejszej sà publikacje wspo-
mnieniowe. Pami´tniki Alicji A. Zarzyckiej i Stefanii Buczek-Zarzyc-
kiej oraz Tadeusza Truchanowicza, Wandy Szymczyk, Barbary Ryba∏-
towskiej, Wac∏awa Korabiewicza i innych zawierajà wiele cennego
materia∏u zw∏aszcza dotyczàcego ˝ycia codziennego w osiedlach. Uka-
za∏o si´ ponadto du˝o drobnych publikacji prasowych tak w kraju, jak
i zagranicà, które wnoszà wiele nowego materia∏u faktograficznego.

Niniejsza praca jest próbà ca∏oÊciowego ukazania historii polskich
uchodêców cywilnych ze Zwiàzku Sowieckiego na podstawie materia∏u
êród∏owego z archiwów zagranicznych i krajowych oraz dotychczasowej
literatury przedmiotu. Ramy chronologiczne ksià˝ki wyznacza data
pierwszej ewakuacji ludnoÊci cywilnej do Iranu (marzec 1942) oraz 
likwidacja ostatnich osiedli uchodêczych w Afryce (1950). W niektó-
rych przypadkach wykroczono poza nie, aby ukazaç przygotowania do
ewakuacji ze Zwiàzku Sowieckiego i przedstawiç sytuacj´ dawnych
mieszkaƒców ju˝ po opuszczeniu osiedli.

Uk∏ad treÊci jest zasadniczo geograficzny. W kolejnych rozdzia∏ach
ukazano proces powstawania, organizacj´ i ˝ycie codzienne skupisk
polskich w poszczególnych krajach lub regionach geograficznych. 
Wyjàtkiem sà rozdzia∏y pierwszy i ostatni, które majà charakter proble-
mowy. PoÊwi´cone sà one ewakuacji ludnoÊci cywilnej ze Zwiàzku 
Sowieckiego do Iranu (rozdzia∏ pierwszy) oraz repatriacji i docelowej
emigracji ludnoÊci osiedli uchodêczych (rozdzia∏ siódmy). Ca∏oÊç 
uzupe∏nia wykaz wykorzystanych êróde∏ archiwalnych i literatury oraz
indeksy (osobowy i geograficzny). 

Podstawà êród∏owà pracy sà przede wszystkim archiwalia. Najwi´cej
materia∏u dostarczy∏y zbiory Instytutu Hoovera w Kalifornii, gdzie
znajduje si´ bogata kolekcja polskich dokumentów powsta∏ych w toku
funkcjonowania ministerstw polskiego rzàdu na uchodêstwie oraz 
polskich placówek dyplomatycznych. Wiele cennego materia∏u dostar-
czy∏y zbiory Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zw∏aszcza zespo∏y
Poselstwa RP w Teheranie, delegatury Ministerstwa Pracy i Opieki
Spo∏ecznej w Iranie oraz Generalnego Pe∏nomocnika ds. Repatriacji
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w Warszawie. Wykorzystano równie˝ sprowadzone ostatnio do Polski
akta Poselstwa RP w Meksyku. Si´gni´to ponadto do warszawskich 
archiwaliów Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zbiorów chicagow-
skiego Muzeum Polskiego w Ameryce i po∏o˝onego w pobli˝u Detroit
Archiwum Polonii. Ciekawe materia∏y znaleziono równie˝ w archiwum
sióstr felicjanek w Chicago oraz w zbiorach londyƒskiego Public 
Record Office. 

Szeroko korzystano z prasy. Si´gni´to do periodyków polskich 
wydawanych w krajach, gdzie przebywali uchodêcy, a tak˝e do prasy
polonijnej publikowanej w Stanach Zjednoczonych. Wykorzystano
równie˝ codziennà pras´ krajowà wychodzàcà po 1945 r. oraz periodyk
„Repatriant”, w ca∏oÊci poÊwi´cony zagadnieniom emigracyjnym.

Praca ta mog∏a powstaç tylko dzi´ki pomocy wielu osób w Polsce
i Stanach Zjednoczonych, które udzieli∏y autorowi pomocy i wskazó-
wek podczas d∏ugotrwa∏ych poszukiwaƒ êród∏owych. Szczególne 
podzi´kowania nale˝à si´ paƒstwu Stanis∏awie i Czes∏awowi Sawko,
którzy najpierw zach´cili autora do podj´cia trudu naukowego opraco-
wania epopei polskich uchodêców ze Zwiàzku Sowieckiego, a póêniej
wielokrotnie udzielali mu znaczàcego wsparcia.

11
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12

EWAKUACJA ZE ZWIÑZKU SOWIECKIEGO W 1942 ROKU

W momencie agresji Hitlera na Zwiàzek Sowiecki w czerwcu 1941 r.
w g∏´bi terytorium stalinowskiego imperium przebywa∏y setki tysi´cy
obywateli polskich. Byli to zes∏aƒcy deportowani na wschód w toku kilku
wielkich wywózek przeprowadzonych w latach 1940–1941, wi´êniowie 
∏agrów i wi´zieƒ oraz si∏à zmobilizowani do Armii Czerwonej. Samych
zes∏aƒców szacuje si´ co najmniej na 325 tys. osób. Liczba ∏agierników
si´ga∏a 100 tys., od 100 tys. do 230 tys. obywateli polskich pe∏ni∏o s∏u˝b´ 
wojskowà. 

Po∏o˝enie Polaków w Zwiàzku Sowieckim, zw∏aszcza wi´êniów 
∏agrów i zes∏aƒców, by∏o tragiczne i grozi∏o im biologicznym wyniszcze-
niem. Nawet po uk∏adzie Sikorski–Majski z 30 lipca 1941 r., kiedy 
Polska i Zwiàzek Sowiecki formalnie sta∏y si´ sojusznikami, nadal by∏o
niezwykle ci´˝kie. Setki tysi´cy osób zes∏anych na Syberi´ i do Azji
Centralnej ˝y∏o w skrajnym niedostatku. Mimo ogromnych wysi∏ków
czynionych przez Ambasad´ RP w Zwiàzku Sowieckim i jej delegatury
terenowe nie mo˝na by∏o oczekiwaç radykalnej zmiany na lepsze, gdy˝
stosunek w∏adz sowieckich do Polaków pozosta∏ niech´tny, a w wielu
przypadkach wr´cz wrogi. Pogarszajàca si´ w latach 1941–1942 sytuacja
na froncie wschodnim wp∏ywa∏a na dalsze pog∏´bienie trudnoÊci z za-
opatrzeniem ludnoÊci cywilnej, zw∏aszcza w ˝ywnoÊç i lekarstwa. W tej
sytuacji jedynym rozwiàzaniem, które mog∏oby uchroniç wielotysi´czne
rzesze ludnoÊci cywilnej przed zag∏adà, by∏a jej ewakuacja poza grani-
ce Zwiàzku Sowieckiego.

Sprawa wywozu Polaków by∏a przedmiotem rozwa˝aƒ w∏adz 
polskich jeszcze przed wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej, g∏ównie
w kontekÊcie wykorzystania mo˝liwoÊci kadrowego wzmocnienia 
Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie, pozbawionych – po upadku Fran-
cji – szerszej bazy rekrutacyjnej. Do pomys∏ów tych wrócono po zawar-
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ciu porozumienia o formowaniu wojska polskiego na terytorium
Zwiàzku Sowieckiego. 17 wrzeÊnia 1941 r. gen. W∏adys∏aw Sikorski
przed∏o˝y∏ premierowi Winstonowi Churchillowi memoria∏, w którym
porusza∏ najwa˝niejsze problemy organizacji i zaopatrzenia armii pol-
skiej. Postulowa∏ mi´dzy innymi ewakuacj´ ze Zwiàzku Sowieckiego
10 tys. ˝o∏nierzy, z czego 8 tys. do Wielkiej Brytanii i 2 tys. na Bliski
Wschód, co pozwoli∏oby wzmocniç stacjonujàce tam jednostki polskie.
Plany te spotka∏y si´ z poparciem Anglików, którzy pragn´li, aby 
oddzia∏y polskie uzupe∏ni∏y s∏abe si∏y alianckie w wa˝nym strategicznie
regionie Bliskiego Wschodu1. 

Wkrótce sprawy te sta∏y si´ przedmiotem rozmów pomi´dzy 
polskim rzàdem na uchodêstwie a Kremlem. W∏adze rosyjskie, acz 
niech´tnie, ju˝ w okresie przygotowaƒ do wizyty gen. Sikorskiego
w Moskwie zgodzi∏y si´ na ewakuacj´ 15–20 tys. ˝o∏nierzy polskich do
Anglii i Egiptu2. Rozmowy o ewakuacji dotyczy∏y ˝o∏nierzy lub te˝ m´˝-
czyzn zdolnych do noszenia broni, nie podnoszono natomiast sprawy
wyjazdu ludnoÊci cywilnej. Nie mo˝e to dziwiç, gdy˝ w tym krytycznym
okresie wojny uwag´ przywódców paƒstw i dowódców armii zaprzàta∏y
g∏ównie sprawy militarne, od których zale˝a∏y przecie˝ losy wojny. 
Potrzeby ludnoÊci cywilnej z koniecznoÊci schodzi∏y na plan dalszy.

Jednak ju˝ wówczas zrodzi∏y si´ inicjatywy ewakuacyjne dotyczàce
ludnoÊci cywilnej, a zw∏aszcza dzieci, których sytuacja by∏a szczególnie
trudna. Wiadomo, ˝e polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych bada∏o
od dawna, za poÊrednictwem placówek dyplomatycznych w paƒstwach
sàsiadujàcych ze Zwiàzkiem Sowieckim, mo˝liwoÊci nawiàzania kontak-
tu z rodakami zes∏anymi do sowieckiej Azji Centralnej i na Syberi´ oraz
udzielenia im pomocy materialnej. Niewàtpliwie próby te musia∏y objàç
równie˝ poselstwo teheraƒskie, rozciàgajàce swe kompetencje nie tylko
na Iran, ale równie˝ na sàsiedni Afganistan, tak˝e posiadajàcy d∏ugà gra-
nic´ ze Zwiàzkiem Sowieckim. Dowodem na tego rodzaju dzia∏alnoÊç
polskiego MSZ jest szyfrogram z 21 kwietnia 1941 r. skierowany przez
ministra spraw zagranicznych Augusta Zaleskiego do konsula Eugeniu-
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1 A. G∏owacki, Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej
1939–1941, ¸ódê 1998, s. 621–622; P. ˚aroƒ, Kierunek wschodni w strategii wojskowo-politycz-
nej gen. W∏adys∏awa Sikorskiego 1940–1943, Warszawa 1988, s. 66, 70.
2 W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski 1864–1945, t. 3: Okres
1939–1945, Londyn 1986, s. 207.
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sza Banasiƒskiego w Bombaju, polecajàcy podj´cie próby nawiàzania
kontaktu z Polakami przebywajàcymi w Kazachstanie. Prawdopodob-
nie instrukcje o podobnej treÊci dotar∏y do Teheranu, wszak by∏o stàd
bli˝ej do granicy rosyjskiej, a na czele poselstwa sta∏ cz∏owiek dobrze
znajàcy Zwiàzek Sowiecki. Niestety nic nie wiadomo o praktycznych
efektach tej akcji. 

NapaÊç Niemiec na Zwiàzek Sowiecki zmieni∏a ca∏kowicie sytuacj´
mi´dzynarodowà i otworzy∏a drog´ do porozumienia rzàdu gen. Sikor-
skiego z Kremlem. Z pojawienia si´ nowych mo˝liwoÊci w stosunkach
polsko-sowieckich szybko zda∏ sobie spraw´ konsul Banasiƒski i ju˝ 
12 lipca w depeszy do Londynu rzuci∏ myÊl wys∏ania z Indii ekspedycji
Polskiego Czerwonego Krzy˝a z pomocà materialnà dla rodaków
w Zwiàzku Sowieckim3. Podstawowà trudnoÊç stanowi∏o pokonanie
ogromnych odleg∏oÊci dzielàcych Bombaj od granicy sowieckiej. W gr´
wchodzi∏ szlak wiodàcy przez Afganistan lub Iran. Konsulat Generalny
RP w Bombaju przeprowadzi∏ w∏asne rozpoznanie warunków tereno-
wych i kierujàc si´ opinià konsula Telatyckiego, przebywajàcego
w Afganistanie, doszed∏ do przekonania, ˝e najbardziej odpowiedni 
b´dzie szlak prowadzàcy przez Indie i wschodni Iran do granicy z so-
wieckà republikà Turkmenii. Poczàtkowo MSZ nie akceptowa∏ tych
planów uwa˝ajàc, i˝ trudno b´dzie uzyskaç zgod´ na przejazd przez
Iran. W po∏owie wrzeÊnia w∏adze afgaƒskie za poÊrednictwem swego
konsula w Bombaju poinformowa∏y Polaków, ˝e w zwiàzku z poczàt-
kiem pory deszczowej przejazd polskiej ekspedycji przez ten kraj nie
b´dzie mo˝liwy. W tej sytuacji postanowiono skupiç si´ na Iranie. 
Pose∏ polski w Teheranie rozpoczà∏ uwieƒczone powodzeniem starania
u w∏adz iraƒskich o zgod´ na przejazd i odtàd prace nad przygotowa-
niem wyprawy szybko posuwa∏y si´ do przodu. 

Konwój samochodów ci´˝arowych za∏adowanych zaopatrzeniem
dla Polaków w Rosji wyruszy∏ z Bombaju 11 listopada pod kierownic-
twem wicekonsula T. Lisieckiego i skierowa∏ si´ na pó∏noc ku granicy
z Iranem. Pose∏ Jan Karszo-Siedlewski uzyska∏ wczeÊniej wizy iraƒskie
dla cz∏onków ekspedycji i 6 grudnia mog∏a ona bez przeszkód przekro-
czyç granic´ indyjsko-iraƒskà. Dalsza droga odbywa∏a si´ w trudnych
warunkach, po zaÊnie˝onych drogach, w zamieci i mgle. Na 10 km
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3 R. Solski, Podró˝ do Indii, cz. 1, „Przeglàd Tygodniowy” 1991, nr 14, s. 15.
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przed Meszhedem ekspedycja zetkn´∏a si´ z oddzia∏ami rosyjskimi
i okaza∏o si´ wówczas, ˝e dokumenty wydane przez w∏adze w Tehera-
nie sà niewystarczajàce, gdy˝ obowiàzujà specjalne zezwolenia na po-
ruszanie si´ w sowieckiej strefie okupacyjnej obejmujàcej pó∏nocny
Iran. Dowództwo rosyjskie przepuÊci∏o jednak Polaków, polecajàc im
zg∏osiç si´ do konsulatu brytyjskiego w Meszhedzie. 13 grudnia – a wi´c
nieco ponad miesiàc od chwili wyruszenia – ekspedycja sk∏adajàca si´
z jedenastu ci´˝arówek wiozàcych 60 ton ∏adunku dotar∏a do Meszhe-
du. Przyby∏ tu równie˝ Aleksander Mazur, urz´dnik Poselstwa RP
w Teheranie, który mia∏ pomóc w za∏atwieniu formalnoÊci wizowych
i celnych oraz w organizowaniu obozu przejÊciowego w Meszhedzie.
TrudnoÊci okaza∏y si´ jednak wi´ksze, ni˝ poczàtkowo sàdzono, co
zmusi∏o kierownika ekspedycji do wyjazdu do Teheranu, gdzie przyj´ty
zosta∏ przez powracajàcego z wizyty w Zwiàzku Sowieckim premiera
Sikorskiego i towarzyszàcego mu gen. W∏adys∏awa Andersa. Obaj wy-
razili uznanie dla organizatorów przedsi´wzi´cia. Lisiecki za poÊred-
nictwem Ambasady RP w Moskwie zdo∏a∏ równie˝ doprowadziç do
koƒca wszystkie sprawy zwiàzane z przejazdem ekspedycji przez grani-
c´. Odcinek Meszhed–Aszhabad, który pozosta∏ do pokonania, nale˝a∏
do najtrudniejszych, gdy˝ prowadzi∏ górskimi drogami. Pierwszy trans-
port dotar∏ do Aszhabadu 30 grudnia 1941 r.4 W Êlad za pierwszà eks-
pedycjà z Indii w maju nast´pnego roku wyruszy∏ drugi transport z za-
opatrzeniem.

Ju˝ w trakcie przygotowaƒ do pierwszej ekspedycji konsul Banasiƒ-
ski rzuci∏ myÊl nawiàzania rozmów z Rosjanami w sprawie ewakuacji do
Indii dzieci polskich z sierociƒców znajdujàcych si´ w Zwiàzku Sowiec-
kim. Zamierza∏ u˝yç do tego celu samochody, które po roz∏adowaniu
wraca∏y do Bombaju. Rozpocz´∏y si´ rozmowy dyplomatyczne, w któ-
rych zaanga˝owane by∏y w∏adze polskie, brytyjskie, rosyjskie i kolonial-
ny zarzàd Indii. W Indiach prowadzi∏ rozmowy konsul Banasiƒski i je-
go ˝ona Kira, którzy jeszcze przed wyruszeniem ekspedycji PCK
uzyskali zgod´ miejscowych w∏adz na sprowadzenie grupy pi´ciuset
polskich dzieci. Teraz niezwykle wa˝nà sprawà by∏o uzyskanie wiz tran-
zytowych przez terytorium Iranu, a przede wszystkim zgody w∏adz so-

15

4 E. Wróbel, J. Wróbel, Rozproszeni po Êwiecie. Obozy i osiedla uchodêców polskich ze Zwiàz-
ku Sowieckiego 1942–1950, Chicago 1992, s. 40–41.
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wieckich na ewakuacj´ dzieci. Rozmowy w tych sprawach wzi´li na swe
barki pose∏ RP w Teheranie Jan Karszo-Siedlewski i ambasador Stani-
s∏aw Kot w Kujbyszewie. W∏adze iraƒskie przychylnie rozpatrzy∏y proÊ-
b´ o tranzyt, a starania w Moskwie uwieƒczone zosta∏y powodzeniem
24 grudnia 1941 r., w czasie gdy pierwszy transport PCK zbli˝a∏ si´ ju˝
do granicy iraƒsko-sowieckiej5.

Jednak dopiero 3 stycznia 1942 r. rzàd polski zosta∏ oficjalnie 
powiadomiony, i˝ wszystkie przeszkody na drodze do ewakuacji dzieci
zosta∏y pokonane i pierwsza ekspedycja z pomocà materialnà mo˝e
w drodze powrotnej zabraç polskie sieroty. Przygotowania do ewaku-
acji zaj´∏y sporo czasu i pierwszy transport polskich dzieci dotar∏ do
Meszhedu dopiero 13 marca. Druga partia przyjecha∏a w tydzieƒ 
póêniej. W∏adze iraƒskie odda∏y Polakom bezp∏atnie w u˝ytkowanie
budynek szpitalny, gdzie dzieci przesz∏y kwarantann´. Warunki mate-
rialne pobytu na ziemi iraƒskiej ró˝ni∏y si´ diametralnie od sytuacji
w sowieckiej Azji Centralnej. Dzieci zosta∏y od˝ywione, ubrane, pozby-
∏y si´ wszy, poprawi∏ si´ równie˝ ich stan zdrowia, dzi´ki czemu w mia-
r´ szybko mog∏y wyruszyç w dalszà drog´. Wiod∏a ona wzd∏u˝ granicy
afgaƒsko-iraƒskiej do miejscowoÊci Zahedab, gdzie by∏o przejÊcie cel-
ne na granicy z Indiami Brytyjskimi. 10 kwietnia pierwszy transport
dzieci opuÊci∏ terytorium Iranu6.

Wkrótce w Êlad za sierotami wyruszy∏y do Iranu wielokrotnie licz-
niejsze transporty polskiego wojska i tak zwanych rodzin wojskowych.
Jak ju˝ wspomniano, pierwsze decyzje w tej sprawie zapad∏y podczas 
wizyty gen. Sikorskiego w Moskwie. Otworzy∏y one drog´ do pierwszej,
du˝ej ewakuacji ˝o∏nierzy i cywilów. Jej przeprowadzenie odwleka∏o si´
jednak w czasie na skutek przeszkód stawianych przez w∏adze sowieckie.
Pozytywnie natomiast ustosunkowali si´ do niej Brytyjczycy. Churchill
podczas rozmów z polskim premierem 11 marca zaproponowa∏, aby
cz´Êç oddzia∏ów polskich zosta∏a przeniesiona do Iranu, gdzie zostanà
zaopatrzone w broƒ i nowoczesny sprz´t. Oferta Anglików zbieg∏a si´
w czasie z obci´ciem przez Rosjan racji ˝ywnoÊciowych dla Armii 
Polskiej w Zwiàzku Sowieckim. Postawi∏o to polskie dowództwo w nie-
zwykle ci´˝kiej sytuacji, gdy˝ w obliczu braku ˝ywnoÊci znalaz∏o si´ nie
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5 R. Solski, op. cit., s. 15.
6 E. Wróbel, J. Wróbel, op. cit., s. 42.
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tylko wojsko, ale równie˝ ludnoÊç cywilna gromadzàca si´ wokó∏ 
obozów wojskowych7. BezpoÊrednia rozmowa dowódcy armii polskiej
gen. Andersa ze Stalinem 18 marca 1942 r. doprowadzi∏a do zwi´ksze-
nia racji ˝ywnoÊciowych i zgody na ewakuacj´ cz´Êci wojska do Iranu.

Wkrótce po rozmowie z przywódcà sowieckim gen. Anders konfe-
rowa∏ z gen. Gieorgijem ˚ukowem, rosyjskim pe∏nomocnikiem do
spraw ewakuacji wojsk polskich, który przedstawi∏ gotowy plan ewaku-
acji. Âwiadczy∏o to najwyraêniej, ˝e Rosjanie ju˝ wczeÊniej liczyli si´ z tà
ewentualnoÊcià. Na wyraêne ˝àdanie Andersa uzgodniono wówczas, ˝e
poza 30 tys. ˝o∏nierzy wyjadà równie˝ rodziny wojskowych w liczbie 
10 tys. osób. 

Równie˝ po stronie polskiej przygotowania do ewakuacji trwa∏y od
dawna. Jeszcze w styczniu 1942 r. Poselstwo RP w Teheranie dokona∏o
rozpoznania szlaków komunikacyjnych prowadzàcych ze Zwiàzku 
Sowieckiego do Iranu, a jego wyniki przekaza∏o ambasadzie polskiej
w Kujbyszewie. Pose∏ Karszo-Siedlewski stwierdzi∏, ˝e jedynym wi´k-
szym portem iraƒskim posiadajàcym po∏àczenie drogowe z Teheranem,
gdzie mo˝na znaleêç nocleg i wy˝ywienie dla wi´kszej liczby ludzi, jest
Pahlevi i dlatego w∏aÊnie tam nale˝y za∏o˝yç baz´ ewakuacyjnà. Opini´
t´ podziela∏y tak˝e w∏adze wojskowe, które skierowa∏y do Iranu 
specjalnà misj´ wojskowà pod dowództwem p∏k. Machnowskiego z za-
daniem przygotowania ewakuacji na po∏udniowym wybrze˝u Morza
Kaspijskiego, a tak˝e zorganizowania punktów etapowych na drodze
w g∏àb Iranu i Iraku8.

Odpowiednie przygotowania czynili równie˝ od pewnego czasu Bry-
tyjczycy. W przewidywaniu ewakuacji cz´Êci polskiego wojska, 
co politycznie zosta∏o przesàdzone ju˝ podczas wizyty w Moskwie 
gen. Sikorskiego, w Teheranie utworzono specjalny sztab (Polish Eva-
cuation Staff – PES) w ramach brytyjskiej 10. Armii. Na jego czele sta-
nà∏ p∏k Aleksander Ross, który mia∏ do dyspozycji mi´dzy innymi gru-
p´ oficerów 26. Brytyjskiej Misji Wojskowej przy Armii Polskiej
(British Military Mission to the Polish Army) oraz personel techniczny,
kwatermistrzowski i medyczny, ∏àcznie z 22. Polowym Ambulatorium.
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7 W. Pobóg-Malinowski, op. cit., t. 3, s. 207–208; E. Wróbel, J. Wróbel, op. cit., s. 43–44.
8 AAN, Poselstwo RP w Teheranie, 41, Pismo pos∏a J. Karszo-Siedlewskiego do Ambasado-
ra RP w Kujbyszewie z 12 I 1942 r.
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W przeciàgu stycznia i lutego 1942 r. PES podjà∏ na terenie Iranu
wst´pne przygotowania do ewakuacji Polaków. W pierwszej kolejnoÊci
zarekwirowano du˝e pomieszczenia fabryczne w Teheranie, gdzie zor-
ganizowano obóz przejÊciowy zdolny pomieÊciç 5 tys. osób9.

Genera∏ Anders, b´dàc przekonany o koniecznoÊci ewakuacji cz´Êci
wojska i dysponujàc Êrodkami potrzebnymi do sprawnego jej przepro-
wadzenia, podjà∏ zasadniczà decyzj´ w tej sprawie 23 marca 1942 r. Do-
wódca Armii Polskiej w Zwiàzku Sowieckim wyda∏ rozkaz specjalny
szczegó∏owo ustalajàcy marszruty oddzia∏ów i organizacj´ transportu.
Szlak ewakuacji bieg∏ kolejà do portu w Krasnowodzku, gdzie zorgani-
zowano baz´ prze∏adunkowà, a dalej drogà morskà na statkach rosyj-
skich do Pahlevi, ju˝ na wybrze˝u iraƒskim. Ewakuacja odbywa∏a si´ na
pok∏adach starych statków zupe∏nie nie przystosowanych do transpor-
tu du˝ych grup ludnoÊci cywilnej, o tak znacznym odsetku dzieci, star-
ców i chorych. Panowa∏a na nich ogromna ciasnota, a warunki higie-
niczne uràga∏y wszelkim standardom10. Pierwszy transport odp∏ynà∏ 24
marca, a ca∏à akcj´ zakoƒczono 4 kwietnia 1942 r.

Jak si´ wydaje, w∏adze brytyjskie poczàtkowo nie orientowa∏y si´, ˝e
ewakuacja obejmie równie˝ ludnoÊç cywilnà. Âwiadczy o tym postawa
podsekretarza stanu w Foreign Office Alexandra Cadogana, który
w rozmowie z W∏adys∏awem Kulskim, radcà Ambasady RP w Londy-
nie, za˝àda∏ wstrzymania ewakuacji ludnoÊci cywilnej. Kulski przekony-
wa∏ swego rozmówc´, ˝e wyjazdy ludnoÊci cywilnej majà charakter 
˝ywio∏owy i w∏adze polskie nie sà w stanie ich opanowaç. Przeciwni-
kiem ewakuacji cywilów by∏ równie˝ ambasador Kot, który domaga∏ si´
od gen. Andersa jej wstrzymania. W tym samym kierunku zmierza∏y te-
legramy szefa sztabu gen. Tadeusza Klimeckiego, ostrzegajàcego, i˝
Anglicy mogà zamknàç granic´ iraƒskà i ca∏kowicie wstrzymaç ewaku-
acj´ wojska. Genera∏ Anders zignorowa∏ zarówno polecenia szefa szta-
bu, jak i naciski w∏adz cywilnych, polskich i brytyjskich. Dowódca 
Armii Polskiej w Zwiàzku Sowieckim uzna∏, ˝e nie mo˝e zaprzepaÊciç
sukcesu, jakim by∏o uzyskanie od Rosjan zgody na ewakuacj´ ludnoÊci
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9 HI, MSZ, 187, A. Ross, Report on Polish Refugees in Persia. April 1942 to December 1943
(dalej: Raport p∏k. A. Rossa), s. 6.
10 W. Essigman, Kompania sanitarna 6 Dywizji Piechoty i 5-ty ewakuacyjny Szpital Polowy wojsk
polskich w ZSRR, na Bliskim Wschodzie i we W∏oszech (1941–1946). Wspomnienia osobiste,
„Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 1997, t. 62, z. 2, s. 151.
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cywilnej, która w przypadku pozostania w sowieckiej Azji Centralnej
skazana b´dzie na zag∏ad´.

Ostatecznie Brytyjczycy – acz niech´tnie – wyrazili zgod´ na ewaku-
acj´ osób cywilnych, maksymalnie 15 tys. osób. Za˝àdali jednoczeÊnie
zobowiàzania, ˝e w przysz∏oÊci rzàd polski nie b´dzie stawia∏ ich przed
faktami dokonanymi.

Ewakuacja wojska i rodzin wojskowych by∏a jednà z g∏ównych spraw
omawianych na posiedzeniu Rady Ministrów RP 31 marca 1942 r. 
Zastanawiano si´ wówczas nad przyj´ciem najskuteczniejszej strategii
negocjacyjnej umo˝liwiajàcej wywiezienie ze Zwiàzku Sowieckiego jak
najwi´kszej liczby polskich cywilów i zapewnieniem opieki tym uchodê-
com, którzy ju˝ znaleêli si´ w Iranie. Minister Jan Staƒczyk proponowa∏
wykorzystaç zaistnia∏à sytuacj´ do uzyskania zgody Brytyjczyków na 
dalszà ewakuacj´, czemu jednak przeciwstawi∏ si´ minister Karol Popiel,
wskazujàc, ˝e podnoszenie tej sprawy w tym w∏aÊnie momencie nie 
b´dzie rozwiàzaniem najszcz´Êliwszym. Podobnego zdania by∏ gen. 
Klimecki, który stwierdzi∏, ̋ e ewakuacja polskiej ludnoÊci cywilnej wywo-
∏a∏a silne tarcia z War Office, które „zosta∏y z trudem wyg∏adzone”.
Wskazywa∏ ponadto na koniecznoÊç szybkiego wywiezienia Polaków
z Iranu, który przez wojskowych uznany zosta∏ za „teren operacyjny”,
a wi´c zagro˝ony inwazjà paƒstw Osi. By∏ zdania, ˝e b´dzie to konieczne
równie˝ ze wzgl´du na brak ˝ywnoÊci na Ârodkowym Wschodzie.

Ostatecznie Rada Ministrów podj´∏a kilka uchwa∏ w sprawie ewaku-
acji ludnoÊci cywilnej. Zwrócono si´ mi´dzy innymi do Ambasady RP
w Kujbyszewie o wstrzymanie wyjazdów ludnoÊci cywilnej, ale zarazem
zobowiàzano Ministerstwo Spraw Zagranicznych do wystàpienia do
Brytyjczyków o umo˝liwienie ewakuacji w najbli˝szej przysz∏oÊci. Mini-
sterstwo Skarbu przeznaczy∏o 50 tys. funtów na pokrycie kosztów utrzy-
mania uchodêców w Iranie, a ponadto na ich potrzeby przeznaczono
wszystkie zapasy towarów, b´dàce w dyspozycji rzàdu polskiego na
Ârodkowym Wschodzie. Kierownictwo akcji pomocy dla polskich
uchodêców w Iranie powierzono delegatowi Ministerstwa Pracy i Opie-
ki Spo∏ecznej Wiktorowi Styburskiemu i gen. Józefowi Zajàcowi11. 
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11 Protoko∏y posiedzeƒ Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, t. 4: Grudzieƒ 1941–sierpieƒ
1942, wyd. M. Zgórniak, W. Rojek, A. Suchcitz, Kraków 1998, s. 195–197, Protokó∏ posiedze-
nia Rady Ministrów w dniu 31 marca 1942 r.; P. ˚aroƒ, Armia Andersa, [Toruƒ 1996], 
s. 118–119.
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Dodaç w tym miejscu warto, ˝e gen. Sikorski, przebywajàcy w tym
w∏aÊnie czasie z wizytà w Stanach Zjednoczonych (24–30 marca), poru-
szy∏ spraw´ ewakuacji Polaków ze Zwiàzku Sowieckiego w rozmowie
z prezydentem Rooseveltem. Obaj przywódcy uznali ewakuacj´ cz´Êci
wojska i 12 tys. cywilów za „fakt bardzo pomyÊlny”. Co wi´cej, strona
polska utwierdzi∏a si´ w przekonaniu, ˝e w przypadku dalszej ewaku-
acji ludnoÊci cywilnej mo˝e liczyç na pomoc prezydenta USA, który
uzna∏ za celowe wywiezienie jak najwi´kszej liczby Polaków z Rosji,
gdzie – wed∏ug s∏ów Roosevelta – „b´dà zawsze traktowani êle i po ma-
coszemu”. Polacy zapowiedzieli w zwiàzku z tym przygotowanie ze
znacznym wyprzedzeniem planów kolejnej ewakuacji, tak aby nastàpi-
∏a ona w sposób uporzàdkowany i stopniowy, nie powodujàc trudnoÊci
aprowizacyjnych i transportowych. Znaczenie amerykaƒskich deklara-
cji w tej kwestii os∏abia∏ fakt, ˝e ostateczne decyzje uzale˝niali od sta-
nowiska Wielkiej Brytanii12.

Zarówno w êród∏ach archiwalnych, jak i literaturze znajdujemy ró˝-
ne liczby ewakuowanych wojskowych i cywilów. Ró˝nice te nie sà zbyt
du˝e i mo˝na je wyt∏umaczyç trudnymi warunkami rejestracji czy k∏o-
potami z rozró˝nieniem pomi´dzy personelem wojskowym a cywilnym,
co mog∏o mieç miejsce w przypadku junaków, junaczek i ochotniczek
PCK. Pami´taç trzeba równie˝ o tym, ˝e ju˝ po przybyciu do Iranu wie-
le osób cywilnych zg∏osi∏o si´ do wojska i zmieni∏o tym samym swój sta-
tus. Wydaje si´, i˝ najbli˝sza stanu faktycznego jest liczba ustalona
przez w∏adze brytyjskie i zawarta w raporcie p∏k. Rossa, który podsu-
mowywa∏ ca∏à akcj´. Przyjà∏ on, ˝e podczas pierwszej ewakuacji przyby-
∏o ze Zwiàzku Sowieckiego 43 597 osób, w tym 12 408 cywilów. Zbli-
˝one liczby podaje W∏adys∏aw Pobóg-Malinowski13. Dla porzàdku przy-
toczmy jeszcze dane zawarte w sprawozdaniu dla rzàdu polskiego
w Londynie, sporzàdzonego w po∏owie kwietnia 1942 r., które wymie-
nia liczb´ 11 200 ewakuowanych osób cywilnych, chocia˝ z podsumo-
wania zawartych tam liczb czàstkowych wynika, i˝ ewakuowano tylko
10 200 osób. Ponadto znajduje si´ tam informacja, i˝ do Pahlevi przy-
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12 AAN, Poselstwo RP w Meksyku, 108, Telegram okólny ambasadora J. Ciechanowskiego
z 22 IV 1942 r. do poselstw w Meksyku, Ottawie i konsulatu w Nowym Jorku; Protoko∏y po-
siedzeƒ Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, t. 4, s. 224–226, Rozmowa premiera genera-
∏a Sikorskiego z prezydentem Rooseveltem w Bia∏ym Domu dnia 24 III 1942.
13 HI, MSZ, 187, Raport p∏k. A. Rossa, s. 7; W. Pobóg-Malinowski, op. cit., t. 3, s. 230.
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byç ma jeszcze grupa oko∏o czterystu osób. JeÊli chodzi o struktur´ we-
d∏ug p∏ci, to zdecydowanie najwi´cej by∏o kobiet – oko∏o 6 tys., podczas
gdy m´˝czyzn tylko 1908. Dzieci obojga p∏ci zarejestrowano 450014.

Ewakuacja kilkudziesi´ciu tysi´cy osób by∏a powa˝nym przedsi´-
wzi´ciem organizacyjnym, obejmujàcym nie tylko tereny sowieckiej Azji
Centralnej, gdzie dotàd przebywali Polacy, ale równie˝ Iran, dokàd
zmierza∏y transporty. Do Pahlevi wyjecha∏ polski sztab ewakuacyjny pod
dowództwem p∏k. Boles∏awa Szareckiego i p∏k. Leopolda Okulickiego,
których g∏ównym zadaniem by∏o przygotowanie baz ewakuacyjnych. Nie
mogli oni liczyç na pomoc okupacyjnych w∏adz sowieckich w pó∏nocnym
Iranie, które a˝ do 24 marca twierdzi∏y, ˝e nic nie wiedzà o planowanej
ewakuacji i odmawia∏y wspó∏pracy w jej przygotowaniach. Tak˝e 
póêniej, po 24 marca, dowództwo wojsk rosyjskich zachowa∏o biernà 
postaw´, z podejrzliwoÊcià obserwujàc poczynania personelu polskiego
i brytyjskiego.

Wielkà rol´ w sprawnym przeprowadzeniu ewakuacji odegrali na-
tomiast Brytyjczycy. 23 marca p∏k Ross na wieÊç o majàcej nastàpiç
ewakuacji opuÊci∏ wraz z podleg∏ym mu personelem Teheran i uda∏
si´ nad Morze Kaspijskie. Wyruszy∏y tu równie˝ inne oddzia∏y brytyj-
skie stacjonujàce dotychczas w Ahwazie pod dowództwem brygadiera
G. Cramptona. Dla Brytyjczyków zaskoczeniem by∏a wiadomoÊç, ˝e
z wojskiem przybywa wiele tysi´cy cywilów, co komplikowa∏o prze-
bieg ca∏ej operacji. Aby stworzyç warunki do przyj´cia ludnoÊci cywil-
nej, podj´to niezw∏ocznie rozmowy z rzàdem iraƒskim, od którego
uzyskano w u˝ytkowanie budynki przy lotnisku wojskowym w Doshan
Tappeh, kilka kilometrów od Teheranu, gdzie mieÊci∏a si´ szko∏a 
lotnictwa bombowego. Ponadto szach Iranu udost´pni∏ na potrzeby
Polaków budynki sierociƒca, po∏o˝one na terenach b´dàcych jego
prywatnà w∏asnoÊcià. Postanowiono tam urzàdziç szpital15.

Poczàtkowo sàdzono, ˝e pierwszy transport przyp∏ynie do iraƒskie-
go brzegu 27 marca, co pozostawia∏o kilka dni na niezb´dne przygoto-
wania. Tymczasem ju˝ 25 marca na redzie portu w Pahlevi pojawi∏ 
si´ pierwszy statek z ewakuowanymi. B∏yskawicznie improwizowano
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14 HI, PSZ, 2, Sprawozdanie z przebiegu ewakuacji ludnoÊci cywilnej w marcu–kwietniu 
1942 r.; A. Leliƒska, Uchodêcy polscy w Iranie w latach 1942–1945, „Przeglàd Polonijny” 1993,
R. XIX, z. 1, s. 70. 
15 HI, MSZ, 187, Raport p∏k. A. Rossa, s. 6.
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niezb´dne dzia∏ania i ulokowano polskich ˝o∏nierzy w wynaj´tych 
budynkach. Okaza∏o si´ jednak, ˝e transporty sà znacznie liczniejsze,
ni˝ przypuszczano. Dziennie przybywa∏o Êrednio 5 tys. osób, podczas
gdy spodziewano si´ do 2500 osób tygodniowo. Przyj´cie tak du˝ej gru-
py w tak krótkim czasie wymaga∏o ogromnego wysi∏ku organizacyjnego
od wszystkich zaanga˝owanych w operacj´ ewakuacyjnà, tym bardziej
˝e na kilka dni przed przybyciem transportów nagle popsu∏a si´ pogo-
da i spad∏ Ênieg.

Do podstawowych zadaƒ nale˝a∏o dostarczenie ˝ywnoÊci dla wielu
tysi´cy wyg∏odnia∏ych ludzi. Z wyprzedzeniem zakupiono màk´, którà
dostarczono do piekarni perskich wraz z zamówieniami na chleb. 
Przyby∏y te˝ angielskie jednostki kwatermistrzowskie z piekarniami
i rzeêniami. Mimo to aprowizacja szwankowa∏a, do czego przyczynia∏
si´ fakt, ˝e transporty przybywa∏y o ró˝nych porach dnia. Niekiedy 
konieczne by∏o dostarczanie prowiantu na pok∏ady statków stojàcych
na redzie, gdy˝ nie mog∏y one przybiç do brzegów z powodu wzburzo-
nego morza. W celu usprawnienia rozdzia∏u ˝ywnoÊci wydawano ca∏o-
dniowe racje ˝ywnoÊciowe, uzupe∏niane co jakiÊ czas goràcymi napoja-
mi16. Pomimo wszelkich trudnoÊci sytuacja aprowizacyjna zarówno
˝o∏nierzy, jak i cywilów w porównaniu z okresem pobytu w Zwiàzku 
Sowieckim by∏a znacznie lepsza, co podkreÊlali uczestnicy ewakuacji,
uprzednio znajdujàcy si´ cz´sto na granicy Êmierci g∏odowej17.

Trudnym problemem by∏o zapewnienie wszystkim przybyszom 
dachu nad g∏owà. Poniewa˝ nie by∏o mo˝liwe przygotowanie sta∏ych 
lokali mieszkalnych na wybrze˝u Morza Kaspijskiego, starano si´ 
wywieêç ewakuowanych jak najszybciej do Teheranu. Zaj´∏y si´ tym 
35. i 36. brytyjskie kompanie transportowe, które przywo˝àc na wybrze-
˝e ˝ywnoÊç, w drodze powrotnej zabiera∏y ˝o∏nierzy i cywilów. Hindu-
scy szoferzy tych pododdzia∏ów wykonali ogromnà prac´, przewo˝àc po
trudnych, górskich drogach tysiàce ludzi. W koƒcowym etapie ewaku-
acji w∏àczyli si´ do pracy równie˝ polscy mechanicy, pomagajàc przy
usuwaniu awarii ci´˝arówek.

Najwi´kszà trosk´ w∏adz polskich i brytyjskich budzi∏ jednak stan 
zdrowia ewakuowanych, a zw∏aszcza cywilów, w tym tysi´cy dzieci. Wiele

22

16 E. Wróbel, J. Wróbel, op. cit., s. 46.
17 M. ¸oziƒski, Przechodniu powiedz Polsce..., Kraków 1971, s. 42.
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osób przyby∏ych ze Zwiàzku Sowieckiego ledwo trzyma∏o si´ na 
nogach. Przyczynà by∏o nie tylko niedo˝ywienie, ale równie˝ choroby, cz´-
sto zresztà wywo∏ane brakiem odpowiedniego po˝ywienia. Pilnà potrzebà
by∏a dezynfekcja odzie˝y, a zw∏aszcza dezynsekcja, gdy˝ wszy roznoszàce
choroby (g∏ównie dur wysypkowy, zwany wówczas tyfusem plamistym) 
by∏y istnà plagà. Zadanie to wykona∏o 22. Polowe Ambulatorium wojsk
brytyjskich, które przez okràg∏à dob´ czyÊci∏o odzie˝ i kàpa∏o ewakuowa-
nych. Najci´˝ej chorzy trafiali do szpitala. W∏adze iraƒskie odda∏y do dys-
pozycji Polaków niewielki szpital, obs∏ugiwany przez polski i brytyjski
personel medyczny, który okaza∏ si´ jednak zbyt ma∏y. Wobec wielkiej 
ciasnoty zwrócono si´ o pomoc do Rosjan, którzy zajmowali pobliskie 
budynki. Przekazali je Polakom jednak dopiero wówczas, gdy przed 
wejÊciem zacz´to uk∏adaç zw∏oki osób zmar∏ych w szpitalu.

Ogó∏em do szpitala przyj´to 1412 osób, z czego wi´kszoÊç w bardzo
ci´˝kim stanie. Ze sprawozdaƒ szefa s∏u˝by zdrowia wynika, ˝e w Ira-
nie zarejestrowano wówczas 335 przypadków duru wysypkowego wÊród
wojskowych i a˝ 633 wÊród ludnoÊci cywilnej18. Chorych otoczono
wszechstronnà opiekà, ale dla wielu wszelka pomoc by∏a ju˝ spóêniona.
Zwiedzajàcy szpital dla uchodêców dowódca wojsk polskich na Ârodko-
wym Wschodzie gen. Józef Zajàc zanotowa∏ w swym pami´tniku:
„Wczoraj by∏em w obozie dla cywilnych i szpitaliku, w którym le˝à 
chorzy na choroby zakaêne i zwyk∏e; jest tyfus plamisty i brzuszny, jest
dyzenteria i sà chorzy na kompletne wycieƒczenie. Oglàda∏em dzieci
wychudzone do kosteczek z napuch∏ymi brzuszkami; szereg kobiet
i m´˝czyzn starszych, zmaltretowanych i wychudzonych do ostateczno-
Êci. A˝ dziwne, ˝e wytrzymali jeszcze t´ podró˝”19.

Zakoƒczenie I fali ewakuacji Polaków ze Zwiàzku Sowieckiego nastà-
pi∏o 25 kwietnia, kiedy ostatni transport ci´˝arówek odjecha∏ do Teheranu.

Jak ju˝ wspomniano, organizacjà ewakuacji ze strony polskiej, obok
wojska, zajmowa∏o si´ równie˝ Poselstwo RP oraz specjalnie do tego
utworzona Delegatura Ministerstwa Pracy i Opieki Spo∏ecznej. Polskie
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18 J. Kostrzewski, Dur wysypkowy [w:] Choroby zakaêne w Polsce i ich zwalczanie w latach
1919–1962, pod red. J. Kostrzewskiego, Warszawa 1964, s. 437; T. Brzeziƒski, Epidemia duru
plamistego w Armii Polskiej w ZSRR (1941–1942), „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”
1997, t. 62, z. 3, s. 240.
19 J. Zajàc, W Szkocji i na Ârodkowym Wschodzie. II tom pami´tników wojennych. Dwie wojny,
Londyn 1967, s. 98, 114; E. Wróbel, J. Wróbel, op. cit., s. 47–48.
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poselstwo i konsulat w Teheranie, dobrze wprowadzone w miejscowe
stosunki, kierowane przez doÊwiadczonych w s∏u˝bie zagranicznej dy-
plomatów Karola Badera i Witolda Okoƒskiego, odegra∏y istotnà rol´
podczas ewakuacji. Dyplomaci poÊredniczyli w kontaktach z Brytyjczy-
kami, wspó∏dzia∏ali z w∏adzami perskimi, przyczyniali si´ do pokonywa-
nia trudnoÊci i ∏agodzenia konfliktów.

Delegatur´ MPiOS (zwanà poczàtkowo Delegaturà Cywilnà), któ-
ra przej´∏a z czasem g∏ówny ci´˝ar opieki nad uchodêcami, stworzy∏
i kierowa∏ Wiktor Styburski, by∏y dyrektor Banku Polskiego, przeby-
wajàcy od pewnego czasu w Teheranie w roli delegata Ministerstwa
Skarbu i radcy finansowego Poselstwa RP, z g∏ównym zadaniem orga-
nizowania transportów materia∏owych z pomocà dla ludnoÊci polskiej
w Zwiàzku Sowieckim. Delegatura powsta∏a w nocy z 3 na 4 kwietnia,
kiedy w Teheranie by∏o ju˝ ponad 5 tys. Polaków, musia∏a wi´c podjàç
dzia∏alnoÊç natychmiast. W pierwszej kolejnoÊci zaj´∏a si´ wy˝ywie-
niem i obs∏ugà sanitarnà przybyszów, a po zaspokojeniu tych podsta-
wowych potrzeb tak˝e zaopatrzeniem ludzi w odzie˝ oraz organizacjà
oÊwiaty i ˝ycia kulturalnego20.

Pierwszy okres pracy delegatury by∏ bardzo trudny. Przy pomocy
w∏adz brytyjskich uda∏o si´ co prawda zapewniç odpowiednià iloÊç 
wy˝ywienia, ale du˝o do ˝yczenia pozostawia∏ stan sanitarny obozów.
Brakowa∏o urzàdzeƒ dezynfekcyjnych, lekarstw, czystych ubraƒ i bieli-
zny, niezb´dnych do utrzymania higieny osobistej. Niepokojàco wzra-
sta∏a liczba chorych. W po∏owie kwietnia wÊród uchodêców cywilnych
by∏o oko∏o oÊmiuset chorych, z czego po∏owa cierpia∏a na choroby za-
kaêne, g∏ównie dur wysypkowy. ÂmiertelnoÊç by∏a bardzo du˝a i si´ga-
∏a 10 proc. chorych, co budzi∏o niepokój wobec dalszego rozprzestrze-
niania si´ chorób epidemicznych. Obawiano si´, ˝e w trudnym okresie
upa∏ów liczba chorych mo˝e si´gnàç 20 proc. stanu ludnoÊci polskiej21.

Ewakuacja cz´Êci armii polskiej wraz z ludnoÊcià cywilnà w mar-
cu–kwietniu 1942 r. postawi∏a przed w∏adzami polskimi problem
okreÊlenia przysz∏oÊci cz´Êci wojska i wielkich rzesz ludnoÊci cywilnej
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20 AAN, Poselstwo RP w Teheranie, 42, Sprawozdanie delegata MPiOS W. Styburskiego z 15
VII 1942 r.; J. Winiewicz, Co pami´tam z d∏ugiej drogi ˝ycia, Poznaƒ 1985, s. 200; E. Raczyƒ-
ski, W sojuszniczym Londynie, Londyn 1960, s. 145–146.
21 HI, PSZ, 2, Notatka W. Styburskiego dla rzàdu polskiego w Londynie z 16 IV 1942 r.
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pozostajàcych w Zwiàzku Sowieckim. Genera∏ Sikorski sta∏ na stano-
wisku, ˝e ze wzgl´dów politycznych i wojskowych armia polska powin-
na tu pozostaç i wziàç udzia∏ w walkach na froncie wschodnim. Obec-
noÊç armii polskiej w Zwiàzku Sowieckim mia∏a staç si´ silnym
atutem rzàdu polskiego podczas przysz∏ego wytyczania granic i okre-
Êlania zasad ustrojowych wyzwolonej Polski.

Inne poglàdy reprezentowa∏ gen. Anders. Nie ˝ywi∏ ˝adnych 
z∏udzeƒ co do intencji Kremla wobec Polski. By∏ zdania, ˝e próby 
u∏o˝enia dalszej wspó∏pracy wojskowej sà z góry skazane na niepowo-
dzenie. Wyciàgnà∏ z tego wniosek, ˝e nale˝y skupiç Polskie Si∏y Zbroj-
ne na Ârodkowym Wschodzie, który to obszar uzna∏ za decydujàcy dla
dalszych losów wojny. W toku burzliwych dyskusji przewa˝y∏o zdanie
premiera i Naczelnego Wodza. Rada Ministrów, akceptujàc projekty
gen. Sikorskiego, przyj´∏a 30 kwietnia 1942 r. uchwa∏´, i˝ „w obecnych
warunkach pozostawienie cz´Êci Polskich Si∏ Zbrojnych na terytorium
Zwiàzku Sowieckiego i ich walka póêniejsza rami´ przy ramieniu Armii
Radzieckiej z Niemcami na froncie wschodnim odpowiada interesom
polskim oraz jest zgodna z politykà, której wyrazem by∏ uk∏ad zawarty
z rzàdem radzieckim 30 lipca 1941 r.”22

Cytowana deklaracja rzàdu polskiego mia∏a szans´ urzeczywistnie-
nia tylko w przypadku wspó∏dzia∏ania strony sowieckiej. Tymczasem co-
raz wi´cej oznak wskazywa∏o, ˝e Stalin zamierza rozegraç kart´ polskà
bez liczenia si´ z legalnà reprezentacjà narodu polskiego, jakà by∏ rzàd
londyƒski. Stawiajàc coraz wyraêniej na komunistów polskich, przywód-
ca sowiecki uwa˝a∏ armi´ Andersa za przeszkod´ w realizacji planów
podporzàdkowania Polski. Usuni´cie jej z obszaru Zwiàzku Sowieckie-
go sta∏o si´ wkrótce wytycznà dzia∏ania administracji rosyjskiej w kon-
taktach z Polakami.

Jeszcze w trakcie trwania I fali ewakuacji, 29 marca 1942 r., odby∏o
si´ posiedzenie wspólnej komisji polsko-sowieckiej w sprawach 
wojskowych. Postanowiono wówczas, ˝e dalszà rekrutacj´ b´dà prowa-
dzi∏y sowieckie rejonowe komisariaty wojskowe, kierujàce poborowych
i ochotników do OÊrodka Organizacji Armii Polskiej w Guzarze. 
Oznacza∏o to odwo∏anie polskich oficerów ∏àcznikowych przy stacjach
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22 Documents on Polish-Soviet Relations, t. 1: 1939–1943, London–Melbourne–Toronto 1961,
s. 347–348; P. ˚aroƒ, Kierunek..., s. 145.
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kolejowych oraz przedstawicieli armii polskiej w miastach i wa˝niej-
szych skupiskach ludnoÊci polskiej. Rozwiàzano tak˝e polskie placówki
rejestracyjne, co w praktyce prowadzi∏o do wstrzymania formowania
nast´pnych jednostek. Mimo to uda∏o si´ podnieÊç stan liczebny armii
z 40 500 w kwietniu do oko∏o 45 500 w po∏owie czerwca. Nic wi´cej nie
mo˝na by∏o uzyskaç, gdy˝ w∏adze sowieckie wstrzyma∏y pobór.

Po∏o˝enie armii polskiej, zw∏aszcza wy˝ywienie i stan zdrowotny, jak
i poprzednio przedstawia∏y si´ êle. Upalne lato 1942 r., co nie mog∏o
byç zaskoczeniem na tych obszarach, przynios∏o dalszy wzrost liczby za-
chorowaƒ. Opanowano co prawda epidemi´ duru wysypkowego, ale
rozwin´∏y si´ schorzenia przewodu pokarmowego oraz malaria (zimni-
ca). Na skutek ogólnego wycieƒczenia organizmów wiele osób cierpia-
∏o na tak zwanà kurzà Êlepot´. Wysoka liczba zachorowaƒ sta∏a si´ pod-
stawà alarmistycznych meldunków gen. Andersa do Londynu. Coraz
cz´Êciej pojawia∏a si´ w nich sugestia wyprowadzenia wojska i ludnoÊci
cywilnej do Iranu. Na prze∏omie maja i czerwca dowódca 
armii polskiej w Zwiàzku Sowieckim nabra∏ ca∏kowitej pewnoÊci, ˝e 
pozostawanie na miejscu „musi skoƒczyç si´ dla wszystkich Polaków
zupe∏nà zag∏adà”23.

Brak jednomyÊlnoÊci w sprawie przysz∏oÊci armii w Zwiàzku 
Sowieckim wÊród samych Polaków u∏atwi∏ niewàtpliwie sytuacj´ w∏a-
dzom sowieckim, które postanowi∏y definitywnie rozwiàzaç problem.
W czerwcu, w czasie pobytu w Londynie, Wiaczes∏aw Mo∏otow przed-
stawi∏ Winstonowi Churchillowi luêny projekt przeniesienia armii 
gen. W∏adys∏awa Andersa na Bliski Wschód. Ju˝ po powrocie do 
Moskwy wezwa∏ ambasadora brytyjskiego i, powo∏ujàc si´ na swe 
londyƒskie rozmowy, zaproponowa∏ przeniesienie oddzia∏ów polskich.
Brytyjczykom oferta wydawa∏a si´ korzystna, gdy˝ przychodzi∏a w trud-
nym okresie kl´sk na froncie afrykaƒskim. Perspektywa wzmocnienia
w∏asnych si∏ o kilka polskich dywizji by∏a bardzo zach´cajàca i dlatego
ju˝ 2 lipca Anglicy zawiadomili rzàd polski, i˝ byliby zadowoleni 
z takiego w∏aÊnie rozwiàzania.

Powsta∏a w ten sposób paradoksalna sytuacja, w której zarówno
Brytyjczycy, Rosjanie, jak i cz´Êç dowództwa polskiego – chocia˝ z ró˝-
nych przyczyn – byli zwolennikami ewakuacji, a jedynie gen. Sikorski
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samotnie trwa∏ na stanowisku utrzymania polskiej obecnoÊci militarnej
w Rosji. Stawa∏o si´ jednak coraz bardziej oczywiste, ˝e nie zdo∏a prze-
prowadziç swych zamiarów. Wobec nacisków p∏ynàcych z ró˝nych stron
premier wkrótce zmieni∏ zdanie i uzyskawszy opini´ stronnictw poli-
tycznych reprezentowanych w rzàdzie, opracowa∏ memorandum, które
dostarczono brytyjskiemu MSZ w celu przekazania w∏adzom sowiec-
kim. Zawarta w nim by∏a zgoda na ewakuacj´ armii w celu obrony 
Bliskiego Wschodu, wszelako z zastrze˝eniem, ˝e nie mo˝e to prowa-
dziç do zakoƒczenia akcji pomocy dla polskiej ludnoÊci cywilnej
w Zwiàzku Sowieckim, który to obowiàzek spadnie teraz na Brytyjczy-
ków. Ponadto w memorandum postulowano ewakuacj´ rodzin ofice-
rów i ˝o∏nierzy oraz 50 tys. polskich dzieci i 5 tys. matek, ewentualnie
opiekunek, które mia∏y zostaç rozmieszczone w innych krajach w poro-
zumieniu z w∏adzami angielskimi. Rzàd polski domaga∏ si´ równie˝ 
pozostawienia w Zwiàzku Sowieckim oÊrodka rekrutacyjnego dla sta∏e-
go uzupe∏niania armii stacjonujàcej na Bliskim Wschodzie24.

Oficjalnà zgod´ rzàdu Zwiàzku Sowieckiego na ewakuowanie 
armii gen. Andersa zakomunikowa∏ ambasadorowi Stanis∏awowi Koto-
wi podczas rozmowy 8 lipca 1942 r. wiceminister Andriej Wyszyƒski.
OÊwiadczy∏ wówczas: „Rzàd sowiecki zgodzi∏ si´ na ten krok zdajàc 
sobie spraw´, ˝e jest to na niekorzyÊç w∏asnych interesów. Poniewa˝ 
dywizje polskie mogà byç u˝yte gdzie indziej dla wspólnych interesów –
to rzàd sowiecki nie ma nic przeciwko temu” 25. W dziesi´ç dni póêniej
w sprawie tej pisa∏ do Stalina premier Wielkiej Brytanii. Obok aspek-
tów militarnych podniós∏ równie˝ spraw´ ewakuacji z wojskiem ludno-
Êci cywilnej, wyra˝ajàc nadziej´, ˝e „zaproponowany przez Pana 
projekt, który wysoko cenimy, nie b´dzie zaniechany ze wzgl´du na to,
˝e Polacy zechcà wys∏aç wraz z wojskiem znacznà iloÊç kobiet i dzieci
utrzymujàcych si´ zasadniczo na fasunku ˝o∏nierzy polskich”26.

W okresie, kiedy decydowa∏y si´ losy armii polskiej w Zwiàzku 
Sowieckim, dramatycznie pogarsza∏o si´ po∏o˝enie ludnoÊci cywilnej.
Dotyczy∏o to w równym stopniu obszarów syberyjskich, jak i po∏udnio-
wych, gdzie byli zes∏aƒcy skupiali si´ wokó∏ obozów wojskowych. 
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26 P. ˚aroƒ, Kierunek..., s. 145.

01 uchodzcy  12/8/03  9:59  Page 27

samotnie trwa∏ na stanowisku utrzymania polskiej obecnoÊci militarnej
w Rosji. Stawa∏o si´ jednak coraz bardziej oczywiste, ˝e nie zdo∏a prze-
prowadziç swych zamiarów. Wobec nacisków p∏ynàcych z ró˝nych stron
premier wkrótce zmieni∏ zdanie i uzyskawszy opini´ stronnictw poli-
tycznych reprezentowanych w rzàdzie, opracowa∏ memorandum, które
dostarczono brytyjskiemu MSZ w celu przekazania w∏adzom sowiec-
kim. Zawarta w nim by∏a zgoda na ewakuacj´ armii w celu obrony 
Bliskiego Wschodu, wszelako z zastrze˝eniem, ˝e nie mo˝e to prowa-
dziç do zakoƒczenia akcji pomocy dla polskiej ludnoÊci cywilnej
w Zwiàzku Sowieckim, który to obowiàzek spadnie teraz na Brytyjczy-
ków. Ponadto w memorandum postulowano ewakuacj´ rodzin ofice-
rów i ˝o∏nierzy oraz 50 tys. polskich dzieci i 5 tys. matek, ewentualnie
opiekunek, które mia∏y zostaç rozmieszczone w innych krajach w poro-
zumieniu z w∏adzami angielskimi. Rzàd polski domaga∏ si´ równie˝ 
pozostawienia w Zwiàzku Sowieckim oÊrodka rekrutacyjnego dla sta∏e-
go uzupe∏niania armii stacjonujàcej na Bliskim Wschodzie24.

Oficjalnà zgod´ rzàdu Zwiàzku Sowieckiego na ewakuowanie 
armii gen. Andersa zakomunikowa∏ ambasadorowi Stanis∏awowi Koto-
wi podczas rozmowy 8 lipca 1942 r. wiceminister Andriej Wyszyƒski.
OÊwiadczy∏ wówczas: „Rzàd sowiecki zgodzi∏ si´ na ten krok zdajàc 
sobie spraw´, ˝e jest to na niekorzyÊç w∏asnych interesów. Poniewa˝ 
dywizje polskie mogà byç u˝yte gdzie indziej dla wspólnych interesów –
to rzàd sowiecki nie ma nic przeciwko temu” 25. W dziesi´ç dni póêniej
w sprawie tej pisa∏ do Stalina premier Wielkiej Brytanii. Obok aspek-
tów militarnych podniós∏ równie˝ spraw´ ewakuacji z wojskiem ludno-
Êci cywilnej, wyra˝ajàc nadziej´, ˝e „zaproponowany przez Pana 
projekt, który wysoko cenimy, nie b´dzie zaniechany ze wzgl´du na to,
˝e Polacy zechcà wys∏aç wraz z wojskiem znacznà iloÊç kobiet i dzieci
utrzymujàcych si´ zasadniczo na fasunku ˝o∏nierzy polskich”26.

W okresie, kiedy decydowa∏y si´ losy armii polskiej w Zwiàzku 
Sowieckim, dramatycznie pogarsza∏o si´ po∏o˝enie ludnoÊci cywilnej.
Dotyczy∏o to w równym stopniu obszarów syberyjskich, jak i po∏udnio-
wych, gdzie byli zes∏aƒcy skupiali si´ wokó∏ obozów wojskowych. 

27

24 Ibidem, s. 238.
25 S. Kot, Rozmowy z Kremlem, Londyn 1959, s. 282.
26 P. ˚aroƒ, Kierunek..., s. 145.

01 uchodzcy  12/8/03  9:59  Page 27



Nadal tragicznie przedstawia∏a si´ sytuacja aprowizacyjna i zdro-
wotna. Przyk∏adowo na terenie podleg∏ym Delegaturze w Samarkan-
dzie, obejmujàcym zasi´giem republiki: uzbeckà i tad˝yckà, gdzie prze-
bywa∏o oko∏o 90 tys. obywateli polskich, panowa∏ permanentny
niedobór ˝ywnoÊci. Wed∏ug opinii delegata „widmo katastrofalnego
g∏odu wisi nad wszystkimi obywatelami polskimi, zamieszka∏ymi na 
terytorium Azji Ârodkowej”. Zaradziç temu zagro˝eniu próbowa∏y 
polskie placówki opiekuƒcze. Na terenie wspomnianej delegatury 
dzia∏a∏o 45 punktów do˝ywiania dzieci, dwadzieÊcia sierociƒców,
dziewi´ç domów inwalidów, trzy domy rekonwalescentów, pi´ç domów
dziecka, dwa ambulatoria i dwa ma∏e szpitale.

Dzia∏alnoÊç oÊrodków opiekuƒczych i wàska stró˝ka pomocy p∏ynàcej
z Iranu nie mog∏y jednak zapobiec dalszemu pogarszaniu si´ sytuacji
zdrowotnej ludnoÊci cywilnej. Zast´pca delegata w Samarkandzie 
w raporcie z 25 maja 1942 r. informowa∏: „W jednym tylko okr´gu samar-
kandzkim za okres 2 i pó∏ miesiàca zmar∏o 1632 obywateli polskich, 
z tego 30% na tyfus plamisty, reszta z wycieƒczenia g∏odowego”27.

Wielki wysi∏ek w∏adz polskich, aby poprawiç po∏o˝enie ludnoÊci cy-
wilnej, zosta∏ w poczàtkach lipca 1942 r. w znacznej mierze zniweczony
przez w∏adze sowieckie. Jednostronnà decyzjà NKWD zlikwidowano
najpierw delegatury we W∏adywostoku, Archangielsku, A∏danie i Sara-
towie, a wkrótce potem uniemo˝liwiono dzia∏alnoÊç delegaturom
w Barnaule, Samarkandzie, Kirowie, Pietropaw∏owsku i Syktywkarze.
Personel i wspó∏pracowników delegatur aresztowano, a ich majàtek
przej´∏o NKWD. Ogó∏em w lipcu w∏adze sowieckie aresztowa∏y 130 m´-
˝ów zaufania i pracowników ambasady polskiej. Energiczne protesty
w∏adz polskich sprawi∏y, ˝e pi´tnaÊcie osób zwolniono, ale wobec pozo-
sta∏ych zastosowano ró˝nego rodzaju represje, 78 osób wydalono z gra-
nic Zwiàzku Sowieckiego, a szesnaÊcie przekazano sàdom sowieckim.

Wkrótce administracja rosyjska rozpocz´∏a akcj´ likwidowania pol-
skich placówek opiekuƒczych pod pretekstem, ˝e ich zadania zosta∏y
wype∏nione. W wielu przypadkach stawiano polskim pracownikom 
absurdalny zarzut szpiegostwa28.
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27 HI, Ambasada RP w ZSRS, 31, Sprawozdanie Delegatury Ambasady RP w Samarkandzie
z 12 VI 1942 r.
28 HI, Ambasada RP w ZSRS, 44, Sprawozdanie M. Szyszkowskiego z okr´gu bucharskiego;
P. ˚aroƒ, Kierunek..., s. 164; W. Pobóg-Malinowski, op. cit., t. 3, s. 238–239. 
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Wrogie posuni´cia w∏adz Zwiàzku Sowieckiego wobec placówek
polskich Êwiadczy∏y o powzi´ciu w Moskwie decyzji nie tylko usuni´-
cia armii polskiej, ale równie˝ odci´cia ludnoÊci cywilnej od wszelkiej 
pomocy p∏ynàcej za poÊrednictwem tutejszej ambasady polskiej. 
Pojawi∏a si´ realna groêba, ˝e wszyscy obywatele polscy, przebywajà-
cy w imperium Stalina, ponownie stracà wolnoÊç i nadziej´ ocalenia
˝ycia. Musia∏o to ogromnie zaniepokoiç ludnoÊç cywilnà, która 
widzia∏a jedynà szans´ ocalenia w szybkiej ewakuacji wraz z woj-
skiem. Niestety nie wszyscy mogli liczyç na wyjazd do Iranu, gdy˝
strona polska zosta∏a poinformowana przez Rosjan, i˝ ogólna liczba
ewakuowanych tak wojskowych, jak i cywilów nie mo˝e przekroczyç
70 tys. osób29.

Wkrótce po zasadniczych decyzjach dotyczàcych ewakuacji, 
podj´tych na najwy˝szych szczeblach, przystàpiono do ich wykona-
nia. 26 lipca 1942 r. rosyjski pe∏nomocnik do spraw Armii Polskiej
w Zwiàzku Sowieckim poinformowa∏ gen. Andersa, ˝e „Rzàd ZSRR
zgadza si´ uczyniç zadoÊç staraniom dowódcy armii w ZSRR, gen.
dyw. Andersa o ewakuacj´ oddzia∏ów polskich z ZSRR na tereny
Bliskiego Wschodu i nie ma zamiaru stawiania jakichkolwiek prze-
szkód w natychmiastowym urzeczywistnieniu ewakuacji”. Kilka dni
póêniej, 31 lipca, odby∏a si´ polsko-sowiecka narada wojskowa, pod-
czas której podpisano protokó∏ ewakuacyjny. Najwa˝niejsze jego po-
stanowienia dotyczy∏y terminu i liczby osób podlegajàcych ewaku-
acji. Ustalono, i˝ ewakuacja przeprowadzona b´dzie od 5 do 25
sierpnia i obejmie wszystkie oddzia∏y polskie oraz rodziny wojskowe,
∏àcznie 70 tys.

Protokó∏ zawiera∏ ponadto zapisy stanowiska polskiego i sowiec-
kiego w sprawie dalszej rekrutacji ˝o∏nierzy do armii polskiej na 
obszarze Zwiàzku Sowieckiego. Podczas gdy gen. Anders domaga∏ si´
pozostawienia w Rosji niewielkiego sztabu dla prowadzenia poboru,
to reprezentujàcy Zwiàzek Sowiecki gen. ˚ukow oÊwiadczy∏: „proÊba
ta nie mo˝e byç uwzgl´dniona, jako ˝e Rzàd Polski – wbrew umowie
mi´dzy ZSRR a Polskà – nie uwa˝a za mo˝liwe u˝yç na froncie 
radziecko-niemieckim oddzia∏ów polskich, formowanych w ZSRR,
a zatem Rzàd Radziecki nie mo˝e wyraziç zgody na dalsze formowa-
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nie polskich oddzia∏ów w ZSRR”. Zapis ten, niezale˝nie od tego, ˝e
by∏ oparty na k∏amstwie i bezzasadnie negowa∏ prawo rzàdu polskiego
do wykonywania uprawnieƒ wobec w∏asnych obywateli, rodzi∏ powa˝-
ne konsekwencje polityczne na przysz∏oÊç. Oznacza∏ definitywne zam-
kni´cie granicy dla Polaków pozosta∏ych w Zwiàzku Sowieckim. Wy-
raênà tego oznakà by∏o wprowadzenie do protoko∏u rosyjskiego
punktu widzenia na spornà kwesti´ obywatelstwa. Odmówiono prawa
do ewakuacji osobom pochodzàcym z Polski wschodniej, b´dàcym –
zdaniem w∏adz sowieckich – obywatelami Zwiàzku Sowieckiego. 
Zezwolono na nià jedynie rodzinom wojskowych, przy czym dla osób
narodowoÊci niepolskiej „tylko w tym wypadku, jeÊli zostanie doku-
mentarnie stwierdzone, i˝ sà oni rzeczywiÊcie najbli˝szymi krewnymi
˝o∏nierzy”30.

Genera∏ Anders, podpisujàc tak sformu∏owany dokument, przekro-
czy∏ swoje kompetencje, utrudniajàc przez to w przysz∏oÊci starania
o ewakuacj´ Polaków ze Zwiàzku Sowieckiego, i da∏ Kremlowi do r´ki
or´˝ propagandowy przeciwko rzàdowi polskiemu na uchodêstwie. Po-
wodowany dà˝eniem do jak najszybszego wyprowadzenia armii, nie wy-
korzysta∏ wszystkich mo˝liwoÊci wywarcia nacisku na w∏adze, chocia˝
móg∏ skorzystaç z mediacji Brytyjczyków, którym bardzo wówczas zale-
˝a∏o na polskich dywizjach. Póêniej, gdy wojsko znalaz∏o si´ ju˝ na Bli-
skim Wschodzie, polskie mo˝liwoÊci wywierania wp∏ywu na sytuacj´ ro-
daków w Zwiàzku Sowieckim spad∏y w∏aÊciwie do zera, a Churchill nie
musia∏ ju˝ zabiegaç o pomoc Polaków, gdy˝ armia gen. Andersa znaj-
dowa∏a si´ pod angielskim dowództwem.

Organizacyjne przygotowania do ewakuacji w Zwiàzku Sowieckim
przebiega∏y szybko i sprawnie. Na szlakach kolejowych z Taszkientu do
Krasnowodzka przygotowano 41 zestawów wagonów, a w Krasnowodz-
ku do dyspozycji sztabu ewakuacyjnego sta∏o 25 statków. O ile wyjazd
skoszarowanego wojska nie sprawia∏ wi´kszych problemów, o tyle pro-
cedura przygotowania transportów cywilnych by∏a bardziej skompliko-
wana. W koƒcu lipca 1942 r. mianowano komisarza ewakuacyjnego in˝.
Andrzeja Jenicza, dzia∏ajàcego z ramienia ambasady polskiej w Kujby-
szewie. Powo∏a∏ on z kolei lokalnych komisarzy przy poszczególnych
jednostkach wojskowych. Do ich podstawowych zadaƒ nale˝a∏o sporzà-
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dzenie list osób podlegajàcych ewakuacji, uzyskanie zatwierdzenia ich
przez polskie, a póêniej tak˝e sowieckie w∏adze wojskowe oraz przygo-
towanie ludnoÊci cywilnej do ewakuacji.

W porozumieniu z armià ustalono zasady aprowizacji ludnoÊci 
cywilnej. Rodziny wojskowych przebywajàce ju˝ w garnizonach lub ich
okolicach mia∏y otrzymaç prowiant z magazynów wojskowych,
a w miejscowoÊciach, gdzie nie by∏o polskich oddzia∏ów, cywilni komi-
sarze ewakuacyjni wspomagali ludnoÊç pieni´dzmi oddanymi do ich
dyspozycji przez ambasad´. Zapad∏y tak˝e decyzje co do kolejnoÊci 
wyjazdu osób cywilnych. Pierwszeƒstwo mia∏y dzieci z sierociƒców,
w dalszej kolejnoÊci wyje˝d˝aç mia∏y rodziny wojskowych, a na samym
koƒcu pozosta∏e osoby. W tej ostatniej grupie wywieêç miano najbar-
dziej „wartoÊciowe” jednostki – ludzi nauki, specjalistów wszelkich
dziedzin, techników, nauczycieli oraz osoby wyjàtkowo zas∏u˝one dla
Polski.

Okólnik wydany przez komisarza ewakuacyjnego dok∏adnie okre-
Êli∏ kryteria klasyfikacji ludnoÊci cywilnej uprawnionej do ewakuacji.
Za nale˝àce do rodzin wojskowych uznano nie tylko te osoby, któ-
rych krewni s∏u˝yli w armii polskiej w Zwiàzku Sowieckim, w oddzia-
∏ach polskich w Afryce i Wielkiej Brytanii, ale tak˝e przebywali
w niewoli niemieckiej, w obozach dla internowanych oraz w obozach
sowieckich31. 

Zgodnie z zapowiedziami najpierw zatroszczono si´ o szybkà ewa-
kuacj´ sierociƒców. Razem z 7. DP wyjecha∏y sierociƒce z miejscowo-
Êci: Kermine, Kizy∏-Tepe, Gizduran, Szafrikan, Kagan, Buchara, Kara-
kul, Renetan, Wabkent, ∏àcznie 1056 dzieci. Wraz z OÊrodkiem
Organizacji Armii ewakuowano sierociƒce z miejscowoÊci: Guzar,
Dechkanabed, Beszkent i Kassan, w sumie 694 osoby. Transporty 
z 6. DP zabra∏y sieroty z Jakatagu, Kitabu i Czirakczi, razem 349 dzie-
ci32. Niestety nie wszystkie dzieci wyjecha∏y z wojskiem. W opustosza-
∏ych sierociƒcach pozosta∏y chore, niezdolne do podró˝y; ich los by∏
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31 HI, Ambasada RP w ZSRS, 54, Okólnik ewakuacyjny nr 1 komisarza ewakuacyjnego in˝.
A. Jenicza z 27 VII 1942 r. 
32 HI, Ambasada RP w ZSRS, 44, Sprawozdanie M. Szyszkowskiego z okr´gu bucharskiego.
Wraz sierotami zabierano niekiedy równie˝ dzieci oddane pod opiek´ wojska przez rodziców,
którzy sami z ró˝nych powodów nie mogli opuÊciç Zwiàzku Sowieckiego (relacja T. Pieczki
udzielona autorowi 19 XI 1991 r. w Chicago).
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tragiczny, gdy˝ pozostawione bez nale˝ytej opieki, najcz´Êciej umiera∏y
w krótkim czasie.

Uda∏o si´ ewakuowaç wi´kszoÊç osób skupionych wokó∏ obozów
wojskowych. Z okr´gu bucharskiego – co do którego dysponujemy
szczegó∏owymi danymi – wyjecha∏o oko∏o 50 proc. obywateli polskich.
Poniewa˝ wÊród osób legitymujàcych si´ obywatelstwem Rzeczypo-
spolitej du˝à cz´Êç stanowili ˚ydzi, odsetek ewakuowanej ludnoÊci
narodowoÊci polskiej si´ga∏ oko∏o 75 proc. W∏adze sowieckie zdecy-
dowa∏y, ˝e ewakuacji podlegajà tylko Polacy, by∏y wi´c du˝e k∏opoty
z umieszczeniem na listach osób przeznaczonych do wyjazdu osób 
innej narodowoÊci. Placówki polskie podejmowa∏y starania, aby 
mogli wyjechaç tak˝e ˝ydowscy wspó∏obywatele, zw∏aszcza ze sfer 
inteligenckich. Niekiedy to si´ udawa∏o, mi´dzy innymi dzi´ki fa∏szo-
waniu danych personalnych, cz´sto jednak NKWD uniemo˝liwia∏o 
im wyjazd33.

W okresie ewakuacji wÊród obywateli polskich narodowoÊci 
˝ydowskiej panowa∏a du˝a nerwowoÊç, graniczàca niekiedy z panikà.
Jak stwierdzili przedstawiciele Agencji ˚ydowskiej, wobec cywilnej
ludnoÊci ˝ydowskiej rygorystycznie stosowano wymóg udowodnienia
bliskiego pokrewieƒstwa z wyje˝d˝ajàcymi ˝o∏nierzami. Jednak nawet
pokonanie tej bariery nie gwarantowa∏o jeszcze wyjazdu, gdy˝ na 
kilka dni przed wyruszeniem transportów w∏adze polskie nakaza∏y
niektórym ˚ydom zwrot wydanych ju˝ zaÊwiadczeƒ zezwalajàcych na
opuszczenie Zwiàzku Sowieckiego. Decyzja ta mia∏a byç wynikiem
˝àdaƒ NKWD. Nic dziwnego, ˝e zdesperowani ˚ydzi zagrozili rzuce-
niem si´ pod ko∏a pociàgów. Ta determinacja zmusi∏a w∏adze polskie
i sowieckie do podj´cia rozmów, które zakoƒczy∏y si´ porozumieniem
otwierajàcym drog´ do ewakuacji wi´kszej liczby ˚ydów. Zdarza∏y si´
równie˝ przypadki fa∏szowania danych osobowych. Charakterystycz-
na pod tym wzgl´dem jest sprawa Eliasza Mühlrada, który b´dàc
przekonany, ˝e jego ˝ydowskie pochodzenie uniemo˝liwi mu wyjazd,
poda∏ przed komisjà kwalifikujàcà do ewakuacji fa∏szywe nazwisko
i utrzymywa∏, ˝e jest katolikiem. Ju˝ w meksykaƒskim osiedlu Santa
Rosa wystàpi∏ do poselstwa polskiego z proÊbà o przywrócenie 
poprzedniego nazwiska. Stwierdzi∏ przy tym, ˝e w∏adze polskie wie-
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33 Ibidem. 

01 uchodzcy  12/8/03  9:59  Page 32



dzia∏y o tej mistyfikacji. Problemy z zakwalifikowaniem do wyjazdu
pozostawi∏y jednak osad nieufnoÊci, gdy˝ ˚ydzi odnosili wra˝enie, ˝e
w∏adze polskie dà˝à do ograniczenia ich liczby w transportach
uchodêczych. Przyznawali jednak, ˝e komisarz Jenicz uczyni∏ wiele,
aby mogli wyjechaç34.

W g∏ównym punkcie ewakuacyjnym mieszczàcym si´ w Krasno-
wodzku na wybrze˝u Morza Kaspijskiego nadzór nad przebiegiem 
akcji obj´∏y organa bezpieczeƒstwa Turkmeƒskiej SRR i oficerowie 
armii sowieckiej. Do ich zadaƒ nale˝a∏a kontrola celna i sanitarna oraz
sprawy majàtku wojskowego. Organizacjà ewakuacji ze strony polskiej
zajmowa∏a si´ komenda bazy w Krasnowodzku pod dowództwem pp∏k.
Zygmunta Berlinga. Jego zadaniem by∏o zorganizowanie nad Morzem
Kaspijskim oÊrodka zdolnego przyjàç i odprawiç oko∏o 5 tys. osób
dziennie. Nadchodzàcym transportom miano zapewniç nocleg, wy˝y-
wienie i kàpiel. Do zakresu obowiàzków dowódcy bazy nale˝a∏o rów-
nie˝ zorganizowanie przy wspó∏pracy z rosyjskà komendanturà portu
transportu morskiego oraz roztoczenie opieki medycznej nad chorymi.
Podpu∏kownik Berling dysponowa∏ sztabem bazy, ewakuacyjnà stacjà
zbornà, delegaturà intendentury armii, szpitalem polowym, batalionem
administracyjno-wartowniczym, radiostacjà i kolumnà transportowà,
∏àcznie oko∏o 400 ludêmi.

Teren wyznaczony na baz´ rozciàga∏ si´ nad morzem, na skraju osie-
dla robotniczego w Krasnowodzku, w odleg∏oÊci kilometra od 
torów linii kolejowej z Aszhabadu. Baza obejmowa∏a cztery niewielkie
domki, du˝y gara˝, barak i obszernà szop´. Budynki, chocia˝ prymityw-
ne, nadawa∏y si´ do szybkiej adaptacji na potrzeby bazy, gorzej nato-
miast przedstawia∏a si´ sprawa zaopatrzenia w wod´, gdy˝ na miejscu
brakowa∏o wodociàgu czy chocia˝by studni. Do dyspozycji Polaków 
oddano w tej sytuacji zbiorniki-cysterny, których zawartoÊç mo˝na 
by∏o uzupe∏niaç w miar´ potrzeb. Prace przygotowawcze w Krasno-
wodzku, mimo braków i trudnoÊci, posuwa∏y si´ szybko naprzód i ju˝
w po∏owie marca baza osiàgn´∏a gotowoÊç do wykonania zadaƒ posta-
wionych przez dowództwo armii35.
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34 AAN, Poselstwo RP w Teheranie, 42, Sprawozdanie przedstawicieli Agencji ˚ydowskiej
z ewakuacji ˚ydów, wrzesieƒ 1942 r.; ibidem, Poselstwo RP w Meksyku, 175, Pismo E.
Mühlrada do pos∏a W. Neumana.
35 Z. Berling, Wspomnienia. Z ∏agrów do Andersa, Warszawa 1990, s. 243–253. 
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Znacznie wi´ksze przygotowania czyniono w Pahlevi na wybrze˝u
iraƒskim. Utworzono tu baz´ ewakuacyjnà pod dowództwem pp∏k. Szy-
maƒskiego. Jej g∏ównà cz´Êcià by∏ Obóz Ewakuacyjny nr 1, sk∏adajàcy
si´ z pi´ciu rejonów zakwaterowania. Rejony nr 1 i nr 2 przeznaczono
dla ludnoÊci cywilnej, przy czym pierwszy, tak zwany brudny, mia∏ 
pomieÊciç jednorazowo 12 tys. osób. Po przeprowadzeniu dezynfekcji
uchodêców miano kierowaç do rejonu nr 2 – „czystego”, zdolnego 
pomieÊciç 9 tys. osób. Dla wojska przeznaczono rejon zakwaterowania
nr 3 („brudny”) i nr 5 („czysty”), o identycznej jak cywilne pojemnoÊci,
a ponadto utworzono zapasowy rejon nr 4 mogàcy przyjàç od 3 do 6 tys.
˝o∏nierzy.

Ju˝ od koƒca lipca zaczà∏ przybywaç do Pahlevi personel wojskowy
i cywilny w celu podj´cia niezb´dnych prac przygotowawczych. 24 lipca
przyjecha∏a ekipa Ekspozytury Delegatury MPiOS w sk∏adzie 75 osób,
pod kierownictwem Józefa Antoszkiewicza i zainstalowa∏a si´ we w∏a-
snych namiotach, pomi´dzy cywilnymi rejonami zakwaterowania36.
W dwa tygodnie póêniej przyby∏a kompania wartownicza liczàca 
171 oficerów i ˝o∏nierzy, a ponadto 41 ochotniczek Pomocniczej S∏u˝-
by Wojskowej Kobiet z Teheranu. Na potrzeby lokalnego transportu
przys∏ano 12 samochodów ci´˝arowych, a 6 i 16 sierpnia dalsze 22 ci´-
˝arówki. Przy budowie obozu zatrudniono tak˝e robotników perskich.
Pracowa∏o ich poczàtkowo stu, a póêniej zwerbowano jeszcze siedem-
dziesi´ciu, w tym dwudziestu stolarzy. Do czasu, gdy zacz´∏y przybywaç
pierwsze transporty, budowa obozu nie zosta∏a zakoƒczona, a prace
prowadzono nadal z du˝ym nasileniem.

W rejonach zakwaterowania uchodêców przygotowano sza∏asy
dla 9 tys. osób, z czego dla 6 tys. w rejonie „brudnym” i 3 tys. w rejo-
nie „czystym”. S∏abiej by∏y zaawansowane prace w wojskowej cz´Êci
obozu. W rejonie nr 3 znajdowa∏y si´ sza∏asy dla 3 tys. ˝o∏nierzy, 
tyle˝ samo w rejonie nr 5. OczywiÊcie szybkie wybudowanie brakujà-
cej liczby sza∏asów by∏o z braku czasu niemo˝liwe, jedynym wyjÊciem
by∏o wi´c skorzystanie z namiotów. Komenda obozu mia∏a poczàtko-
wo osiemdziesiàt namiotów, dopiero póêniej uda∏o si´ sprowadziç
dodatkowe z Teheranu. Dostarczono 181 namiotów angielskich
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36 AAN, Poselstwo RP w Teheranie, 41, Pismo W. Styburskiego do Poselstwa RP w Tehera-
nie z 17 VII 1942 r.
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i 2062 iraƒskie, nadto 16 namiotów odstàpili Brytyjczycy stacjonujà-
cy w Pahlevi. Ostatecznie wed∏ug stanu z 1 wrzeÊnia rejon zakwate-
rowania nr 1 móg∏ przyjàç jednorazowo przewidziane planem 12 tys.
osób, z czego 9 tys. mieszka∏o w sza∏asach, a 3 tys. pod namiotami.
Zaplanowanà pojemnoÊç osiàgn´∏y równie˝ obozy wojskowe. W re-
jonie nr 3 po∏owa ˝o∏nierzy mieszka∏a w sza∏asach, druga po∏owa pod
namiotami. W rejonie „czystym” (nr 5) dwie trzecie zakwaterowa-
nych znalaz∏o si´ w sza∏asach, a tylko 3 tys. pod namiotami. Rejon 
zapasowy, który powsta∏ najpóêniej, posiada∏ 2 tys. miejsc w sza∏a-
sach i tysiàc pod namiotami.

Aprowizacjà zajmowali si´ – podobnie jak podczas I fali ewakuacji
– Brytyjczycy. Zgromadzili zawczasu zapasy pochodzàce z magazynów
armii angielskiej, zawarli te˝ kontrakty z dostawcami iraƒskimi. 
Przyk∏adowo chleb w po∏owie mia∏a dostarczyç piekarnia angielska,
w po∏owie okoliczne piekarnie prowadzone przez Iraƒczyków. Ju˝
w trakcie ewakuacji okaza∏o si´, ˝e przyj´ty system zaopatrzenia
w ˝ywnoÊç jest ma∏o wydajny. Poszukujàc sposobów rozwiàzania trud-
noÊci, zwo∏ano 15 sierpnia narad´, na której postanowiono sformowaç
specjalnà polskà kompani´ zaopatrzeniowà, z∏o˝onà z 186 szeregow-
ców i dwóch oficerów oddanych do dyspozycji komendanta obozu.
Pod zarzàd polski przesz∏a te˝ rzeênia, którà wzmocniono kadrowo. 
Dopiero od po∏owy sierpnia zreorganizowane s∏u˝by zaopatrzenia
mog∏y podo∏aç zadaniom, zapewniajàc dostateczne wy˝ywienie tak 
cywilom, jak i wojskowym37.

DoÊwiadczenia I ewakuacji wskazywa∏y, ˝e baza w Pahlevi musi byç
przygotowana na przybycie du˝ej liczby chorych, w tym na choroby 
zakaêne. Zorganizowano wi´c szpital wojskowy na szeÊçset ∏ó˝ek, ale
nie by∏o w nim wystarczajàcej liczby lekarzy. Z chwilà gdy do nabrze˝a
przybija∏y pierwsze statki z ewakuowanymi, w obozie by∏o tylko oÊmiu
lekarzy i jeden felczer. Ju˝ w pierwszych dniach po przybyciu uchodê-
ców sta∏o si´ jasne, ˝e s∏u˝ba sanitarno-medyczna powinna byç szybko
rozbudowana. Powi´kszono szpital do 820 ∏ó˝ek, a dla l˝ej chorych
i ozdrowieƒców utworzono prowizoryczny dom rekonwalescentów.
Dodatkowo w rejonie zakwaterowania nr 5 powsta∏ specjalny oÊrodek
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37 HI, PSZ, 2, Sprawozdanie pp∏k. in˝. S. Lechnera z dzia∏alnoÊci Obozu Ewakuacyjnego nr
1 w II fali ewakuacji w Pahlevi (Iran), Teheran, 12 XI 1942 r.
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dla chorych na malari´. Fatalny stan zdrowia przybywajàcych dzieci 
wymaga∏ zorganizowania dla nich specjalnej opieki. Od 18 sierpnia 
zacz´∏a dzia∏aç odr´bna kolonia dzieci´ca, sk∏adajàca si´ z baraków
zdolnych pomieÊciç oko∏o czterystu dzieci.

W koƒcu sierpnia nastàpi∏ dalszy rozwój s∏u˝by zdrowia dzi´ki leka-
rzom i personelowi medycznemu nap∏ywajàcym ze Zwiàzku Sowieckie-
go. W∏asnà izb´ chorych zorganizowa∏a 6. DP. Mo˝na w niej by∏o po-
mieÊciç oÊmiuset chorych, cz´Êciowo w sza∏asach, a tak˝e pod
namiotami. Dokonano te˝ reorganizacji opieki nad rekonwalescenta-
mi. Przeznaczono dla nich osobny rejon ozdrowieƒców, zabudowany
sza∏asami na oko∏o 2 tys. miejsc. Przeniesiono do niego pacjentów z do-
mu malaryków, domu rekonwalescentów oraz cz´Êç chorych z przepe∏-
nionego szpitala.

Przebieg II ewakuacji armii polskiej oraz ludnoÊci cywilnej ze
Zwiàzku Sowieckiego mo˝na podzieliç na trzy fazy. Pierwsza, nazwana
w sprawozdaniu z przebiegu ewakuacji fazà „nap∏ywu”, obejmowa∏a
okres od 10 sierpnia do 1 wrzeÊnia. Druga faza, „odpr´˝enia”, trwa∏a
od 2 do 15 wrzeÊnia, a trzecia faza, „likwidacyjna” – od 16 wrzeÊnia do
16 paêdziernika38.

Trudne chwile w dniach II ewakuacji prze˝ywa∏ personel bazy
w Krasnowodzku. Pierwszy transport wojska i cywilów dotar∏ tu 7 sierp-
nia i tylko przez tydzieƒ wszystko przebiega∏o zgodnie z planem. Kom-
plikacje pojawi∏y si´ 13 sierpnia, kiedy to Rosjanie zawiadomili, i˝
w zwiàzku z prowadzonà równolegle ewakuacjà ludnoÊci i sprz´tu z za-
gro˝onego przez Niemców Kaukazu zmuszeni sà zmniejszyç liczb´ stat-
ków przeznaczonych do przewo˝enia Polaków. W trzy dni póêniej za-
pad∏a decyzja o ograniczeniu wagi baga˝u z 50 do 25 kg na osob´.
Wywo∏a∏o to zrozumia∏e rozgoryczenie ludnoÊci, która nie chcia∏a po-
zbyç si´ resztek dobytku.

TrudnoÊci z transportem morskim odbi∏y si´ natychmiast na sytuacji
w samym Krasnowodzku. Nadal przyje˝d˝a∏y kolejne pociàgi z wojskiem
i ludnoÊcià cywilnà, powodujàc przepe∏nienie bazy. Z trudem nadà˝ano
z przygotowaniem posi∏ków dla oczekujàcych na wyjazd, powsta∏y rów-
nie˝ k∏opoty z regularnymi dostawami wody, którà trzeba by∏o dowoziç
cysternami. W warunkach panujàcych w Krasnowodzku iÊcie tropikal-
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38 E. Wróbel, J. Wróbel, op. cit., s. 57–58.
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nych upa∏ów brak p∏ynów by∏ odczuwany szczególnie dokuczliwie. Sporo
trudnoÊci przysparzali chorzy licznie nap∏ywajàcy do Krasnowodzka mi-
mo zapowiedzi, ˝e tylko zdrowi b´dà mogli wyjechaç do Iranu. Zatrzy-
mano ich w szpitalu bazy, przy czym dochodzi∏o niekiedy do dramatycz-
nych scen, gdy˝ chorzy i ich rodziny obawiali si´, ˝e pozostajàc na
miejscu, tracà ostatecznie szans´ wyrwania si´ z imperium Stalina.

Na domiar z∏ego nad Krasnowodzk nadciàgn´∏a burza piaskowa,
która trwa∏a dwa i pó∏ dnia. Oczekujàcy na pla˝y ludzie znaleêli si´
w niezwykle ci´˝kiej sytuacji. Sieczeni tumanami piasku, szukali
schronienia w wygrzebanych do∏ach pod rozpi´tymi kocami i p∏achta-
mi. Tylko dzieci i chorych zdo∏ano ulokowaç pod dachem, dla reszty
jedynym wytchnieniem by∏a pora wydawania posi∏ków w sto∏ówce po-
bliskiej stoczni remontowej. Dopiero ustanie burzy piaskowej i wzno-
wienie transportów morskich pozwoli∏o stopniowo poprawiç po∏o˝e-
nie ludzi oczekujàcych na wyjazd i roz∏adowaç przepe∏nionà baz´39.

W Pahlevi najtrudniejszym okresem by∏a faza „nap∏ywu”, gdy˝ ko-
nieczne by∏o przeprowadzenie kilku zadaƒ równoczeÊnie i to w krótkim
czasie. Przede wszystkim nale˝a∏o sprawnie przyjàç nap∏ywajàce trans-
porty, jak równie˝ odprawiç ˝o∏nierzy i cywilów z Pahlevi do obozów
docelowych. Poza tym trzeba by∏o rozbudowywaç rejony zakwaterowa-
nia i zorganizowaç s∏u˝by kwatermistrzowskie.

W nocy z 10 na 11 sierpnia przyp∏ynà∏ pierwszy statek z Krasno-
wodzka i pierwsza grupa ˝o∏nierzy i cywilów osiàgn´∏a iraƒski brzeg.
Nat´˝enie transportów by∏o bardzo nierównomierne, a to dodatkowo
komplikowa∏o prac´ bazy w Pahlevi. 12, 14, 18 i 25 sierpnia przyby∏o
osiem transportów, po dwa ka˝dego dnia, 26 i 30 po trzy, a 1 wrzeÊnia
a˝ cztery. Nie by∏o natomiast ˝adnych transportów 13, 15, 16 i 26
sierpnia. W pierwszej kolejnoÊci przyby∏y oddzia∏y 5. i 7. DP oraz gru-
py kierowców. Pierwszy rzut sztabu armii przyby∏ 14 sierpnia, a 18 i 19
– OÊrodek Organizacji Armii. 19 i 20 tego˝ miesiàca przyp∏ynà∏ 
personel Centrum Wyszkolenia Armii, pu∏k ∏àcznoÊci i Centrum 
Wyszkolenia Artylerii. Oddzia∏y 6. DP dociera∏y do Pahlevi poczàw-
szy od 22 sierpnia, a drugi rzut sztabu wyokr´towa∏ si´ razem z dywi-
zjonem rozpoznawczym 26 sierpnia. Ostatni, trzeci rzut sztabu oraz
personel bazy ewakuacyjnej w Krasnowodzku przyp∏ynà∏ 1 wrzeÊnia.
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39 Z. Berling, op. cit., s. 284–296.
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Tabela 1. Ewakuacja ludnoÊci cywilnej z Krasnowodzka do Pahlevi w okresie
od 10 sierpnia do 1 wrzeÊnia 1942 r.

èród∏o: AAN, Poselstwo RP w Teheranie, 43.

Ogó∏em w fazie „nap∏ywu” przyby∏o wed∏ug danych komendy obo-
zu ewakuacyjnego w Pahlevi 69 195 osób, w tym 43 732 wojskowych
wraz z ochotniczkami PSWK, junakami i junaczkami oraz 25 465 osób
cywilnych. Jak ju˝ wspomniano, nie zdo∏ano na czas przygotowaç po-
mieszczeƒ w poszczególnych rejonach zakwaterowania. Prace przy
wznoszeniu sza∏asów trwa∏y jeszcze w czasie ewakuacji, wykaƒczano je

38

Nr
Data

M´˝czyêni Kobiety Dzieci

transportu liczba proc. liczba proc. liczba proc. Ogó∏em
bezw. bezw. bezw.

1 10 VIII 29 8,9 218 66,9 79 24,2 326
2 11 VIII 91 9,9 405 44,0 425 46,1 921
3 12 VIII 326 9,3 1 902 54,3 1 273 36,4 3 501
4 12 VIII – – – – – – –
5 14 VIII 93 8,6 652 59,9 343 31,5 1 088
6 14 VIII 164 10,5 891 56,9 510 32,6 1 565
7 17 VIII 595 19,5 1 080 35,3 1 384 45,2 3 059
8 18 VIII 278 13,0 1 115 51,9 752 35,1 2 145
9 18 VIII 1 6,2 10 62,5 5 31,3 16
10 19 VIII 75 10,0 414 55,1 263 34,9 752
11 20 VIII 354 15,7 953 42,1 954 42,2 2 261
12 22 VIII 138 13,1 425 40,4 488 46,5 1 051
13 23 VIII 59 11,3 226 43,3 237 45,4 522
14 25 VIII 181 15,1 637 53,3 377 31,6 1 195
15 25 VIII 3 3,0 26 26,0 71 71,0 100
16 25 VIII – – – – – – –
17 26 VIII 17 22,7 48 64,0 10 13,3 75
18 26 VIII 12 23,5 27 53,0 12 23,5 51
19 27 VIII 198 20,3 462 47,5 313 32,2 973
20 30 VIII 992 20,0 2 246 45,2 1 730 34,8 4 968
21 30 VIII 86 18,2 183 38,7 204 43,1 473
22 30 VIII – – 19 59,4 13 40,6 32
23 1 IX 4 66,7 1 16,6 1 16,6 6
24 1 IX 16 51,6 9 29,0 6 19,4 31
25 1 IX 47 15,1 83 26,7 181 58,2 311
26 1 IX – – 5 71,4 2 28,6 7

Ogó∏em 3 759 14,8 12 037 47,3 9 633 37,9 25 429
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nieomal nad g∏owami ludzi, którzy si´ do nich wprowadzali. Mi´dzy 
21 a 24 sierpnia krytyczne chwile prze˝ywa∏ rejon zakwaterowania nr 5,
gdy jego stan osobowy przekroczy∏ 9 tys. osób. Przez pewien czas 
oko∏o 3 tys. osób biwakowa∏o pod go∏ym niebem. Dramatyzm sytuacji
pog∏´bia∏y z∏e warunki atmosferyczne, zw∏aszcza przelotne deszcze,
przechodzàce w ulewy. Silne wiatry znad morza zacina∏y strugami desz-
czu, powodujàc, ˝e prowizoryczne sza∏asy, a tak˝e namioty szybko prze-
maka∏y. Wilgoç przenika∏a do szop, gdzie ulokowano magazyny i kan-
celarie. Kilka tysi´cy namiotów otrzymanych od Iraƒczyków okaza∏o
si´ ma∏o przydatnych, gdy˝ nie chroni∏y przed deszczem. ˚o∏nierze 
ratowali si´ przed przemokni´ciem, nakrywajàc sza∏asy gumowymi 
pelerynami, ludnoÊç cywilna próbowa∏a u˝ywaç do tego celu koców.
Komendantura obozu doraênie pomaga∏a najbardziej cierpiàcej ludno-
Êci cywilnej, przykrywajàc sza∏asy p∏achtami brezentowymi, otrzymany-
mi ze sk∏adów angielskich. Niestety nie starczy∏o ich dla wszystkich. 

Jak ju˝ zaznaczono, wielkà rol´ mia∏y do spe∏nienia s∏u˝by medycz-
ne i sanitarne. Kolejne transporty ewakuowanych kierowano do dezyn-
sekcji i dezynfekcji. Odbywa∏y si´ one oddzielnie dla wojska i cywilów.
WydajnoÊç urzàdzeƒ sanitarnych poczàtkowo by∏a niedostateczna, ale
szybko jà poprawiono, uporano si´ równie˝ z ich cz´stymi awariami. 
Po dezynsekcji i dezynfekcji ewakuowani otrzymywali nowe mundury,
ewentualnie odzie˝ cywilnà i kierowani byli do „czystych” rejonów 
zakwaterowania.

Zakoƒczenie fazy „nap∏ywu” spowodowa∏o, ˝e goràczka ewakuacyj-
na zacz´∏a powoli opadaç. Poszczególne rejony zakwaterowania osià-
gn´∏y przewidywane stany osobowe i obsad´ s∏u˝b pomocniczych. Do-
Êwiadczenie nabyte w pierwszym, najtrudniejszym okresie pozwoli∏o
uporaç si´ z problemami aprowizacyjnymi i sanitarnymi. Teraz mo˝na
by∏o przystàpiç do stopniowego przerzucania wojska i ludnoÊci 
cywilnej w g∏àb kraju40.

W cieniu g∏ównej ewakuacji odbywajàcej si´ na szlaku Krasno-
wodzk–Pahlevi pozostawa∏y wyjazdy na trasie Aszchabad–Meszhed,
przetartej ju˝ na prze∏omie lat 1941–1942 przez polskà ekspedycj´ 
z Indii. Do 20 wrzeÊnia 1942 r. wyjecha∏o tà drogà 701 wojskowych
i 1936 cywilów. Niewielki obóz przejÊciowy w Meszhedzie móg∏ pomie-

39

40 HI, PSZ, 2, Sprawozdanie pp∏k. in˝. S. Lechnera... 

01 uchodzcy  12/8/03  9:59  Page 39



Êciç zaledwie oko∏o 400 osób, stàd ewakuowano przybyszów bezzw∏ocznie
w g∏àb Iranu, g∏ównie do Teheranu, lub do Indii, w Êlad za pierwszà gru-
pà sierot, które przed kilkoma miesiàcami zabra∏a ekspedycja indyjska.

Sporzàdzenie dok∏adnego, liczbowego podsumowania II ewakuacji
wojska i ludnoÊci cywilnej ze Zwiàzku Sowieckiego jest trudne, gdy˝
w zachowanej dokumentacji oraz publikacjach znajdujemy ró˝niàce si´
dane. Przyczyny tego stanu rzeczy sà zrozumia∏e, jeÊli weêmiemy pod
uwag´, ˝e ewakuacja odbywa∏a si´ poÊpiesznie, a bazy (wysy∏ajàca
i przyjmujàca transporty) nie by∏y dostatecznie przygotowane do reje-
stracji przybyszów. 

W obozie ewakuacyjnym na wybrze˝u iraƒskim sporzàdzono dwa ze-
stawienia liczbowe ewakuowanych. Pierwsze z nich, wykonane na pod-
stawie rejestracji przybywajàcych statkami z Krasnowodzka, wykazuje
69 195 ewakuowanych (43 732 wojskowych i 25 463 cywilów). Drugie ze-
stawienie, opracowane na podstawie rejestracji wyje˝d˝ajàcych z obozu
ewakuacyjnego w g∏àb Iranu lub do sta∏ych obozów wojskowych, a tak-
˝e wykazów zmar∏ych, zawiera liczb´ 69 247 osób (44 430 wojskowych
i 24 817 cywilów). Dla porzàdku przytoczmy jeszcze dane pochodzàce
z raportów komendantów poszczególnych transportów. Wed∏ug tego
êród∏a na statkach zdà˝ajàcych z Krasnowodzka do Pahlevi znalaz∏y si´
69 904 osoby, w tym 43 595 wojskowych i 26 309 cywilów. 

Oficjalne dane wojskowych w∏adz brytyjskich (por. tabela 1) wy-
mieniajà natomiast liczb´ 25 429 ewakuowanych cywilów, a sprawoz-
danie polskiej Delegatury Ministerstwa Pracy i Opieki Spo∏ecznej wy-
kazuje 26 016 osób cywilnych, które przyby∏y w ramach II ewakuacji
ze Zwiàzku Sowieckiego. Rozstrzygni´cie, które z wymienionych da-
nych sà najbli˝sze stanu rzeczywistego, jest dziÊ praktycznie niemo˝-
liwe. Sàdziç nale˝y, i˝ poza niedok∏adnoÊciami wynikajàcymi z po-
Êpiechu i prymitywnych warunków dokonywania rejestracji przyczyna
ró˝nic le˝y w pomijaniu osób zmar∏ych krótko po przybyciu do Pahle-
vi oraz m´˝czyzn i kobiet, którzy wstàpili w Iranie do wojska. Hipote-
z´ t´ zdaje si´ potwierdzaç informacja zawarta we wspomnianym
sprawozdaniu Delegatury MPiOS, i˝ z 26 016 osób cywilnych przyby-
∏ych do Pahlewi zmar∏o wkrótce 366. Wed∏ug danych za okres od
wrzeÊnia do listopada (por. tabela 2) zmar∏o w Iranie ponad 1500
osób cywilnych. Rozbie˝noÊci w statystykach mogà wynikaç równie˝
ze zwalniania z wojska pewnej liczby osób, które uznano za nie nada-

40
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jàce si´ do s∏u˝by wojskowej, g∏ównie ze wzgl´dów zdrowotnych. Pu∏-
kownik Ross szacowa∏ t´ grup´ na 3231 osób. Warto w tym miejscu
zaznaczyç, ˝e konsul sowiecki w Pahlevi w telegramie do Stalina osza-
cowa∏ liczb´ ewakuowanych Polaków podobnie jak p∏k. Ross, czyli na
blisko 70 tys. osób. Ró˝nice wystàpi∏y natomiast przy podziale na woj-
skowych i cywilów41: Rosjanin poda∏, ˝e ewakuowano 41 103 wojsko-
wych, podczas gdy Anglik – 43 746.

Tabela 2. Rozmieszczenie ludnoÊci cywilnej ewakuowanej ze Zwiàzku Sowiec-
kiego (wed∏ug stanu z 1 listopada 1942 r.)

* SpoÊród osób, które skierowano do Afryki, 27 zmar∏o w obozie przejÊciowym w Ahwazie.
èród∏o: AAN, Poselstwo RP w Teheranie, 42.

Brak zgodnych informacji êród∏owych o rozmiarach poszczególnych
ewakuacji nie pozwala na precyzyjne podsumowanie. Pomimo wszyst-
ko wydaje si´, ˝e na najwi´ksze zaufanie zas∏ugujà dane z raportu p∏k.
Rossa, który uwzgl´dnia obie fazy ewakuacji i wszystkie jej kierunki

41

41 AAN, Poselstwo RP w Teheranie, 42, Sprawozdanie delegata MPiOS W. Styburskiego z 15
VII 1942 r.;  Armia Polska w ZSSR, oprac. W. Materski, Warszawa 1992 („Z archiwów sowiec-
kich”, t. 2), s. 107.

Miejsce 
M´˝czyêni Kobiety

Dzieci Ogó∏em
pobytu do lat 14 liczba bezw. procent

Obozy 
w Teheranie 17 566 8 814 8 131 18 701 45,3
Teheran 
(poza obozami) 198 862 202 1 262 3,1
Zatrudnieni 
i zamieszkali 
w szpitalach – – – 502 1,2
Isfahan 17 243 1 191 1 451 3,5
Chorzy 
w szpitalach 162 654 373 1 189 2,9
Afryka 949 5 157 5 025 11 131* 27,0
W wojsku, 
PSWK 
i formacjach 
junackich – – – 5 508 13,4
Zmarli – – – 1 504 3,6
Ogó∏em – – – 41 248 100,0
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(por. tabela 3). PodkreÊliç nale˝y ponadto, ˝e autor raportu mia∏ wglàd
w dokumentacj´ nie tylko brytyjskà, ale i polskà.

Zakoƒczenie ewakuacji armii polskiej ze Zwiàzku Sowieckiego sta∏o
si´ dla w∏adz sowieckich wygodnym pretekstem do ograniczenia stosun-
ków z rzàdem gen. Sikorskiego, co prowadzi∏o do pozbawienia obywate-
li polskich przebywajàcych jeszcze w Rosji przys∏ugujàcych im dotàd
praw. Zmuszono do likwidacji niewielkie placówki wojskowe pozosta∏e
po wyprowadzeniu wojska. Ju˝ po jedenastu dniach od zakoƒczenia ewa-
kuacji zawieszono funkcjonowanie misji wojskowej pod dowództwem
gen. Zygmunta Szyszko-Bohusza, który wkrótce musia∏ opuÊciç Zwiàzek
Sowiecki. Nieco d∏u˝ej przetrwa∏a placówka likwidacyjna w Aszchaba-
dzie pod kierownictwem p∏k. E. Perkowicza, ale w listopadzie równie˝ jej
personel musia∏ wyjechaç do Iranu. Tym samym skutecznie przekreÊlono
szans´ na dalszà rekrutacj´ m´˝czyzn do wojska.

Tabela 3. Ewakuacja wojska i ludnoÊci cywilnej ze Zwiàzku Sowieckiego (ma-
rzec–wrzesieƒ 1942 r.)

* Grupa ewakuowana z Meszhedu do Indii.
** W pracy W∏adys∏awa Pobóg-Malinowskiego wyst´puje niezgodnoÊç co do liczby ewaku-
owanej ludnoÊci cywilnej. Autor podaje ogólnà liczb´ ewakuowanych 37 272, podczas gdy
z podsumowania danych wynika liczba 37 912 osób.
èród∏o: HI, MSZ, 187, Raport p∏k. A. Rossa; W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia poli-
tyczna Polski 1864–1945, t. 3: Okres 1939–1945, Londyn 1986, s. 230, 240–241; P. ˚aroƒ, 
Kierunek wschodni w strategii wojskowo-politycznej gen. W∏adys∏awa Sikorskiego 1940–1943,
Warszawa 1988, s. 141, 168–169.

W bardzo trudnej sytuacji znalaz∏a si´ ambasada polska, do której
zadaƒ, tak jak dotychczas, nale˝a∏a opieka nad obywatelami Rzeczy-

42

Czas Autorzy szacunków
ewakuacji p∏k A. Ross W. Pobóg-Malinowski P. ˚aroƒ

wojsko cywile razem wojsko cywile razem wojsko cywile razem
III–IV 
1942 31 189 12 408 43 597 30 799 12 455 43 254 33 069 10 789 43 858
VIII–IX 
1942 43 746 26 094 69 840 44 832 25 457 70 289 43 746 25 501 69 247
Ewakuacja 
do Mesz- 
hedu do 2 626 
20 IX 1942 68 [675]* 2 694 – – – 701 1 936 2 637
Ogó∏em 75 003 41 128 116 131 77 190 37 272** 114 462 78 470 37 272 115 742
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pospolitej pozostajàcymi w Zwiàzku Sowieckim. Co prawda nadal 
by∏y utrzymywane stosunki dyplomatyczne mi´dzy rzàdem polskim
a Kremlem, ale strona sowiecka nie zamierza∏a d∏u˝ej tolerowaç 
rozbudowanej sieci placówek opiekuƒczych, pozostajàcych poza ich
bezpoÊrednià kontrolà. Wspomniano ju˝ o brutalnej likwidacji delega-
tur terenowych ambasady, rozpocz´tej w lipcu 1942 r., oraz akcji przej-
mowania placówek polskich. Decydujàce uderzenie w wielki dorobek
organizacyjny ambasady i ogó∏u Polaków w Zwiàzku Sowieckim nastà-
pi∏o z poczàtkiem 1943 r. 16 stycznia zawiadomiono ambasad´ polskà,
˝e w∏adze sowieckie cofajà swà decyzj´ z grudnia 1941 r. uznajàcà oso-
by narodowoÊci polskiej z anektowanej Polski wschodniej za obywate-
li paƒstwa polskiego. W Êlad za tym oznajmiono, ˝e ogólna liczba oby-
wateli polskich w Zwiàzku Sowieckim zosta∏a zredukowana do
znikomej liczby i wobec tego polski aparat opieki spo∏ecznej sta∏ si´
zb´dny. Energiczne protesty rzàdu polskiego nie zda∏y si´ na nic. Ol-
brzymi aparat opiekuƒczy sk∏adajàcy si´ z oko∏o trzystu m´˝ów zaufa-
nia, jedenastu wielkich sk∏adów towarów oraz czterystu ró˝nych insty-
tucji, sierociƒców, sto∏ówek, szpitali i ambulatoriów zosta∏ stopniowo
zlikwidowany lub przej´ty przez w∏adze sowieckie i Zwiàzek Patriotów
Polskich, grupujàcy dzia∏aczy o orientacji prokomunistycznej. W mar-
cu 1943 r. NKWD zacz´∏o zmuszaç Polaków do przyjmowania obywa-
telstwa sowieckiego. W toku tak zwanej paszportyzacji odbierano
i uniewa˝niano zaÊwiadczenia o obywatelstwie polskim, groêbami i re-
presjami zmuszano do przyjmowania dokumentów sowieckich. Polacy
w Zwiàzku Sowieckim prze˝yli kolejnà tragedi´, wydawa∏o si´, ˝e nie-
odwo∏alnie tracà wszelkà szans´ na powrót do kraju42.

W∏adze polskie czyni∏y ciàg∏e wysi∏ki, aby powstrzymaç ostateczny
upadek wszelkiej wspó∏pracy ze Zwiàzkiem Sowieckim i ratowaç tysià-
ce pozostajàcych tam Polaków. Wed∏ug obliczeƒ dzia∏u opiekuƒczego
ambasady w Kujbyszewie w koƒcu 1942 r. w zasi´gu oddzia∏ywania pla-
cówek polskich znajdowa∏o si´ jeszcze 260 399 osób, z czego 90 263
w Azji Ârodkowej, 54 983 w pó∏nocnym Kazachstanie, 70 336 na Sybe-
rii i 44 817 w Rosji europejskiej. Pod wzgl´dem narodowoÊciowym

43

42 W. Pobóg-Malinowski, op. cit., t. 3, s. 254, 265; J. Siedlecki, Losy Polaków w ZSRR w latach
1939–1986, Gdaƒsk 1990, s. 141; E. Wróbel, J. Wróbel, op. cit., s. 62; HI, MSZ, 187, Raport
p∏k. A. Rossa, s. 7.
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50,7 proc. obywateli pol-
skich stanowili Polacy,
36,2 proc. ˚ydzi; reszta to
przedstawiciele mniejszoÊci
ukraiƒskiej i bia∏oruskiej. 

Podane liczby odnoszà
si´ tylko do osób obj´tych
ewidencjà polskiego aparatu
opiekuƒczego i nie uwzgl´d-
niajà tych, którzy nadal byli
przetrzymywani w wi´zie-
niach, ∏agrach lub w odle-
g∏ych rejonach ogromnego
kraju, izolowani od Êwiata
zewn´trznego. Bardzo pro-
wizoryczne szacunki wska-
zujà, ˝e po uwzgl´dnieniu
tych, którzy ju˝ wyjechali
bàdê zmarli powinno pozo-
stawaç w Zwiàzku Sowiec-
kim jeszcze 625 tys. obywa-
teli polskich.

Szczególnà trosk´ w∏adz
polskich budzi∏ los dzieci,
najci´˝ej dotkni´tych przez
los. W zasi´gu polskich pla-
cówek opiekuƒczych przeby-
wa∏o 77 264 dzieci, z czego
8605 sierot. Prawdopodob-
nie by∏o ich jednak znacznie
wi´cej. Sprawa wywiezienia
dzieci z „nieludzkiej ziemi”
omawiana by∏a na szczeblu
mi´dzyrzàdowym ju˝ od
dawna. Zwrócono si´ o po-
moc do krajów sojuszni-
czych, Wielkiej Brytanii, jej

45
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zamorskich dominiów oraz Stanów Zjednoczonych. Powsta∏a realna
mo˝liwoÊç ulokowania w godziwych warunkach 50 tys. dzieci ze Zwiàz-
ku Sowieckiego. Najwi´kszym problemem by∏o teraz uzyskanie zgody
Moskwy na tak wielkà operacj´ ewakuacyjnà. Dzia∏a∏ w tej sprawie am-
basador Kot, lecz napotka∏ na silne opory ze strony w∏adz sowieckich.
Rosyjscy rozmówcy ambasadora argumentowali, ˝e niemo˝liwe jest
uzyskanie odpowiedniej iloÊci Êrodków transportu potrzebnych na
froncie lub cynicznie zaprzeczali, by istnia∏o niebezpieczeƒstwo maso-
wego wymierania polskich dzieci.

W rzeczywistoÊci Kreml raczej obawia∏ si´, ˝e nowa masowa 
ewakuacja dzieci ujawni n´dz´ ich egzystencji w tym kraju, co mo˝e
spowodowaç negatywnà reakcj´ opinii publicznej krajów zachodnich.
Dyplomacja polska, majàc ÊwiadomoÊç obaw Moskwy i jej niech´ci do
spe∏niania polskich postulatów, stara∏a si´ dzia∏aç ostro˝nie, ale nie-
stety wszystkie zabiegi pozostawa∏y bez skutku. Co prawda jeszcze
w lutym 1943 r. sàdzono, ˝e „Problem ten [...] przysparzaç musi Rzà-
dowi Sowieckiemu wiele trudnoÊci i k∏opotów zarówno w ˝yciu 
wewn´trznym, jak i w stosunkach zagranicznych. Mo˝e nastàpiç 
moment, ˝e Rzàd Sowiecki b´dzie chcia∏ pozbyç si´ tych trudnoÊci,
podobnie jak to mia∏o miejsce z Armià Polskà”, ale przepowiednia ta
si´ nie spe∏ni∏a43.

Do kolejnych ewakuacji nie dosz∏o, a wszelkie interwencje rzàdu
polskiego tak w Moskwie, jak i w stolicach mocarstw zachodnich pozo-
sta∏y bez echa. Ju˝ wkrótce sprawa ta zosta∏a ostatecznie pogrzebana
w nast´pstwie ujawnienia zbrodni katyƒskiej i zerwania stosunków 
dyplomatycznych pomi´dzy rzàdem polskim a Zwiàzkiem Sowieckim.

Ewakuacja obj´∏a tylko cz´Êç polskiej ludnoÊci cywilnej znajdujàcej
si´ w Zwiàzku Sowieckim. Z tej racji wielu Polaków dawa∏o wyraz 
swemu rozgoryczeniu, obarczajàc winà za wstrzymanie wyjazdów nie
tylko w∏adze sowieckie, ale równie˝ polski rzàd na uchodêstwie i za-
chodnich sojuszników, którzy rzekomo nie doÊç energicznie naciskali
na Moskw´. Trudno si´ dziwiç tym nastrojom, wiedzàc, w jakich 
warunkach ˝y∏a polska ludnoÊç cywilna w imperium Stalina, z drugiej

46

43 HI, Ministerstwo Informacji i Dokumentacji, 98, Notatka dla MID o sytuacji obywateli
polskich w Zwiàzku Sowieckim z 19 II 1943 r.; ibidem, Ambasada RP w ZSRS, 25, Notatka
z rozmowy odbytej 1 VI 1942 r. z komisarzem A. Wyszyƒskim; ibidem, 24, Pismo ambasado-
ra S. Kota do poselstw RP w Teheranie i Kairze z 6 VI 1942 r.
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jednak strony pami´taç trzeba, ˝e ewakuacja polskiej ludnoÊci cywil-
nej z tego kraju by∏a najwi´kszà tego typu operacjà podj´tà przez 
zachodnich aliantów i to przy du˝ym zaanga˝owaniu si∏ i Êrodków.
Ogó∏em w latach 1942–1944 ewakuowano ze wzgl´dów humanitar-
nych na Bliski Wschód i do Afryki tylko oko∏o 100 tys. cywilów. W licz-
bie tej obok Polaków znaleêli si´ Grecy (oko∏o 25 tys. osób) i Jugos∏o-
wianie (oko∏o 36 tys. osób). Nie przynios∏y natomiast wi´kszych
efektów wysi∏ki organizacji ˝ydowskich, które zabiega∏y o ewakuacj´
˚ydów europejskich. W∏adze amerykaƒskie i angielskie bardzo nie-
ch´tnie anga˝owa∏y si´ wielkie operacje o charakterze humanitarnym,
wychodzàc z za∏o˝enia, i˝ umniejsza∏yby one wysi∏ek wojenny i tym 
samym przed∏u˝a∏y wojn´44.

47

44 D.S. Wyman, Pozostawieni swemu losowi. Ameryka wobec Holocaustu 1941–1945, Warsza-
wa 1994, s. 437–439.
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UCHODèCY POLSCY W IRANIE

W 1942 r. na terenie Iranu znalaz∏o si´ ponad 100 tys. obywateli pol-
skich. Po raz pierwszy w dziejach obu krajów kontakty pomi´dzy Pola-
kami a Persami znalaz∏y tak szeroki i bezpoÊredni wymiar. 

Chocia˝ Polsk´ i Iran dzielà tysiàce kilometrów, wzajemne kon-
takty by∏y od dawna stosunkowo bliskie. Odrodzona Rzeczpospolita
Polska zosta∏a uznana oficjalnie przez Persj´ 26 sierpnia 1919 r., ale
do wymiany przedstawicielstw dyplomatycznych dosz∏o znacznie póê-
niej. W 1925 r. do Teheranu uda∏ si´ Stanis∏aw Hempel, który repre-
zentowa∏ Polsk´ najpierw jako chargé d’affaires, a od 1928 do 1938 r.
jako pose∏ nadzwyczajny i minister pe∏nomocny. Placówka perska
otworzona zosta∏a w Warszawie we wrzeÊniu 1925 r. Chocia˝ dyplo-
macja polska skupia∏a si´ poczàtkowo g∏ównie na sprawach europej-
skich, to jednak po obj´ciu w∏adzy przez Józefa Pi∏sudskiego zacz´∏a
coraz Êmielej wkraczaç w odleglejsze regiony Êwiata. W Azji za prio-
rytetowe uznano stosunki z Chinami i Japonià, a na Bliskim Wscho-
dzie – z Turcjà, Persjà i Egiptem. Naj˝ywsze kontakty utrzymywano
z Turcjà, ale i na odcinku perskim dyplomacja polska mog∏a pochwa-
liç si´ sporymi osiàgni´ciami. W 1927 r. zawarto uk∏ad o przyjaêni
i traktat handlowy. W dziedzinie politycznej interesy obu krajów spo-
tyka∏y si´ na p∏aszczyênie stosunku do pot´˝nego i nieobliczalnego
sàsiada, jakim by∏ stalinowski Zwiàzek Sowiecki. Zarówno Teheran,
jak i Warszawa, wraz z przedstawicielami Zwiàzku Sowieckiego,
paƒstw ba∏tyckich i Afganistanu by∏y sygnatariuszami regionalnej
konwencji o okreÊleniu definicji agresora, podpisanej 3 lipca 1933 r.
w Londynie1.
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1 Historia dyplomacji polskiej, t. 4: 1918–1939, pod red. P. ¸ossowskiego, Warszawa 1995, 
s. 430, 460, 633, 648.
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W po∏owie lat trzydziestych zaanga˝owanie Persji na arenie 
mi´dzynarodowej znacznie os∏ab∏o za sprawà polityki szacha Rezy
Pahlaviego, który koncentrowa∏ si´ na kwestiach wewn´trznych, 
realizujàc trudne zadanie odgórnie narzuconej „westernizacji” kraju.
Jednym z jej przejawów by∏a zmiana nazwy kraju na Iran. W Polsce
Iranem zaczà∏ interesowaç si´ Oddzia∏ II Sztabu G∏ównego Wojska
Polskiego, widzàc w tym kraju wygodnà baz´ do dzia∏aƒ wywiadu
przeciwko Zwiàzkowi Sowieckiemu. Dzia∏a∏o tu kilka polskich 
placówek wywiadowczych, które mog∏y pochwaliç si´ sporymi 
osiàgni´ciami. Na krótko przed wybuchem wojny w∏adze polskie 
rozwa˝a∏y spraw´ uruchomienia konsulatów w Pahlevi i Reszcie nad
Morzem Kaspijskim, które mia∏y u∏atwiç dzia∏alnoÊç wywiadowczà
na kierunku rosyjskim. Polskie poselstwo w Teheranie wyposa˝ono
w silnà radiostacj´, pozwalajàcà utrzymaç kontakt z centralà 
w kraju2.

NapaÊç III Rzeszy oraz Zwiàzku Sowieckiego na Polsk´ otworzy-
∏a nowy rozdzia∏ w stosunkach Polski z Iranem. G∏ównà troskà pol-
skiej dyplomacji – jeÊli chodzi o kraje neutralne – by∏o utrzymanie
stosunków dyplomatycznych. Nie by∏o to ∏atwe, gdy˝ zarówno Niem-
cy, jak i Zwiàzek Sowiecki sta∏y na stanowisku likwidacji paƒstwa
polskiego i spodziewa∏y si´, ˝e inne paƒstwa podzielà ten punkt 
widzenia, likwidujàc polskie przedstawicielstwa. Naciski niemieckie,
a pewnie i sowieckie, obj´∏y tak˝e Iran. Sytuacja pos∏a polskiego
w Teheranie, którym od 1 grudnia 1938 r. by∏ Jan Karszo-Siedlewski3,
nie by∏a ∏atwa, gdy˝ w Iranie istnia∏y silne sympatie proniemieckie.
Rzàd iraƒski pod presjà Berlina waha∏ si´ i kluczy∏, ale ostatecznie
latem 1940 r. odmówi∏ spe∏nienia ˝àdania III Rzeszy, powo∏ujàc si´
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2 Funk & Wagnalis New Encyclopedia, t. 13, New York 1972–1973, s. 396; A. Pep∏oƒski, Wy-
wiad polski na ZSRR 1918–1939, Warszawa 1996, s. 164.
3 Jan Karszo-Siedlewski pracowa∏ w s∏u˝bie dyplomatycznej od 15 I 1919 r., poczàtkowo ja-
ko starszy referent w Wydziale Dyplomatycznym, a nast´pnie w placówkach konsularnych.
Od 1922 r. pracowa∏ kolejno w poselstwach polskich w Belgradzie, Pradze i Moskwie. Od
1932 r. kierowa∏ konsulatami w Charkowie i Kijowie, awansujàc do stanowiska radcy amba-
sady. Stanowisko pos∏a w Iranie i Iraku, a potem równie˝ w Afganistanie objà∏ 1 XII 1938 r.
i pozosta∏ na nim do 30 VI 1942 r. Kierowa∏ nast´pnie Konsulatem Generalnym RP w Bejru-
cie (do 28 II 1943 r.), a po powrocie do centrali MSZ w Londynie pe∏ni∏ funkcj´ zast´pcy se-
kretarza generalnego ministerstwa. Po wojnie pozosta∏ na emigracji, pracujàc w Komitecie
Wolnej Europy i Bibliotece Kongresu USA. Zmar∏ w 1955 r. Kto by∏ kim w Drugiej Rzeczypo-
spolitej, pod red. J.M. Majchrowskiego, Warszawa 1994, s. 99–100.
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na fakt, ˝e przedstawicielstwa Rzeczypospolitej istniejà w innych
krajach4.

Wp∏ywy niemieckie w Iranie by∏y ju˝ przed wojnà znaczne i ciàgle
ros∏y. Penetracja III Rzeszy przybiera∏a najprzeró˝niejsze formy, od
rozleg∏ej aktywnoÊci gospodarczej przez pomoc wojskowà, do wspó∏-
pracy wywiadowczej. W Iranie przebywa∏o stale kilka tysi´cy niemiec-
kich specjalistów ró˝nych dziedzin, sk∏ada∏ tu wizyty sam szef Abwehry
admira∏ Wilhelm Canaris. 

Strategiczne znaczenie Iranu ogromnie wzros∏o z chwilà wybuchu
wojny niemiecko-sowieckiej. Jego ogromne z∏o˝a ropy naftowej oraz
rafinerie mia∏y zasadnicze znaczenie dla koalicji walczàcej z paƒstwami
Osi. Ponadto kraj ten sta∏ si´ jedynym bezpiecznym làdowym pomo-
stem ∏àczàcym Zwiàzek Sowiecki z jego zachodnimi sojusznikami. Ju˝
w poczàtkach lipca 1941 r. ambasador Zwiàzku Sowieckiego w Londy-
nie Iwan Majski zaproponowa∏ Anglikom przedyskutowanie sytuacji
w Iranie i wystàpienie do Teheranu ze wspólnà notà, zawierajàcà ˝àda-
nia usuni´cia niemieckich specjalistów. W sierpniu 1941 r. pos∏owie
Wielkiej Brytanii i Zwiàzku Sowieckiego w Teheranie wystàpili wspól-
nie wobec szacha z ˝àdaniami zmiany polityki zagranicznej i wyrugowa-
nia wp∏ywów niemieckich. Poniewa˝ odpowiedê by∏a niezadowalajàca,
25 sierpnia wojska angielskie i rosyjskie wkroczy∏y do Iranu. Armia sza-
cha w∏aÊciwie nie stawia∏a oporu, a rzàd postanowi∏ przyjàç ˝àdania
Moskwy i Londynu. Iran zobowiàza∏ si´ do internowania obywateli
paƒstw Osi, likwidacji ich poselstw, wycofania w∏asnych si∏ zbrojnych ze
stref okupowanych przez aliantów i udost´pnienia im szlaków komuni-
kacyjnych znad Zatoki Perskiej do granicy ze Zwiàzkiem Sowieckim.
Wprawdzie Niemcy próbowali przeciwdzia∏aç przy pomocy dywersan-
tów dobrze zadomowionych w Iranie i posiadajàcych oparcie wÊród
niektórych miejscowych plemion, ale nie mog∏o to ju˝ podwa˝yç pozy-
cji Sprzymierzonych.
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4 O stosunkowo silnej pozycji polskiego poselstwa w Teheranie Êwiadczy fakt, ˝e nabo˝eƒ-
stwo z okazji Êwi´ta 3 Maja zgromadzi∏o w 1941 r. wielu dyplomatów, m.in. ambasadorów
Afganistanu, Egiptu i Turcji oraz pos∏ów z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Holandii i Belgii, a na-
wet przedstawiciela dyplomatycznego zale˝nej od Niemiec Danii, co zresztà spotka∏o si´
z gwa∏townà reakcjà Berlina. J. Sobczak, Polska w propagandzie i polityce III Rzeszy w latach
1939–1945, Poznaƒ 1988, s. 184; H. Batowski, Z dziejów dyplomacji polskiej na obczyênie, wrze-
sieƒ 1939–lipiec 1941, Kraków 1984, s. 230.
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Szach wprawdzie próbowa∏ zachowaç pole manewru i utrzymaç dobre
stosunki z Berlinem, ale spotka∏o si´ to ze zdecydowanà akcjà wojsk oku-
pacyjnych. 17 wrzeÊnia 1941 r. wojska brytyjskie wkroczy∏y do Teheranu
i zmusi∏y w∏adze iraƒskie do wykonania przyj´tych uprzednio zobowiàzaƒ.
Szach Reza Pahlavi abdykowa∏ na rzecz swego syna Mohammeda Rezy
Pahlavi, który przyjà∏ orientacj´ proalianckà za wytycznà swej polityki za-
granicznej. Nic ju˝ nie sta∏o na przeszkodzie zawarciu formalnego poro-
zumienia o stosunkach Wielkiej Brytanii i Zwiàzku Sowieckiego z Iranem
na czas trwania wojny. Odpowiedni traktat podpisano 29 stycznia 1942 r.
Alianci zobowiàzali si´ szanowaç suwerennoÊç i terytorialnà integralnoÊç
Iranu oraz udzieliç mu pomocy wojskowej i ekonomicznej. Wojska oku-
pacyjne mia∏y opuÊciç Iran w szeÊç miesi´cy po zakoƒczeniu wojny5. 

Strefy okupacyjne obj´∏y pó∏nocnà i po∏udniowà cz´Êç Iranu. Rosja-
nie zaj´li Azerbejd˝an, po∏o˝one nad Morzem Kaspijskim prowincje 
Gilan i Mazanderan oraz przylegajàcà do sowieckiego Uzbekistanu pro-
wincj´ Khurasan. Na terytorium tym rozlokowano garnizony Armii
Czerwonej o ogólnej sile 75 tys. ˝o∏nierzy. Brytyjczycy okupowali po∏u-
dniowo-zachodnià cz´Êç Iranu, gdzie znajdowa∏y si´ bogate z∏o˝a ropy
naftowej, rafinerie i porty morskie. Dodaç nale˝y, i˝ po przystàpieniu do
wojny Stanów Zjednoczonych w∏àczy∏y si´ one czynnie w sprawy iraƒ-
skie, wysy∏ajàc do tego kraju swych doradców, sprz´t, a tak˝e oddzia∏y
wojskowe. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e wbrew zapewnieniom wielkich 
mocarstw Iran przesta∏ byç de facto krajem suwerennym, nie tylko w za-
kresie polityki zagranicznej, ale równie˝ w dziedzinie gospodarczej. 
Niewiele tu zmienia∏ fakt, ˝e 9 wrzeÊnia 1943 r. Iran wypowiedzia∏ wojn´
Niemcom i tym samym, przynajmniej formalnie, sta∏ si´ cz∏onkiem koali-
cji antyhitlerowskiej. Co gorsze, w∏adze iraƒskie utraci∏y prawie ca∏kowi-
cie wp∏yw na sytuacj´ w sowieckiej strefie okupacyjnej, która zosta∏a 
odizolowana przez Rosjan od reszty kraju. Skargi Teheranu nie zda∏y si´
na nic. Jedyne, co zdo∏ano uzyskaç, to potwierdzenie przez Wielkà Trój-
k´ na konferencji w Teheranie, i˝ jest ona zgodna w pragnieniu utrzyma-
nia niepodleg∏oÊci, suwerennoÊci i terytorialnej integralnoÊci Iranu6.
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5 W. Kowalski, Wielka koalicja 1941–1945, t. 1: (1941–1943), Warszawa 1978, s. 87–89.
6 AAN, Poselstwo RP w Teheranie, 43, Pismo pos∏a K. Badera do MSZ w Londynie z 5 IV
1943 r.; M.R.D. Foot, Iran [w:] The Historical Encyclopedia of World War II, New
York–Oxford 1989, s. 241–242; P. Chmielewski, Geneza tzw. sprawy iraƒskiej w Radzie Bezpie-
czeƒstwa ONZ, „Przeglàd Nauk Historycznych” 2002, R. I, nr 1, s. 89–95.
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Pozycja Poselstwa RP reprezentujàcego w Teheranie okupowany kraj
oczywiÊcie nie mog∏a byç silna, ale stara∏o si´ ono roztoczyç opiek´ nad
przebywajàcymi tu obywatelami polskimi i obserwowaç wydarzenia zacho-
dzàce w sàsiednim Zwiàzku Sowieckim. Przed ewakuacjà Polaków z tego
kraju w Teheranie by∏a niewielka kolonia obywateli Rzeczypospolitej Pol-
skiej, liczàca tylko 65 osób. Ponadto mieszka∏a tam pewna liczba Polaków
nie posiadajàcych obywatelstwa RP, w zwiàzku z czym ogólnà liczb´ osób
polskiego pochodzenia szacowano w Iranie na 120 osób.

Przybycie do Iranu wielotysi´cznej rzeszy ˝o∏nierzy polskich i towarzy-
szàcych im rodzin wojskowych postawi∏o na porzàdku dziennym spraw´ ich
dalszych losów. Armi´ szybko przeniesiono do innych krajów. Pierwsza 
fala ewakuacji wojskowej zosta∏a skierowana do Palestyny, gdzie w miejsco-
woÊci Gadera na bazie oddzia∏ów zapasowych Brygady Karpackiej tworzo-
no oÊrodek koncentracji 2 Korpusu Strzelców. Po uzbrojeniu, wyposa˝eniu
w sprz´t i przeszkoleniu mia∏ on wziàç udzia∏ w odpieraniu ataków paƒstw
Osi na Bliskim Wschodzie. Plany te uleg∏y z czasem modyfikacji na skutek
zmian w ogólnej sytuacji politycznej i militarnej w tym rejonie oraz ca∏ko-
witej ewakuacji wojsk polskich ze Zwiàzku Sowieckiego. W celu przygoto-
wania si´ na ewentualny atak niemiecki zza Kaukazu Brytyjczycy przystàpi-
li do organizowania nowego frontu „Persja i Irak”, przygotowujàc
poÊpiesznie obron´ tych krajów od pó∏nocy. Jednostki polskie podporzàd-
kowane dowództwu angielskiemu sta∏y si´ trzonem wojsk, które mia∏y
stworzyç skutecznà zapor´ przeciwko agresorowi. Na rejon koncentracji 
armii gen. W∏adys∏awa Andersa wyznaczono tereny Êrodkowego Iraku, na
pó∏nocny wschód od Bagdadu. Od 10 sierpnia do 8 wrzeÊnia 1942 r. ewaku-
owane ze Zwiàzku Sowieckiego oddzia∏y polskie przerzucono z Pahlevi do
Iraku. Dowództwo, brygad´ pancernà i pu∏k u∏anów rozmieszczono w rejo-
nie Qizil Ribat. Nieco dalej na pó∏noc, w rejonie miasteczka Chanakin 
za∏o˝ono obozowiska dla 5., 6. i 7. dywizji piechoty, artylerii i innych jed-
nostek i s∏u˝b armii. Wkrótce do Iraku wyruszy∏y te˝ transporty z ˝o∏nierza-
mi 2. Korpusu Strzelców, stacjonujàcego dotàd w Palestynie. Po∏àczone od-
dzia∏y polskie utworzy∏y z czasem II Korpus Polskich Si∏ Zbrojnych, który
po d∏u˝szym okresie przygotowaƒ wzià∏ udzia∏ w walkach na froncie w∏oskim7.
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7 P. ˚aroƒ, Kierunek wschodni w strategii wojskowo-politycznej gen. W∏adys∏awa Sikorskiego
1940–1943, Warszawa 1988, s. 186–189; S. Kisielewski, Z Buzu∏uku do Bagdadu [w:] Junackie
szko∏y mechaniczne, pod red. A. Ko∏odzieja, [b.m.w.] 1983, s. 21–22.
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Na bliskowschodnich wybrze˝ach Morza Âródziemnego pozosta∏y
natomiast niektóre oÊrodki szkoleniowe, g∏ównie szko∏y junackie, cz´Êç
Pomocniczej S∏u˝by Wojskowej Kobiet i Legia Oficerska. Ponadto nie-
wielkie grupy ˝o∏nierzy, przewidzianych na uzupe∏nienie stanów osobo-
wych Polskich Si∏ Powietrznych i Marynarki Wojennej wys∏ano drogà
morskà do Anglii. Pierwsza grupa przysz∏ych lotników i marynarzy wy-
ruszy∏a z Pahlevi 27 marca, przez Teheran i obóz przejÊciowy w Ahwa-
zie odp∏yn´∏a przez Bombaj, Kapsztad, Freetown do Glasgow.
W czerwcu tego˝ roku do Afryki Po∏udniowej odp∏yn´∏a na transpor-
towcu „Mauretania” Szko∏a Podchorà˝ych przy 8. Dywizji Piechoty8.

Odmiennie potoczy∏y si´ losy polskich uchodêców cywilnych. Od
poczàtku uznano, ˝e nie powinni pozostaç w Iranie, który jesienià 1942 r.
by∏ coraz bardziej zagro˝ony przez niemieckà ofensyw´ w Afryce i na
Kaukazie. Brytyjskie dowództwo wojskowe na Ârodkowym Wschodzie
by∏o zdania, ˝e uchodêcy polscy nie powinni przebywaç w Iranie d∏u˝ej
ni˝ to absolutnie konieczne9. Nie bez znaczenia by∏ równie˝ brak stabi-
lizacji w samym Iranie oraz to, ˝e znaczna cz´Êç kraju okupowana by∏a
przez Rosjan, niech´tnie spoglàdajàcych na obecnoÊç Polaków. Nale˝a-
∏o znaleêç dla nich nowe miejsca pobytu, gdzie bezpiecznie mogliby
przeczekaç okres wojny. 

Rzàd polski nie dysponowa∏ w∏asnym terytorium i móg∏ liczyç tylko
na pomoc sojuszników. Przys∏any przez w∏adze angielskie do Iranu, mi-
nister Preston, podczas kwietniowych rozmów z gen. Józefem Zajàcem,
wyra˝a∏ opini´, ˝e uchodêcy powinni opuÊciç obozy iraƒskie i przenieÊç
si´ do kolonii i dominiów brytyjskich w Afryce oraz ewentualnie do Ka-
nady. Jak pokaza∏a przysz∏oÊç, nie by∏o to jednak ∏atwe do przeprowa-
dzenia.

7 lipca 1942 r., a wi´c w okresie pomi´dzy pierwszà a drugà ewaku-
acjà wojska i ludnoÊci cywilnej ze Zwiàzku Sowieckiego, polskie Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych zosta∏o zaproszone do rozmów w spra-
wie ich dalszego losu. Brytyjczycy zgodzili si´ na ewakuacj´ ludnoÊci
cywilnej z terenów Iranu i przedstawili stronie polskiej propozycje zlo-

53

8 Relacja S. S∏owika udzielona autorowi 19 IX 1991 r. w Bartlett, Illinois; A. ˚ukowski,
W kraju z∏ota i diamentów. Polacy w Afryce po∏udniowej XVI–XX w., Warszawa 1994, s. 156.
9 PRO, WO, 193/216, Pismo A.W.G. Randalla do mjr. D.B. Vale z 2 XII 1942 r.
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kalizowania obozów uchodêców. By∏o jednak jasne, i˝ przemieszczenie
kilkudziesi´ciu tysi´cy osób, w tym znacznej liczby kobiet i dzieci, b´-
dzie operacjà skomplikowanà i d∏ugotrwa∏à. Przede wszystkim nale˝a-
∏o udzieliç uchodêcom niezb´dnej pomocy aprowizacyjnej, odzie˝owej
i lekarskiej, aby poprawiç jej kondycj´ fizycznà i tym samym uczyniç
zdolnymi do odbycia kolejnej, wyczerpujàcej podró˝y. Powa˝nym pro-
blemem by∏o zorganizowanie transportu, co wymaga∏o oddania do dys-
pozycji kierownictwa akcji przesiedleƒczej, du˝ej liczby ci´˝arówek,
wagonów kolejowych i statków morskich. W warunkach wojennych,
gdy z zachodu i pó∏nocy zbli˝a∏y si´ wojska niemieckie, a od wschodu
zagra˝ali Japoƒczycy, by∏o rzeczà oczywistà, ˝e potrzeby transportu cy-
wilnego b´dà musia∏y ustàpiç wymogom wojennym.

Nieuniknione by∏o wi´c przeciàganie si´ ewakuacji w czasie, co za-
powiada∏o d∏u˝szy pobyt uchodêców w Iranie. Tak te˝ rozumia∏ sytuacj´
Edward Raczyƒski, pe∏niàcy obowiàzki ministra spraw zagranicznych,
który przemawiajàc na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych Rady
Narodowej w Londynie powiedzia∏, i˝ „Jaki b´dzie dalszy ciàg, gdzie ta
ludnoÊç b´dzie rozmieszczona, to si´ rozstrzygnie ostatecznie w Êwietle
doÊwiadczeƒ i mo˝liwoÊci”10.

Organizacjà opieki nad polskà ludnoÊcià cywilnà w Iranie zaj´∏o si´
Ministerstwo Pracy i Opieki Spo∏ecznej, a w∏aÊciwie jego delegatura
w Iranie. Na czele ministerstwa sta∏ Jan Staƒczyk, jeden z czo∏owych
polityków koalicji tworzàcej rzàd na uchodêstwie. To jego zas∏ugà by∏a
rozbudowa sieci delegatur ministerstwa w wi´kszych skupiskach Pola-
ków. Odpowiednie placówki MPiOS powsta∏y mi´dzy innymi we Fran-
cji, Hiszpanii, Portugalii i Palestynie11. Ewakuacja Polaków do Iranu le-
g∏a u podstaw decyzji o powo∏aniu Delegatury MPiOS równie˝ w tym
kraju. Poczàtkowo funkcjonowa∏a pod nazwà Delegatury Cywilnej. Na
jej czele stanà∏ Wiktor Styburski, który piastowa∏ to stanowisko do
stycznia 1943 r., kiedy to zastàpi∏ go Franciszek Haluch. Delegatura
MPiOS powsta∏a w nocy z 3 na 4 kwietnia, gdy w Teheranie by∏o ju˝
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10 HI, Rada Narodowa, 7, Przemówienie ministra E. Raczyƒskiego na posiedzeniu Komisji
Spraw Zagranicznych Rady Narodowej 25 IX 1942 r.; J. Zajàc, W Szkocji i na Ârodkowym
Wschodzie. II tom pami´tników wojennych. Dwie wojny, Londyn 1967, s. 109. 
11 E. Duraczyƒski, Rzàd polski na uchodêstwie 1939–1945. Organizacja – personalia – polityka,
Warszawa 1993, s. 166; M. Hu∏as, GoÊcie czy intruzi? Rzàd polski na uchodêstwie, wrzesieƒ
1939–lipiec 1943, Warszawa 1996, s. 175.
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5 tys. Polaków12. W zakresie jej zadaƒ le˝a∏o zapewnienie uchodêcom
dachu nad g∏owà, wy˝ywienia, zaopatrzenia w odzie˝ i opieki lekarskiej.

Realizacja tak szeroko zakreÊlonych zadaƒ wymaga∏a znacznych
Êrodków finansowych. Rzàd polski na uchodêstwie ju˝ 7 wrzeÊnia 1939 r.
otrzyma∏ od Wielkiej Brytanii i Francji kredyt w wysokoÊci 5 mln fun-
tów szterlingów i 600 mln franków francuskich na wydatki cywilne. Do
koƒca 1941 r. oko∏o 25 proc. tych wydatków poch∏on´∏a pomoc dla
uchodêców. W nast´pnym okresie, w zwiàzku z uk∏adem Sikorski–Maj-
ski, wydatki na cele socjalne gwa∏townie wzros∏y. W tej sytuacji w∏adze
polskie zwróci∏y si´ do Wielkiej Brytanii o nowà po˝yczk´. 16 i 17
kwietnia 1942 r. nastàpi∏a w tej sprawie wymiana not pomi´dzy polskim
ministrem skarbu Karolem Strasburgerem a brytyjskim kanclerzem
skarbu Kingsleyem Woodem, w wyniku czego zosta∏ uruchomiony no-
wy kredyt w wysokoÊci 5 mln funtów. W∏adze polskie mog∏y swobodnie
dysponowaç przyznanymi funduszami, ale zobowiàzane by∏y do konsul-
towania ze stronà brytyjskà celów, na jakie majà byç przeznaczone pie-
niàdze oraz sk∏adania comiesi´cznych sprawozdaƒ finansowych. Ju˝ po
roku fundusze zosta∏y w znacznym stopniu wyczerpane i rzàd polski
zmuszony by∏ zwróciç si´ do Wielkiej Brytanii z proÊbà o nowy kredyt.
Zosta∏ on udzielony w poczàtkach czerwca 1943 r. Jego wysokoÊç i wa-
runki na jakich zosta∏ udzielony by∏y identyczne jak poprzednio13.

Rzàd polski zabiega∏ równie˝ o pomoc finansowà Stanów Zjedno-
czonych w rozwiàzywaniu problemów uchodêców. Starania w tym za-
kresie podejmowane by∏y jeszcze przed przystàpieniem tego kraju do
wojny, ale nie mog∏y wówczas przynieÊç pozytywnych rezultatów. Do-
piero podczas drugiej amerykaƒskiej wizyty gen. W∏adys∏awa Sikor-
skiego, która mia∏a miejsce w marcu 1942 r., prezydent Franklin D. Ro-
osevelt przyrzek∏ polskiemu premierowi, i˝ kredyt zostanie udzielony.
W dwa miesiàce póêniej zawiadomiono rzàd polski, i˝ otrzyma on na
cele cywilne kredyt w wysokoÊci 12,5 mln dolarów miesi´cznie. Pierw-
sza zaliczka w wysokoÊci 2,5 mln dolarów zosta∏a wyp∏acona pod koniec
czerwca 1942 r.14
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12 AAN, Poselstwo RP w Teheranie, 42, Sprawozdanie delegata MPiOS W. Styburskiego z 15
VII 1942 r.; J. Winiewicz, Co pami´tam z d∏ugiej drogi ˝ycia, Poznaƒ 1985, s. 200; E. Raczyƒ-
ski, W sojuszniczym Londynie, Londyn 1960, s. 145–146.
13 M. Hu∏as, op. cit., s. 35–40.
14 Ibidem, s. 42–43.
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Technicznà i organizacyjnà stron´ finansowania obozów uchodêców
polskich w Iranie rozwiàzano na drodze porozumienia pomi´dzy rzà-
dem polskim a w∏adzami brytyjskimi. Na jego podstawie wyp∏acano co
miesiàc na potrzeby Delegatury MPiOS znaczne sumy w funtach szter-
lingach. W sierpniu–wrzeÊniu 1942 r. przekroczy∏y one 100 tys. funtów,
w paêdzierniku wyp∏ata osiàgn´∏a maksymalny poziom 175 tys. funtów,
aby w nast´pnych kilkunastu miesiàcach ustabilizowaç si´ na poziomie
110–150 tys. funtów. Ogó∏em w latach 1942–1943 na potrzeby uchodê-
ców polskich w Iranie przeznaczono z kredytów brytyjskich 2419 tys.
funtów. Ponadto Polacy mogli korzystaç z materia∏owych dostaw w ra-
mach lend-lease’u. WartoÊç dostarczonych towarów zapisywano na ra-
chunek d∏ugu rzàdu polskiego wobec Stanów Zjednoczonych, do póê-
niejszego rozliczenia. Pewne Êrodki wyasygnowa∏y równie˝
Amerykaƒski Czerwony Krzy˝, Polski Czerwony Krzy˝ oraz wojskowe
w∏adze brytyjskie15.

Dysponowanie Êrodkami przyznanymi przez Brytyjczyków i Amery-
kanów nale˝a∏o do Delegatury MPiOS, która na podstawie aktualnej
statystyki uchodêców i cen towarów szacowa∏a koszty utrzymania pol-
skiej ludnoÊci cywilnej. Zestawienie kosztów przedstawiano radcy 
finansowemu poselstwa brytyjskiego w Teheranie, który po zaopinio-
waniu przekazywa∏ je do Londynu. Tu trafia∏o do odpowiednich mini-
sterstw rzàdu Jego Królewskiej MoÊci, które przeprowadza∏y kontrol´
celowoÊci wydatków, po czym pieniàdze by∏y przelewane do Cesarskie-
go Banku Iranu na konto Delegatury MPiOS. Kontrolà rozdysponowa-
nia pieni´dzy i towarów zajmowa∏y si´ w zasadzie tylko w∏adze polskie
nadzorujàce delegatur´. Próby weryfikacji potrzeb finansowych pol-
skich uchodêców przez poselstwo brytyjskie w Teheranie i Middle East
Relief and Rafugee Administration by∏y skutecznie torpedowane przez
polskà delegatur´, której kierownictwo twierdzi∏o, i˝ le˝y to wy∏àcznie
w gestii administracji polskiej. 

Chocia˝ Delegaturze MPiOS przypad∏a decydujàca rola w organi-
zowaniu ˝ycia polskiej ludnoÊci cywilnej na terenie Iranu, równie˝ inne
ministerstwa rzàdu polskiego na uchodêstwie delegowa∏y swych przed-
stawicieli do Teheranu. Uczyni∏y to Ministerstwo Wyznaƒ Religijnych
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15 HI, MSZ, 187, A. Ross, Report on Polish Refugees in Persia. April 1942 to December 1943
(dalej: Raport p∏k. A. Rossa), s. 36–37.
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i OÊwiecenia Publicznego, Ministerstwo Spraw Wewn´trznych, a nawet
Najwy˝sza Izba Kontroli. Niewàtpliwie u∏atwi∏o to rozwój poszczegól-
nych dziedzin ˝ycia w osiedlach uchodêczych, zw∏aszcza oÊwiaty, powo-
dowa∏o jednak równie˝ spory kompetencyjne. Poszczególni delegaci,
uznajàc tylko odpowiedzialnoÊç wobec swoich prze∏o˝onych w Londy-
nie, rywalizowali z innymi ogniwami polskiej administracji, co powodo-
wa∏o niekiedy chaos. Problem ten próbowa∏o uregulowaç Ministerstwo
Spraw Zagranicznych, wydajàc 12 paêdziernika 1943 r. zarzàdzenie
o zale˝noÊci i wspó∏pracy ministerstw i kierowników placówek zagra-
nicznych. Powo∏ujàc si´ na aprobat´ ówczesnego premiera Stanis∏awa
Miko∏ajczyka, szef MSZ ustala∏, ˝e jedynym oficjalnym przedstawicie-
lem rzàdu Rzeczypospolitej Polskiej na terenie zagranicznym jest am-
basador, pose∏, ewentualnie konsul i wszyscy delegaci resortów lub
urz´dów sà automatycznie przydzielani do odpowiednich urz´dów dy-
plomatycznych. Delegaci wchodzili w sk∏ad personelu placówki zagra-
nicznej i podlegali bezpoÊrednio jego kierownikowi w zakresie, który
okreÊla∏a odr´bna instrukcja, opracowana w porozumieniu zaintereso-
wanych resortów z MSZ. Poza tym delegat pozostawa∏ nadal pracowni-
kiem swego ministerstwa i odpowiada∏ przed jego szefem. Dokument
ten ustala∏ ponadto, i˝ delegaci sà zobowiàzani uzgadniaç swoje posu-
ni´cia z kierownikami placówek dyplomatycznych. W przypadku wystà-
pienia ró˝nicy zdaƒ pomi´dzy delegatami a dyplomatami spraw´ roz-
strzygaç mia∏o MSZ we wspó∏pracy z zainteresowanym resortem16.

Zarzàdzenie MSZ, mimo ˝e teoretycznie rozwiàzywa∏o problem
sporów kompetencyjnych, w rzeczywistoÊci niewiele zmienia∏o. Wza-
jemny stosunek przedstawicielstw londyƒskich ministerstw z placówka-
mi dyplomatycznymi by∏ raczej wynikiem aktualnego uk∏adu politycz-
nego w Radzie Ministrów, a nie wspomnianego zarzàdzenia. Co wi´cej,
delegaci MPiOS dysponujàc du˝ymi Êrodkami finansowymi i dominu-
jàcym wp∏ywem na obsadzanie stanowisk administracyjnych w poszcze-
gólnych osiedlach, nie wykazywali sk∏onnoÊci do podporzàdkowania si´
Poselstwu RP w Teheranie. Konflikty kompetencyjne, osobiste animo-
zje i intrygi towarzyszy∏y niezmiennie instytucjom powo∏anym do opie-
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16 HI, MSZ, 189, Pismo ministra spraw zagranicznych o zale˝noÊci i wspó∏pracy poszczegól-
nych ministerstw i kierowników placówek zagranicznych z 12 X 1943 r.; Z.J. Czarnecki, Ka-
taklizm 1938–1942, Londyn 1980, s. 197–198. 
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ki nad uchodêcami. Na szcz´Êcie nie wp∏yn´∏o to w wi´kszym stopniu
na warunki ˝ycia samych uchodêców.

Pierwszy konwój z polskà ludnoÊcià cywilnà dotar∏ do Teheranu 30
marca. Odtàd transporty samochodowe znad Morza Kaspijskiego wy-
rusza∏y codziennie we wczesnych godzinach rannych. Ich liczebnoÊç by-
∏a bardzo zró˝nicowana. Niekiedy wioz∏y trzysta osób, innym razem na-
wet 1500 osób. Trudna podró˝, prowadzàca kr´tymi, górskimi drogami
Elbrusu, dzieli∏a si´ zazwyczaj na dwa etapy. Pierwszy koƒczy∏ si´
w miejscowoÊci Kazwin, gdzie organizowano nocleg. Nast´pnego dnia
konwój dociera∏ do Teheranu17. 

Do najpilniejszych przedsi´wzi´ç w pierwszej fazie ewakuacji lud-
noÊci cywilnej do Iranu nale˝a∏o zorganizowanie obozów przejÊcio-
wych, w których mog∏aby ona zamieszkaç przez d∏u˝szy czas. Obozy
w Pahlevi nie nadawa∏y si´ do tego celu, gdy˝ by∏y zbyt prymitywne,
pozbawione sta∏ych budynków, a ponadto trudno by∏o tam dowieêç za-
opatrzenie. Nie bez znaczenia by∏ fakt, i˝ miejscowe komendy wojsk
rosyjskich niech´tnie patrzy∏y na uchodêców. Za najlepsze rozwiàza-
nie uznano wi´c utworzenie obozów przejÊciowych w Teheranie, gdzie
spodziewano si´ zapewniç ludnoÊci cywilnej odpowiednie warunki ˝y-
cia. Gdy 23 marca nadesz∏a do Iranu wiadomoÊç o ewakuacji wojska
polskiego z Ahwazu, do Teheranu przyby∏ brygadier G. Crampton ze
swoim sztabem, który zajà∏ si´ zorganizowaniem jego przyj´cia w sto-
licy Iranu. Brytyjczycy byli do tego ju˝ cz´Êciowo przygotowani, gdy˝
w ciàgu dwóch pierwszych miesi´cy 1942 r. podj´li w Teheranie wst´p-
ne prace celem przyj´cia polskiego personelu wojskowego. Okaza∏o
si´ jednak, i˝ wojsku towarzyszyç majà cywile, co wymaga∏o podj´cia
dodatkowych przygotowaƒ. W tej sytuacji od miejscowych w∏adz wy-
dzier˝awiono teren o obszarze oko∏o 66 akrów (3981 m2) nale˝àcy do
iraƒskich si∏ powietrznych, gdzie zamierzano ulokowaç polskich
uchodêców18.

Ogó∏em utworzono w Teheranie i jego okolicach cztery obozy,
oznaczone numerami 1, 2, 3 i 5. NajwczeÊniej powsta∏ obóz nr 2,
utworzony 8 kwietnia 1942 r., w koƒcu czerwca powsta∏ obóz nr 3,
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17 AAN, Poselstwo RP w Teheranie, 42, Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Delegatury MPiOS
w Teheranie od 16 VII do 15 IX 1942 r.
18 HI, MSZ, 187, Raport p∏k. A. Rossa, s. 6.
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a w poczàtkach sierpnia nr 5. Obóz nr 1 utworzono najpóêniej, na
prze∏omie 1942 i 1943 r., najwczeÊniej go te˝ zlikwidowano, bo ju˝
w listopadzie 1943 r. Obozy nr 1 i 2 zlokalizowano w Doshan Tappeh,
oko∏o 8 km na pó∏nocny zachód od Teheranu, na terenach lotniska
wojskowego. Znajdowa∏y si´ tam zabudowania szkó∏ lotniczych i fa-
bryk zbrojeniowych, które oddano na potrzeby uchodêców. Obóz nr
3 posiada∏ najlepsze warunki klimatyczne dzi´ki temu, i˝ powsta∏
w Yusufabadzie, oko∏o 600 stóp (183 m) powy˝ej Teheranu, co spra-
wia∏o, i˝ latem by∏o tam nieco ch∏odniej ni˝ w ni˝ej po∏o˝onym Do-
shan Tappeh. Obóz nr 5 nie by∏ w zasadzie obozem, a raczej sierociƒ-
cem, zajmujàcym jeden budynek przy Shimran Road w Teheranie.
Przebywa∏a tam stosunkowo niewielka liczba dzieci, maksymalnie do
360. Ogólna pojemnoÊç obozów teheraƒskich jest trudna do ustale-
nia, gdy˝ nie dysponujemy ˝adnymi wiarygodnymi danymi o liczebno-
Êci obozu nr 1. Po∏o˝ony w pobli˝u obóz nr 2 móg∏ pomieÊciç nieco
ponad 8 tys. osób, a obóz w Yusufabadzie niespe∏na 5 tys. Poniewa˝
wszystkie wymienione obozy teheraƒskie – z wyjàtkiem nr 5 – mieÊci-
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1. Dzieci polskie w Teheranie, 1942 r. (Zbiory Wiktora Zdzis∏awa Rychliƒskiego).
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∏y si´ w du˝ej cz´Êci pod namiotami, ich wielkoÊç ∏atwo by∏o dostoso-
waç do aktualnych potrzeb.

Warunki ˝ycia w obozach, zw∏aszcza oznaczonych numerami 1 i 2,
by∏y ci´˝kie, gdy˝ nie by∏y przygotowane na przyj´cie tak wielkiej licz-
by uchodêców, a prace nad ich urzàdzeniem kontynuowano jeszcze po
przybyciu pierwszych transportów. Ksiàdz ¸ucjan Z. Królikowski,
uczestnik ewakuacji, tak scharakteryzowa∏ sytuacj´ w Doshan Tappeh:
„Na kwatery przeznaczono budynki niedokoƒczonej fabryki broni i in-
ne zabudowania przy lotnisku. Z braku dostatecznej iloÊci pomieszczeƒ
powsta∏o pod Teheranem ca∏e miasteczko namiotów. W organizowa-
nych napr´dce obozach brak by∏o najbardziej koniecznych rzeczy. Lu-
dzie sypiali na go∏ej pod∏odze. Pierwsze materace, lampy i inne przed-
mioty pilnie potrzebne, jak równie˝ zabawki i s∏odycze dla dzieci
przynosili ˚ydzi, Persowie, Anglicy i Amerykanie”19.

Inne relacje osób z transportów ewakuacyjnych, chocia˝ równie˝
zawierajà opisy niedogodnoÊci ˝ycia w obozach, podkreÊlajà i pozytyw-
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19 ¸.Z. Królikowski, Skradzione dzieciƒstwo, wyd. 2, Buffalo–New York [b.r.w.], s. 88.

2. W obozie 
uchodêców 
w Teheranie 
(Zbiory 
W∏adys∏awy StyÊ).
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ne strony pobytu w Teheranie. Opiekunka dzieci A. Jarmulska-Ryma-
szewska tak opisuje pierwsze wra˝enia z pobytu w jednym z obozów:
„Przywita∏ nas gwar. Nie tylko w pi´trowym gmachu szko∏y lotniczej,
przydzielonej przez Szacha Rez´ sierociƒcowi, ale i w sàsiednich 
namiotach szumia∏o mrowie ludzkie. Moim dzieciom pos∏ano na kory-
tarzu materacyki, jeden przy drugim ale jak czysto, ciep∏o, syto. Ja ju˝
si´ nie zmieÊci∏am, spa∏am obok, na balkonie”20. Przyby∏a do Tehera-
nu kilka miesi´cy póêniej I. Beaupré-Stankiewiczowa wspomina, i˝ jej
rodzin´ rozmieszczono na pod∏odze w du˝ych halach nieukoƒczonej
fabryki, ale „Nie by∏o tam êle, zw∏aszcza, ˝e cudownym zbiegiem 
okolicznoÊci tu˝ obok koczowa∏y zaprzyjaênione rodziny [...] Zresztà
nied∏ugo zmieni∏yÊmy hale fabryczne na namiot”21. Lapidarnà i nie-
zwykle trafnà charakterystyk´ warunków klimatycznych w obozach
pod Teheranem znajdujemy w reporta˝u Melchiora Waƒkowicza 
z jego krótkiego pobytu w Iranie: „Teheran le˝y na wysokoÊci tysiàca
dwustu siedemdziesi´ciu metrów. Jest wi´c wy˝ej od Zakopanego
o czterysta metrów, ale ulokowa∏ si´ w tak zaduszonej kotlinie, ˝e
wszystko si´ w nim zdaje tuszyç jak w garnku”22.

Relacje uchodêców o warunkach pobytu w obozach teheraƒskich
znajdujà potwierdzenie w dokumentach Delegatury MPiOS. Wiktor
Styburski w swym raporcie z kwietnia 1942 r. podkreÊla∏, ˝e o ile spra-
wa wy˝ywienia nie przedstawia ju˝ wi´kszego problemu, to znacznie
gorzej jest z zapewnieniem odpowiednich pomieszczeƒ. Niepokojàco
przedstawia∏a si´ sytuacja zdrowotna uchodêców, czemu nie mo˝na by-
∏o szybko zaradziç na skutek prymitywnych warunków bytowych i bra-
ku urzàdzeƒ sanitarnych. Z czasem sytuacja w obozach teheraƒskich
poprawi∏a si´ w zwiàzku z dostawami wyposa˝enia, jednak nie w takim
stopniu, aby zadowoliç uchodêców, którzy od kilku lat pozbawieni byli
mo˝liwoÊci normalnego ˝ycia rodzinnego. Wed∏ug danych z koƒca 1943 r.
w obozie nr 2 ludzie mieszkali w zbiorowych pomieszczeniach, tak zwa-
nych blokach, oraz w sza∏asach i namiotach. Liczba osób przypadajà-
cych na blok wynosi∏a 35, a w pojedynczych namiotach osiem. Wyposa-
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20 A. Jarmulska-Rymaszewska, Przez Karkin Batasz [w:] Isfahan miasto polskich dzieci, pod
red. I. Beaupré-Stankiewicz, D. Waszczuk-Kamienieckiej i J. Lewickiej-Howells, Londyn
1987, s. 54.
21 I. Beaupré-Stankiewicz, Przez pustyni´ i morze [w:] Isfahan..., s. 57–58.
22 M. Waƒkowicz, Od Sto∏pców po Kair, Warszawa 1969, s. 383.
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˝enie w sprz´t by∏o skromne i obejmowa∏o sto∏y, prycze, ∏ó˝ka, ∏awy,
wiadra, wanienki, blaszane piecyki opalane ropà oraz lampy gazowe
lub naftowe. Stosunkowo nieêle prezentowa∏y si´ urzàdzenia sanitarne.
Uchodêcy mogli korzystaç z ∏aêni, pralni, umywalni, basenów, sanita-
riatów i natrysków. Pod wzgl´dem wy˝ywienia sytuacja by∏a dobra.
Dzienne racje dla osób zdrowych zawiera∏y 400 g chleba, 175 g mi´sa
(g∏ównie baraniego) 7,5 g cukru, 1 jajko, 0,250 l Êwie˝ego mleka,
159 g màki, 30 g mas∏a lub 60 g marmolady. Dzieci otrzymywa∏y dodat-
kowo soki owocowe oraz s∏odycze23. 

Obozy uchodêców polskich znajdowa∏y si´ równie˝ poza Teheranem,
w Ahwazie i Meszhedzie. Obóz w Ahwazie mia∏ charakter przejÊciowy
(tranzytowy) i s∏u˝y∏ g∏ównie uchodêcom, których przygotowywano do
przeniesienia do innych krajów. Po∏o˝ony w pobli˝u Zatoki Perskiej,
umo˝liwia∏ szybkie przerzucanie ludzi do portów w Khooramshahr i Ba-
sra. Za∏o˝ono go w lipcu 1942 r. na terenie koszar armii iraƒskiej. Naj-
powa˝niejszà wadà obozu by∏ niesprzyjajàcy klimat, gdy˝ letnie upa∏y
by∏y tam trudne do wytrzymania dla Europejczyków, zw∏aszcza os∏abio-
nych g∏odem i chorobami, a takimi byli w wi´kszoÊci Polacy. 
PojemnoÊç obozu w Ahwazie wynosi∏a maksymalnie oko∏o 3 tys. osób
w zimie, w wyjàtkowo trudnym okresie lata nie powinno w nim przeby-
waç wi´cej ni˝ 2 tys. osób. W rzeczywistoÊci cz´sto przekraczano t´ licz-
b´. Przyk∏adowo, w maju 1943 r. przebywa∏o tam równoczeÊnie a˝ 4 tys.
Polaków.

Tranzytowy charakter mia∏ równie˝ obóz w Meszhedzie po∏o˝ony
w pó∏nocno-wschodniej cz´Êci Iranu, w pobli˝u granicy ze Zwiàzkiem
Sowieckim. Jak pami´tamy, powsta∏ on w marcu 1942 r. w zwiàzku
z ewakuacjà sierot polskich z Aszhabadu przez ekspedycj´ przyby∏à
z Indii. Poniewa˝ ewakuowane dzieci by∏y wyn´dznia∏e i istnia∏a oba-
wa zawleczenia do Bombaju chorób zakaênych, zdecydowano o ich
przejÊciowym umieszczeniu w przygranicznym Meszhedzie, ju˝ na 
terenie Iranu, dla nabrania si∏ i odbycia kwarantanny. Rzàd iraƒski
zgodzi∏ si´ udost´pniç nieodp∏atnie cz´Êç miejscowego sierociƒca. 
Jak wiemy, w przeciàgu 1942 r. przybywa∏y tu kolejne grupy ewaku-
owanej ludnoÊci cywilnej ze Zwiàzku Sowieckiego. Poniewa˝ obóz
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w Meszhedzie móg∏ pomieÊciç jednorazowo oko∏o 380 osób, uchodê-
ców sukcesywnie wysy∏ano w dalszà drog´, aby zwolniç miejsce dla 
nowych przybyszów.

Poza wymienionymi obozami, które mog∏y pomieÊciç od kilkuset do
kilku tysi´cy osób, w Iranie utworzono inne, mniejsze polskie placówki
opiekuƒcze, przeznaczone dla osób wymagajàcych szczególnej troski.
W Teheranie powsta∏ tak zwany sierociniec saperów, gdzie znalaz∏o si´
szeÊçdziesiàt dzieci „adoptowanych” przez ˝o∏nierzy polskich i przywie-
zionych w transportach wojskowych do Iranu. Tu roztoczy∏y nad nimi
opiek´: Delegatura MPiOS, siostry zakonne i Akcja Katolicka. Tak˝e
w Teheranie, w obozie nr 2 powsta∏ dom starców, skupiajàcy oko∏o
pi´çdziesi´ciu osób.

Odr´bnego, szerszego potraktowania wymaga osiedle dzieci pol-
skich w Isfahanie, dawnej stolicy Persji, po∏o˝onej kilkaset kilometrów
na po∏udnie od Teheranu. Poczàtki tego osiedla si´gajà okresu pierw-
szej masowej ewakuacji ludnoÊci polskiej ze Zwiàzku Sowieckiego. Je-
go likwidacja nastàpi∏a dopiero w 1945 r. SpoÊród wielu oÊrodków pol-
skich w Iranie osiedle w Isfahanie wyró˝nia∏o si´ dobrà, sprawnie
dzia∏ajàcà organizacjà, jak równie˝ du˝ymi osiàgni´ciami na polu
oÊwiatowym i kulturalnym. U poczàtków kolonii dzieci´cej w Isfahanie
le˝a∏y charytatywne inicjatywy KoÊcio∏ów: anglikaƒskiego i rzymskoka-
tolickiego. Ju˝ w grudniu 1941 r. podczas pobytu gen. Sikorskiego w Te-
heranie w drodze do Moskwy rozmawia∏ on z delegatem apostolskim
na Iran o sytuacji Polaków w Rosji. Relacja z tego spotkania, przekaza-
na do Rzymu, zainspirowa∏a Watykan do udzielenia rzàdowi polskiemu
finansowej pomocy z przeznaczeniem dla dzieci.

Niezale˝nie od tego polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych za
poÊrednictwem dyplomacji brytyjskiej rozpocz´∏o starania o ulokowa-
nie grupy dzieci polskich w Isfahanie. Spotka∏y si´ one z poparciem Ko-
Êcio∏a anglikaƒskiego i w marcu rozpocz´to przygotowania do przenie-
sienia z Teheranu pierwszej grupy dzieci. Pierwszy transport sierot,
w liczbie 250, przyby∏ kilkunastoma autokarami pod opiekà nauczycie-
lek i sióstr zakonnych 10 kwietnia 1942 r., a prowadzi∏ go J. Ujma, Po-
lak zamieszkujàcy od kilku lat w Isfahanie.

Grupà najm∏odszych, liczàcà oko∏o pi´çdziesi´ciorga dzieci, zaopie-
kowa∏ si´ pastor Robert Iliff z lokalnej misji anglikaƒskiej, dzia∏ajàcy
zresztà tak˝e z ramienia MERRA. Poniewa˝ dom przygotowywany na
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siedzib´ dzieci nie by∏ jeszcze gotowy, wynaj´to inny budynek, w któ-
rym dzieci znalaz∏y tymczasowe schronienie. Po tygodniu przeniesiono
je do w∏aÊciwej siedziby, w pa∏acyku otoczonym ogrodem, wynaj´tym
przez perskiego ksi´cia Soremidoule24.

Tymczasem uleg∏a konkretyzacji oferta watykaƒskiej pomocy dla
polskich dzieci. W koƒcu marca 1942 r. polskie MSZ zosta∏o poinfor-
mowane przez delegata apostolskiego w Londynie, monsigniore Willia-
ma Godfreya, o przeznaczeniu przez Ojca Âwi´tego 12 tys. dolarów na
koszta umieszczenia dzieci polskich w katolickich instytucjach na tere-
nie Iranu przez pierwsze szeÊç miesi´cy. Przedstawiciel Rzeczypospoli-
tej Polskiej przy Watykanie, ambasador Kazimierz Papée, otrzyma∏ na-
tychmiast instrukcj´, aby wyjaÊni∏ na miejscu spraw´ dalszych subwencji
Stolicy Apostolskiej i poinformowa∏ papie˝a o motywach podj´cia decy-
zji oddania cz´Êci dzieci pod opiek´ KoÊcio∏a anglikaƒskiego.

W spraw´ realizacji inicjatywy papieskiej zaanga˝owano równie˝
ambasadora Stanis∏awa Kota w Kujbyszewie, który mia∏ sporzàdziç 
list´ nast´pnego transportu dzieci, a tak˝e ówczesnego pos∏a RP
w Teheranie Jana Karszo-Siedlewskiego, który nawiàza∏ kontakt 
z delegatem apostolskim i rzàdem iraƒskim. 16 kwietnia dotar∏y do
Isfahanu informacje o zasadach finansowania pobytu polskich dzieci.
Minister wyznaƒ religijnych i oÊwiecenia publicznego, gen. Józef Hal-
ler, zawiadomi∏ telegraficznie, ˝e „Dzieci w instytucjach katolickich
majà byç na utrzymaniu Watykanu, który przekaza∏ ju˝ na ten cel 
fundusze na najbli˝sze pó∏ roku. W schronisku biskupa angielskiego
w Isfahanie dzieci majà byç na utrzymaniu Rzàdu Polskiego. Mini-
sterstwo Opieki Spo∏ecznej wyrazi∏o gotowoÊç przyznania potrzeb-
nych na ten cel sum”25.

Kolejnymi placówkami polskimi w dawnej stolicy Persji, po wspo-
mnianym Zak∏adzie nr 1 b´dàcym pod opiekà misji anglikaƒskiej, by∏
Zak∏ad nr 2 mieszczàcy si´ w konwencie francuskich sióstr szarytek,
gdzie zamieszka∏o sto dziewczynek oraz dom szwajcarskich salezjanów,
nazwany Zak∏adem nr 3, gdzie schronienie znalaz∏o stu ch∏opców. Te
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trzy placówki sta∏y si´ zalà˝kiem „polskiego Isfahanu”, który z czasem
rozrós∏ si´ do 21 zak∏adów26.

Liczba Polaków w Isfahanie szybko ros∏a. W poczàtkach maja 1942 r.,
po przybyciu kolejnego transportu 170 dzieci, by∏o tu ju˝ 420 osób,
z czego blisko po∏owa na utrzymaniu Watykanu. Na prze∏omie lat
1942/1943 w Isfahanie zamieszkiwa∏o ponad 2 tys. Polaków, a w lutym
1943 r. blisko 2600. By∏ to maksymalny poziom zaludnienia polskich 
zak∏adów opiekuƒczych, którego nie przekroczono ju˝ do koƒca wojny.
W okresie do po∏owy 1944 r. w poszczególnych zak∏adach opiekuƒ-
czych przebywa∏o Êrednio nieco ponad 2 tys. osób. Co pewien czas 
nast´powa∏y wyjazdy do osiedli polskich w Afryce i Indiach, które
zmienia∏y ogólnà liczebnoÊç „polskiego Isfahanu”, ale dopiero wyjazdy
do Nowej Zelandii, a potem do Libanu doprowadzi∏y do likwidacji 
kolonii polskich w tym mieÊcie.

Szybki wzrost liczby Polaków w dawnej stolicy Persji wymaga∏ 
poczynienia staraƒ o dodatkowe lokale. S∏usznie zrezygnowano 
z budowy prowizorycznych obozowisk, na rzecz wynaj´cia sta∏ych,
i w miar´ mo˝liwoÊci nowoczesnych budynków, wyposa˝onych 
w bie˝àcà wod´, elektrycznoÊç i zaplecze kuchenne. Pi´ç polskich
oÊrodków ulokowano w budynkach przy Czahar Bagh, g∏ównej arte-
rii Isfahanu, dziewi´ç rozrzuconych by∏o po ca∏ym obszarze miasta,
a siedem ulokowano za rzekà Zajendeh, w ormiaƒskiej dzielnicy
D˝ul. Wi´kszoÊç zak∏adów otoczona by∏a wysokimi ogrodzeniami,
izolujàcymi je od Êwiata zewn´trznego. Niektóre schroniska polskich
dzieci mieÊci∏y si´ w pi´knych pa∏acykach, inne w budynkach kosza-
rowych lub pofabrycznych. PojemnoÊç poszczególnych budynków 
by∏a bardzo zró˝nicowana. Najwi´ksze zamieszkiwa∏o kilkaset 
dzieci, mniejsze zaledwie kilkadziesiàt. Z biegiem czasu zmienia∏ si´
charakter poszczególnych oÊrodków. Te, które by∏y poczàtkowo
przedszkolami, w miar´ dorastania dzieci przekszta∏ca∏y si´ w szko∏y
podstawowe; z kolei oÊrodki b´dàce szko∏ami powszechnymi, zamie-
nia∏y si´ w internaty gimnazjalne.

Du˝a liczba polskich placówek opiekuƒczych w Isfahanie, ich roz-
proszenie po ca∏ym mieÊcie rodzi∏y sporo problemów i utrudnia∏o
sprawne administrowanie. Poczàtkowo nieliczne jeszcze oÊrodki pol-
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skie w tym mieÊcie okreÊlano jednà nazwà „Obóz Cywilny nr 4 Isfahan”
i podporzàdkowano bezpoÊrednio Delegaturze MPiOS w Teheranie,
lecz z chwilà, gdy ich liczba wydatnie wzros∏a, powsta∏a koniecznoÊç
zreorganizowania systemu zarzàdzania. Poniewa˝ delegatura teheraƒ-
ska nie by∏a w stanie podo∏aç wszystkim obowiàzkom zwiàzanym z za-
rzàdzaniem placówkami w dawnej stolicy Persji, powo∏ano Ekspozytu-
r´ Delegatury MPiOS w Isfahanie, na czele której stanà∏ Tadeusz
Dymowski. Po jego odejÊciu do wojska kierownictwo ekspozytury objà∏
Eugeniusz Mancewicz.

Poza koniecznoÊcià zapewnienia uchodêcom dachu nad g∏owà, na
w∏adzach polskich cià˝y∏ obowiàzek ich wy˝ywienia. Brytyjczycy zajmo-
wali si´ zaprowiantowaniem Polaków tylko w okresie ewakuacji do
Pahlevi, podczas przejazdu uchodêców przez Iran oraz w obozie w Ah-
wazie, gdzie oczekiwali na wyjazd. Zaopatrzenie ludnoÊci w obozach
cywilnych spoczywa∏o na administracji podleg∏ej Delegaturze MPiOS,
która – jak ju˝ wspomniano – dysponowa∏a odpowiednimi Êrodkami fi-
nansowymi, przekazywanymi przez w∏adze angielskie. Ponadto si´gano
do zasobów zgromadzonych w magazynach PCK i Amerykaƒskiego
Czerwonego Krzy˝a przekazanych w ramach leand-leae’u.

Rozwiàzanie zagadnieƒ finansowych nie oznacza∏o jednak pokona-
nia wszystkich trudnoÊci zwiàzanych z aprowizacjà uchodêców. 
Nale˝a∏o jeszcze zakupiç ˝ywnoÊç i zapewniç jej regularne dostawy.
Nie by∏o to zadanie ∏atwe, gdy˝ Iran, zasadniczo samowystarczalny
˝ywnoÊciowo, w okresie wojny cierpia∏ na jej niedobór. Przyczynia∏a
si´ do tego sowiecka okupacja pó∏nocnej, bardziej urodzajnej cz´Êci
kraju i zwiàzany z tym zakaz wywozu zbo˝a na po∏udnie. W efekcie 
pojawi∏y si´ trudnoÊci aprowizacyjne i zwy˝ka cen, pog∏´biona dodat-
kowo przez spekulacj´.

Sytuacj´ ratowa∏y wielkie magazyny czerwonokrzyskie, w których
znajdowa∏o si´ du˝o prowiantu przeznaczonego na wysy∏k´ do Zwiàz-
ku Sowieckiego. W czasie przejÊciowych trudnoÊci mo˝na by∏o po˝y-
czyç tam brakujàcà ˝ywnoÊç. Z czasem okaza∏o si´ jednak, ˝e i te zapa-
sy wyczerpa∏y si´, i z koniecznoÊci zwrócono si´ o pomoc do rzàdu
iraƒskiego. Rzàd szacha, przychylajàc si´ do próÊb polskich, dostarczy∏
w formie po˝yczki pewne iloÊci màki, cukru i herbaty. Nie uda∏o si´ jed-
nak uniknàç okresowego pogarszania wy˝ywienia w obozach uchodê-
czych. Mia∏o to miejsce na prze∏omie lat 1942/1943.
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Prawdopodobnie do k∏opotów aprowizacyjnych w niema∏ym stop-
niu przyczyni∏y si´ nadu˝ycia pope∏nione przez kilku oficerów, oddele-
gowanych do pracy w Delegaturze MPiOS. Komisja Êledcza powo∏ana
przez dowódc´ Armii Polskiej na Ârodkowym Wschodzie aresztowa∏a
pod zarzutem nadu˝yç kierownika zakupów w delegaturze por. K.,
a wkrótce tak˝e g∏ównego komendanta obozów cywilnych mjr. K. Ogó-
∏em dochodzenie obj´∏o siedmiu oficerów pracujàcych w Delegaturze
MPiOS. Sprawa nadu˝yç gospodarczych, i to na wielkà skal´, spowodo-
wa∏a powa˝ne zaniepokojenie w Poselstwie RP w Teheranie i dowódz-
twie armii. Zdawano sobie spraw´, i˝ mo˝e to wywo∏aç niekorzystne dla
Polaków komentarze wÊród Brytyjczyków i Iraƒczyków i w przysz∏oÊci
utrudni starania o pomoc dla uchodêców. Pose∏ Karol Bader postulowa∏
wi´c, aby podejrzanych oficerów przewieêç do obozów wojskowych
w Iraku i w ten sposób uniknàç niepotrzebnego rozg∏osu. Depesz´ w tej
sprawie wys∏a∏ do Londynu gen. Anders, zawiadamiajàc rzàd, i˝ docho-
dzenie prowadzone jest w dyskretny sposób, chocia˝ jednoczeÊnie pod-
kreÊla∏, ˝e o nadu˝yciach mówiono w obozach jeszcze przed wszcz´ciem
dochodzeƒ27.

Przykra ta sprawa nie mo˝e jednak przekreÊliç ogromnej pracy, 
jakà wykonano, aby zapewniç polskim uchodêcom przyzwoite warunki
egzystencji. Wi´kszoÊç osób, które pozostawi∏y wspomnienia z okresu
pobytu w Iranie, jest zdania, ˝e by∏y dobrze karmione i po okresie 
niedostatku czy wr´cz g∏odu w Zwiàzku Sowieckim szybko nabra∏y si∏.
Dla przyk∏adu si´gnijmy do relacji Stanis∏awy Grzesiukiewicz-Ham-
pel, która przebywa∏a w Zak∏adzie nr 5 w Isfahanie. Pisze ona: „Kar-
miono nas cz´sto, i drugie Êniadanie, póêniej obiad, póêniej podwie-
czorek i kolacja. W∏aÊciwie ˝y∏o si´ po to, aby jeÊç, a nie jad∏o po to,
˝eby ˝yç. Zmuszali nas do jedzenia, a przecie˝ niektórzy odzwyczaili
si´ ju˝ od niego”28. 

Indywidualne odczucia poszczególnych osób znajdujà potwierdze-
nie w zachowanych zestawieniach dziennych racji ˝ywnoÊciowych przy-
s∏ugujàcych uchodêcom. Wydawano szeÊç rodzajów racji, przydziela-
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nych w zale˝noÊci od wieku i stanu zdrowia. Podstawowa porcja ˝ywno-
Êciowa, którà otrzymywa∏y osoby doros∏e, by∏a obfita i urozmaicona.
Zawiera∏a obok chleba, ziemniaków tak˝e mi´so, nabia∏ oraz Êwie˝e
owoce i warzywa. Odpowiednià kalorycznoÊcià i du˝ymi wartoÊciami
od˝ywczymi charakteryzowa∏y si´ racje przydzielone dzieciom. W po-
równaniu z osobami doros∏ymi otrzymywa∏y one mniej chleba i ziem-
niaków, ale za to wi´cej mleka, owoców i kakao, a dodatkowo czekola-
d´, herbatniki i soki owocowe. Nale˝ycie uwzgl´dniono równie˝
potrzeby chorych, kobiet ci´˝arnych i karmiàcych.

Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e w trudnych wojennych warunkach dzi´ki
wielkiemu zaanga˝owaniu w∏adz polskich, a tak˝e szczodroÊci Brytyj-
czyków ewakuowana ze Zwiàzku Sowieckiego ludnoÊç cywilna mog∏a
zapomnieç o g∏odzie, który by∏ zmorà przez d∏ugie miesiàce pobytu
w imperium Stalina.

Ogromne by∏y potrzeby odzie˝owe uchodêców polskich w Iranie.
Przybywali oni do Pahlevi w ∏achmanach, które nale˝a∏o czym pr´dzej
spaliç, aby uniknàç rozprzestrzeniania si´ wszy i chorób zakaênych.
Kàpiel w ∏aêni, pozbycie si´ starych, brudnych, zniszczonych i zawszo-
nych ubraƒ cz´sto sà wymieniane w relacjach uchodêców jako 
moment oddzielajàcy ich ostatecznie od tragicznych prze˝yç na 
„nieludzkiej ziemi” Zwiàzku Sowieckiego29. Co prawda, ubrania, któ-
re otrzymywali, nie bardzo pasowa∏y do figur przybyszów, a krój 
sukienek, pochodzàcych z darów amerykaƒskich czy z zakupów na
miejscu w Iranie, nie bardzo odpowiada∏ Polkom, lecz by∏ to 
drobiazg, który nie móg∏ zatrzeç ogólnego poczucia szcz´Êcia, ˝e mo˝-
na wreszcie czysto si´ ubraç. Zresztà wkrótce zaradnoÊç i wrodzony
Polkom zmys∏ elegancji, po∏àczony z umiej´tnoÊcià improwizacji, 
pozwoli∏y poprawiç estetyk´ ubiorów, o czym Êwiadczà zachowane 
fotografie z tego okresu.

Potrzeby odzie˝owe uchodêców zaspokajano nie tylko wykorzystu-
jàc dostawy gotowych, w wi´kszoÊci u˝ywanych ubraƒ z dostaw amery-
kaƒskich, ale tak˝e zamawiajàc materia∏y bawe∏niane w Indiach. Szyto
z nich nowe ubrania w pracowniach krawieckich zorganizowanych na
terenie obozów.
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Poza ˝ywnoÊcià i odzie˝à, stanowiàcych podstaw´ zaopatrzenia
uchodêców, dokonywano na du˝à skal´ zakupów podstawowego wypo-
sa˝enia gospodarstw domowych, mi´dzy innymi garnków, sztuçców,
kuchenek, a nawet mebli, materia∏ów piÊmiennych i maszyn do szycia.
Du˝y zakres tych zakupów spowodowa∏ protesty w∏adz iraƒskich, gdy˝
przyczynia∏y si´ do zwy˝ki cen.

Przybywajàcy do Iranu polscy cywile po latach g∏odu, ci´˝kiej 
fizycznej pracy i represji w Zwiàzku Sowieckim cz´sto ledwie trzymali
si´ na nogach, a prawie wszyscy dotkni´ci byli chorobami. Fatalny stan
zdrowia làdujàcych w Pahlevi by∏ przedmiotem szczególnej troski w∏adz
polskich i brytyjskich. Organizacj´ pomocy medycznej podczas ewaku-
acji omówiono w poprzednim rozdziale. W tym miejscu dodaç mo˝na,
˝e dokonano wielkiego wysi∏ku, aby opanowaç rozprzestrzenianie si´
chorób zakaênych, czemu s∏u˝y∏y kàpiele, dezynfekcja odzie˝y lub jej
palenie. Zdecydowana poprawa wy˝ywienia sprzyja∏a szybkiej popra-
wie ogólnej kondycji fizycznej przybyszów. Do poprawy stanu zdrowia
przyczynia∏a si´ równie˝ psychiczna mobilizacja osób opuszczajàcych
Zwiàzek Sowiecki, wynikajàca ze ÊwiadomoÊci, i˝ najgorsze majà ju˝ za
sobà, a przed nimi ˝ycie pozbawione trwogi i niedostatku.

Niestety wszystko to nie mog∏o radykalnie poprawiç stanu zdrowia
uchodêców. Bezstronny obserwator, jakim by∏ cytowany ju˝ w niniejszej
pracy p∏k Aleksander Ross, mogàcy naocznie przekonaç si´ o stanie
zdrowia przybywajàcych Polaków i rozporzàdzajàcy odpowiednià 
dokumentacjà s∏u˝b medycznych, stwierdzi∏: „[...] the physical and
mental state of the refugees on arrival in Teheran was generally very
bad. The most prevalent diseases were dysentry, diorrhea, deficiency
diseases due to prolonged malnutrition, many malarias imported from
Russia and typhoid; 40% of all the refugees were malaria cases. A visit
to any of the hospitals at the beginning of the first or second phases of
the evacuation was sufficient to create on the mind an indelible impres-
sion of unmerited hardship and physical suffering”30. Nie mniej wy-
mowne sà relacje samych uchodêców, które opisujà w oszcz´dnych s∏o-
wach swój stan zdrowotny po wyjeêdzie z Rosji. Kilkunastoletnia Julia
Chorzempa zanotowa∏a w swym pami´tniku po przyjeêdzie do Iranu:
„Moje zdrowie zamiast poprawiç si´ dokucza∏o mi coraz wi´cej. Nogi
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popuch∏y mi tak, ˝e nie mog∏am ubraç ˝adnych butów [...] wieczorami
d∏ugo nie mog∏am zasnàç, gdy˝ bóle w r´kach i nogach m´czy∏y mnie do
pó∏nocy” 31. Inny Êwiadek tamtych wydarzeƒ, charakteryzujàc stan zdro-
wia uchodêców, napisa∏: „[...] wielu z nas mia∏o na ca∏ym ciele wrzody
z awitaminozy, z tego powodu chwiejàce si´ z´by, krwawiàce dziàs∏a,
wtórne infekcje podrapanych ukàszeƒ przez wszy i pluskwy, Êwierzb,
ró˝ne wysypki na ogolonych g∏owach, kilka wypadków goràczki reuma-
tycznej, schorzeƒ systemu trawiennego, koklusz i szkarlatyn´”32.

Mimo pomocy medycznej, którà uchodêcy otrzymali zaraz po
przyjeêdzie do Iranu, nie uda∏o si´ zapobiec rozszerzeniu epidemii
chorób zakaênych. Nie zawsze mo˝na te˝ by∏o uratowaç osoby wynisz-
czone d∏ugotrwa∏ym g∏odem. UmieralnoÊç mimo wszelkich wysi∏ków
nadal by∏a bardzo du˝a. Wed∏ug danych polskiej komendy obozu
przejÊciowego w Pahlevi zmar∏y 564 osoby, z czego wi´kszoÊç cywilów.
Alarmistyczne w swej wymowie meldunki s∏a∏a do rzàdu polskiego
w Londynie Delegatura MPiOS. Informowano w po∏owie kwietnia,
a wi´c po zakoƒczeniu ewakuacji pierwszej grupy uchodêców, ˝e cho-
rych jest osiemset osób, z czego po∏owa zakaênie. Liczono si´ z dal-
szym rozwojem epidemii duru wysypkowego, a˝ do 20 proc. ogólnego
stanu obozów w Teheranie. Jedyny ratunek widziano w przygotowa-
niu szpitali mogàcych pomieÊciç wszystkich chorych33.

Dzi´ki wysi∏kom w∏adz polskich i wydatnej pomocy Brytyjczyków
oraz rzàdu iraƒskiego przy obozach w g∏´bi Iranu szybko zorganizowano
szpitale. Personel medyczny stanowili g∏ównie wojskowi lekarze polscy
ewakuowani ze Zwiàzku Sowieckiego oraz piel´gniarki wykszta∏cone
jeszcze w okresie przedwojennym lub sanitariuszki przeszkolone w ostat-
nich miesiàcach. Powa˝nym problemem by∏ brak lekarzy, co wynika∏o
z ich niewielkiej liczby, z wcielenia ich cz´Êci do wojska, 
a równie˝ z wyjazdów personelu medycznego z transportami uchodêców
do innych krajów. Latem i jesienià 1943 r. na skutek wyjazdów persone-
lu s∏u˝by zdrowia sytuacja sta∏a si´ krytyczna i dopiero skierowanie do
Iranu lekarzy wojskowych wydatnie jà poprawi∏o. Nieco lepiej wyglàda∏a

70

31 J. Chorzempa, op. cit., s. 97.
32 A. Jarmulska-Rymaszewska, S∏u˝ba zdrowia [w:] Isfahan..., s. 226.
33 HI, PSZ, 2, Sprawozdanie W. Styburskiego z przebiegu ewakuacji ludnoÊci cywilnej w mar-
cu–kwietniu 1942 r.; ibidem, Pp∏k in˝. S. Lechner, Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Obozu Ewaku-
acyjnego nr 1 w II fali ewakuacji w Pahlevi (Iran), Teheran 12 XI 1942 r., s. 12.

01 uchodzcy  12/8/03  9:59  Page 70



sprawa pomocniczego personelu medycznego. W Iranie PCK zorganizo-
wa∏ dziewi´ç kursów piel´gniarskich, które ukoƒczy∏o 459 sióstr. I one
jednak podlega∏y wcieleniu do wojska i dlatego z ogólnej liczby 753 pie-
l´gniarek a˝ 449 znalaz∏o si´ w szeregach armii i opuÊci∏o Iran. Liczba za-
trudnionych w szpitalach piel´gniarek mala∏a równie˝ na skutek wyjaz-
dów do Afryki i Indii34. Pewne trudnoÊci w codziennej pracy powodowa∏o
równie˝ podwójne podporzàdkowanie lekarzy i piel´gniarek wojsko-
wych, którzy podlegali swym dowódcom oraz jako personel szpitali De-
legaturze MPiOS w Teheranie. Dodaç trzeba, i˝ Polakom udziela∏ pomo-
cy równie˝ angielski i iraƒski personel medyczny.

W Iranie powsta∏o kilka szpitali, gdzie leczono Polaków. Najwi´kszy
szpital dla polskiej ludnoÊci cywilnej utworzono na zachodnich obrze-
˝ach Teheranu w budynkach oddanych przez szacha 1 kwietnia 1942 r.
na potrzeby Polskiego Czerwonego Krzy˝a. Zasadniczo przygotowany
by∏ na przyj´cie oko∏o oÊmiuset pacjentów, ale w okresie nat´˝enia
chorób epidemicznych znajdowa∏o si´ tam nawet tysiàc chorych. 
Od poczàtku 1943 r. szpital przej´∏a od PCK Delegatura MPiOS.
W rok póêniej, gdy liczba Polaków w Iranie znacznie si´ zmniejszy∏a,
a stan zdrowia mieszkaƒców obozów uchodêczych uleg∏ znacznej 
poprawie, szpital zosta∏ zmniejszony do czterystu ∏ó˝ek, co ca∏kowicie
pokrywa∏o potrzeby. Polscy pacjenci korzystali równie˝ w pierwszym
okresie po ewakuacji ze Zwiàzku Sowieckiego z angielskiego szpitala
wojskowego po∏o˝onego na zachód od Teheranu. Z czasem polskich
pacjentów kierowano do szpitala PCK, ale jeszcze d∏ugo Anglicy roz-
taczali opiek´ nad Polakami chorymi na gruêlic´, dla których przezna-
czono oddzielne skrzyd∏o szpitala. Poza wymienionymi szpitalami
utworzono tak˝e ambulatoria i izby chorych, gdzie leczono przypadki
mniej groêne. Na prze∏omie lat 1943/1944 istnia∏o jeszcze w obozach
teheraƒskich pi´ç izb chorych liczàcych ∏àcznie dwieÊcie ∏ó˝ek. Powoli
je wówczas likwidowano w zwiàzku z poprawà sytuacji zdrowotnej 
i wyjazdami do osiedli w innych cz´Êciach Êwiata.

Szpitale utworzono równie˝ poza stolicà Iranu, w tym w Ahwazie,
gdzie przybywa∏y transporty przeznaczone do Afryki i Indii. Uchodêcy
przybywali tam bezpoÊrednio z Pahlevi lub po krótkim pobycie w Tehe-
ranie. Ich stan zdrowia pozostawia∏ nadal wiele do ˝yczenia, gdy˝ trudne
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warunki klimatyczne panujàce nad Zatokà Perskà sprzyja∏y rozwojowi
chorób, zaostrza∏y tak˝e stare dolegliwoÊci. Szpital w Ahwazie móg∏ 
jednorazowo przyjàç dwustu pacjentów.

W Isfahanie, dokàd kierowano przede wszystkim ma∏oletnich, po-
czàtki opieki lekarskiej wià˝à si´ z osobà dr Iliff, ˝onà pastora anglikaƒ-
skiego, która z wielkim poÊwi´ceniem zaj´∏a si´ tak˝e zaopatrzeniem
w leki. Majàc spore doÊwiadczenie w dzia∏alnoÊci charytatywnej, za∏o-
˝y∏a fundusz gromadzàcy Êrodki na zakup medykamentów. Uda∏o si´
jej zapewniç opiek´ lekarskà tym dzieciom, które wymaga∏y sta∏ej opie-
ki medycznej. W ci´˝szych przypadkach polskich pacjentów kierowano
do szpitala misyjnego, gdzie na potrzeby uchodêców oddano oddzia∏ na
25 ∏ó˝ek. W nag∏ych przypadkach korzystano równie˝ z us∏ug szpitala
ormiaƒskiego w D˝ulfie. Z czasem do Isfahanu przyby∏a grupa polskich
piel´gniarek, co rozwiàza∏o problem podstawowej opieki medycznej.
Podobnie rozwiàzano zagadnienia opieki lekarskiej w Meszhedzie,
gdzie Polaków nigdy nie by∏o zbyt wielu. Mogli oni korzystaç z izby cho-
rych w polskim obozie, a w bardziej skomplikowanych przypadkach ze
znajdujàcego si´ na miejscu szpitala amerykaƒskiego.

Prawid∏owe funkcjonowanie s∏u˝by zdrowia wymaga∏o sta∏ych do-
staw leków i sprz´tu medycznego. Zajmowa∏ si´ tym g∏ównie Polski
Czerwony Krzy˝ i Amerykaƒski Czerwony Krzy˝. Korzystano równie˝
z dostaw w ramach lend-lease’u. JeÊli chodzi o szczepionki i surowice,
to du˝à pomocà s∏u˝y∏ teheraƒski Instytut Pasteura, a angielski szpital
wojskowy Êpieszy∏ pomocà w zakresie sprz´tu radiologicznego35.

Przebieg walki z chorobami n´kajàcymi ludnoÊç polskà w Iranie mo-
˝emy cz´Êciowo przeÊledziç dzi´ki zachowanym statystykom szpitalnym.
Niestety dotyczà one tylko 1943 r., brak natomiast informacji o okresie
wczeÊniejszym, kiedy stan zdrowia uchodêców by∏ najgorszy. Wed∏ug da-
nych pochodzàcych ze szpitala cywilnego pod Teheranem w ciàgu 1943 r.
liczba chorych zmniejszy∏a si´ z niespe∏na tysiàca w styczniu do 322
w grudniu. Wyraênie spad∏a liczba zachorowaƒ na dur wysypkowy, czer-
wonk´, p∏onic´ i dyfteryt. Poprawi∏a si´ tak˝e sytuacja na oddziale mala-
rycznym, gdzie liczba chorych spad∏a z ponad stu, w poczàtkach roku do
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40–50 w koƒcu 1943 r. Mniej pomyÊlnie kszta∏towa∏a si´ sytuacja w dzie-
dzinie zachorowaƒ na gruêlic´, ich poziom by∏ wysoki, na przestrzeni ca-
∏ego roku. Analiza statystyk szpitala w Ahwazie nie pozwala na jedno-
znaczne wnioski. Liczba zachorowaƒ w przeciàgu ca∏ego roku by∏a
wysoka. WÊród pacjentów przewa˝ali zdecydowanie malarycy, zw∏aszcza
w okresie od maja do czerwca. Podobne wnioski mo˝na wyciàgnàç z wy-
kazów zachorowaƒ w szpitalach isfahaƒskich i maszhedzkim, gdzie leczo-
no polskie dzieci. Najwi´cej by∏o przypadków malarii, która w Isfahanie
by∏a a˝ do koƒca 1943 r. najcz´stszà przyczynà skierowaƒ do szpitala.

Wielki wysi∏ek podj´ty w celu zapewnienia uchodêcom nale˝ytej
opieki zdrowotnej nie móg∏ zapobiec wysokiej umieralnoÊci. Dla wielu
chorych wszelka pomoc by∏a ju˝ spóêniona. Na iraƒskiej ziemi, w pobli-
˝u obozów powsta∏y wielkie cmentarze. Zakoƒczy∏o na nich tu∏aczy
szlak wielu uchodêców. Ogó∏em w Persji zmar∏o do koƒca 1943 r. 2119
osób, co stanowi∏o oko∏o 5,7 proc. ogó∏u uchodêców cywilnych przyby-
∏ych z Zwiàzku Sowieckiego. By∏ to odsetek ogromny, jeÊli zwa˝ymy, ˝e
w normalnych, pokojowych warunkach nie przekracza∏ na ogó∏ pozio-
mu 1,5 proc. rocznie, ale mimo wszystko mniejszy ni˝ poczàtkowo prze-
widywano. By∏o to niewàtpliwie zas∏ugà w∏adz polskich, brytyjskich so-
juszników oraz Iraƒczyków, którzy u˝yczyli Polakom goÊciny. Nie ulega
natomiast wàtpliwoÊci, i˝ Polacy, którzy zmarli w Iranie, byli w zasadzie
ofiarami Zwiàzku Sowieckiego, gdy˝ w ogromnej wi´kszoÊci stracili
zdrowie podczas pobytu w tym kraju. 

WÊród kilkudziesi´ciu tysi´cy osób, które opuÊci∏y Zwiàzek Sowiecki
z wojskiem, bardzo du˝o by∏o m∏odzie˝y i dzieci. Ich edukacja zosta∏a 
brutalnie przerwana przez deportacje w g∏àb tego kraju. Na zes∏aniu nie-
które z nich zmuszone by∏y ucz´szczaç do szkó∏ rosyjskich, ale ich poziom
by∏ niski a wyposa˝enie prymitywne. Poza tym w programach nauczania
przewa˝a∏a komunistyczna indoktrynacja, brakowa∏o natomiast takich
podstawowych przedmiotów jak historia Polski i j´zyk polski. Po ewaku-
acji do Iranu jednym z najpilniejszych zadaƒ by∏o utworzenie systemu
edukacyjnego zdolnego objàç nauczaniem i opiekà ca∏à m∏odzie˝.

Pierwsze prace organizacyjne podj´to wczeÊnie, ju˝ w maju 1942 r.
Z inicjatywy Zygmunta Krzysztoporskiego, pracownika Delegatury
MPiOS w Teheranie, powo∏ano Komisj´ Szkolnà, do której zadaƒ na-
le˝a∏o tworzenie szkó∏, a nast´pnie nadzór nad nimi. Szefem komisji
zosta∏ Piotr Pia∏ucha, a w jej sk∏ad weszli przedstawiciele nauczycieli,

73

01 uchodzcy  12/8/03  9:59  Page 73



w∏adz administracyjnych i duchowieƒstwa. Szybko uporano si´ z przy-
gotowaniami organizacyjnymi, ustalono programy, wymiar godzin pra-
cy uczniów i nauczycieli oraz potrzeby w zakresie lokali, podr´czników
i innego wyposa˝enia szkolnego. Delegatura MPiOS wydzieli∏a ze
swego bud˝etu odpowiednie Êrodki finansowe z przeznaczeniem na
cele oÊwiatowe. Znaczny dorobek komisji przej´∏a Delegatura Mini-
sterstwa Wyznaƒ Religijnych i OÊwiecenia Publicznego, która powsta-
∏a w Teheranie 1 lipca 1943 r. i odtàd kierowa∏a ca∏oÊcià szkolnictwa
na terenie Iranu. 

Nie brakowa∏o trudnoÊci w pierwszym okresie jego funkcjonowania.
Przybywajàce dzieci by∏y cz´sto w z∏ej kondycji fizycznej i psychicznej,
trudno wi´c by∏o od nich wymagaç wielkiego wysi∏ku umys∏owego. Po-
za tym w obozach zamieszka∏y dzieci w ró˝nym wieku, po d∏u˝szych lub
krótszych przerwach w nauce, co powodowa∏o trudnoÊci w organizowa-
niu klas o w miar´ wyrównanym poziomie. W zwiàzku z tym powsta∏a
pilna potrzeba prowadzenia zaj´ç wyrównawczych. 

Kadra nauczycielska powstajàcych szkó∏ rekrutowa∏a si´ w wi´kszo-
Êci spoÊród uchodêców. W ich gronie by∏o wielu wybitnych pedagogów,
dysponujàcych odpowiednim przygotowaniem fachowym i praktykà
nabytà w polskich szko∏ach. Poniewa˝ nauczyciele trafili z regu∏y do
wojska, g∏ówny wysi∏ek budowania systemu edukacyjnego w Iranie
spad∏ na barki nauczycielek. 

Trudny do rozwiàzania by∏ problem braku podr´czników, których
poczàtkowo praktycznie w ogóle nie by∏o. Co prawda dociera∏y 
nieliczne przesy∏ki z Londynu, ale dopiero podj´cie druku ksià˝ek pol-
skich w Palestynie, a potem na miejscu w Iranie rozwiàza∏o trudnoÊci.
Jednak jeszcze wiosnà 1944 r. wizytujàcy szko∏y w Isfahanie pose∏ Ka-
rol Bader stwierdzi∏, ˝e co prawda nie spotka∏ si´ ze skargami na brak
podr´czników, ale dostrzega∏, ˝e mimo stopniowej poprawy ich iloÊç
jest nadal niewystarczajàca36. Niewàtpliwie niedostatek ksià˝ek 
bardziej by∏ odczuwalny w szko∏ach Êrednich, gdzie wymagana by∏a
lektura dzie∏ polskiej literatury pi´knej, a tak˝e naukowej. Stanis∏aw
Rzerzycha, delegat MWRiOP, podkreÊla∏, ˝e tylko „bardzo sumienna
praca wytrawnych i doÊwiadczonych nauczycieli i ich zapobiegliwoÊç
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w zdobywaniu potrzebnych ksià˝ek naukowych przezwyci´˝ajà te trud-
noÊci i przyczyniajà si´ do osiàgni´cia [post´pów] wymaganych przez
program licealny”37.

Polski system edukacyjny stworzony w Iranie sk∏ada∏ si´ z przed-
szkoli, szkó∏ powszechnych, gimnazjów i liceów ogólnokszta∏càcych,
szkó∏ zawodowych oraz wszelkiego rodzaju kursów dokszta∏cajàcych.
Jego istotnym uzupe∏nieniem by∏y zaj´cia poza programem szkolnym.
Liczba placówek oÊwiatowych by∏a p∏ynna, uzale˝niona od liczby dzie-
ci, która zmienia∏a si´ w miar´ wyjazdów do innych krajów. Zachowa-
ne êród∏a nie pozwalajà na dok∏adne scharakteryzowanie szkolnictwa
polskiego przez ca∏y okres pobytu Polaków w paƒstwie szacha. Dyspo-
nujemy jednak materia∏em, który umo˝liwia odtworzenie jego stanu
w po∏owie 1943 r. i na prze∏omie lat 1943/1944, kiedy to nastàpi∏a pew-
na stabilizacja struktury organizacyjnej oÊwiaty. Mo˝na zatem uznaç,
˝e informacje te b´dà w du˝ej mierze reprezentatywne dla ca∏ego oma-
wianego okresu. Wed∏ug oficjalnych danych w∏adz polskich w sierpniu
1943 r. by∏o ogó∏em 24 szkó∏, z czego w Teheranie dziewi´ç szkó∏ po-
wszechnych i trzy gimnazja; w Isfahanie osiem szkó∏ powszechnych
i jedno gimnazjum. W Ahwazie w tutejszym obozie tranzytowym funk-
cjonowa∏o jedno gimnazjum i szko∏a powszechna, a w najmniejszym
obozie meszhedzkim tylko jedna szko∏a powszechna.

Na prze∏omie lat 1943/1944 opiek´ nad ma∏ymi dzieçmi powierzono
szeÊciu przedszkolom liczàcym ∏àcznie 246 dzieci. W wi´kszoÊci by∏y to
placówki opiekujàce si´ sierotami, które na sta∏e tam zamieszkiwa∏y. Licz-
ba przedszkoli systematycznie mala∏a na skutek wyjazdów dzieci oraz ich
dorastania i przechodzenia pod opiek´ szkó∏. Szkó∏ na poziomie podsta-
wowym by∏o dziewi´tnaÊcie, z czego pi´tnaÊcie trzeciego stopnia, jedna
drugiego stopnia i trzy trzeciego stopnia. To zró˝nicowanie, niespotykane
na ogó∏ w normalnych warunkach, by∏o narzucone przez specyfik´ spo-
∏ecznoÊci uchodêców. Tam, gdzie nie by∏o odpowiedniej liczby dzieci
w starszym wieku, organizowano tylko szko∏y sk∏adajàce si´ z klas poczàt-
kowych, po ukoƒczeniu których dzieci przechodzi∏y do szkó∏ posiadajà-
cych nast´pne klasy. Ogó∏em w szko∏ach podstawowych wszystkich stop-
ni uczy∏o si´ wówczas 2434 uczniów. Nie by∏a to liczba maksymalna, gdy˝
wiadomo, ˝e kilka miesi´cy wczeÊniej by∏o blisko 3 tys. uczniów, z których
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cz´Êç wyjecha∏a wkrótce do Afryki i Palestyny (szko∏y junackie) lub prze-
sz∏y do szkó∏ Êrednich. Kadra pedagogiczna szkolnictwa podstawowego
sk∏ada∏a si´ z 172 nauczycieli i pi´ciu ksi´˝y. Liczba katechetów by∏a zbyt
ma∏a, aby zapewniç obsad´ zaj´ç z religii we wszystkich klasach, dlatego
te˝ powierzono je tak˝e nauczycielom Êwieckim.

Wyniki nauczania mierzone liczbà udzielonych promocji do klas na-
st´pnych by∏y dobre, co nie oznacza, ˝e nie napotykano na przeszkody
w pe∏nej realizacji programów nauczania. W trzecim roku szkolnym
w∏adze oÊwiatowe postanowi∏y zwróciç szczególnà uwag´ na mo˝liwie
najdok∏adniejsze wykonanie programu j´zyka polskiego, gdy˝ wiele
dzieci mia∏o z nim trudnoÊci na skutek d∏ugiego przebywania w obcym
Êrodowisku. Z tych samych wzgl´dów dà˝ono do rozbudowania zaj´ç
z geografii ojczystej. Nadal by∏ aktualny problem wyrównywania pozio-
mu dzieci, które na skutek chorób lub póêniejszego przybycia z Rosji
nie mog∏y ucz´szczaç do szkó∏.

Wi´kszoÊç szkó∏ powszechnych skoncentrowana by∏a w Isfahanie,
by∏o tam ich a˝ dziesi´ç. Dwie funkcjonowa∏y w Ahwazie, gotowe
w ka˝dej chwili do przeniesienia wraz z nauczycielami i uczniami do in-
nych krajów. Pozosta∏e zlokalizowano w Teheranie i Meszhedzie.

Isfahan mo˝na bez przesady nazwaç centrum polskiego systemu
oÊwiatowego w Iranie. Obiektywny obserwator, jakim by∏ Karol Bader,
pose∏ polski w Teheranie, pozostawa∏ pod du˝ym wra˝eniem szkó∏ isfa-
haƒskich. PodkreÊla∏ w swych raportach, ˝e sà one na ogó∏ umieszczo-
ne w obszernych, wygodnych budynkach, po∏àczone z internatami,
mieszkaniami nauczycieli i sto∏ówkami, co znakomicie u∏atwia∏o 
kontakty uczniów z pedagogami. Lokale szkolne, chocia˝ skromne, 
by∏y nieêle wyposa˝one, mi´dzy innymi dzi´ki sprz´tom dostarczanym
przez polskie warsztaty stolarskie. Co jednak najwa˝niejsze, dostrzega∏
zadowolenie na twarzach uczniów, jego zdaniem zupe∏nie znik∏y Êlady
tragicznych prze˝yç fizycznych i psychicznych w Rosji.

Szkolnictwo Êrednie oparte by∏o na pi´ciu gimnazjach i pi´ciu lice-
ach ogólnokszta∏càcych. Na prze∏omie lat 1943/1944 uczy∏o si´ tam 532
uczniów, z czego 495 w gimnazjach i 36 w klasach licealnych. Personel
pedagogiczny stanowi∏o 53 etatowych nauczycieli i pi´ciu ksi´˝y uczà-
cych zasad wiary rzymskokatolickiej. Wi´kszoÊç z nich posiada∏a odpo-
wiednie kwalifikacje zawodowe i wykaza∏a si´ dobrymi wynikami pracy
podczas przeprowadzanych co jakiÊ czas wizytacji.
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Szkolnictwo zawodowe w Iranie reprezentowane by∏o przez cztero-
letnie ˚eƒskie Gimnazjum Krawieckie w Isfahanie, realizujàce program
nauczania wzorowany na pierwszym roku G∏ównej Szko∏y Handlowej
w Warszawie. Ponadto funkcjonowa∏ Kurs Administracyjno-Prawny
przygotowujàcy kandydatów na stanowiska urz´dnicze w skarbowoÊci,
sàdownictwie, samorzàdach i administracji paƒstwowej. Zaj´cia na kur-
sie trwa∏y pó∏ roku i prowadzili je wybitni fachowcy, adwokaci i s´dzio-
wie. Potrzebne podr´czniki i skrypty sprowadzono z Anglii.

Zadbano równie˝ o podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry na-
uczycielskiej. W koƒcu listopada 1943 r. uruchomiono w Teheranie
Kurs Dokszta∏cajàcy dla Nauczycieli. Program zaj´ç obejmowa∏ wyk∏a-
dy z j´zyka polskiego i historii ojczystej po∏àczone ze zdobywaniem
wiedzy o Polsce wspó∏czesnej i organizacji paƒstwa. Nadto odby∏y si´
specjalne wyk∏ady z prehistorii ziem polskich i wychowania fizycznego.
WartoÊciowym uzupe∏nieniem programu kursu by∏y wycieczki do miej-
scowych muzeów i bibliotek. WÊród s∏uchaczy kursów przewa˝ali 
nauczyciele szkó∏ powszechnych.

Wielkie znaczenie dla przysz∏oÊci uchodêców polskich, z czego nie
zdawano sobie wówczas dostatecznie sprawy, mia∏y kursy j´zykowe,
g∏ównie angielskiego. W poczàtkach 1944 r. ucz´szcza∏o na nie 190 s∏u-
chaczy. Prowadzone by∏y przez polskich pedagogów lub te˝ Persów
i Ormian delegowanych przez Anglo-Persian Institute. Wspomnieç
trzeba równie˝ o kursach dla doros∏ych analfabetów, gdzie uczy∏o si´
w dziesi´ciu grupach oko∏o dwieÊcie osób38.

Szko∏a polska w Iranie, obok swej podstawowej roli edukacyjnej, spe∏-
nia∏a równie˝ funkcje wychowawcze i opiekuƒcze, przez co u∏atwia∏a
uczniom odzyskanie równowagi psychicznej i zdrowia fizycznego, naru-
szonych podczas pobytu w Zwiàzku Sowieckim. Wyniki wychowawczego
i terapeutycznego oddzia∏ywania pedagogów nie sà mo˝liwe do ukazania
za pomocà liczb i suchych sprawozdaƒ. Mogà je zobrazowaç co najwy˝ej
sami podopieczni polskich szkó∏ w Teheranie i Ahwazie oraz w Isfahanie.
I. Beaupre-Stankiewiczowa, maturzystka liceum w Isfahanie, dochodzi
po latach do takich oto refleksji: „Jaka by∏a to nauka i co ona nam da∏a?
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Da∏a wiele, bo nie tylko Êwiadectwo maturalne, które otwiera∏o drzwi 
do dalszych studiów i sta∏o si´ podstawà do osiàgni´cia po˝ytecznych 
zawodów, ale przede wszystkim nauka ta naprawd´ rozszerzy∏a nasze 
horyzonty, rozbudzi∏a zainteresowania i wyrwa∏a nas z apatii umys∏owej
w jakà popad∏yÊmy przez te lata w Rosji, gdzie jedynà treÊcià ˝ycia by∏o
przetrwanie, a pod koniec, gdy g∏ód i choroby dobija∏y nas ostatecznie,
by∏o to ju˝ tylko przetrwanie na poziomie czysto fizycznym”39.

Wielotysi´czna spo∏ecznoÊç polska w Iranie, na którà sk∏ada∏a si´
równie˝ spora grupa inteligencji oraz liczna m∏odzie˝ szkolna, mia∏a
du˝e potrzeby kulturalne, które, nawet w tych trudnych warunkach,
próbowano zaspokoiç. Najwi´kszy kràg oddzia∏ywania mia∏a prasa.
Dociera∏y do Iranu gazety i tygodniki polskoj´zyczne z Wielkiej Bryta-
nii i krajów Bliskiego Wschodu. G∏ód informacji zaspokaja∏ w pewnym
stopniu codzienny komunikat prasowy, wydawany przez Poselstwo RP
w Teheranie, w nak∏adzie trzystu egzemplarzy. Jednak dopiero opubli-
kowanie w poczàtkach 1942 r. pierwszego numeru „Polaka w Iranie”,
w nak∏adzie 1800 egzemplarzy, u∏atwi∏o obieg informacji wÊród ludno-
Êci polskiej. Pismo to redagowane kolejno przez Antoniego Âciborskie-
go, Bronis∏awa Skalaka, Tadeusza Ehrenberga, Micha∏a Tyszkiewicza
i Romana Boskiego, obok tekstów agencyjnych i typowo informacyj-
nych, zamieszcza∏o artyku∏y publicystyczne. Dzia∏alnoÊç redakcji pod-
lega∏a ograniczeniom cenzury, i to nie tylko wynikajàcej z warunków
wojennych, ale i politycznych, narzuconych przez okupacyjne w∏adze
sowieckie, ulokowane w pó∏nocnym Iranie. 

Licznie reprezentowana by∏a w Iranie prasa spo∏eczno-polityczna.
Charakter taki mia∏y mi´dzy innymi „Biuletyn Zespo∏u Pracy nad Odbu-
dowà Polski” wydawany przez Konstantego Rdu∏towskiego, a tak˝e
„S∏owo Polskie” poÊwi´cone sprawom narodowym pod redakcjà Stefana
Brosia. Ponadto wychodzi∏a „Polska Nowojagielloƒska” redagowana
przez Tadeusza Dzieduszyckiego. Grupa ˝ydowskich dzia∏aczy socjali-
stycznych z Polski publikowa∏a w∏asny periodyk pt. „Biuletyn”. Wspo-
mnieç trzeba tak˝e o „G∏osie Uchodêcy Polskiego w Iranie” wychodzà-
cym nieregularnie w 1944 r., a tak˝e periodyku naukowym „Studia
Iraƒskie” wydawanym przez prof. Stanis∏awa KoÊcia∏kowskiego i Towa-
rzystwo Studiów Iraƒskich. Ciekawym wydawnictwem by∏o pismo „My”
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z podtytu∏em „Czasopismo M∏odzie˝y Polskiej w Isfahanie”, publikowa-
ne w nak∏adzie dwustu egzemplarzy przez uczniów Paƒstwowego Gim-
nazjum Ogólnokszta∏càcego i Liceum Humanistycznego. W∏asny organ
prasowy mia∏a Akcja Katolicka wydajàca tygodnik „Nasz Przyjaciel”,
a dla prawos∏awnych przeznaczone by∏o „Ziarenko Prawos∏awne”. Iran
by∏ krótko przystanià w´drujàcego etapami z Buzu∏uku tygodnika „Orze∏
Bia∏y”. Pisali do niego podczas iraƒskiego „postoju” mi´dzy innymi Jó-
zef Czapski i Jerzy Giedroyç.

Kontynuujàc omawianie dzia∏alnoÊci kulturalnej w Iranie, warto po-
Êwi´ciç kilka zdaƒ stowarzyszeniu nauczycielskiemu powo∏anemu do
˝ycia jesienià 1943 r. Sk∏ada∏o si´ ono z trzech sekcji: ekonomicznej,
naukowej i imprezowej. Sekcja naukowa wyda∏a trzy numery pisemka
dla m∏odzie˝y „Demawend”, regularnie publikowa∏a miesi´cznik
„Szko∏a na Obczyênie”, organizowa∏a odczyty. Sekcja imprezowa pro-
wadzi∏a Êwietlic´ nauczycielskà, gdzie najcz´Êciej odbywa∏y si´ odczyty,
akademie, wystawy, koncerty i zebrania towarzyskie40.

W ˝yciu m∏odzie˝y polskiej funkcj´ organizatora czasu wolnego, inspi-
ratora zaj´ç kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, spe∏nia∏o harcer-
stwo. Pierwsze dru˝yny harcerskie zarejestrowano w Teheranie ju˝
w kwietniu 1942 r. W po∏owie maja istnia∏o ju˝ pi´ç dru˝yn ˝eƒskich i jed-
na dru˝yna m´ska, zorganizowane w hufiec, powi´kszony wkrótce o szeÊç
gromad zuchowych. Nap∏yw m∏odzie˝y i dzieci do harcerstwa by∏ znaczny
i w nast´pnych miesiàcach, chocia˝ jednoczeÊnie zaznaczy∏ si´ odp∏yw
zorganizowanej ju˝ m∏odzie˝y w zwiàzku z wyjazdami uchodêców do 
Indii i Afryki. W paêdzierniku 1942 r. harcerstwo polskie w Iranie liczy∏o
ju˝ 1039 dziewczàt i 883 ch∏opców skupionych w 46 dru˝ynach. Przez 
nast´pnych kilkanaÊcie miesi´cy stan liczebny ZHP w Iranie nie ulega∏
wi´kszym zmianom. Wed∏ug stanu z 1 lutego 1944 r. w harcerstwie zrze-
szone by∏y 1822 osoby, z czego wi´kszoÊç w Isfahanie.

W Êlad za rozwojem liczebnym ZHP sz∏y przemiany organizacyjne.
Do listopada 1942 r. w Teheranie istnia∏ jeden hufiec, rozwini´ty na-
st´pnie w dwa hufce, ˝eƒski i m´ski, kierowane odtàd przez Komend´
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ZHP w Iranie pod kierownictwem W∏adys∏awa ¸ysakowskiego. W lu-
tym 1943 r. Rada ZHP na Wschodzie powo∏a∏a do ˝ycia odr´bny Okr´g
ZHP w Iranie, przemianowany pod koniec roku w Choràgiew ZHP
w Iranie. W marcu 1943 r. wrócono do koncepcji tworzenia hufców ko-
edukacyjnych, powo∏ujàc trzy takie jednostki w Teheranie. Od stycznia
funkcjonowa∏ taki hufiec równie˝ w Isfahanie. Prawdopodobnie w tym
samym czasie powsta∏ hufiec w Ahwazie.

Okresem najbardziej intensywnej pracy harcerskiej w Iranie by∏ rok
1943. Okrzep∏y ju˝ wówczas struktury organizacyjne skautingu, rozwi-
n´∏y si´ wszystkie zasadnicze formy dzia∏alnoÊci harcerskiej, zauwa˝al-
ne by∏y pierwsze efekty pracy instruktorów. Przejawem du˝ych mo˝li-
woÊci harcerstwa by∏o zorganizowanie w maju 1943 r. zlotu
harcerskiego pod Teheranem z udzia∏em 560 harcerzy i oko∏o tysiàca
goÊci reprezentujàcych w∏adze polskie i paƒstwa sojusznicze. W kilka
miesi´cy póêniej 860 harcerzy uczestniczy∏o w kilkutygodniowym obo-
zie szkoleniowym41.

Tabela 4. Harcerstwo polskie w Iranie (wed∏ug stanu z 1 II 1944 r.)

èród∏o: HI, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 194, Sprawozdanie S. Rzerzychy, delegata
MWRiOP w Teheranie, z 15 II 1944 r.

SpoÊród innych organizacji polskich w Iranie, dzia∏alnoÊcià kultu-
ralnà zajmowa∏o si´ teheraƒskie ognisko Polskiego Czerwonego
Krzy˝a, urzàdzajàce odczyty, koncerty i wycieczki krajoznawcze. Bar-
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Nazwa hufca
Dru˝yny Harcerze Gromady Zuchy

Dru˝yny Harcerze
lub szczepu i gromady i zuchy 

Hufiec I Teheran 2 33 2 24 4 57
Hufiec II Teheran 6 94 4 69 10 163
Hufiec III Teheran 4 87 3 38 7 125
Szczep I Teheran 2 50 1 13 3 63
Szczep II Teheran 2 27 1 16 3 43
Dru˝yny Junackie 2 67 – – 2 67
Hufiec Ahwaz 6 184 2 53 8 237
Hufiec Isfahan 20 690 16 377 36 1 067
Ogó∏em 44 1 232 29 590 73 1 822
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dziej elitarnym stowarzyszeniem by∏o natomiast Towarzystwo Stu-
diów Iraƒskich. Powsta∏o ono z inicjatywy prof. Wiktora Sukiennic-
kiego z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Skupi∏ on wokó∏
siebie grup´ wybitnych naukowców, których los rzuci∏ na iraƒskà 
ziemi´, i powo∏a∏ do ˝ycia stowarzyszenie, którego zadaniem by∏o
prowadzenie i popularyzowanie badaƒ z zakresu przesz∏oÊci Persji, jej
stosunków z Polskà i wspó∏czesnych problemów tego kraju. Do grona
za∏o˝ycieli TSIr nale˝eli profesorowie wileƒskiego uniwersytetu: 
Stanis∏aw KoÊcia∏kowski, Stanis∏aw Swianiewicz oraz prof. Zygmunt
Klemensiewicz z Uniwersytetu Jana Kazimierza ze Lwowa i doc. Sta-
nis∏aw Zaremba z Uniwersytetu Jagielloƒskiego.

Statut stowarzyszenia uchwali∏a jego Rada Naukowa 23 paêdziernika
1942 r., a pierwszy publiczny wyk∏ad w ramach Towarzystwa odby∏ si´
niespe∏na w miesiàc póêniej przy pomocy pos∏a Karola Badera. Wyg∏osi∏
go prof. Sukiennicki, który mówi∏ o Iranie w polityce Êwiatowej. W ciàgu
nast´pnych dwunastu miesi´cy TSIr przygotowa∏o 85 wyk∏adów irano-
znawczych przeznaczonych dla Polaków, które wyg∏osi∏o 22 prelegentów.
Tematyka by∏a ró˝norodna, dotyczy∏a historii, geografii, archeologii, 
zagadnieƒ gospodarczych, j´zykowych, sztuki, miejscowych obyczajów,
a nawet zagadnieƒ medycznych. Niektóre spoÊród wyk∏adów wyg∏osili
profesorowie Uniwersytetu Teheraƒskiego, z którym nawiàzano bliskà
wspó∏prac´. Niezb´dne zaplecze stanowi∏a biblioteka gromadzàca litera-
tur´ poÊwi´conà Iranowi.

Owocem prac TSIr by∏o te˝ 47 opracowaƒ pisemnych, z czego najwi´-
cej dotyczy∏o zagadnieƒ ekonomicznych – 8, politycznych – 6, i religij-
nych – 5. W maju 1943 r. ukaza∏ si´ pierwszy numer „Studiów Iraƒskich”,
a w dwa miesiàce póêniej wydano drukiem w j´zyku francuskim artyku∏
prof. KoÊcia∏kowskiego o stosunkach polsko-iraƒskich na przestrzeni
wieków. Przy pomocy Delegatury MPiOS wydano równie˝ opracowany
dla TSIr artyku∏ dr. Wiktora Huperta O higienie w krajach tropikalnych.

Jak ju˝ wspomniano, polscy uczeni w Iranie nawiàzali kontakty
z miejscowym Êrodowiskiem akademickim. Przejawem tych kontaktów
by∏ nie tylko udzia∏ iraƒskich profesorów w dzia∏alnoÊci odczytowej
TSIr, ale równie˝ spotkania na uczelniach teheraƒskich. Przyk∏adowo
20 stycznia 1943 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Teheraƒskiego zor-
ganizowano przyj´cie dla polskich naukowców z TSIr, w którym obok
w∏adz uczelni wzià∏ udzia∏ równie˝ minister propagandy, co Êwiadczy∏o
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o poparciu ze strony oficjalnych czynników Iranu. W nast´pnych miesià-
cach Polacy jeszcze wielokrotnie goÊcili z wyk∏adami na Uniwersytecie
Teheraƒskim. Pomoc Iraƒczyków umo˝liwi∏a zorganizowanie w paê-
dzierniku 1943 r. dwutygodniowej wycieczki po kraju. W jej programie
by∏o mi´dzy innymi zwiedzanie Kum, Persepolis i Isfahanu. W tym
ostatnim mieÊcie uczestnicy wycieczki wyg∏osili kilka odczytów dla m∏o-
dzie˝y polskiej.

W styczniu 1945 r. w Ministerstwie Wyznaƒ Religijnych i OÊwie-
cenia Publicznego powsta∏ projekt przekszta∏cenia TSIr w Towarzy-
stwo Studiów na Bliskim Wschodzie i przeniesienia go do Bejrutu.
Pomys∏ ten popar∏ pose∏ Karol Bader, ale spotka∏ si´ on z oporem ze
strony kierownictwa stowarzyszenia. Profesor KoÊcia∏kowski, nie ne-
gujàc samej idei przeniesienia stowarzyszenia, proponowa∏, aby
utrzymaç placówk´ w Teheranie pod kierownictwem dr. Franciszka
Machalskiego. Motywowa∏ to koniecznoÊcià kontynuowania prac za-
cz´tych na tutejszym gruncie, które zosta∏yby w znacznym stopniu
zaprzepaszczone. Najlepsze rozwiàzanie widzia∏ w przeniesieniu
centrali TSIr do Bejrutu z pozostawieniem silnego oddzia∏u w Tehe-
ranie, który mia∏ otrzymywaç 1600 tumanów z ogólnego bud˝etu sto-
warzyszenia wynoszàcego 3600 tumanów. Profesor W∏adys∏aw Fol-
kierski, kierownik MWRiOP, w liÊcie do pos∏a Badera zaakceptowa∏
propozycj´ KoÊcia∏kowskiego, co przed∏u˝y∏o dzia∏alnoÊç TSIr co
najmniej do lata 1945 r.

Propozycje prof. Stanis∏awa KoÊcia∏kowskiego, chocia˝ merytorycz-
nie uzasadnione, nie mog∏y zapewniç d∏u˝szej egzystencji TSIr z powo-
du zapad∏ej ju˝ decyzji ewakuacji ludnoÊci polskiej z Iranu do Libanu.
Prace TSIr przejà∏ od marca 1946 r. Instytut Bliskiego i Ârodkowego
Wschodu „Reduta”, który swà siedzib´ mia∏ w Bejrucie. Po likwidacji
tamtejszego skupiska polskiego uchodêstwa przeniesiony zosta∏ do
Londynu42. 

Iran by∏ miejscem o˝ywionej dzia∏alnoÊci politycznej. Powsta∏y tu
liczne, lokalne komórki partii dzia∏ajàcych wÊród emigracji wojennej
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w Londynie. Ze wzgl´du na sk∏ad socjalny uchodêców ze Zwiàzku 
Sowieckiego du˝e szanse rozwoju mia∏o tu Stronnictwo Ludowe. 14
paêdziernika 1942 r. w Teheranie powsta∏ Komitet Polityczny SL pod
kierownictwem Franciszka Wilka, który doÊç szybko zdo∏a∏ zorganizo-
waç ko∏a cz∏onkowskie w poszczególnych obozach. W obozie nr
1 stronnictwo mia∏o zrazu 64 cz∏onków, w obozie nr 2 – 87, a w obozie
nr 3 – 52. SL prowadzi∏o równie˝ dzia∏alnoÊç wÊród m∏odzie˝y, tworzàc
komórki Zwiàzku M∏odzie˝y Wiejskiej „Wici”. Stronnictwo Ludowe
by∏o od poczàtku zwolennikiem „demilitaryzacji” obozów uchodêczych
i nadania im cywilnego statutu. W celu przeprowadzenia tego projektu
szuka∏o porozumienia z innymi ugrupowaniami politycznymi, mi´dzy
innymi Polskà Partià Socjalistycznà i Stronnictwem Narodowym.

Pozycja socjalistów w Iranie by∏a silna z tej racji, i˝ zwolennikiem tej
orientacji politycznej by∏ Franciszek Haluch i wi´kszoÊç pracowników
Delegatury MPiOS. Cz∏onkami PPS byli mi´dzy innymi Antoni Pajàk,
zast´pca delegata MPiOS, Artur Szewczyk, sekretarz delegatury
MPiOS, oraz Bronis∏aw Skalak, redaktor naczelny „Polaka w Iranie”.
Wydaje si´ jednak, i˝ nie stworzyli oni silnych struktur organizacyjnych,
zadowalajàc si´ uprzywilejowanà pozycjà w aparacie paƒstwowym.

Ciekawà inicjatywà politycznà by∏o utworzenie 28 wrzeÊnia 1942 r.
Zespo∏u Pracy nad Odbudowà Polski, którego prezesem zosta∏ hrabia
Micha∏ Tyszkiewicz, wiceprezesem Konstanty Rdu∏towski, a sekreta-
rzem Bohdan Zyndram-KoÊcia∏kowski. Nowe ugrupowanie deklarowa-
∏o jako g∏ówny swój cel prac´ nad odbudowà niepodleg∏ego paƒstwa
polskiego. Za∏o˝yciele ZPnOP podkreÊlali, ˝e sà wyrazicielami licznych
zast´pów ludzi, którzy nie nale˝eli do ju˝ istniejàcych partii politycz-
nych, a chcà obecnie mieç wp∏yw na polityk´ rzàdu. Pot´piali spory
i porachunki wÊród emigracyjnych polityków, podkopujàce autorytet
w∏adz paƒstwowych. W sprawach polityki zagranicznej wypowiadali si´
za utrzymaniem granic z 1939 r. i konfederacjà z Czechos∏owacjà.
Ustrojowym idea∏em dla liderów ZPnOP by∏a monarchia konstytucyj-
na. Programowe poglàdy hrabiego Tyszkiewicza i jego kolegów wskazu-
jà na sanacyjny rodowód ich organizacji43.

83

43 AAN, Poselstwo RP w Teheranie, 42, Pismo M. Tyszkiewicza do pos∏a K. Badera z 1 X 1942 r.;
M.J. Górszczyk [Poleszczuk], Szkice emigracyjne. Rumunia, Iran, Palestyna, Egipt, Warszawa
1948, s. 46, 63.

01 uchodzcy  12/8/03  9:59  Page 83



Niewiele wiemy o dzia∏alnoÊci Stronnictwa Narodowego w Iranie.
Do jego czo∏owych liderów zaliczano umiarkowanego Olgierda Dani∏-
∏owicza i Jana Aleksandrowicza oraz radykalnych dzia∏aczy m∏odszego
pokolenia: Stefana Brosia, Maciejk´ i Treszka. Stronnictwo stara∏o 
si´ pozyskaç jak najwi´cej zwolenników w Êrodowiskach uchodêców 
ze Zwiàzku Sowieckiego i poszukiwa∏o takich form organizacyjnych,
które by∏yby atrakcyjne dla mieszkaƒców Kresów. AktywiÊci SN anga-
˝owali si´ mocno w prace Zwiàzku Ziem Pó∏nocno-Wschodnich,
Zwiàzku Ziem Po∏udniowo-Wschodnich oraz kó∏: wilnian i lwowian44.

Polskie organizacje polityczne w Iranie by∏y silnie sk∏ócone. Pod∏o-
˝em sporów nie by∏y zasadnicze ró˝nice programowe czy ideologiczne,
a walka o wp∏ywy i posady w urz´dach polskich w Teheranie oraz wyni-
k∏e na tym tle osobiste animozje liderów. Nie mog∏y dojÊç do porozu-
mienia lokalne komórki SL i PPS, gdy˝ na przeszkodzie sta∏ konflikt
pomi´dzy M.J. Górszczykiem a Franciszkiem Haluchem. Co gorsze,
odbija∏ si´ on negatywnie na pracy kierowanych przez nich instytucji
paƒstwowych, bowiem pierwszy by∏ delegatem Ministerstwa Spraw We-
wn´trznych, a drugi MPiOS. W materia∏ach Poselstwa RP w Teheranie
znajdujemy opini´, ˝e nieporozumienia mi´dzy nimi zatruwajà atmos-
fer´, chocia˝ dotyczà spraw drugorz´dnych45.

Niestety miejscowi politycy nie byli sk∏onni do kompromisów. To, ˝e
mimo wszystko dochodzi∏o mi´dzy nimi do spotkaƒ, by∏o w du˝ej mie-
rze zas∏ugà dyplomatycznych umiej´tnoÊci pos∏a Badera i... jego dosko-
na∏ej kuchni. Konferencje w poselstwie mia∏y to do siebie, ˝e rozpoczy-
na∏y si´ zwykle obiadem lub kolacjà, a dopiero potem przyst´powano
do omawiania trudnych problemów. Nie ulega wàtpliwoÊci, i˝ dobrze
nakarmieni przedstawiciele SL, PPS i SN byli mniej czupurni i bardziej
sk∏onni do zgody. Zalety kuchni poselstwa polskiego w Iranie docenia∏
tak˝e znany z dobrego apetytu Melchior Waƒkowicz, który poÊwi´ci∏
Karolowi Baderowi sporo uwagi w jednym ze swych reporta˝y, nie wol-
nej zresztà od ironii. 

Z niewielu przyk∏adów zgodnego wspó∏dzia∏ania partii politycznych
w Iranie, wymieniç warto konferencj´ z 14 stycznia 1944 r. zwo∏anà po
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oÊwiadczeniu w∏adz sowieckich, kwestionujàcym prawa Polski do ziem
zagarni´tych przez Stalina w 1939 r. Pod przewodnictwem pos∏a Bade-
ra zebrali si´ wówczas przedstawiciele PPS – Bogus∏aw Kon i Artur
Szewczyk, SL – Micha∏ Parylak i Wanda Szuszkiewicz, SN – Olgierd
Dani∏∏owicz i Jan Aleksandrowicz oraz Konstanty Rdu∏towski i Zyg-
munt Bortkiewicz reprezentujàcy Zespó∏ Pracy nad Odbudowà Polski.
Rezultatem spotkania by∏o wspólne oÊwiadczenie protestacyjne prze-
ciwko poczynaniom w∏adz Zwiàzku Sowieckiego wobec ludnoÊci Polski
Wschodniej46.

B∏´dem by∏oby ukazywanie ˝ycia Polaków w Iranie jako bezkonflik-
towej sielanki. Doceniajàc ogrom dokonaƒ w zapewnieniu uchodêcom
godziwych warunków ˝ycia, eksponujàc osiàgni´cia w rozwoju szkolnic-
twa i kultury, trzeba zwróciç uwag´ i na ciemniejszà stron´ ˝ycia spo∏ecz-
noÊci polskiej w Iranie. Jak dotàd nie znajdowa∏o to odzwierciedlenia
w literaturze przedmiotu, zw∏aszcza wspomnieniowej, która, co zrozu-
mia∏e, ch´tnie uwypukla pozytywne aspekty pobytu na ziemi iraƒskiej.
Tak˝e w archiwaliach niezbyt cz´sto napotykamy na szersze opisy kon-
fliktów i nadu˝yç zdarzajàcych si´ w Êrodowisku uchodêców. Gwoli praw-
dy historycznej, w pracy majàcej ambicje wszechstronnego ukazania ˝y-
cia uchodêców, nie mo˝na tych spraw pominàç zupe∏nym milczeniem.

Jest sprawà powszechnie znanà, ˝e udzia∏em wielotysi´cznych rzesz
Polaków, którzy znaleêli si´ w Iranie, by∏y prze˝ycia i doÊwiadczenia,
które musia∏y odcisnàç si´ trwa∏ym pi´tnem na ich psychice, sposobie
widzenia Êwiata i reagowania na otaczajàcà ich rzeczywistoÊç. Dotyczy
to w pierwszym rz´dzie pobytu w Zwiàzku Sowieckim, gdzie obowiàzy-
wa∏ bezwzgl´dny system podporzàdkowania jednostki paƒstwu i ide-
ologii komunistycznej. Wychowani w innej, chrzeÊcijaƒskiej kulturze
stosunków mi´dzyludzkich, prze˝yli ci´˝ko ca∏kowite odarcie z dotych-
czasowego Êwiata wartoÊci. Wi´kszoÊç zes∏aƒców i ∏agierników szukajàc
oparcia i pociechy w religii, a tak˝e u rodaków i ludnoÊci miejscowej
upodlonej równie bezwzgl´dnie jak Polacy, zdo∏a∏a uchroniç swój Êwiat
wartoÊci i przenieÊç je na dalszà drog´ ˝ycia.

Dla niektórych osób balast prze˝yç by∏ jednak zbyt ci´˝ki, ich cha-
raktery uleg∏y wypaczeniu, co ujawni∏o si´ tak˝e po przybyciu do Iranu.
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I tu jednak sytuacja ludnoÊci polskiej nie by∏a ∏atwa i nie brakowa∏o po-
wodów do ci´˝kich stresów. Rzadko która rodzina by∏a w komplecie,
op∏akiwano zmar∏ych i zaginionych, z trwogà myÊlano o losie pozosta-
∏ych w Zwiàzku Sowieckim i w okupowanym przez Niemców kraju.
M´˝czyêni, którzy unikn´li zag∏ady w ∏agrach i na zes∏aniu, odeszli
z wojskiem, czeka∏y ich ci´˝kie boje, gdzie wielu mia∏o polec. Do obcià-
˝eƒ natury psychicznej nale˝y zaliczyç równie˝ uczucie niepewnoÊci co
do swego dalszego losu. Chocia˝ klimat Iranu wydawa∏ si´ nieznoÊny,
to z jeszcze wi´kszà obawà myÊlano o perspektywie wyjazdu do tropi-
kalnych i tajemniczych krajów Afryki czy do Indii. Nie nale˝y równie˝
zapominaç, i˝ uchodêcom przysz∏o ˝yç w prymitywnych warunkach
obozów przejÊciowych, które chocia˝ lepsze ni˝ w Rosji, niewiele mia-
∏y wspólnego z normalnà rodzinà i sàsiedzkà atmosferà. 

Wymienione okolicznoÊci i przyczyny same w sobie by∏y wystarcza-
jàce, aby spowodowaç wzrost postaw egoistycznych, rozwój nerwic,
a nawet przest´pczoÊci.

Wspomniano ju˝ uprzednio o nadu˝yciach pope∏nionych przez gru-
p´ oficerów oddelegowanych do pracy w administracji obozów uchodê-
czych i w Delegaturze MPiOS. Sprawa ta bulwersowa∏a spo∏ecznoÊç
polskà, wprawia∏a w zak∏opotanie w∏adze zarówno wojskowe, jak i cy-
wilne. Winnych aresztowano i zastàpiono innymi ludêmi i jak si´ wyda-
je nie dochodzi∏o wi´cej do afer tak wielkich rozmiarów. Tym niemniej
i póêniej administracja polska spotyka∏a si´ z krytykà, g∏ównie ze stro-
ny Anglików i Amerykanów. W raportach p∏k. Aleksandra Rossa,
zresztà ˝yczliwego Polakom, pojawiajà si´ krytyczne uwagi pod adre-
sem w∏adz polskich w Iranie, g∏ównie dotyczàce wysokoÊci wydatków
na potrzeby uchodêców i wielkoÊci zakupów dokonywanych przez 
Delegatur´ MPiOS. Szef MERRA nie rozwija∏ szerzej tego tematu
i trudno oceniç, czy mamy do czynienia z subiektywnie uzasadnionà
troskà brytyjskiego oficera o nieuszczuplanie zasobów skarbu Jego
Królewskiej MoÊci, czy te˝ sà to zastrze˝enia oparte na konkretnych
faktach rozrzutnego gospodarowania pieni´dzmi przekazywanymi do
dyspozycji Polaków.

Bardziej konkretne zarzuty dotyczy∏y nadmiernego rozbudowania
administracji polskiej i jej wadliwego funkcjonowania. Negatywnà opi-
ni´ o instytucjach polskich w Iranie wyrazi∏ dyrektor Amerykaƒskiego
Czerwonego Krzy˝a Bailey podczas konferencji z delegatami PCK
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w Kairze wiosnà 1944 r. OÊwiadczy∏ wprost, ˝e na dwóch uchodêców
polskich przypada jeden urz´dnik. Personel polski, zdaniem Ameryka-
nina, nie potrafi skutecznie dzia∏aç, gdy˝ zwraca si´ w tej samej sprawie
do ró˝nych organizacji angielskich i amerykaƒskich, co powoduje 
niepotrzebny chaos. Co wi´cej, Bailey oskar˝y∏ administracj´ polskà
o zatrudnianie urz´dników tylko po to, aby zapewniç im wysokie upo-
sa˝enie bez ˝adnego merytorycznego uzasadnienia. Niektórzy z nich –
jego zdaniem – nic nie robià i nie mieszkajà w obozach, co oceni∏ jako
wr´cz nieuczciwe.

Mniej wi´cej w tym samym czasie podobne w treÊci zarzuty postawi-
li Delegaturze MPiOS Brytyjczycy. Podczas konferencji w Teheranie,
przedstawiciele MERRA domagali si´ zmniejszenia personelu admini-
stracyjnego i sanitarnego. Delegat polski nie przyjà∏ jednak argumen-
tacji Anglików i sprzeciwi∏ si´ natychmiastowym redukcjom lub te˝ 
wys∏aniu cz´Êci personelu z Iranu47. 

W archiwaliach natrafiç mo˝na tak˝e na Êlady krytyki ze strony pol-
skiej. Przyk∏adowo, w po∏owie 1943 r., w obozach teheraƒskich rozpo-
wszechniana by∏a ulotka, w której pi´tnowano rozrzutnoÊç dygnitarzy
z Delegatury MPiOS, którzy zafundowali sobie za publiczne pieniàdze
obficie zakrapiane przyj´cie z okazji Êwi´ta 3 Maja48.

Zarzuty pod adresem administracji polskiej sà tylko w cz´Êci uza-
sadnione, zw∏aszcza jeÊli chodzi o nadmierny rozrost personelu.
W okresie ewakuacji z ZSRR polskie placówki zatrudnia∏y w Iranie
1974 osoby, z czego 47 pracowa∏o w Delegaturze MPiOS, 467 w obozie
nr 1, 300 w obozie nr 2, 619 w obozie nr 3, 93 w obozie nr 4 (Isfahan)
i 25 w obozie nr 5. W szpitalach zatrudniano 313 osób personelu me-
dycznego, a w ekspozyturach MPiOS w Pahlevi i Ahwazie 110 osób49.
W koƒcu 1943 r. liczba zatrudnionych w Iranie Polaków wzros∏a do
3359 osób. W Delegaturze MPiOS pracowa∏o 121 osób, w PCK – 35,
a w ró˝nych instytucjach w Teheranie 144. Liczny by∏ personel obozów
teheraƒskich (obozy nr 2, 3 i 5), ogó∏em 545 osób, oraz w Isfahanie –
578 osób i Ahwazie – 311 osób. W niewielkim obozie przejÊciowym
w Meszhedzie pracowa∏o tylko 26 osób. OczywiÊcie w interesie zachod-
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nich sojuszników le˝a∏o ograniczenie liczby etatowych pracowników
polskich placówek, na których utrzymanie musieli przeznaczaç odpo-
wiednie Êrodki finansowe, dla Polaków z kolei praca w tych instytucjach
by∏a o tyle wygodna, ˝e dawa∏a dobre dochody i zapobiega∏a przesie-
dleniu do odleglejszych krajów, na co nie wszyscy mieli ochot´. Pa-
mi´taç trzeba i o tym, i˝ w interesie Polski by∏o utrzymanie placówek
w Iranie chocia˝by ze wzgl´du na trwajàce zabiegi dyplomatyczne
o wznowienie ewakuacji ludnoÊci cywilnej, wcià˝ jeszcze pozostajàcej
w Rosji. Rzàdy sojuszników zachodnich nie zamierza∏y jednak anga˝o-
waç si´ silniej w akcj´ popierania interesów ludnoÊci polskiej w Zwiàz-
ku Sowieckim, a ponadto nie chcia∏y dra˝niç w∏adz sowieckich utrzy-
mywaniem w Iranie licznych instytucji polskich. Mamy wi´c tu do
czynienia z wyraênym konfliktem interesów. Nawiasem mówiàc, Polacy
ch´tnie byli zatrudniani przez wojskowe w∏adze brytyjskie i amerykaƒ-
skie, cierpiàce na brak cywilnej si∏y roboczej. Pracowa∏o dla nich oko∏o
dziewi´ciuset uchodêców polskich, co stanowi∏o czwartà cz´Êç ogólnej
liczby obywateli polskich zatrudnionych na terenie Iranu.

Wi´cej racji majà zachodni sojusznicy w krytyce ba∏aganu organiza-
cyjnego panujàcego w polskich instytucjach. Wspomniano ju˝ o tym, i˝
istnia∏y spory kompetencyjne pomi´dzy placówkami polskimi w Iranie,
zw∏aszcza poselstwem, a delegaturami „londyƒskich” ministerstw
i urz´dów. Jest rzeczà oczywistà, ˝e musia∏y si´ one przenosiç na 
stosunki z Brytyjczykami i Amerykanami, co czyni∏o na nich wra˝enie
chaosu panujàcego w administracji polskiego sojusznika.

W literaturze zachodniej pojawia si´ zarzut, ˝e w osiedlach polskich
w Iranie panowa∏y nastroje antysemickie. Nie znajduje to potwierdze-
nia w polskich archiwaliach, nie ma o tym równie˝ wzmianek w dost´p-
nych autorowi dokumentach brytyjskich. Stwierdziç jednak trzeba, ˝e
powodów do zadra˝nieƒ polsko-˝ydowskich nie brakowa∏o. Wspo-
mniano ju˝ o sprawie trudnoÊci z kwalifikowaniem do wyjazdów ze
Zwiàzku Sowieckiego osób narodowoÊci ˝ydowskiej. W Iranie dosz∏o
do wyraênego i trudnego do pogodzenia konfliktu interesów pomi´dzy
dzia∏aczami Agencji ˚ydowskiej, którzy dà˝yli do skupienia ˚ydów
w odr´bnych oÊrodkach i wywiezienia ich do Palestyny, a w∏adzami 
polskimi, które chcia∏y ich traktowaç tak jak pozosta∏ych obywateli 
polskich. W∏adze polskie Êwiadome by∏y niebezpieczeƒstw wynikajà-
cych z konfliktów na tle narodowoÊciowym i wyznaniowym w polskich
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osiedlach i dlatego wyda∏y w 1943 r. Instrukcj´ w sprawie traktowania
obywateli polskich narodowoÊci niepolskich w oÊrodkach uchodêczych.
Dokument ten, skierowany do wszystkich osiedli polskich rozrzuco-
nych po ca∏ym Êwiecie, stanowi∏, ˝e „Obywatele [...] polscy bez wzgl´du
na ich narodowoÊç i wyznanie powinni byç traktowani jednakowo, tzn.
korzystaç z tych samych Êwiadczeƒ i tej samej opieki”. Zalecano rów-
nie˝, aby „Przy uwzgl´dnianiu potrzeb uchodêczych [...] z troskliwoÊcià
odnosiç si´ równie˝ do potrzeb kulturalnych i religijnych wszystkich
od∏amów narodowoÊciowych lub wyznaniowych uchodêców i w miar´
mo˝noÊci staraç si´ je zaspakajaç nie stwarzajàc jednak warunków
uprzywilejowanych”. Delegatury MPiOS mia∏y przeciwdzia∏aç wszel-
kim przejawom upoÊledzenia mniejszoÊci narodowych i wyznaniowych
i dbaç o to, aby by∏y one reprezentowane w radach osiedli50.

Do rz´du negatywnych zjawisk w Êrodowisku uchodêców polskich na
terenie Iranu nale˝y zaliczyç problemy natury obyczajowej, w sposób nie-
unikniony pojawiajàce si´ w spo∏ecznoÊciach o zwichni´tych proporcjach
p∏ci. W Iranie pozosta∏o du˝o kobiet, m∏odzie˝y i dzieci, ma∏o natomiast
m´˝czyzn, którzy wstàpili w wi´kszoÊci do wojska. Brak m´˝czyzn rodzi∏
– jak to okreÊla∏y dokumenty w∏adz polskich – nadmiar zainteresowaƒ
erotycznych. Pose∏ Karol Bader, dzielàc si´ swymi spostrze˝eniami z wi-
zyty w Isfahanie, tak ujà∏ ten problem: „Pokusa jest wielka, bo przy
ogromnej iloÊci samotnych kobiet, ˝o∏nierze amerykaƒscy, czy te˝ tubyl-
cy nie folgujà ani na chwil´ i przypuszczajà ataki ze wszystkich stron. Zja-
wisko to jest zresztà pospolite i jeszcze bardziej jaskrawo wyst´puje na
jaw w Ahwazie”51. W∏adze polskie dostrzegajàc problem i jego nieko-
rzystne nast´pstwa dla trwa∏oÊci rodzin czy te˝ oblicza moralnego sku-
pisk uchodêczych, niewiele jednak mog∏y zdzia∏aç poza apelami i napo-
mnieniami. Pada∏y co prawda propozycje szybkiego przeniesienia ogó∏u
uchodêców do innych krajów, gdzie stworzono by im warunki zbli˝one do
normalnych, lecz jak ju˝ wiemy, uzale˝nione to by∏o od szeregu innych
czynników, jak chocia˝by dost´pnoÊci Êrodków transportu. 

Na otwartà interwencj´ decydowano si´ tylko w drastycznych przy-
padkach, gdy zachodzi∏o podejrzenie prostytucji. Wed∏ug informacji

89

50 D. B. Whiteman, Escape via Siberia: A Jewish Child’s Odyssey of Survival, New Jork–Lon-
don 1999, s. 104; AAN, Poselstwo RP w Meksyku, 182, k. 221.
51 HI, MSZ, 194, Sprawozdanie pos∏a RP w Teheranie K. Badera z wizytacji skupisk polskich
w Isfahanie, 21 IV 1944 r.
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dochodzàcych do urz´dów polskich w Teheranie, m∏ode Polki zatrud-
nione jako kelnerki w mniej lub bardziej wykwintnych lokalach prze-
chodzi∏y tam szko∏´ deprawacji. Oto co w tej sprawie pisa∏ w po∏owie
1943 r. delegat Najwy˝szej Izby Kontroli S. Widomski: „Poniewa˝ jest
faktem, ˝e zawód kelnerek w takich zak∏adach przenika si´ z prostytu-
cjà zawodowà, poniewa˝ jest faktem, i˝ wojskowa policja angielska
w wielu przypadkach zarzuca∏a w∏adzom polskim niedostateczne prze-
ciwdzia∏anie, a poza tym, na tym tle dajà si´ tak˝e zauwa˝yç przejawy
akcji sowieckiej w kierunku kompromitowania ˝ywio∏u polskiego, po-
zwalam sobie podaç pod rozwag´ pana Pos∏a potrzeb´ zorganizowania
[...] akcji [...] której zadaniem by∏oby zapobieganie dalszemu 
rozk∏adowi moralnemu wÊród naszego uchodêstwa”52. Nie wiadomo,
czy akcja ta zosta∏a podj´ta i na czym polega∏a, mo˝na jednak w ogóle
wàtpiç, czy by∏aby skuteczna.

Ârodowisko uchodêcze w Iranie nie wolne by∏o od przywar, które
uchodzi∏y za typowo polskie. Chodzi tu zw∏aszcza o plotkarstwo i drob-
ne ma∏oduszne intrygi, wywo∏ujàce tarcia i nie koƒczàce si´ swary. 
By∏o ich chyba wi´cej ni˝ w kraju w normalnych warunkach, lecz i to
mo˝na wyt∏umaczyç specyficznà sytuacjà uchodêców.

Wi´kszy niepokój wywo∏ywa∏y natomiast nastroje o wydêwi´ku 
politycznym. Pose∏ Bader zauwa˝y∏, ˝e wÊród Polaków „przejawia si´
zjawisko [...] powszechne i przykre; dziwna uparta obsesja i uraz na tle
Rosji i bolszewizmu [...] Ca∏a administracja i ca∏e nauczycielstwo sk∏a-
da si´ z ludzi, dla których prze˝ycia rosyjskie, wi´zienia i ∏agry, bolsze-
wizm i Rosja sà upartà marotà. Wcià˝ o tym myÊlà i nie przestajà o tym
mówiç. Stwarza to oczywiÊcie niepo˝àdane nastroje polityczne, dra˝li-
woÊç i wra˝liwoÊç, sk∏onnoÊç do paniki, powiem nawet mani´ przeÊla-
dowczà. Nie ma oczywiÊcie obawy, aby wy∏adowa∏o si´ to w niepo˝àda-
nym kierunku i doprowadzi∏o do jakichkolwiek manifestacji, stwarza
jednak duchowà niewol´ wobec Rosji i bolszewizmu, która jest najbar-
dziej niepokojàcym zjawiskiem. Stwarza bowiem zupe∏nà niemo˝noÊç
˝yciowego i owocnego kontaktu ze Êwiatem Zachodu i jego ideami”53.
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selstwa Polskiego w Teheranie z 13 VIII 1943 r.
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Opinia polskiego dyplomaty, który sam nie doÊwiadczy∏ sowieckiego
okrucieƒstwa, mo˝e wydawaç si´ niesprawiedliwa i przesadna, 
nie sposób jednak odmówiç jej s∏usznoÊci, jeÊli chodzi o niekorzystne na-
st´pstwa rozpami´tywania tragicznej przesz∏oÊci dla teraêniejszego
i przysz∏ego ˝ycia uchodêców. Zgodziç si´ te˝ wypada z propozycjà zg∏o-
szonà przez szefa teheraƒskiej placówki, która mia∏a przeciwdzia∏aç mar-
tyrologicznym nastrojom. „Przeciwdzia∏aç temu mo˝e – dowodzi∏ Bader
– tylko ustawiczny kontakt ze Êwiatem, z Londynem, propaganda ˝ywe-
go s∏owa, a przede wszystkim s∏owo drukowane. Nie mog´ doÊç silnie te-
go postulatu podkreÊliç: Trzeba nam obfitego, ciàg∏ego dop∏ywu ksià˝ki,
ksià˝ki, ksià˝ki”54. Mo˝na by tu dodaç, ˝e oprócz pracy oÊwiatowej, kul-
turalnej i politycznej wÊród polskiej ludnoÊci uchodêczej zbawienny móg∏
si´ okazaç prozaiczny up∏yw czasu, zamazujàcy – zw∏aszcza w m∏odych
umys∏ach – wspomnienia z „nieludzkiej ziemi” na rzecz milszych do-
Êwiadczeƒ ze szko∏y, harcerskiego ogniska czy turystycznej wycieczki.

To, co powiedziano dotychczas o niekorzystnych zjawiskach wÊród
Polaków w Iranie, nie mo˝e przekreÊliç w najmniejszym stopniu general-
nie pozytywnej oceny postawy moralnej polskiej spo∏ecznoÊci. PodkreÊla-
jà to opinie formu∏owane tak przez administracj´ i obserwatorów pol-
skich, jak i angielskich.

Jak ju˝ zaznaczono na wst´pie tego rozdzia∏u, uchodêcy polscy
mieli przebywaç w Iranie chwilowo, tylko do czasu zorganizowania
transportu do sta∏ych osiedli, gdzie mieli oczekiwaç koƒca wojny. Na
skutek okolicznoÊci wojennych ewakuacja obozów przed∏u˝a∏a si´
i nie zosta∏a zakoƒczona a˝ do 1945 r. Niemniej z oko∏o 40 tys. pol-
skich uchodêców, którzy znaleêli si´ w paƒstwie szacha, zdecydowana
wi´kszoÊç wyjecha∏a jeszcze w czasie wojny. Wed∏ug danych Middle
East Relief and Refugee Administration do koƒca 1943 r. opuÊci∏o
Iran 23 775 osób, które odp∏yn´∏y statkami z portu w Khorramshahr.
Zbli˝one dane zawierajà równie˝ materia∏y MPiOS. Transporty mor-
skie kierowano g∏ównie do obozów tranzytowych w Indiach Brytyj-
skich, a stamtàd wyprawiano w dalszà drog´ do sta∏ych osiedli 
w Indiach, Afryce, Meksyku i Nowej Zelandii. Tylko kilka skierowa-
no bezpoÊrednio do Afryki i Palestyny. Wiadomo, i˝ do Afryki odp∏y-
n´∏y transporty nr 1 i 2, a do Palestyny statki z uchodêcami (g∏ównie
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˚ydami), które opuÊci∏y Khorramshahr 10 stycznia i 29 listopada
1943 r.55 Z wojskiem wyjecha∏o z Iranu drogà làdowà 8265 osób, do
Indii (z Meszhedu) 675, a indywidualnie 522, ∏àcznie 33 237 osób. JeÊli 

Tabela 5. Transporty morskie ludnoÊci polskiej z portu Khorramshahr w okre-
sie od 10 sierpnia 1942 r. do 1 grudnia 1943 r.

èród∏o: AAN, MPiOS, 48, Pismo Delegata MPiOS w Teheranie do ministra J. Staƒczyka
z 3 II 1944 r.
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55 AAN, MPiOS, 48, Pismo delegata MPiOS w Teheranie do ministra J. Staƒczyka z 3 II 1944 r.

Numer transportu Data odp∏yni´cia Liczba osób
1 10 VIII 1942 901
2 12 VIII 1942 530
3 18 VIII 1942 779
4 20 VIII 1942 726
5 30 VIII 1942 868
6 1 IX 1942 631
7 22 IX 1942 902
8 25 IX 1942 732
9 2 X 1942 816

10 13 X 1942 867
11 20 X 1942 810
12 27 X 1942 815
13 1 XI 1942 622
14 25 I 1943 927
15 26 I 1943 809
16 27 I 1943 777
17 21 II 1943 1 097
18 2 III 1943 998
19 3 III 1943 1 027
20 30 IV 1943 863
21 6 V 1943 710
22 1 VII 1943 1 315
23 17 VII 1943 637
24 24 VII 1943 976
25 18 VIII 1943 640
26 1 XII 1943 1 360

Transporty do Palestyny 10 I 1943 1 242
29 XI 1943 411

Ogó∏em 23 788
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doliczyç 2119 osób, które zmar∏y w Iranie, otrzymamy liczb´ 35 356 osób,
o którà to zmniejszy∏a si´ populacja uchodêców polskich w Iranie.

Na miejscu pozosta∏o 9221 osób cywilnych, z czego 3933 w Tehera-
nie, 2388 w Isfahanie, 2834 w Ahwazie i 66 w Meszhedzie56. W toku
dalszej ewakuacji, do obozów afrykaƒskich i indyjskich liczba uchodê-
ców zmniejszy∏a si´ do 5542 w po∏owie 1944 r. i 4531 w koƒcu paêdzier-
nika tego˝ roku. Po zakoƒczeniu wojny w Europie naglàcà sprawà sta-
∏a si´ ewakuacja pozosta∏ej jeszcze w Iranie ludnoÊci polskiej.
Rozwa˝ano przeniesienie jej do Syrii i Libanu lub te˝ do Afryki i Indii.
Na miejscu pozostaç mieli jedynie Polacy zatrudnieni w instytucjach
brytyjskich i amerykaƒskich57. 
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57 HI, MSZ, 194, Telegramy Poselstwa RP w Teheranie do MPiOS w Londynie nr 555 z 14
VIII 1944 r. i nr 808 z 9 XI 1944 r.; Ewakuacja z Persji, „Polak w Indiach”, 1 XI 1944.
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POLACY W INDIACH

Pierwszy transport uchodêców polskich ze Zwiàzku Sowieckiego,
który dotar∏ 13 marca 1942 r. drogà làdowà do iraƒskiego Meszhedu,
skierowano do Indii. W tym samym kierunku wyjecha∏y kolejne trans-
porty polskich sierot, organizowane przez Konsulat Generalny RP
w Bombaju przy pomocy Brytyjczyków i Hindusów. Pierwsza grupa
polskich uchodêców dotar∏a do miejscowoÊci Quetta na pograniczu
iraƒsko-indyjskim 11 kwietnia 1942 r. Kolonialne w∏adze indyjskie, 
rozwa˝ajàc problem polskich sierot, zdecydowane by∏y poczàtkowo
umieÊciç je w konwentach i internatach. Ludzie decydujàcy o dalszych
losach Polaków doszli jednak szybko do przekonania, ˝e by∏oby to roz-
wiàzanie niefortunne, gdy˝ ani dzieci, ani ich opiekunowie nie znali 
j´zyka angielskiego. Nale˝a∏o równie˝ braç pod uwag´ okolicznoÊç, i˝
w ciàgu pierwszych kilku, mo˝e kilkunastu tygodni dzieci nie b´dà
ucz´szcza∏y do szkó∏, gdy˝ ich stan zdrowia i ogólna kondycja fizyczna
na to nie pozwala∏y. Istnia∏a ponadto uzasadniona obawa, i˝ niektóre
z sierot mogà byç chore zakaênie.

W tej sytuacji zmieniono poczàtkowe plany i zdecydowano uloko-
waç dzieci w miejscowoÊci Satara, po∏o˝onej w odleg∏oÊci oko∏o 200
mil od Bombaju. I ten plan wkrótce jednak odrzucono ze wzgl´du na
niekorzystny klimat, zbyt goràcy i wilgotny dla wyn´dznia∏ych uchodê-
ców. W sytuacji impasu inicjatyw´ wzi´li w swe r´ce Polacy, pracow-
nicy Delegatury Polskiego Czerwonego Krzy˝a w Bombaju i tamtej-
szy konsul Eugeniusz Banasiƒski. Zaproponowali oni w∏adzom
indyjskim urzàdzenie domu wypoczynkowego w Bandrze, modnej
miejscowoÊci kuracyjnej, po∏o˝onej w odleg∏oÊci oko∏o 10 km od gra-
nic Bombaju1.
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Propozycj´ przyj´to i wkrótce wydzier˝awiono dwie obszerne wille,
sk∏adajàce si´ ∏àcznie z 28 pokojów. Obydwa domy, otoczone bujnà zie-
lenià, znajdowa∏y si´ nad oceanem, co gwarantowa∏o znoÊne warunki
klimatyczne. Pierwszy transport sierot i ich opiekunów, w liczbie 173
osób, dotar∏ do Bandry 15 kwietnia. Po raz pierwszy od d∏ugiego czasu
mali uchodêcy mogli zasnàç we w∏asnych, czystych ∏ó˝kach. Czeka∏a na
nich równie˝ czysta odzie˝ i dobrze zaopatrzona kuchnia.

Przybycie polskich dzieci wzbudzi∏o du˝e zainteresowanie miejscowe-
go spo∏eczeƒstwa, zr´cznie podsycane przez polski konsulat, a zw∏aszcza
Kir´ Banasiƒskà, piastujàcà funkcj´ delegata PCK, posiadajàcà szerokie
znajomoÊci w kr´gach administracji kolonialnej i elitach hinduskich. Ju˝
w dwa dni po przyjeêdzie sierot odwiedzi∏ je arcybiskup Bombaju ks. dr
Roberts. Póêniej, prawie codziennie, któryÊ z miejscowych notabli przy-
bywa∏ do Bandry, obdarzajàc ma∏ych uchodêców owocami, s∏odyczami
i zabawkami. Marynarze zawijajàcych do portu polskich i brytyjskich
statków (mi´dzy innymi „KoÊciuszki”) przeÊcigali si´ w hojnoÊci wobec
mieszkaƒców obu nadmorskich willi, a panie z tak zwanego towarzystwa
organizowa∏y dla nich pikniki i herbatki. Bardzo wa˝nà formà pomocy
by∏a zbiórka pieni´dzy, która przynios∏a pokaênà kwot´ 4 tys. rupii.

W pierwszych dniach pobytu w Bandrze medycy hinduscy dok∏adnie
zbadali polskie sieroty. Okaza∏o si´, ˝e d∏ugi pobyt na „nieludzkiej ziemi”
Zwiàzku Sowieckiego pozostawi∏ g∏´bokie Êlady w organizmach dzieci, i to
pomimo tego, i˝ od opuszczenia Aszhabadu minà∏ ju˝ miesiàc. Stwierdzo-
no daleko idàce wyniszczenie organizmów, awitaminoz´ i ma∏à odpornoÊç
na choroby. U dziesi´ciorga dzieci wykryto zapalenie oczu, dalszych
dwadzieÊcioro mia∏o chore p∏uca, a 45 zapalenie migda∏ków. Fatalnie
przedstawia∏ si´ stan uz´bienia, dokucza∏y choroby skóry i malaria. Wkrót-
ce obie wille przekszta∏ci∏y si´ w∏aÊciwie w szpital, zachodzi∏a te˝ potrzeba
korzystania z pobliskich hinduskich placówek zdrowia. Rokowania na
przysz∏oÊç by∏y jednak optymistyczne. Uwa˝ano, i˝ intensywne leczenie,
dobre od˝ywianie, bogate w witaminy i bia∏ko, oraz aktywny wypoczynek,
szybko doprowadzà do poprawy stanu zdrowia dzieci, co pozwoli na wzno-
wienie nauczania, na razie ograniczonego do pogadanek i kilku lekcji pro-
wadzonych w godzinach porannych2.
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W czasie gdy dzieci polskie w Bandrze powoli dochodzi∏y do siebie,
rzàd indyjski zajà∏ si´ ich dalszym losem. Odrzucono ostatecznie 
pomys∏ ulokowania ich w miejscowych szko∏ach, na rzecz utworzenia
polskiego osiedla, w którym mog∏yby czuç si´ jak u siebie, pod opiekà
w∏adz i instytucji polskich. Po d∏u˝szych poszukiwaniach w∏aÊciwego
miejsca skorzystano w koƒcu z propozycji utworzenia osiedla w miej-
scowoÊci Balachadi pod Jamnagarem, zg∏oszonej przez maharad˝´
ksi´stwa Navanagaru, Jam Saheba. DoÊç szybko zgromadzono 
potrzebne na ten cel fundusze. Pierwszà kwot´, w wysokoÊci 50 tys. 
rupii, wyasygnowa∏ wicekról Indii lord Linlithgow ze swego funduszu
dyspozycyjnego. On równie˝ zwróci∏ si´ z apelem do indyjskich ksià˝àt
o ofiarnoÊç na rzecz polskich uchodêców. „W tragicznej sytuacji – 
pisa∏ wicekról – jest kilka tysi´cy dzieci w Rosji i Persji. Rzàd polski
zwróci∏ si´ ostatnio do rzàdu Indii o pozwolenie na wjazd du˝ej ich
liczby, zobowiàzujàc si´ do pokrycia kosztów ich utrzymania. Czuj´, ˝e
w tych okolicznoÊciach powinniÊmy zrobiç wszystko, by przynajmniej
pierwsze 500 dzieci potraktowaç jako naszych goÊci. Obliczono, i˝
miesi´czny koszt utrzymania 1 dziecka wyniesie oko∏o 60 rupii (na po-
krycie opieki, mieszkania, ubrania, szko∏y oraz opieki lekarskiej), 
tote˝ jeÊli znalaz∏oby si´ w Indiach tylko 500 osób, które zgodzi∏yby si´
wp∏acaç miesi´cznie 60 rupii, to mo˝na by je wszystkie zaadoptowaç
[...] Wierz´, ˝e bez dalszego apelowania z mojej strony ta sprawa 
zapadnie wam na myÊli. JeÊli zaÊ Wasze WysokoÊci czujà, i˝ b´dà 
regularnie ∏o˝yç na ten cel, to b´dà mog∏y to uczyniç wp∏acajàc na mój
Fundusz Wojenny, skàd przesy∏aç je b´dziemy na konto polskiego 
komitetu pomocy”3. 

Kluczowà rol´ w tej sprawie odegra∏ maharad˝a Jam Saheb, który
przewodniczy∏ wówczas Radzie Indyjskich Ksià˝àt, a ponadto by∏ jed-
nym z dwóch indyjskich przedstawicieli w Radzie Wojennej w Londynie.
By∏ on przychylnie nastawiony do Polaków, czemu sprzyja∏a jego znajo-
moÊç z Ignacym Janem Paderewskim, datujàca si´ jeszcze z okresu
wspólnego pobytu w Szwajcarii w latach dwudziestych. Ju˝ w latach woj-
ny pozna∏ w Londynie premiera W∏adys∏awa Sikorskiego, którego ceni∏
i szanowa∏. Osobisty przyk∏ad maharad˝y Navanagaru sk∏oni∏ do Êwiad-
czenia na rzecz polskich dzieci ponad 40 utytu∏owanych ofiarodawców,
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z czego 25 maharad˝ów i czterech nawabów. Tylko jeden z nich przeka-
zywa∏ ka˝dego miesiàca na potrzeby sierot kwot´ 3 tys. rupii.

Pieniàdze nap∏ywa∏y na specjalnie utworzony Fundusz Pomocy
Dzieciom Polskim, na który wp∏at dokonywali przebywajàcy w Bomba-
ju Polacy i urz´dnicy administracji kolonialnej. Na cele utrzymania
dzieci polskich kwot´ 8500 rupii przekaza∏ równie˝ Polski Czerwony
Krzy˝. W ten sposób uda∏o si´ zapewniç pe∏ne utrzymanie dla pi´ciu-
set dzieci bez obcià˝ania skarbu rzàdu polskiego na uchodêstwie. Na
jednym z posiedzeƒ Komitetu Pomocy Dzieciom Polskim, nadzorujà-
cym wspomniany fundusz, ofiarodawcy wyrazili pragnienie, aby ka˝de-
mu z nich „przydzieliç” odpowiednià liczb´ dzieci, którymi b´dà si´
opiekowali. ProÊba ta by∏a doÊç ambarasujàca dla w∏adz polskich, pra-
gnàcych uniknàç sytuacji, w której jedne dzieci z racji wyglàdu czy inte-
ligencji mog∏y znaleêç opiekunów, podczas gdy innymi nikt by si´ nie
zainteresowa∏. Z problemu tego wybrni´to sprytnie, a zarazem eleganc-
ko, w ten sposób, i˝ „ponumerowano” wszystkie dzieci, po czym urzà-
dzono losowanie, po którym ka˝demu ofiarodawcy wr´czono fotogra-
fi´ ich podopiecznych. W ten sposób przyk∏adowo Józia Kwiatek
znalaz∏a si´ pod opiekà maharad˝y Rana Sahib Porbentar, a Wac∏aw
Pacek zosta∏ pupilem nawaba Rampur.

OfiarnoÊç i przychylnoÊç miejscowych w∏adz oraz sprawnoÊç organi-
zacyjna instytucji polskich sprawi∏y, ˝e oÊrodek w Balachadi powstawa∏
w szybkim tempie. Osiedle po∏o˝one w odleg∏oÊci 500 mil na pó∏noc od
Bombaju, 15 mil od stolicy Ksi´stwa Navanagar, w pobli˝u wybrze˝a
morskiego, sk∏ada∏o si´ z 50 budynków, z których po∏ow´ przeznaczo-
no na mieszkania dla dzieci. Domy by∏y solidne, murowane, kryte da-
chówkà. Pozosta∏e budynki przeznaczono na sto∏ówki, szpital, sanita-
riaty, pralni´, magazyny, gara˝ i pomieszczenia dla personelu.
Wewnàtrz umeblowanie i wyposa˝enie prezentowa∏o si´ skromnie, ale
wystarczajàco. W pokojach sta∏y ∏ó˝ka nakryte moskitierami, stoliki,
pó∏ki na ubrania i metalowe kuferki. Nieco bogatsze wyposa˝enie znaj-
dowa∏o si´ w Êwietlicy. Oprócz niezb´dnych mebli by∏y tam ró˝norod-
ne gry, radio i patefon.

Przeniesienie dzieci polskich z Bandry do Balachadi nastàpi∏o
w dniach 15–17 lipca 1942 r. Na dworcu w Jamnagar sieroty przywita∏
maharad˝a, który wizytowa∏ osiedle w kilka dni póêniej. Wyda∏ szereg
dodatkowych zarzàdzeƒ zmierzajàcych do poprawienia warunków byto-
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wych w osiedlu. Nakaza∏ mi´dzy innymi zadrzewiç jego teren i wzboga-
ciç ogród sadzonkami papai i bananów oraz krzewów ozdobnych i kwia-
tów4. Mimo wysi∏ków w celu upi´kszenia osiedla i jego okolic, na pierw-
szy rzut oka czyni∏o ono raczej smutne wra˝enie. Woko∏o by∏y tereny
pustynne i pó∏pustynne, prawie ca∏kowicie pozbawione zieleni. Miesz-
kaƒcom osiedla dokucza∏a spiekota i kurz, obecny tak˝e w domach po-
zbawionych pod∏óg. Jedynie w szpitalu, aptece i pomieszczeniach admi-
nistracji by∏y cementowe pod∏ogi, w pozosta∏ych ich rol´ spe∏nia∏a ubita
ziemia.

Osiedle w Balachadi przewidziano na oko∏o tysiàca dzieci, dlatego
te˝ kierowano tu kolejne transporty przybywajàce z Aszhabadu do
iraƒskiego Meszhedu i dalej do Indii. Nast´pna grupa, oko∏o 220 sie-
rot, przyby∏a we wrzeÊniu, a kolejnych 250 dzieci w grudniu. D∏ugi od-
st´p czasu pomi´dzy pierwszym a drugim transportem spowodowany
by∏ przez powódê w pó∏nocnych Indiach. Zerwanie mostów i podmycie
torów na wiele tygodni unieruchomi∏o dzieci w Quetta. ¸àcznie w Ba-
lachadi znalaz∏o si´ 650 osób5.

Ulokowanie w Indiach kilkuset polskich sierot nie oznacza∏o szero-
kiego otwarcia wrót tego kraju dla polskich uchodêców cywilnych.
Wr´cz przeciwnie, w∏adze brytyjskie w∏aÊnie w po∏owie 1942 r. nie 
widzia∏y mo˝liwoÊci ewakuacji Polaków na subkontynent indyjski ze
wzgl´du na sytuacj´ militarnà. W okresie tym trwa∏a ofensywa wojsk 
japoƒskich, które od wschodu próbowa∏y zagroziç tej najwi´kszej kolo-
nii Imperium Brytyjskiego. 8 lipca 1942 r. podczas rozmów w Foreign
Office poinformowano przedstawicieli polskiego Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, i˝ terenem, który wybrano na miejsce pobytu Polaków,
b´dzie zasadniczo Afryka. 

Jest jednak faktem, ˝e mo˝liwoÊç skierowania transportów do Indii
by∏a rozpatrywana ju˝ od d∏u˝szego czasu. Z konkretnà propozycjà
w tej sprawie wystàpi∏a Barbara Vere-Hodge, szefowa Women’s Volun-
tary Services for Defence, która w liÊcie do Foreign Office datowanym
na 1 paêdziernika 1941 r. przedstawi∏a projekt ratowania polskiej lud-
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noÊci cywilnej przebywajàcej w Zwiàzku Sowieckim przez jej ewaku-
owanie do Indii. Poczàtkowo projekt nie zosta∏ przyj´ty, ale sta∏ si´ in-
spiracjà dla dzia∏aƒ w∏adz brytyjskich w okresie póêniejszym. Z inicja-
tywà na rzecz skierowania do Indii polskich dzieci wyst´powa∏ te˝
nieoficjalnie mjr Victor Cazalet, cz∏onek Izby Gmin i oficer ∏àcznikowy
pomi´dzy premierami Wielkiej Brytanii i Polski. Kontaktowa∏ si´ on
w tej sprawie z L.S. Amerym, cz∏onkiem rzàdu brytyjskiego do spraw
kolonialnych. 

Do sprawy wrócono w sierpniu 1942 r., kiedy to na skutek interwencji
ministra spraw zagranicznych Anthonego Edena w India Office podj´to
decyzj´ o skierowaniu do Indii kilku tysi´cy polskich dzieci. Na podj´cie
tej decyzji mia∏a wp∏yw niewàtpliwie i ta okolicznoÊç, ˝e osiedla afrykaƒ-
skie nie by∏y przystosowane do przyj´cia du˝ej liczby Polaków.

Kolejne grupy Polaków z Iranu przyby∏y do indyjskiego portu w Ka-
rachi (obecnie Pakistan) ju˝ w koƒcu sierpnia 1942 r., a wi´c w czasie
trwania drugiej wielkiej fali ewakuacji ze Zwiàzku Sowieckiego. 18 i 20
sierpnia trafi∏y tu transporty nr 3, liczàcy 779 osób, i nr 4, liczàcy 726
osób, które odp∏yn´∏y z Khorramshahr. Placówki polskie w Indiach nie
by∏y przygotowane finansowo i organizacyjnie na przyj´cie uchodêców,
tote˝ obowiàzek opieki nad przybyszami spad∏ poczàtkowo w ca∏oÊci na
w∏adze brytyjskie. Po przyp∏yni´ciu statków z uchodêcami do portu
miejscowy Karachi Evacuee Committee, na którego czele sta∏a ˝ona lo-
kalnego gubernatora, dostarczy∏ Polakom kilka tysi´cy ciastek i napoje
ch∏odzàce. Przy bezpoÊrednim zetkni´ciu si´ z ewakuowanymi okaza∏o
si´, ˝e bardziej ni˝ ciastka potrzebna im jest opieka lekarska oraz
odzie˝ i obuwie. Komitet natychmiast odwo∏a∏ si´ do ofiarnoÊci miej-
scowego spo∏eczeƒstwa, wzywajàc do sk∏adania darów rzeczowych,
zw∏aszcza bielizny, ubraƒ i butów. Apel okaza∏ si´ skuteczny i w ciàgu
kilku dni uchodêcy otrzymali pomoc, która w tym czasie by∏a dla nich
najwa˝niejsza.

Tymczasem oba transporty znalaz∏y si´ na sta∏ym làdzie, w obozie
przejÊciowym. Polaków ulokowano w Haji Pilgrims Camp, po∏o˝onym
w dzielnicy bazarowej Karachi. Dotychczas obóz ten s∏u˝y∏ pielgrzy-
mom-mahometanom, udajàcym si´ do Mekki. Wojna uniemo˝liwi∏a
kontynuowanie normalnego ruchu pielgrzymkowego, dlatego obóz sta∏
pusty i móg∏ s∏u˝yç, przynajmniej czasowo, ludnoÊci polskiej. Na Haji
Pilgrims Camp sk∏ada∏o si´ kilkanaÊcie pod∏u˝nych baraków, po sto ∏ó-
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˝ek w ka˝dym, i pewna liczba du˝ych namiotów, z których ka˝dy móg∏
pomieÊciç dziesi´ç osób. Ponadto by∏ tam szpital, pralnia i ∏aênie. 
Wyposa˝enie baraków i namiotów by∏o prymitywne, brakowa∏o mate-
racy i przeÊcierade∏, a ∏ó˝ka przykryte by∏y jedynie kocami.

Personel obozu stanowi∏a angielska komendantura z mjr. Reevesem
na czele. Mia∏ on do dyspozycji kilku adiutantów i szeÊciu podoficerów,
zarzàdzajàcych sk∏adem aprowizacyjnym i kuchnià. Z ramienia brytyj-
skich w∏adz wojskowych oddelegowano dodatkowo lekarki i felczera, 
którzy ju˝ po przybyciu Polaków otrzymali do pomocy cztery sanitariusz-
ki. Aprowizacj´ zorganizowano zgodnie z angielskimi standardami, 
a racje ˝ywnoÊciowe dostarczane ludnoÊci polskiej by∏y identyczne z przy-
dzielanymi w wojsku angielskim. Jako t∏umaczy wykorzystywano Polaków
z oddzia∏ów amerykaƒskich, stacjonujàcych w Karachi. Organizacj´ ˝ycia
w Haji Pilgrims Camp u∏atwia∏o to, ˝e transporty posiada∏y ju˝ swoich ko-
mendantów, wyznaczonych jeszcze w Iranie, którzy mieli do pomocy gru-
powych, stojàcych na czele trzydziestoosobowych grup. Personel medycz-
ny, przygotowany na miejscu przez Brytyjczyków, uzupe∏niony zosta∏
o czterech lekarzy polskich oraz wspomniane ju˝ sanitariuszki.

Pierwszy okres pobytu uchodêców polskich w Karachi by∏ trudny
i nie wolny od konfliktów. Przekona∏a si´ o tym delegatka Ministerstwa
Pracy i Opieki Spo∏ecznej w Indiach Kira Banasiƒska, która przyby∏a
tam 31 sierpnia 1942 r., aby objàç opiekà nadchodzàce transporty roda-
ków. Od komendanta obozu przejÊciowego, mjr. Reevesa, us∏ysza∏a
cierpkie uwagi o zachowaniu si´ cz´Êci Polaków, zw∏aszcza m´˝czyzn,
którzy sprawiali k∏opoty swà niesubordynacjà. Wyrazi∏ on tak˝e za-
strze˝enia w stosunku do postawy lekarzy przyby∏ych w transportach
oraz garstki zdemoralizowanych kobiet. Okaza∏o si´ równie˝, i˝ ogólna
atmosfera w obozie jest bardzo napi´ta, co wiàza∏o si´ z konfliktami
w czasie kompletowania transportu przeznaczonego do Afryki. Nie-
zb´dne by∏o zweryfikowanie przygotowanych ju˝ w Iranie list wizowych
i skreÊlenie z nich osób chorych oraz zdemoralizowanych. Ponownie
trzeba te˝ by∏o rozpatrzyç reklamacje osób, którym w razie wyjazdu do
Afryki grozi∏o oddzielenie od bliskich krewnych. Intensywne prace nad
uk∏adaniem nowych list trwa∏y na tyle d∏ugo, ˝e spowodowa∏o to odro-
czenie wyjazdu transportu afrykaƒskiego o dwa dni.

Gdy próbowano sobie poradziç z problemami powsta∏ymi w zwiàzku
z przybyciem dwóch pierwszych transportów, 6 i 7 wrzeÊnia przyby∏y
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dwa nast´pne, liczàce 868 i 631 osób. Spowodowa∏o to nowe trudnoÊci,
poniewa˝ nie zdà˝ono wyekspediowaç pi´çsetosobowej grupy przezna-
czonej do Afryki. Nie by∏o te˝ szans, nawet po zwolnieniu cz´Êci Haji
Pilgrims Camp, na rozwiàzanie problemu zakwaterowania uchodêców,
gdy˝ obóz nie by∏ wystarczajàco pojemny. Jedynym racjonalnym rozwià-
zaniem by∏o wi´c zorganizowanie nowego, znacznie obszerniejszego
obozu przejÊciowego. Powsta∏ on w odleg∏oÊci 12 mil (19,3 km) od Ka-
rachi i nadano mu nazw´ Country Club Camp. W∏aÊnie tu skierowano
uchodêców przyby∏ych na poczàtku wrzeÊnia.

Pierwsze wra˝enia osób odwiedzajàcych ten nowy obóz nie by∏y naj-
lepsze. Nie zosta∏ on w pe∏ni ukoƒczony przed przyjazdem Polaków,
brakowa∏o podstawowego wyposa˝enia, w tym ∏ó˝ek. Nie dostarczono
te˝ dostatecznej liczby naczyƒ, co jednak by∏o ma∏o istotne, 
gdy˝ brakowa∏o równie˝ ˝ywnoÊci. Krajobraz okolicy czyni∏ przygn´bia-
jàce wra˝enie. Korespondent wychodzàcego w Bombaju „Polaka 
w Indiach” tak oto opisa∏ obóz: „Mia∏ on wyglàd surowy, wojskowy. 
Naoko∏o pustynia pokryta kaktusami, szara kamienista przestrzeƒ ze
wzgórzami na horyzoncie; jakby dalszy ciàg krajobrazu wschodniego
Iranu. Na niewielkim wzniesieniu szereg d∏ugich, smutnych namiotów.
Na pagórku ma∏a kapliczka, poczàtkowo te˝ w namiocie. I s∏oƒce. Bez
najmniejszej os∏ony, bez najmniejszego cienia”6. Z powodu braków
w wyposa˝eniu podj´to radykalnà decyzj´ przeniesienia Polaków z Ha-
ji Pilgrims Camp do Country Club Camp wraz z ca∏ym sprz´tem. 

Przeprowadzona poÊpiesznie reorganizacja skupisk polskich w Ka-
rachi wytworzy∏a nastrój wielkiego podenerwowania zarówno wÊród
uchodêców, jak i w aparacie administracyjnym. Doprowadzi∏o to do
otwartego buntu skierowanego przeciwko angielskiej komendanturze.
Wysuni´to wobec niej zarzut, i˝ racje ˝ywnoÊciowe sà niewystarczajàce,
a traktowanie uchodêców upodabnia ich status do jeƒców wojennych.
Szczególnie denerwowa∏y Polaków ogrodzenia z kolczastego drutu ota-
czajàce Country Club Camp. Trudnego zadania roz∏adowania konflik-
tu podj´∏a si´ przedstawicielka MPiOS Kira Banasiƒska, która interwe-
niowa∏a u gen. Hinda, dowódcy okr´gu wojskowego Sind, do którego
kompetencji nale˝a∏ ogólny nadzór nad obozami. Genera∏ nie zgodzi∏
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si´ z opinià, i˝ Polacy sà dyskryminowani w dziedzinie aprowizacyjnej,
wskazujàc, ˝e otrzymujà ˝ywnoÊç zgodnie z normami przewidzianymi
dla ˝o∏nierzy angielskich. Uzna∏ jednak za s∏uszne argumenty Banasiƒ-
skiej, ˝e wyg∏odniali i wycieƒczeni fizycznie uchodêcy potrzebujà znacz-
nie wi´cej jedzenia ni˝ ˝o∏nierze angielscy, od lat dobrze od˝ywiani.

W rezultacie interwencji Banasiƒskiej gen. Hind wyda∏ polecenie
zwi´kszenia racji ˝ywnoÊciowych dla Polaków, co mog∏o byç urzeczy-
wistnione dopiero za dwa dni. Niestety decyzja ta okaza∏a si´ spóênio-
na, nie zdo∏a∏a zapobiec wybuchowi otwartego buntu w Country Club
Camp, skierowanego g∏ównie przeciwko mjr. Reevesowi. BezpoÊrednià
przyczynà nag∏ego wzburzenia uchodêców by∏a próba samobójstwa
podj´ta przez m∏odego Polaka, protestujàcego w ten sposób przeciwko
brutalnemu potraktowaniu go przez personel angielski. T∏um uchodê-
ców, g∏ównie kobiet, g∏oÊno z∏orzeczy∏ komendanturze, a ˝o∏nierzy bry-
tyjskich obrzucono kamieniami, jeden z nich zosta∏ nawet ranny.

Na wieÊç o zajÊciach w Country Club Camp przyby∏a tam Kira 
Banasiƒska. Zapewni∏a kobiety, ˝e wkrótce nastàpi poprawa aprowiza-
cji, zostanà zbadane i usuni´te wszystkie niedogodnoÊci ˝ycia w obozie,
zmieniona zostanie te˝ administracja. Reprezentantka w∏adz polskich
zdo∏a∏a roz∏adowaç napi´cie i spowodowa∏a rozejÊcie si´ t∏umu. Chcàc
zapewniç spokój w nast´pnych dniach, zwo∏ano odpraw´ przedstawi-
cieli uchodêców i w∏adz brytyjskich, reprezentowanych przez mjr. Prin-
ce’a i kpt. A.S. Allana. Postanowiono wydawaç ˝ywnoÊç ze sk∏adu apro-
wizacyjnego wprost na r´ce przedstawicieli spo∏ecznoÊci polskiej.

Konflikt w obozie spowodowa∏ równie szybkà reakcj´ w∏adz brytyj-
skich, które odwo∏a∏y mjr. Reevesa i ca∏y podleg∏y mu personel. Jego
miejsce zajà∏ kpt. A.S. Allan, dobrze ju˝ wprowadzony w problemy
uchodêców, od pewnego czasu zgodnie wspó∏pracujàcy z Kirà Banasiƒ-
skà7. Tym samym kryzys zosta∏ za˝egnany i ˝ycie w obozie zacz´∏o 
si´ normalizowaç, a w nast´pnych dniach w∏adze brytyjskie i polskie
w∏o˝y∏y wiele wysi∏ku, a˝eby warunki bytowe w Country Club Camp
systematycznie si´ poprawia∏y. W celu koordynacji wspó∏pracy w paê-
dzierniku 1942 r. skierowano do Karachi wicekonsula Józefa Gruj´
z placówki w Bombaju. W pochodzàcym z paêdziernika 1943 r. doku-
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mencie sygnowanym przez pp∏k. Neata, dotyczàcym warunków panu-
jàcych w polskich obozach w Indiach, znajdujemy informacje, ˝e obóz
w Country Club Camp „jest wyjàtkowo dobrze prowadzony i przed-
stawia si´ korzystnie w porównaniu z jakimkolwiek obozem w Persji”. 
Neat zaznaczy∏ przy tym, i˝ jest to w du˝ej mierze zas∏ugà komendan-
ta mjr. A.S. Allena i jego najbli˝szych wspó∏pracowników: lekarza
kpt. Kalisha i por. Ingrama, jak równie˝ wojskowych w∏adz amerykaƒ-
skich, które mi´dzy innymi umo˝liwi∏y Polakom korzystanie z kina
objazdowego i pomog∏y w odwiedzaniu miasta w zorganizowanych
grupach8.

DoÊwiadczenia z pobytu w Indiach pierwszych grup uchodêców 
polskich prowadzi∏y do wniosku, ˝e konieczne jest dostosowanie termi-
nów ekspedycji statków z portów iraƒskich do mo˝liwoÊci przyj´cia
uchodêców przez obozy przejÊciowe w Karachi. Konsulat Generalny
RP w Bombaju zwróci∏ si´ do Teheranu z proÊbà o informacje o pla-
nach dalszej ewakuacji, a zw∏aszcza o podanie liczby transportów, dat
ich odp∏yni´cia i liczby uchodêców. Niestety, polskie placówki w Iranie
nie odpowiedzia∏y na pytania konsulatu bombajskiego, prawdopodob-
nie same nie by∏y dostatecznie zorientowane w przebiegu ewakuacji.
Postanowiono w koƒcu doprowadziç do bezpoÊredniego spotkania
w Bombaju przedstawicieli polskich z Iranu i Indii, aby t´ spraw´ wyja-
Êniç. Brak w dost´pnych êród∏ach informacji, czy owa konferencja 
dosz∏a do skutku ju˝ w koƒcu 1942 r., wiadomo jednak, ˝e wiosnà roku
nast´pnego Konsulat Generalny RP w Bombaju organizowa∏ spotkania
szefów polskich instytucji ze Ârodkowego Wschodu i Indii.

Warto w tym miejscu wspomnieç, ˝e w literaturze przedmiotu znaj-
dujemy szczegó∏owà relacj´ Aleksandra Olszewskiego z przebiegu 
kolejnej akcji przewiezienia z Iranu do Indii polskich uchodêców, tym
razem stu dziewczàt. Transport ten mia∏ wyruszyç drogà làdowà jesie-
nià 1942 r. Jest to jedyna informacja na ten temat; nie ma o tym trans-
porcie wzmianki w dost´pnym autorowi materiale archiwalnym. 
Wed∏ug Olszewskiego ekspedycja mia∏a kierowaç si´ z Teheranu do 
Isfahanu i dalej przez Haiderabad do Barody, gdzie nastàpi∏ kres d∏u-
giej i m´czàcej podró˝y. Tu w ogrodach otaczajàcych rezydencj´ miej-
scowego maharad˝y znajdowa∏y si´ wygodne pomieszczenia dla dziewczàt
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i ich opiekunek. Przygotowano odpowiednie zaplecze socjalne, jadal-
ni´, czytelni´ i pomieszczenia szkolne. Opiek´ lekarskà zapewnia∏ pa-
∏acowy lekarz.

Zastanawia brak informacji o oÊrodku polskim w Barodzie w zacho-
wanych êród∏ach dokumentowych i prasie polskiej. Byç mo˝e pobyt
w Barodzie trwa∏ krótko i m∏ode Polki zosta∏y przeniesione do innych,
sta∏ych osiedli polskich, które wkrótce powsta∏y w Indiach9. 

W koƒcu 1942 r. w∏adze brytyjskie dà˝àc do szybkiego roz∏adowania
polskich obozów uchodêczych w Iranie zdecydowa∏y si´ na skierowanie
kolejnych transportów do Indii. 25 listopada wicekról Indii otrzyma∏ te-
legram z Londynu informujàcy, ˝e plany transferu Polaków do Meksy-
ku i Afryki Wschodniej nie mogà byç zrealizowane z powodu braku
statków transportowych. W zwiàzku z tym apelowano do niego, aby
kierujàc si´ wzgl´dami humanitarnymi przyjà∏ dodatkowo 5 tys.
uchodêców polskich10. Wkrótce zapad∏a decyzja w∏adz indyjskich
o przyj´ciu 5 tys. sierot polskich i 5 tys. dzieci z matkami i umieszcze-
niu ich w sta∏ych osiedlach, gdzie mog∏yby przebywaç do koƒca wojny.
Wst´pnie ustalono, ˝e sieroty zostanà umieszczone w Ksi´stwie Nava-
nagar, gdzie, jak wiemy, za∏o˝ono ju˝ wczeÊniej osiedle polskie w Bala-
chadi. Kobiety z dzieçmi zamierzano natomiast skierowaç do Ksi´stwa
Kolhapur lub te˝ w okolice Bombaju. Nast´pnym krokiem by∏o podj´-
cie rozmów z w∏adzami brytyjskimi i lokalnymi urz´dami indyjskimi
w sprawie lokalizacji osiedli i ich budowy. Mimo i˝ wsz´dzie napotyka-
no na dobrà wol´ i szczerà ch´ç rozwiàzania problemów uchodêców,
by∏o jasne, ˝e potrzeba co najmniej czterech miesi´cy, aby nowe 
osiedla mog∏y przyjàç Polaków. Obawiano si´, ˝eby nie powtórzy∏y si´
trudnoÊci i konflikty z okresu tworzenia obozów przejÊciowych w Haji
Pilgrims Camp i Country Club Camp.

Zdajàc sobie spraw´ ze wszystkich trudnoÊci i ograniczeƒ, w∏adze
polskie podj´∏y prób´ uzyskania – do czasu wybudowania sta∏ych osie-
dli – jednego z istniejàcych ju˝ alianckich obozów wojskowych. Wybór
pad∏ na Malir, po∏o˝ony w odleg∏oÊci 15 mil (24,1 km) od Karachi,
gdzie by∏y zabudowania oddane do dyspozycji wojsk amerykaƒskich,
ale dotàd przez nie nie zaj´te. Rozmowy w tej sprawie prowadzi∏a
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przedstawicielka MPiOS Kira Banasiƒska. Najpierw dotar∏a do dowód-
cy wojsk amerykaƒskich w Karachi, którym by∏ gen. Brady. Zgodzi∏ si´
on oddaç Polakom obóz w Malir, przeszkód nie stawiali tak˝e Anglicy
i ca∏a sprawa szybko zosta∏a sfinalizowana. Na porzàdku dziennym sta-
n´∏a teraz koniecznoÊç szybkiego przygotowania obozu na przybycie
uchodêców. Pierwszy przeglàd obozu w Malir wypad∏ pozytywnie, gdy˝
budynki by∏y nowe, obszerne, z cementowymi pod∏ogami. Zaletà by∏
równie˝ dostatek wody, sprawne urzàdzenia sanitarne i kuchenne. Nie-
zbyt zach´cajàco wyglàda∏o natomiast najbli˝sze, pustynne otoczenie
obozu; jego dokuczliwoÊç ujawnia∏a si´ w pe∏ni w okresie letnich upa-
∏ów, kiedy to silne wiatry z pustyni nawiewa∏y piasek na osiedla ludzkie.
Brytyjczycy ostrzegali, i˝ klimat sprzyja epidemiom, ale okolicznoÊç ta
nie trwo˝y∏a zbytnio w∏adz polskich, które by∏y przekonane, ˝e do let-
nich upa∏ów zdà˝à przenieÊç uchodêców do nowych, sta∏ych osiedli.

Ârodki finansowe na niezb´dne prace adaptacyjne w Malir przeka-
za∏ stronie polskiej rzàd indyjski. Przy planowaniu wydatków korzysta-
no szeroko z dotychczasowych doÊwiadczeƒ nabytych w toku organizo-
wania osiedli polskich. List´ niezb´dnych zakupów sporzàdzono przy
udziale Polaków i Home Department, kolonialnego rzàdu indyjskiego,
na podstawie dokumentacji osiedla w Balachadi. Rzàd poza pomocà fi-
nansowà udzieli∏ konsulatowi polskiemu porad i wskazówek umo˝li-
wiajàcych dotarcie do tanich êróde∏ zakupów, poÊredniczy∏ ponadto
w nawiàzywaniu kontaktów z powa˝nymi firmami, gotowymi wykonaç
w Malir wszystkie konieczne prace. 

Zanim do obozu przybyli pierwsi uchodêcy, zapad∏y decyzje regulu-
jàce sprawy administracyjne. Kapitan Webb, delegat rzàdu indyjskiego
do spraw ewakuacji dzieci polskich, zaproponowa∏, aby komendantem
obozu by∏ Polak, który mia∏by skompletowaç personel spoÊród swoich
rodaków. Brytyjczyk stawia∏ tylko jeden warunek, by by∏a to osoba
uzdolniona i doÊwiadczona w pracy administracyjnej. Najprostszym
rozwiàzaniem by∏oby skierowanie do Indii transportów wraz z przygo-
towanà w Iranie i wprowadzonà w czynnoÊci kadrà urz´dników. Roz-
wa˝ano tak˝e mo˝liwoÊç wykorzystania ludzi przebywajàcych ju˝ w In-
diach. W∏adze polskie uzyska∏y upowa˝nienie do zatrudnienia
w∏asnych obywateli w obozach przejÊciowych. Odrzucono natomiast
zg∏oszone wczeÊniej projekty oparcia kadry obozu o samorzàd jego
mieszkaƒców. Anglicy uwa˝ali, ˝e dotychczasowe doÊwiadczenia w tej
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mierze nie napawajà optymizmem. Samorzàdy w obozach uchodêców
innych narodowoÊci sta∏y si´ oÊrodkami intryg, k∏ótni, zawiÊci, co sku-
tecznie parali˝owa∏o ich prac´. W obawie, aby nie podwa˝aç i nie ogra-
niczaç kompetencji komendantury obozu, zrezygnowano równie˝
z projektu powo∏ania w obozie polskiej agencji konsularnej.

Do wa˝nych decyzji poprzedzajàcych przybycie uchodêców nale˝a∏o
przygotowanie s∏u˝b, które winny zajàç si´ nap∏ywajàcymi transporta-
mi. Stanowi∏y je: wojskowa grupa sanitarna sk∏adajàca si´ z siedmiu
osób, grupa medyczna oraz policja porzàdkowa.

Obóz w Malir sta∏ si´ g∏ównie skupiskiem dzieci i kobiet, podobnie
zresztà jak wiele innych obozów rozsianych na obszarze Iranu i Indii.
W poczàtkach lipca 1943 r. zamieszkiwa∏o tam 2109 osób, w tym 981
kobiet i 1098 dzieci, m´˝czyzn by∏o zaledwie 120. Docelowo zamierza-
no umieÊciç tam oko∏o 5 tys. osób11.

Pierwsza po∏owa 1943 r. przynios∏a inicjatyw´ w∏adz indyjskich
utworzenia nowego osiedla dla tysiàca sierot polskich. Zamierzano je
urzàdziç w miejscowoÊci Chela, po∏o˝onej oko∏o 11 mil (17,7 km) na
po∏udniowy wschód od Jamnagar. Na równinie odleg∏ej o kilka kilome-
trów od najbli˝szej wioski hinduskiej znajdowa∏o si´ kilkadziesiàt 
murowanych budynków pokrytych dachówkà. Pierwotnie domy te
przeznaczono dla obs∏ugi znajdujàcego si´ w pobli˝u lotniska wojsko-
wego. Zgodnie z zasadami obrony przeciwlotniczej zabudowania 
rozrzucone by∏y luêno na znacznym obszarze. W celu przystosowania
osiedla do nowych potrzeb dobudowano szpital, powi´kszono jadalni´,
wzniesiono dwie ma∏e szko∏y zdolne pomieÊciç oko∏o siedmiuset dzie-
ci. Otoczenie osiedla by∏o ja∏owe, brakowa∏o jakiejkolwiek zieleni, cho-
cia˝ gleba by∏a urodzajna, a posadzenie drzewek w okresie monsunu
i póêniejsza ich systematyczna piel´gnacja mog∏y szybko spowodowaç 
korzystnà zmian´ krajobrazu. Klimat oceniano natomiast jako zdrowy,
∏agodzony wp∏ywem pobliskiego morza, o Êrednich temperaturach 
troch´ ni˝szych od notowanych w Karachi czy Bombaju.

Osiedle w Chela nie znalaz∏o uznania w∏adz polskich. Wizytujàcy je
delegat MPiOS w Bombaju Wiktor Styburski uwa˝a∏, ˝e nie nadaje si´
do zamieszkania przez sieroty, a jedynie przez matki z dzieçmi i to tyl-
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ko wówczas, gdy zostanie ca∏kowicie wykoƒczone i zadrzewione. Spra-
w´ osiedla w Chela zamierzano pozostawiç do rozstrzygni´cia ministra
Jana Staƒczyka, którego wizyty spodziewano si´ wiosnà 1943 r. Rzeczy-
wiÊcie, w maju 1943 r. minister pracy i opieki spo∏ecznej przyby∏ do In-
dii, odwiedzi∏ wszystkie skupiska ludnoÊci polskiej, wizytowa∏ równie˝
osiedle w Chela. Jego ocena musia∏a byç w zasadzie pozytywna, skoro
na konferencji w Bombaju, poÊwi´conej organizacji aparatu opieki nad
uchodêcami, zdecydowano przenieÊç tam sierociniec z Balachadi.
W Êwietle zachowanych dokumentów nie mo˝na jednak stwierdziç, aby
zamiar ten zosta∏ wcielony w ˝ycie. Wydaje si´, ˝e ostatecznie z niego
zrezygnowano, gdy˝ równolegle zapad∏y postanowienia o skupieniu
wszystkich uchodêców z obozów przejÊciowych i sta∏ych w jednym 
du˝ym osiedlu12.

Zamiar koncentracji polskiej ludnoÊci cywilnej w Indiach zwiàzany
by∏ z ostatecznym wyjaÊnieniem kwestii dalszej ewakuacji Polaków do tej
najwi´kszej kolonii brytyjskiej. W lutym 1943 r. dosz∏o do spotkania Al-
freda Poniƒskiego z wicekrólem Indii lordem Linlithgow, podczas które-
go szeroko omawiano t´ spraw´. Poniƒski, mianowany ambasadorem RP
w Chinach, udawa∏ si´ na placówk´ do Czungkingu i po drodze zatrzy-
ma∏ si´ w Indiach. Towarzyszy∏ mu w podró˝y maharad˝a Navanagaru
Jam Saheb, którego przed wyjazdem przyjà∏ na specjalnej audiencji pre-
zydent W∏adys∏aw Raczkiewicz i szef polskiego MSZ hr. Edward Ra-
czyƒski. Alfred Poniƒski w imieniu rzàdu polskiego podzi´kowa∏ w∏a-
dzom indyjskim za dotychczasowà pomoc okazanà polskim uchodêcom
i prosi∏ o zwi´kszenie kontyngentu uchodêców ponad ustalone ju˝ 10 tys.
osób (5 tys. sierot i 5 tys. matek z dzieçmi). Ambasador sugerowa∏ zwi´k-
szenie go do 15 tys. osób, co u∏atwi∏oby rzàdowi polskiemu negocjowanie
z Moskwà w sprawie ewakuacji Polaków ze Zwiàzku Sowieckiego. Wice-
król Indii, deklarujàc ˝yczliwoÊç dla Polaków, szeroko ukaza∏ trudnoÊci,
jakie napotyka osiedlenie ludnoÊci polskiej, akcentowa∏ zw∏aszcza pro-
blemy z zapewnieniem odpowiednich warunków sanitarnych. Mówi∏ tak-
˝e o politycznych problemach Indii, gdzie dochodzi∏o do powa˝nych roz-
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ruchów i notowano przypadki agitacji komunistycznej. Ostatecznie jed-
nak lord Linlithgow nie wyklucza∏ mo˝liwoÊci podniesienia kontyngentu
(plafonu) uchodêców polskich, jeÊliby to pomog∏o stronie polskiej w sta-
raniach o ewakuacj´ Polaków z Rosji. Poniƒski wydawa∏ si´ tym ca∏kowi-
cie usatysfakcjonowany i zapewnia∏, ˝e realnie mo˝na braç pod uwag´
ewakuacj´ do Indii nie wi´cej ni˝ 12 tys. osób13.

Optymizm strony polskiej co do perspektyw ewakuacji polskiej lud-
noÊci cywilnej ze Zwiàzku Sowieckiego i ich osiedlenia w Indiach szyb-
ko prys∏ pod naciskiem twardych realiów. 29 maja 1943 r. minister
Staƒczyk na odprawie z kierownikami placówek MPiOS poinformowa∏,
˝e ostatecznie prawo sta∏ego pobytu w Indiach uzyska∏o tylko 4 tys.
osób i w zwiàzku z tym w najbli˝szym czasie nastàpi koncentracja lud-
noÊci polskiej w jednym zbiorczym osiedlu, co pozwoli mi´dzy innymi
na znaczàcà popraw´ warunków bytowych.

Decyzj´ o lokalizacji nowego osiedla dla polskich tu∏aczy poprze-
dzono dok∏adnym przeglàdem terenów nadajàcych si´ ze wzgl´dów kli-
matycznych i zdrowotnych na miejsce zamieszkania Europejczyków.
Wybór pad∏ na miejscowoÊç Valivade, w pobli˝u Kolhapur, stolicy ksi´-
stwa hinduskiego o tej samej nazwie. Nowe osiedle po∏o˝one by∏o
w odleg∏oÊci oko∏o 300 mil (482,8 km) na po∏udnie od Bombaju i oko-
∏o 100 mil (160,9 km) od wybrze˝y Morza Arabskiego, na wysokoÊci
700 m n.p.m. Pofalowane, pokryte uprawnymi ogrodami okolice Vali-
vade mia∏y nieco lepszy klimat ni˝ nadmorski Bombaj, gdzie Êrednie
temperatury by∏y wy˝sze. Zaletà lokalizacji osiedla by∏a te˝ urodzaj-
noÊç gleby, która nadawa∏a si´ pod uprawy owoców i warzyw.

Opinia o walorach osiedla, zawarta w urz´dowych dokumentach,
znajduje potwierdzenie równie˝ w dziennikarskich relacjach. Podró˝u-
jàcy z Bombaju do Kolhapur korespondent „Polaka w Indiach” infor-
mowa∏ czytelników: „Mi∏e wra˝enie odniesione z podró˝y utrzymuje
si´ bez zmiany po przybyciu do naszego osiedla. Przyczynia si´ do tego
przede wszystkim zieleƒ dooko∏a osiedla w postaci k´pek drzew, krza-
ków i uprawnych pól. Na dalszym planie widaç pasmo wzgórz. Nieda-
leko [...] przep∏ywa rzeczka przyczyniajàca si´ jeszcze bardziej do uroz-
maicenia mi∏ego krajobrazu”. Równie entuzjastycznie oceniano walory

108

13 AAN, Poselstwo RP w Teheranie, 43, Sprawozdanie z rozmów A. Poniƒskiego z wicekró-
lem Indii.

01 uchodzcy  12/8/03  9:59  Page 108



klimatyczne: „Kolhapur jest [...] szcz´Êliwie po∏o˝ony pod wzgl´dem
klimatycznym. Le˝y na wysokoÊci prawie naszego Zakopanego. W Kol-
hapur nie ma wielkich upa∏ów, nie ma równie˝ i dotkliwych ch∏odów.
Tote˝ uchodêcy nasi czujà si´ bardzo dobrze [...], a stan ten nie ulegnie
zmianie równie˝ w innych porach roku”14. 

Prace nad budowà osiedla w Valivade rozpocz´∏y si´ prawdopodob-
nie ju˝ w poczàtkach 1943 r., co stwarza∏o szans´ jego ukoƒczenia
przed przybyciem uchodêców. Budowniczym przyÊwieca∏a idea wznie-
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sienia osiedla, w którym tu∏acze mieliby w miar´ normalne warunki 
bytowe. Zrezygnowano wi´c z adaptacji pomieszczeƒ koszarowych na
rzecz budowy nowych „bloków”, sk∏adajàcych si´ z odr´bnych miesz-
kaƒ dla rodzin i pojedynczych pokojów dla osób samotnych. Wyposa˝e-
nie mieszkania rodzinnego by∏o skromne, lecz zaspokajajàce podsta-
wowe potrzeby. W dwóch pokoikach sta∏y ∏ó˝ka, sto∏y, krzes∏a, toaletka
z lustrem, a w kuchni piecyk do gotowania15. 

Budowa osiedla nie zosta∏a ukoƒczona do czasu przyjazdu pierwszej
grupy uchodêców, co nastàpi∏o 11 czerwca 1943 r. Pierwsi przybysze
otrzymali zadanie obj´cia osiedla w posiadanie i przygotowanie na
przyjazd wi´kszych partii ludnoÊci polskiej. Uchodêcy nap∏ywali stop-
niowo, tak ˝e w koƒcu sierpnia osiedle liczy∏o ju˝ 2526 osób. Aprowi-
zacj´ w Valivade oparto na zupe∏nie innych zasadach ni˝ w dotychczas
istniejàcych obozach i osiedlach polskich. Posiadanie przez ka˝dà ro-
dzin´ samodzielnego mieszkania umo˝liwia∏o zastàpienie zbiorowego
˝ywienia wydawaniem zasi∏ków pieni´˝nych. Skalkulowano, ˝e Êredni
koszt wy˝ywienia jednej osoby nie powinien przekraczaç 35 rupii mie-
si´cznie, ustalono wi´c pi´ç stawek zasi∏ków, z których – po pokryciu
kosztów wy˝ywienia – mia∏a pozostaç jeszcze niewielka suma kieszon-
kowego (pocket money). I tak osoby doros∏e, powy˝ej 16 roku ˝ycia,
otrzymywa∏y 45 rupii, dzieci powy˝ej lat 12, gdy by∏o ich do trojga w ro-
dzinie, po 40 rupii, dzieci, których by∏o wi´cej ni˝ troje w rodzinie, po
30 rupii. Dwie ostatnie grupy obejmowa∏y dzieci do lat 12, przy czym te,
które mia∏y co najmniej troje rodzeƒstwa, otrzymywa∏y po 20 rupii,
podczas gdy ich rówieÊnicy nie posiadajàcy tak licznego rodzeƒstwa –
po 25 rupii. Zró˝nicowanie wysokoÊci zasi∏ków w zale˝noÊci od liczby
dzieci w rodzinie od poczàtku budzi∏o sprzeciw nawet w kierownictwie
polskich instytucji opiekuƒczych w Indiach, skàd postulowano zrówna-
nie zasi∏ku dla dzieci bez wzgl´du na ich liczb´ w rodzinie i wiek. Brak
w êród∏ach wzmianek, czy postulaty te doczeka∏y si´ realizacji. Wyso-
koÊç zasi∏ków uleg∏a z czasem zmianom. W maju 1945 r. osoby doros∏e
otrzymywa∏y miesi´cznie nieco ponad 53 rupii (oko∏o 4,1 funta brytyj-
skiego), a dzieci do lat 16 o 10 rupii mniej16. 
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Zaopatrzenie uchodêców w odzie˝ nie obcià˝a∏o zasi∏ków. Tak jak
w pozosta∏ych obozach utrzymano system Êwiadczeƒ w naturze. Obej-
mowa∏y one tak˝e wyposa˝enie mieszkaƒ, i tu jednak wprowadzono
pewnà modyfikacj´. Ka˝dego roku wyp∏acano ka˝dej osobie niewielkà
sum´ (kilkadziesiàt rupii) z przeznaczeniem na uzupe∏nienie odzie˝y.
Inna sprawa, ˝e kwota ta by∏a niewystarczajàca i nadal istnia∏a koniecz-
noÊç pomocy ze strony administracji osiedla. Na popraw´ w tej dziedzi-
nie mia∏a wp∏yw pomoc Rady Polonii Amerykaƒskiej – Polish War Re-
lief, która przeznaczy∏a na pomoc dla polskich uchodêców w Indiach 
40 tys. dolarów, z czego po∏ow´ przeznaczono na ubrania, 15 tys. na 
lekarstwa i 5 tys. na bezpoÊrednià pomoc finansowà17.

Osiedle w Valivade, chocia˝ lepiej przygotowane i zlokalizowane od
za∏o˝onych wczeÊniej skupisk polskich w Balachadi, Karachi i Malir, 
wymaga∏o du˝o pracy, aby uchodêcy rzeczywiÊcie mogli si´ w nim po-
czuç jak u siebie w domu. W pierwszych miesiàcach istnienia jego wy-
glàd bynajmniej nie wywo∏ywa∏ zachwytu przybyszów z Malir i Country
Club Camp. Ich oczom ukazywa∏ si´ rzàd tonàcych w b∏ocie baraków,
skrytych w cieniu nielicznych drzew i krzewów. Jednak dzi´ki pracy sa-
mych uchodêców estetyka osiedla szybko uleg∏a poprawie. Zakupiono
nasiona roÊlin ozdobnych i wokó∏ domostw powsta∏y grzàdki i klomby, 
niczym w wo∏yƒskich czy podolskich wioskach. Z czasem zielone Êciany
pnàczy i innych roÊlin oddzieli∏y baraki od ulic, kryjàc ich niezbyt ciekawe
fasady, uwypuklajàc natomiast czerwieƒ dachówek. W osiedlu narodzi∏a
si´ zdrowa rywalizacja o pierwszeƒstwo w urzàdzaniu ogródków i obejÊç 
wokó∏ domów, dzi´ki czemu nabra∏y one indywidualnego charakteru. Nie
bez dumy stwierdzano, ˝e zasadzono w osiedlu oko∏o 1400 drzew i krze-
wów, które miejscowej ludnoÊci b´dà przypomina∏y Polaków nawet wów-
czas, gdy zatarte zostanà inne Êlady ich pobytu w Valivade18.

Przeglàd oÊrodków polskich w Indiach by∏by niepe∏ny bez uwzgl´d-
nienia sanatorium w Panchgani. W tej górskiej miejscowoÊci, po∏o˝onej
na wysokoÊci 1380 m n.p.m., postanowiono ulokowaç chorych na p∏u-
ca, g∏ównie dzieci. Zalety klimatyczne Panchgani odkry∏ burmistrz
Bombaju sir Bartlet Frer w latach szeÊçdziesiàtych XIX w. Znu˝onych
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upa∏em Europejczyków przyciàga∏o tu rzeÊkie górskie powietrze, 
ni˝sze temperatury i mniejsza iloÊç opadów, nawet w porze monsunu.
Dodatkowà atrakcjà by∏a wspania∏a roÊlinnoÊç i ciekawe ukszta∏towa-
nie powierzchni. Nic dziwnego, ˝e miejscowoÊç szybko si´ zaludni∏a
i w latach wojny liczy∏a oko∏o 3 tys. mieszkaƒców, zasiedlajàcych liczne
wille ukryte wÊród bogatej roÊlinnoÊci. 

Do Panchgani kierowano Polaków powa˝nie chorych na gruêlic´
lub nià zagro˝onych. Lokowano ich w sanatorium „Bel-Air”, gdzie na
ogó∏ dzi´ki troskliwej opiece medycznej powracali do zdrowia, po czym
przenosili si´ do willi „Laxmi”, przeznaczonej dla rekonwalescentów.
Tu przebywali równie˝ ozdrowieƒcy z innych osiedli polskich oraz urlo-
powicze szukajàcy wytchnienia od upa∏ów Bombaju czy Karachi.

Ogólnà piecz´ nad uchodêcami polskimi przebywajàcymi w Panch-
gani roztacza∏ OÊrodek Polski ulokowany w willi „Maunt Mary”. Pra-
cownicy oÊrodka utrzymywali sta∏y kontakt z chorymi i ozdrowieƒcami,
organizowali ich czas wolny od zabiegów leczniczych, dbali o nale˝yty
przebieg kuracji. Prowadzono tak˝e polskà jad∏odajni´, cieszàcà si´
wielkà popularnoÊcià, gdy˝ nie wszyscy Polacy gustowali w kuchni an-
gielskiej czy hinduskiej. Strawy duchowej dostarcza∏a natomiast czytel-
nia OÊrodka, dysponujàca sporym ksi´gozbiorem i czasopismami wyda-
wanymi w Londynie lub w Indiach19.

Wspomnieç nale˝y równie˝ o Polakach w Bombaju. Co prawda mia-
sto to nie by∏o przewidywane na miejsce osiedlenia uchodêców pol-
skich, ale z tej racji, ˝e znajdowa∏y si´ tam urz´dy i placówki opiekuƒ-
cze podleg∏e rzàdowi Rzeczypospolitej Polskiej, sta∏o si´ powa˝nym
oÊrodkiem ˝ycia polskiego. Przebywa∏o tam na sta∏e kilkadziesiàt osób
zatrudnionych w konsulacie, Delegaturze MPiOS oraz PCK. Charakte-
rystycznà cechà tej zbiorowoÊci by∏ du˝y odsetek m´˝czyzn, niespotyka-
ny w innych osiedlach uchodêców, na ogó∏ silnie sfeminizowanych.

Po∏owa 1943 r. to okres, kiedy ostatecznie ukszta∏towa∏ si´ system
osiedli i obozów uchodêców polskich w Indiach. Obozy przejÊciowe
w Country Club Camp i Malir mia∏y z za∏o˝enia charakter tymczasowy,
a ich funkcjonowanie uzale˝nione by∏o od przebiegu ewakuacji ludno-
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Êci polskiej z Iranu. Poczàtkowe zamiary szybkiego przewiezienia
uchodêców do sta∏ych osiedli w Afryce i innych krajach, jak wiemy, nie
zosta∏y zrealizowane, co automatycznie przed∏u˝y∏o ˝ywot obozów
tranzytowych. Sprzyja∏o to rozbudowie infrastruktury i tym samym po-
prawie warunków bytowych przebywajàcych tam Polaków. Osiedla sta-
∏e w Balachadi i Valivade mia∏y odmienny charakter. Nie cià˝y∏o na
nich pi´tno tymczasowoÊci w tak du˝ym stopniu jak na obozach przej-
Êciowych, co sprzyja∏o stabilizacji, stwarza∏o d∏u˝szà perspektyw´ trwa-
nia, czyni∏o realnymi zabiegi zmierzajàce do rozwijania ró˝nych przeja-
wów aktywnoÊci spo∏eczeƒstwa polskiego, zw∏aszcza w dziedzinie
oÊwiatowej i kulturalnej.

W koƒcu sierpnia 1943 r. w Indiach przebywa∏o ogó∏em 5576 uchodê-
ców polskich. Najwi´kszym osiedlem by∏o Valivade utworzone zaledwie
dwa miesiàce wczeÊniej. Skupi∏a si´ tu blisko po∏owa wszystkich uchodê-
ców. W Balachadi i Panchgani przebywa∏y g∏ównie dzieci – 554 i 48 osób,
a w Bombaju 30 osób. W obozach tranzytowych w Karachi i Malir ocze-
kiwa∏o na dalsze decyzje co do swych losów 2418 Polaków.

Sygnalizowane ju˝ uprzednio zró˝nicowanie skupisk ludnoÊci pol-
skiej wyra˝a∏o si´ równie˝ w odmiennoÊciach ich organizacji i ustroju
administracji sprawujàcej tam w∏adz´. Wspomniano ju˝, i˝ w∏adze bry-
tyjskie niech´tnie by∏y ustosunkowane do idei samorzàdnoÊci w oÊrod-
kach uchodêczych, uwa˝ajàc, ˝e prowadzi to do parali˝u administracji
osiedlowej. Nie mog∏y jednak zupe∏nie pominàç udzia∏u czynnika spo-
∏ecznego w zarzàdzaniu, gdy˝ rodzi∏o to napi´cia, czego przyk∏adem by-
∏y chocia˝by zatargi w obozach tranzytowych.

Charakterystyk´ ustroju w∏adz obozów i osiedli uchodêców polskich
w Indiach w fazie stabilizacji zacznijmy od Country Club Camp. Przez
ca∏y okres jego istnienia utrzymywa∏a si´ tu angielska komendantura
obozu z mjr. S.A. Allanem na czele. Sprawowa∏ on w∏adz´ przy pomo-
cy kilkunastu wojskowych angielskich i Polaków rekrutujàcych si´
z grona uchodêców. W∏adze polskie reprezentowane by∏y przez wice-
konsula Gruj´, oddelegowanego z Bombaju, a potem Ekspozytur´ De-
legatury MPiOS. Z biegiem czasu, w toku praktycznej dzia∏alnoÊci, wy-
tworzy∏ si´ podzia∏ zadaƒ pomi´dzy administracjà brytyjskà a polskà.
Anglicy odpowiadali za administracj´ ogólnà, stan sanitarny, wy˝ywie-
nie, bezpieczeƒstwo, poczt´ i stan budynków, natomiast Polacy mieli
w swych wy∏àcznych kompetencjach szkolnictwo, kultur´, zaopatrzenie
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w odzie˝, dobór personalny odchodzàcych transportów i ∏àcznoÊç z in-
nymi oÊrodkami uchodêczymi. W niektórych sprawach, na przyk∏ad
dyscypliny i bezpieczeƒstwa, Brytyjczycy konsultowali si´ z w∏adzami
polskimi, aby w por´ uniknàç jakichkolwiek konfliktów. 

Trzeba stwierdziç, ˝e komendant obozu, kapitan, a potem major 
Allan okaza∏ si´ zdolnym i energicznym administratorem i od poczàt-
ku potrafi∏ nawiàzaç przyjazny kontakt z uchodêcami. Zacytujmy oce-
n´ jego dzia∏alnoÊci zawartà w oficjalnym raporcie delegata MPiOS dla
ministra Jana Staƒczyka. „Z osobistych, bezpoÊrednich obserwacji
w terenie z przyjemnoÊcià musz´ stwierdziç, ˝e kapitan Allan, który 
objà∏ funkcj´ komendanta w drugim miesiàcu istnienia obozu, pe∏ni
swe obowiàzki z du˝ym zrozumieniem i z ogromnym oddaniem si´ na-
szej sprawie. Prac´ swà pokocha∏ i aczkolwiek w ci´˝kich warunkach,
pe∏ni jà z powodzeniem”. Pochwa∏y pod adresem komendanta Country
Club Camp znajdujemy tak˝e na ∏amach „Polaka w Indiach”, gdzie
podkreÊlono, ˝e mjr Allan nieêle opanowa∏ j´zyk polski, co znakomicie
u∏atwia∏o mu kontakty z uchodêcami20.

Na nieco innych zasadach funkcjonowa∏ obóz w Malir. W∏adze 
polskie stara∏y si´ nadaç mu organizacj´, która by∏aby wzorcem dla pla-
nowanego osiedla sta∏ego w Ksi´stwie Kolhapur. Ustanowiono tam
urzàd starosty, co do którego jednak niewiele dziÊ wiadomo z braku od-
powiednich materia∏ów êród∏owych. Nie wiadomo równie˝, jak uk∏ada-
∏y si´ jego stosunki z Brytyjczykami, nie ulega natomiast wàtpliwoÊci, i˝
pierwszy starosta obozu kpt. W∏adys∏aw Jagie∏∏owicz dysponowa∏ du˝à
swobodà w podejmowaniu decyzji i mo˝liwoÊciami swobodnego dobo-
ru wspó∏pracowników.

Pierwsze z osiedli sta∏ych, Balachadi, zarzàdzane by∏o od poczàtku
przez polskiego komendanta, ks. Franciszka Plut´, który dysponowa∏
pracownikami zajmujàcymi si´ sprawami szkolnymi, opiekà zdrowotnà,
zaopatrzeniem osiedla w ˝ywnoÊç i odzie˝. Do najbli˝szych wspó∏pra-
cowników ks. Pluty nale˝a∏a jego zast´pczyni Jadwiga Rozwadowska,
prowadzàce sprawy oÊwiatowo-wychowawcze panie Skórzyƒska i Skar-
˝yƒska oraz zajmujàce si´ sprawami gospodarczymi panie Tarnogrodz-
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ka i Morozowa. Sprawy sanitarne i medyczne pozostawa∏y w gestii
dwóch cudzoziemek, Hinduski dr Ashani i obywatelki czeskiej dr Olgi
Wiener. Rola czynnika spo∏ecznego w osiedlu nie by∏a nigdy znaczàca,
gdy˝ przewa˝a∏y tam dzieci, a Delegatura MPiOS w Bombaju zaleca∏a
jedynie powo∏anie samorzàdu uczniowskiego. Funkcj´ ∏àcznika z rzà-
dem kolonialnym i maharad˝à w Jamnagar pe∏ni∏, przebywajàcy stale
na miejscu oficer brytyjski. Jego rola polega∏a na reprezentowaniu
w∏adz brytyjskich w pracach nad bud˝etem osiedla i wyp∏acaniu pol-
skiemu komendantowi odpowiednich funduszy przeznaczonych na bie-
˝àce wydatki21. 

Najbardziej rozbudowanà, dwustopniowà administracj´ mia∏o osie-
dle w Valivade. Podzielono je na pi´ç dzielnic, a na czele zarzàdu ka˝-
dej z nich sta∏ kierownik, któremu podlega∏ zast´pca, szefowie oddzia-
∏ów Stra˝y Obywatelskiej i Stra˝y Po˝arnej oraz pracownik do spraw
sanitarnych. Na czele zarzàdu ca∏ego osiedla sta∏ starosta, dysponujà-
cy rozbudowanym aparatem urz´dniczym – kancelarià i referatami:
kulturalno-oÊwiatowym, rodzin wojskowych, ewidencji, s∏u˝by zdro-
wia, gospodarki, techniczno-budowlanym i wychowania fizycznego.
Ponadto podlega∏a mu Stra˝ Obywatelska, Stra˝ Po˝arna i poczta. Sta-
rosta kierowa∏ ca∏okszta∏tem spraw osiedla, by∏ wyrazicielem intere-
sów jego mieszkaƒców wobec Delegatury MPiOS w Bombaju oraz
w∏adz brytyjskich. T́  wa˝nà funkcj´ pe∏ni∏ od momentu powstania
osiedla a˝ do 18 listopada 1945 r. by∏y starosta z Malir, kpt. Jagie∏∏o-
wicz, który wykaza∏ si´ na tym stanowisku talentem dobrego admini-
stratora.

Od poczàtku 1944 r. rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç Komitet Uchodêstwa Pol-
skiego, stanowiàcy rodzaj samorzàdu o ograniczonych kompetencjach.
Odgrywa∏ on rol´ konsultacyjnà, opiniotwórczà i kontrolnà. W jego ra-
mach utworzono dwie komisje: porzàdkowà i rewizyjnà. Ta ostatnia
mia∏a prawo prowadzenia kontroli finansowej i gospodarczej wszystkich
dzia∏ów pracy i instytucji w Valivade. W∏adze angielskie reprezentowa-
ne by∏y przez komendantur´, na której czele sta∏ poczàtkowo pp∏k A.B.
C. Neate, póêniej pp∏k D.S. Bhalli, a w koƒcowym okresie istnienia osie-
dla M. Button. Podzia∏ kompetencji pomi´dzy administracjà polskà
a angielskà nie jest dok∏adnie ukazany w êród∏ach. Sadziç mo˝na, i˝ Bry-
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tyjczyków interesowa∏a g∏ównie strona finansowa funkcjonowania osie-
dla polskiego, mniej natomiast ingerowali w jego ˝ycie wewn´trzne22. 

Kilkutysi´czna rzesza polskich uchodêców w Indiach wymaga∏a sta-
∏ej i wszechstronnej opieki ze strony w∏adz polskich. Celowi temu s∏u-
˝y∏o kilka instytucji polskich, utworzonych jeszcze przed wojnà lub
w czasie jej trwania, specjalnie z myÊlà o pomocy dla polskiej ludnoÊci
cywilnej.

Na miejscu w Bombaju funkcjonowa∏ Konsulat Generalny RP,
utworzony jeszcze w 1933 r., g∏ównie z myÊlà o ochronie interesów pol-
skich importerów indyjskiej bawe∏ny. Na jego czele od poczàtku sta∏ 
dr Eugeniusz Banasiƒski. Urodzony w Kielcach w 1887 r. studiowa∏
w szwajcarskim Fryburgu, mi´dzy innymi pod kierunkiem prof. Ignace-
go MoÊcickiego. Po studiach odda∏ si´ pracy naukowej i uzyska∏ dokto-
rat z fizyki. Wybuch I wojny Êwiatowej zasta∏ go w Polsce, a wojenne 
losy rzuci∏y go na Daleki Wschód. Po rewolucji w Rosji wyjecha∏ do
Harbinu w Mand˝urii, gdzie pracowa∏ w polskiej szkole i w anglo-ame-
rykaƒskiej firmie ubezpieczeniowej. W 1923 lub 1924 r. wyjecha∏ do 
Japonii, gdzie otrzyma∏ posad´ w Ambasadzie RP w Tokio. Do kraju
wróci∏ w 1931 r., aby w dwa lata póêniej objàç funkcj´ konsula RP
w Bombaju23.

Konsulat Generalny RP w Bombaju odegra∏ wa˝nà rol´ zw∏aszcza
w poczàtkowym okresie nap∏ywu Polaków na subkontynent indyjski.
Jak ju˝ wspomniano, konsul Eugeniusz Banasiƒski by∏ inicjatorem
i sprawnym realizatorem akcji pomocy materialnej dla rodaków
w Zwiàzku Sowieckim, a ponadto przyczyni∏ si´ do sprowadzenia
pierwszej partii sierot drogà làdowà z Aszhabadu do Bandry. Tak˝e
póêniej aktywnoÊç konsulatu na rzecz uchodêców by∏a bardzo du˝a,
zw∏aszcza w zakresie kontaktów z w∏adzami brytyjskimi i Hindusami.
Dodaç trzeba, ˝e konsulat bombajski pe∏ni∏ w sprawach uchodêczych
funkcj´ ponadregionalnà, koordynujàc prac´ placówek polskich w kra-
jach, dokàd kierowani byli Polacy przez obozy tranzytowe Country
Club Camp i Malir. Konsul Banasiƒski ∏àczy∏ s∏u˝b´ dyplomatycznà
z pracà spo∏ecznà w Polskim Czerwonym Krzy˝u, pe∏niàc funkcj´ 
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kierownika miejscowej Delegatury PCK. Powsta∏a ona w Bombaju
w lutym 1941 r. i wielce zas∏u˝y∏a si´ w dziele organizowania pomocy
dla Polaków. Konsul, poch∏oni´ty innymi zadaniami wkrótce przekaza∏
obowiàzki delegata swej ˝onie Kirze, która piastowa∏a t´ funkcj´ do
paêdziernika 1944 r., kiedy zastàpi∏ jà Micha∏ Go∏awski. Delegatura
PCK w Bombaju wraz z konsulatem by∏a g∏ównym organizatorem eks-
pedycji z pomocà dla Polaków w Rosji, a emblematy czerwonokrzyskie
zdobi∏y samochody wiozàce ˝ywnoÊç, odzie˝ i lekarstwa. PCK roztoczy∏
równie˝ bezpoÊrednià opiek´ nad sierociƒcem w Bandrze, a póêniej
tak˝e nad obozami w Karachi.

Od 1942 r. w akcji pomocy na rzecz polskich uchodêców uczestni-
czy∏o Ministerstwo Pracy i Opieki Spo∏ecznej, ale rola Delegatury PCK
nadal by∏a du˝a. Dzi´ki darom pochodzàcych od ró˝nych rzàdów i in-
stytucji oraz osób prywatnych zgromadzono znaczne zapasy lekarstw
i materia∏ów sanitarnych, które zu˝ywano na miejscu lub te˝ wysy∏ano
do oÊrodków polskich w Afryce. Przesy∏ki te korzysta∏y ze zwolnienia
z op∏at przewozowych na indyjskich liniach kolejowych, jak równie˝ na
statkach morskich, co znakomicie potania∏o ekspedycj´ pomocy.

Wa˝nym rozdzia∏em wojennej dzia∏alnoÊci indyjskiej Delegatury
PCK by∏y dzia∏ania na rzecz dzieci i chorych. Ze zgromadzonych fun-
duszy urzàdzano bo˝onarodzeniowe „Gwiazdki” i inne okolicznoÊcio-
we imprezy dla najm∏odszych uchodêców. Do czasu utworzenia, w ra-
mach Delegatury MPiOS, referatu s∏u˝by zdrowia PCK troszczy∏ si´
o chorych, umieszcza∏ ich w miejscowych szpitalach, kierowa∏ i dowozi∏
na badania i zabiegi. Poniewa˝ liczba chorych zawsze by∏a du˝a, po-
wsta∏ projekt utworzenia polskiego szpitala w Bombaju. Wymaga∏o to
oczywiÊcie znacznych Êrodków finansowych, które zdobyto dzi´ki po-
mocy amerykaƒskiej organizacji charytatywnej National Catholic We-
lfare Conference – NCWC, instytucji dobroczynnych w Bombaju i do-
tacji Zarzàdu G∏ównego PCK w Londynie. Ogólny koszt przebudowy
budynku przeznaczonego na szpital i jego pe∏ne wyekwipowanie wy-
niós∏ 56 tys. rupii, z czego dwie trzecie pokry∏a NCWC.

Szpital oddano do u˝ytku 1 czerwca 1944 r. By∏a to stosunkowo nie-
wielka placówka medyczna z 45 ∏ó˝kami, wyposa˝ona mi´dzy innymi
w sal´ operacyjnà i ambulatorium. Szpital by∏ przeznaczony w pierw-
szym rz´dzie dla Polaków z osiedli i obozów indyjskich, znajdowali
w nim pomoc medycznà tak˝e cz∏onkowie za∏óg statków polskich zawi-
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jajàcych do Bombaju, a nawet, w miar´ wolnych miejsc, równie˝ obcokra-
jowcy. Personel szpitala stanowi∏ kierownik dr J. Bazergan, jego asystent
i szeÊç sióstr PCK. W razie potrzeby do szpitala przybywali wybitni leka-
rze-specjaliÊci z klinik bombajskich i bezp∏atnie udzielali porad, a nawet
wykonywali skomplikowane zabiegi. A˝ siedemnastu lekarzy z Bombaju
zaoferowa∏o bezp∏atne Êwiadczenie us∏ug dla ludnoÊci polskiej.

Du˝ym osiàgni´ciem PCK by∏o równie˝ wykszta∏cenie sporej grupy
pomocniczego personelu medycznego. Dzi´ki temu szpitale polskie
w Bombaju i osiedlach mia∏y wy∏àcznie polskie piel´gniarki.

Delegatura PCK w Bombaju w miar´ swych mo˝liwoÊci stara∏a si´
przyjÊç z pomocà rodakom w Zwiàzku Sowieckim nawet po zakoƒcze-
niu ewakuacji wojska i ludnoÊci cywilnej. Na wskazane przez uchodê-
ców adresy kierowano indywidualne paczki ˝ywnoÊciowe i odzie˝owe.
Nie zapominano równie˝ o Polakach pod okupacjà niemieckà. Groma-
dzono pieniàdze i paczki przeznaczone dla kraju, wysy∏ane nast´pnie
za poÊrednictwem londyƒskiej centrali PCK. Wielkà akcj´ pomocy ma-
terialnej dla spo∏eczeƒstwa polskiego podj´to w okresie trwania po-
wstania warszawskiego. Delegatura PCK zwróci∏a si´ wówczas z ape-
lem do spo∏ecznoÊci polskiej w Indiach i do miejscowej ludnoÊci
o pomoc finansowà dla ofiar wojny. Zgromadzone pieniàdze, w sumie
21 042 rupie, przekazano do Zarzàdu G∏ównego PCK.

Du˝e zas∏ugi po∏o˝y∏ PCK w nawiàzywaniu korespondencji uchodê-
ców polskich z rodzinami. W pierwszym rz´dzie dà˝ono do nawiàzywa-
nia i utrzymywania Êcis∏ego i serdecznego kontaktu z ˝o∏nierzami pol-
skimi, zw∏aszcza z II Korpusu Polskich Si∏ Zbrojnych, gdzie tak wielu
by∏o ojców, braci i synów osób przebywajàcych w obozach i osiedlach
uchodêczych. Wysy∏ano podarunki dla rannych, a m∏odzie˝ szkolna pi-
sa∏a kartki z ˝yczeniami z okazji Êwiàt. Nie trzeba przekonywaç, jak
wielki to mia∏o wp∏yw na nastroje w wojsku. Biuro Delegatury PCK,
poÊredniczàc w korespondencji do Zwiàzku Sowieckiego, okupowane-
go kraju i oddzia∏ów polskich walczàcych na frontach, u∏atwia∏o odszu-
kanie wielu osób, które utraci∏y kontakt z bliskimi24. 

Pewnà rol´ w ˝yciu uchodêców polskich odgrywa∏o Zjednoczenie
Polaków w Indiach. Za∏o˝yli je Polacy, którzy dotarli tu ró˝nymi droga-
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mi, jeszcze przed przybyciem uchodêców ze Zwiàzku Sowieckiego.
Skupieni byli g∏ównie w Bombaju, gdzie w poczàtkach 1941 r. powsta∏
Zwiàzek Polaków w Indiach, który nie potrafi∏ jednak skonsolidowaç
ca∏ego polskiego Êrodowiska. W 1941 r. dosz∏o w nim do roz∏amu i po-
wstania Zjednoczenia Polaków w Indiach, uznanego przez konsulat
polski w Bombaju i Âwiatowy Zwiàzek Polaków za organizacj´ repre-
zentujàcà wszystkich obywateli polskich w Indiach.

Dzia∏alnoÊç nowego stowarzyszenia mia∏a na celu aktywizacj´ ˝ycia
spo∏eczno-kulturalnego miejscowych Polaków oraz udzielenie im
wszechstronnej pomocy. ZPwI nie stroni∏o te˝ od dzia∏alnoÊci o cha-
rakterze politycznym, a jego dzia∏acze w∏àczyli si´ do propagowania
idei konfederacji Êrodkowoeuropejskiej z udzia∏em Polski i Czechos∏o-
wacji. Nawiàzano kontakty z przebywajàcymi w Indiach Czechami
i S∏owakami opowiadajàcymi si´ za Êcis∏ymi zwiàzkami z Polskà i powo-
∏ano Komitet Wspó∏pracy Polsko-Czechos∏owackiej, który ustanowi∏
swoich delegatów w wi´kszych miastach Indii, organizujàcych tam licz-
ne imprezy i odczyty. Zw∏aszcza artystyczne przedsi´wzi´cia ZPwI by∏
na wysokim poziomie, a to dzi´ki uczestnictwu w nich wybitnych pol-
skich aktorek i piosenkarek – Hanki Ordonówny i Leny ˚elichowskiej.
Niestety, z czasem wspó∏praca z obywatelami Republiki Czechos∏owac-
kiej os∏ab∏a na skutek wycofywania si´ emigracyjnego rzàdu Edwarda
Benesza z koncepcji federacyjnych.

Zarzàd Zjednoczenia Polaków w Indiach blisko wspó∏pracowa∏ z De-
legaturà PCK, zw∏aszcza w akcjach charytatywnych na rzecz Polaków
w Rosji. Cz∏onkinie Ko∏a Kobiet przy ZPwI zajmowa∏y si´ wspólnie
z PCK szyciem bielizny i ubraƒ dla rodaków w Zwiàzku Sowieckim i dla
jeƒców wojennych w Niemczech. Wiele uwagi poÊwi´ci∏y tak˝e pierwszej
grupie polskich sierot przyby∏ych z Aszhabadu do Bandry. Cz∏onkowie
Zjednoczenia Polaków w Indiach propagowali polskie cele wojny wÊród
spo∏eczeƒstwa hinduskiego i miejscowych w∏adz kolonialnych. Starano
si´ podkreÊlaç znaczenie Polski jako najwierniejszego i najstarszego
alianta Imperium Brytyjskiego i ukazaç ogrom cierpieƒ narodu polskie-
go pod okupacjà niemieckà. Z myÊlà o dotarciu do jak najszerszego 
kr´gu odbiorców zacz´to wydawaç miesi´cznik „Polish News”, którego
nak∏ad z poczàtkowych 150 egzemplarzy wzrós∏ do 1200.

Zjednoczenie nie obj´∏o swym wp∏ywem wszystkich Polaków 
w Indiach. Poza jego zasi´giem znalaz∏a si´ wi´kszoÊç uchodêców 
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przyby∏ych ze Zwiàzku Sowieckiego, mieszkajàcych w obozach tranzyto-
wych i osiedlach sta∏ych. By∏o to o tyle zrozumia∏e, ˝e stanowili oni 
odr´bnà, zamkni´tà i zorganizowanà spo∏ecznoÊç. Po Ja∏cie sytuacja
zmieni∏a si´ o tyle, ˝e wi´kszoÊç Polaków uzna∏a potrzeb´ skupienia si´
wokó∏ ZPwI. Kilka miesi´cy póêniej nastàpi∏o wycofanie uznania dla rzà-
du polskiego przez mocarstwa zachodnie i zwiàzana z tym likwidacja
konsulatu i Delegatury MPiOS, co dodatkowo przyczyni∏o si´ do wzro-
stu popularnoÊci Zjednoczenia Polaków w Indiach jako jedynej organi-
zacji reprezentujàcej ludnoÊç polskà25.

Najwi´kszà rol´ w ˝yciu uchodêców polskich w Indiach odegra∏a
jednak bezsprzecznie Delegatura MPiOS, powo∏ana do ˝ycia w ostat-
nich dniach maja 1943 r. Zakres jej kompetencji oraz struktur´ organi-
zacyjnà omówiono na konferencji 29 maja 1943 r. w Bombaju w obec-
noÊci ministra Staƒczyka, konsula Banasiƒskiego oraz przedstawicieli
MPiOS w Indiach, Kiry Banasiƒskiej i Wiktora Styburskiego. Obecni
te˝ byli: delegat MPiOS w Teheranie Franciszek Haluch oraz sekretarz
ministra P. W∏odarkiewicz. Ustalono wówczas, ˝e Delegatura MPiOS
w Bombaju b´dzie kierowana przez okres najbli˝szych miesi´cy przez
Styburskiego, przeniesionego z Teheranu. Jego zast´pcami mianowano
A. Pajàka i Kir´ Banasiƒskà, przy czym ten pierwszy mia∏ przygotowaç
si´ do obj´cia w przysz∏oÊci funkcji delegata wobec spodziewanego po-
wrotu Styburskiego do pracy w Banku Polskim. Kira Banasiƒska, tak
dobrze radzàca sobie w kontaktach z miejscowymi w∏adzami wojskowy-
mi i administracyjnymi, mia∏a nadal pe∏niç funkcj´ ∏àcznika z Anglika-
mi i Hindusami. W sprawie struktury organizacyjnej Delegatury posta-
nowiono, ˝e b´dzie sk∏ada∏a si´ z Biura Centralnego, sekretariatu oraz
dzia∏ów: rachunkowo-kasowego, s∏u˝by zdrowia, szkolnictwa, kultural-
no-oÊwiatowego, zaopatrzenia i zatrudnienia oraz Komisji Rewizyjnej.
Nadto powo∏ano ekspozytur´ w Karachi w celu ÊciÊlejszego kontaktu
z uchodêcami w obozach przejÊciowych.

Uregulowano tak˝e zasady finansowania dzia∏alnoÊci Delegatury
MPiOS. Bie˝àce wydatki pokrywaç mia∏ rzàd polski w Londynie, natomiast
utrzymanie osiedli polskich mia∏o pozostawaç w gestii w∏adz kolonialnych26.
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25 Jak powsta∏o Zjednoczenie Polaków w Indiach, „Polak w Indiach”, maj 1946.
26 HI, MSZ, 689, Protokó∏ z konferencji odbytej 29 V 1943 r. w Bombaju w sprawach organi-
zacji aparatu opieki nad uchodêcami na terenie Indii.
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Poniewa˝ ogó∏ wydatków na utrzymanie uchodêców pokrywa∏, na rachunek
w∏adz polskich, rzàd Indii, jego przedstawiciele zastrzegli sobie prawo do
ingerencji w zagadnienia gospodarki i zaopatrzenia osiedli. Z tego te˝ po-
wodu ka˝da pozycja bud˝etu mia∏a byç uzgodniona przez Delegatur´
MPiOS z rzàdem indyjskim w Delhi. Nieuniknione by∏y w tej sytuacji kon-
trowersje w sprawie wysokoÊci wydatków na poszczególne cele. Przyk∏adem
niezrozumienia przez w∏adze kolonialne specyfiki potrzeb uchodêców pol-
skich by∏y dyskusje o wydatkach na szkolnictwo i dzia∏alnoÊç kulturalnà.
Strona polska zaproponowa∏a przyznanie sumy 5 tys. rupii miesi´cznie na
oÊwiat´ pozaszkolnà i kultur´. Urz´dnicy indyjscy wyrazili zdziwienie, ˝e
Polacy zamierzajà wydawaç pieniàdze na tak ma∏o wa˝ne cele i podkreÊlili,
i˝ w innych obozach uchodêców na terenie Indii nie przewiduje si´ podob-
nych wydatków. Wywiàza∏a si´ zasadnicza dyskusja w tej sprawie, przy czym
przedstawiciele rzàdu indyjskiego obstawali przy swym stanowisku, argu-
mentujàc, i˝ nie mo˝na stwarzaç dla uchodêców polskich lepszych warun-
ków ni˝ dla obywateli indyjskich czy brytyjskich. Polacy wskazywali nato-
miast na zasadnicze ró˝nice zachodzàce pomi´dzy uchodêcami ze Zwiàzku
Sowieckiego a Anglikami czy te˝ Hindusami. PodkreÊlano, ˝e spo∏ecznoÊç
polska zosta∏a dotkni´ta szczególnie ci´˝kimi represjami, stanowi∏a zbioro-
woÊç prawie wy∏àcznie sierot i kobiet, wymagajàcych szczególnie troskliwej
opieki, stàd tak wielka rola oÊwiaty i kultury w przywróceniu tych ludzi do
normalnego ˝ycia. Wynikiem wymiany poglàdów by∏ telegram rzàdu delhij-
skiego do Londynu z zapytaniem, w jakim zakresie ̋ yczenia i postulaty stro-
ny polskiej mogà byç zaspokojone27.

Nie wiadomo, jaka by∏a odpowiedê rzàdu brytyjskiego, ale znajàc sy-
tuacj´ w obozach i osiedlach polskich, mo˝na przyjàç, i˝ postulaty pol-
skie zosta∏y w wi´kszoÊci przyj´te. Swobod´ dzia∏ania Delegatury
MPiOS w sferze finansowej poszerza∏o macierzyste ministerstwo
w Londynie, przekazujàc jej bezpoÊrednio pewne fundusze pozwalajà-
ce nie tylko pokryç koszty jej funkcjonowania – o czym by∏ ju˝ mowa –
ale tak˝e na dodatkowe zakupy, na przyk∏ad odzie˝y, ksià˝ek, oraz na
op∏acenie etatów pracowników kulturalno-oÊwiatowych.

Nietypowa sytuacja pod wzgl´dem finansowym panowa∏a w obo-
zach tranzytowych, których utrzymanie pokrywa∏y wojskowe w∏adze
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27 HI, MSZ, 194, Wyciàg ze sprawozdania z dzia∏alnoÊci Delegatury MPiOS na terenie Indii
za czas do koƒca maja 1943 r.
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brytyjskie. Delegatura MPiOS z w∏asnych Êrodków op∏aca∏a jedynie
prace kulturalno-oÊwiatowe i duszpasterstwo.

Potrzeby bytowe polskich uchodêców w Indiach zaspokajane by∏y
w sposób odpowiadajàcy specyfice poszczególnych skupisk. W Valivade
– jak ju˝ wspomniano – wprowadzono system gospodarstw indywidual-
nych, polegajàcy na tym, ˝e poszczególne rodziny otrzymywa∏y zasi∏ek
na zakup ˝ywnoÊci. Rola w∏adz osiedla ogranicza∏a si´ do odpowiedniej
organizacji i kontroli rynku towarów spo˝ywczych oraz pomocy udzie-
lanej s∏abowitym lub niezamo˝nym, którzy mieli trudnoÊci z wy˝ywie-
niem si´ z samego zasi∏ku. W obozach przejÊciowych w Karachi i Malir
oraz w Balachadi i Panchgani uchodêcy otrzymywali po˝ywienie ze
wspólnej kuchni. Przyj´cie wzorów z Valivade by∏o tu niemo˝liwe z ra-
cji tymczasowego charakteru obozów (Karachi, Malir) albo dlatego ˝e
zamieszkiwa∏y je w wi´kszoÊci dzieci (Balachadi).

Zaopatrzenie w odzie˝ odbywa∏o si´ za poÊrednictwem osiedlowych
i obozowych magazynów. W poczàtkach 1944 r. przeprowadzono an-
kiet´, w której uchodêcy wyrazili ˝yczenie pobierania zasi∏ku odzie˝o-
wego w gotówce. Wprowadzono go w Valivade, wynosi∏ 60 rupii.

Dzia∏ Zaopatrzenia i Zatrudnienia Delegatury MPiOS w Indiach na-
potyka∏ du˝e trudnoÊci w zdobywaniu produktów i towarów niezb´dnych
do normalnego funkcjonowania obozów i osiedli. W warunkach wojen-
nych rynek by∏ ograniczany ró˝norodnymi i szczegó∏owymi przepisami,
a pierwszeƒstwo zawsze mia∏y zamówienia wojskowe. Wszystkie wi´ksze
zakupy na potrzeby ludnoÊci polskiej dokonywane by∏y przez specjalnà
komisj´ sk∏adajàcà si´ z pracowników Delegatury i przedstawicieli
uchodêców. Zaproszono do niej tak˝e rzeczoznawców Supply Depart-
ment i War Department rzàdu indyjskiego. Wskazywali oni firmy, w któ-
rych po cenach kontrolowanych dokonywano zakupów. Poniewa˝ zdarza-
∏y si´ braki w zaopatrzeniu sklepów, wiele towarów trzeba by∏o szukaç na
odleg∏ej prowincji, cz´sto w ogóle nie mo˝na ich by∏o dostaç, a ju˝ zaku-
pione nieraz nie nadchodzi∏y na czas. Zdarza∏o si´ i tak, i˝ zamówione
he∏my tropikalne dostarczano dopiero podczas ulew, podczas gdy p∏asz-
cze nieprzemakalne i buty gumowe w porze suchej. Wywo∏ywa∏o to nie-
kiedy krytyczne komentarze uchodêców, niedostatecznie orientujàcych
si´ w trudnoÊciach, jakie napotyka∏a Delegatura MPiOS28. 
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28 G.J., Polska opieka spo∏eczna w Indiach, „Polak w Indiach”, kwiecieƒ 1946.
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Jednym z najwa˝niejszych zadaƒ Delegatury MPiOS by∏a opieka
zdrowotna nad uchodêcami. By∏ to problem bardzo palàcy i skompliko-
wany z racji ogólnie z∏ego stanu zdrowia ludnoÊci polskiej oraz specy-
ficznego klimatu Indii, który przyczynia∏ si´ do zaostrzenia starych do-
legliwoÊci i schorzeƒ, a ponadto wymaga∏ zmiany dotychczasowych
przyzwyczajeƒ kulinarnych i wi´kszej dba∏oÊci o higien´. Negatywny
wp∏yw klimatu tropikalnego na zdrowie polskich uchodêców by∏ niewàt-
pliwy, chocia˝ zasadniczych przyczyn ich z∏ej kondycji fizycznej szukaç
nale˝y w ci´˝kich prze˝yciach w okresie pobytu w Zwiàzku Sowieckim. 

Najbardziej zauwa˝alnym symptomem z∏ego znoszenia klimatu
przez Polaków by∏a s∏aba odpornoÊç na ró˝nego rodzaju choroby, 
typowe dla obszarów podzwrotnikowych. Cz´ste nawroty malarii 
tak u dzieci, jak i u doros∏ych, biegunki, niekiedy o przewlek∏ym prze-
biegu, pora˝enia s∏oneczne i przegrzania os∏abia∏y wycieƒczone ju˝ 
poprzednio organizmy. Wielkim problemem by∏o szybkie psucie si´ ar-
tyku∏ów spo˝ywczych, plaga much i innych owadów, i to o ka˝dej 
porze roku, co sprzyja∏o wszelkim zaburzeniom uk∏adu trawiennego,
zw∏aszcza u dzieci. O skali zagro˝enia zdrowotnego uchodêców 
polskich Êwiadczy fakt, i˝ jeszcze kilka lat po przybyciu do Indii 
zachorowalnoÊç w osiedlach by∏a bardzo wysoka. Wed∏ug danych za
okres od po∏owy 1946 do po∏owy 1947 r. na ogólnà liczb´ oko∏o 4500
uchodêców, ponad 2300 korzysta∏o z opieki szpitalnej, z tego tysiàc dzie-
ci do lat 16. Najcz´Êciej notowanymi chorobami by∏y, obok wspomnia-
nych ju˝ malarii, biegunek i pora˝eƒ s∏onecznych, tak˝e dur brzuszny,
paratyfus, anemia wtórna i goràczki tropikalne29. Lekarze zgodnie zale-
cali przeniesienie uchodêców na tereny o znoÊniejszym klimacie, nieste-
ty nie by∏o to mo˝liwe i jedyne co mo˝na by∏o zrobiç, to otoczyç chorych
jak najlepszà opiekà medycznà.

Wydzia∏ S∏u˝by Zdrowia Delegatury MPiOS sk∏ada∏ si´ z oÊmiu 
lekarzy i farmaceuty, oddelegowanych przez polskie w∏adze wojskowe.
Najwi´kszà uwag´ zwracano na sytuacj´ zdrowotnà w obozach 
o najtrudniejszych warunkach klimatycznych, a wi´c w Karachi i Bala-
chadi. Pilnej interwencji wymaga∏ sierociniec pod Jamnagar, gdzie
dzieci masowo zapada∏y na malari´ (zimnic´). èród∏a tej choroby 
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29 Dr G.F., Kilka uwag o wp∏ywie klimatu tropikalnego na uchodêców polskich w Indiach, „Po-
lak w Indiach”, 26 VII 1947.
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tkwi∏y w pobliskim jeziorku, które sta∏o si´ siedliskiem komarów. Rzàd
indyjski zaalarmowany doniesieniami Delegatury MPiOS przys∏a∏ do
osiedla zast´pc´ dyrektora Indyjskiego Instytutu ds. Malarii z Delhi,
który opracowa∏ program zwalczania tej choroby. Uporano si´ z plagà
komarów poprzez uregulowanie brzegów jeziorka i zastosowanie Êrod-
ków chemicznych. Zastosowano ponadto skuteczne Êrodki zabezpie-
czajàce dzieci przed ukàszeniami owadów. Wydano im d∏ugie spodnie
i koszule z d∏ugimi r´kawami, po zachodzie s∏oƒca dok∏adnie uszczel-
niano domy. Wiele uwagi poÊwi´cono przestrzeganiu zasad higieny
osobistej. Antymalaryczna kampania w Balachadi zakoƒczy∏a si´ suk-
cesem, gdy˝ odsetek zachorowaƒ wÊród dzieci spad∏ z 80 do 25 proc.,
co zdecydowa∏o ostatecznie o pozostawieniu dzieci w osiedlu.

Równie˝ w obozie przejÊciowym w Karachi wprowadzono surowe
przepisy antymalaryczne, które pozwoli∏y utrzymaç zachorowalnoÊç na
stosunkowo niskim poziomie. Sypialnie wyposa˝ono w moskitiery, do-
starczono uchodêcom krem odstraszajàcy komary, wprowadzono te˝
bezwzgl´dny zakaz przechowywania jedzenia w barakach i namiotach,
zabroniono picia wody z nieznanych êróde∏. Opiek´ lekarskà zapewnia∏
dobrze zaopatrzony szpital i ambulatorium. W ci´˝szych przypadkach
korzystano z us∏ug angielskiego szpitala wojskowego.

Lecznictwo w Valivade postawione by∏o na wysokim, profesjonal-
nym poziomie. Skierowano tu dwóch internistów, ginekologa, chirurga,
pediatr´ i higienist´. Poczàtkowo powa˝niej chorych leczono w szpita-
lu w pobliskim Kolhapur, póêniej by∏o to mo˝liwe na miejscu, dzi´ki
utworzeniu w∏asnego laboratorium analitycznego i specjalistycznych
gabinetów lekarskich. Wa˝nà rol´, g∏ównie profilaktycznà, spe∏nia∏a
brygada sanitarna, prowadzàca systematycznie dezynfekcj´ pomiesz-
czeƒ i odzie˝y. W∏adze osiedla, rozumiejàc koniecznoÊç otoczenia
szczególnà opiekà kobiet i ma∏ych dzieci, powo∏a∏y do ˝ycia Stacj´
Opieki nad Matkà i Dzieckiem30.

Historia uchodêstwa polskiego w Indiach by∏aby niepe∏na, gdyby nie
uwzgl´dniono osiàgni´ç w dziedzinie edukacji. Szkolnictwo sta∏o si´
jednà z najwa˝niejszych dziedzin aktywnoÊci Delegatury MPiOS, zastà-
pionej na tym odcinku od po∏owy 1943 r. przez Delegatur´ Minister-
stwa Wyznaƒ Religijnych i OÊwiecenia Publicznego, kierowanà przez
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30 G.J., Polska opieka spo∏eczna w Indiach, „Polak w Indiach”, kwiecieƒ 1946.
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Micha∏a Go∏awskiego. Jak ju˝ zaznaczono, zaj´cia szkolne w ograni-
czonym wymiarze prowadzono ju˝ w Bandrze, gdzie ulokowano pierw-
szà grup´ polskich sierot ewakuowanych ze Zwiàzku Sowieckiego. 
Po przeniesieniu sierociƒca do Balachadi, we wrzeÊniu 1942 r. zorgani-
zowano szko∏´ powszechnà i I klas´ gimnazjalnà. Ca∏oÊcià prac nad 
powo∏aniem tych placówek oÊwiatowych kierowa∏ ks. Franciszek Pluta,
który przyby∏ wraz z dzieçmi z Rosji, a kierowniczkami szko∏y by∏y ko-
lejno: Stefania Âliwiƒska, Cecylia Stachoƒ, Maria Skórzyna, Waleria
Tyszkiewicz i Helena Krzetowska. W marcu 1944 r. szko∏a otrzyma∏a
nazw´ „Publicznej Szko∏y Powszechnej III stopnia im. Âw. Andrzeja
Boboli przy Zak∏adzie Wychowawczym w Osiedlu Dzieci Polskich
w Balachadi-Jamnagar”.

Dzia∏alnoÊç oÊwiatowa w obozach tranzytowych Country Club
Camp i Malir Camp by∏a utrudniona przez ustawicznà rotacj´ nauczy-
cieli i uczniów, udajàcych si´ z kolejnymi transportami do osiedli
w Afryce i Meksyku. Trudno by∏o w tych warunkach o zachowanie cià-
g∏oÊci pracy i zrealizowanie programów nauczania. Mimo to utworzo-
no tu szko∏y powszechne, w których prowadzono zaj´cia a˝ do ca∏kowi-
tej likwidacji obozów. Po utworzeniu osiedla w Valivade przeniesiono
tam szko∏y powszechne nr 1 i nr 2, a w Karachi pozosta∏a jedna szko∏a
powszechna, kierowana kolejno przez Stefani´ ˚urowskà i Ann´ Ry-
˝ewskà. W Malir, dokàd przeniesiono z Country Club Camp sieroci-
niec pod kierownictwem Zygmunta Ejchorszta, funkcjonowa∏a szko∏a
powszechna i gimnazjum.

OÊwiata najbujniej rozwija∏a si´ w osiedlu Valivade. Powsta∏y tu szko∏y
powszechne, zawodowe, gimnazjum i kursy specjalistyczne. Na prze∏omie
lat 1943–1944 w Valivade funkcjonowa∏y trzy szko∏y powszechne: nr 1 im.
Królowej Jadwigi, nr 2 im. Adama Mickiewicza i nr 3 przy Zak∏adzie 
Wychowawczym im. Gen. W∏adys∏awa Sikorskiego. Rok póêniej zorgani-
zowano jeszcze szko∏´ nr 4 im. Henryka Sienkiewicza31.

W maju 1943 r. przyby∏a do Karachi grupa m∏odzie˝y i nauczycieli
gimnazjum i liceum ogólnokszta∏càcego z Obozu nr 1 pod Teheranem.
Planowano skierowaç ich do Afryki, ale z powodu braku statków pozo-
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31 Kierownikami szkó∏ byli kolejno: Szko∏a Powszechna nr 1 – Blanka Potocka, Jadwiga
Chrzàszczewska; Szko∏a nr 2 – Antonina Harasymowiczowa; Szko∏a Powszechna nr 3 – Olga
Sasadeusz; Szko∏a Powszechna nr 4 – Anna Chylowa; M.G., Szkolnictwo polskie w Indiach,
„Polak w Indiach”, kwiecieƒ 1946.
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stali d∏u˝ej w Indiach. Miesiàc póêniej przeniesiono ich do Malir, gdzie
wznowiono nauk´, pomimo i˝ brakowa∏o nauczycieli kilku przedmio-
tów. Nast´pny transport nauczycieli szkó∏ Êrednich i m∏odzie˝y z Iranu
przyby∏ w lipcu tego˝ roku, co umo˝liwi∏o rozpocz´cie pracy w znacz-
nie szerszym ni˝ dotychczas zakresie.

Po przeniesieniu obu grup do Valivade z dniem 19 sierpnia rozpo-
cz´to systematycznà nauk´. Organizatorem i pierwszym dyrektorem
gimnazjum i liceum by∏ doÊwiadczony pedagog wileƒski Zdzis∏aw ˚er-
becki, który we wrzeÊniu 1943 r. odszed∏ na stanowisko inspektora
szkolnego w Delegaturze MWRiOP. Jego miejsce zaj´∏a Maria Boroƒ-
ska, majàca do pomocy wicedyrektor Mari´ Skórzyn´. W koƒcu roku
szkolnego 1943–1944 w Valivade prowadzono zaj´cia w klasach gimna-
zjalnych dla blisko 300 ch∏opców i dziewczàt oraz 26 uczniów klas lice-
alnych. Wst´pny okres organizacyjny zakoƒczy∏ si´ w 1944 r., kiedy 
to gimnazjum i liceum uzyska∏y prawa szkó∏ paƒstwowych i nazw´
„Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta∏càce Koedukacyjne im. Marii Cu-
rie-Sk∏odowskiej w Osiedlu Polskim Valivade-Kolhapur w Indiach”
Pierwsze Êwiadectwa maturalne wr´czono absolwentom w marcu 1944 r.,
a w okresie do paêdziernika 1945 r. wydano ich ∏àcznie 47.

Nauk´ na poziomie szko∏y Êredniej prowadzono równie˝ w Gimna-
zjum Kupieckim im. Karola Marcinkowskiego, utworzonym w 1944 r.
Ucz´szcza∏o do niego 86 uczniów. Do pracy w zawodzie nauczyciela
przygotowywa∏o ˝eƒskie Liceum Pedagogiczne im. Stanis∏awa Konar-
skiego pod kierownictwem Marii Skórzyny, liczàce dziewi´tnaÊcie
uczennic, oraz Szko∏a Instruktorek Gospodarstwa Wiejskiego im. Sta-
nis∏awa Staszica. Inicjatorem jej powo∏ania i póêniejszym dyrektorem
by∏ in˝. Miko∏aj Suszyƒski. Podobny profil kszta∏cenia mia∏ Kurs Spe-
cjalizacji Instruktorskiej Gospodarstwa Wiejskiego. 

Opiekà nad dzieçmi najm∏odszymi zajmowa∏y si´ przedszkola. Po-
czàtkowo by∏o ich w osiedlu Valivade pi´ç i liczy∏y ∏àcznie 150 dzieci,
z czasem ich liczba zmniejszy∏a si´ do trzech, z 66 wychowankami. Pla-
cówki oÊwiatowe istnia∏y tak˝e w Panchgani, lecz trudno by∏o tu zorga-
nizowaç sta∏e szko∏y wobec ciàg∏ej rotacji m∏odzie˝y. Utworzono wobec
tego dwa kursy, które realizowa∏y programy w zakresie szko∏y po-
wszechnej i gimnazjum.

Dokonania w dziedzinie oÊwiaty w osiedlach sta∏ych w Indiach
by∏y imponujàce. Wed∏ug stanu z poczàtków 1946 r. naukà obj´to
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blisko 2300 osób w pi´tnastu szko∏ach i przedszkolach, w których
pracowa∏o 114 nauczycieli. 

Tabela 6. Szkolnictwo polskie w Indiach wed∏ug stanu z 1 II 1946 r.

èród∏o: M.G., Szkolnictwo polskie w Indiach, „Polak w Indiach”, kwiecieƒ 1946.
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Nazwa Nazwa szko∏y Liczba Liczba Liczba 
osiedla oddzia∏ów uczniów nauczycieli

Valivade Przedszkole 
przy Szkole Powszechnej 
nr 1 1 23 1
Przedszkole 
przy Szkole Powszechnej 
nr 2 1 23 1
Przedszkole 
przy Szkole Powszechnej
nr 3 1 21 1
Szko∏a Powszechna 
nr 1 im. Królowej Jadwigi 12 361 18
Szko∏a Powszechna 
nr 2 im. Adama Mickiewicza 10 331 16
Szko∏a Powszechna 
nr 3 im. W∏adys∏awa Sikorskiego 10 280 17
Szko∏a Powszechna 
nr 4 im. Henryka Sienkiewicza 7 243 12
Gimnazjum 
i Liceum Ogólnokszta∏càce
im. M. Curie-Sk∏odowskiej 16 526
Gimnazjum Kupieckie 29
im. K. Marcinkowskiego 2 86
Liceum Pedagogiczne 
im. S. Konarskiego 1 19
Szko∏a Instruktorek 
Gosp. Wiej. im. S. Staszica 1 23

5Kurs Spec. 
Instruktorskiej Gosp. Wiej. 1 41

Balachadi Szko∏a Powszechna 
im. Âw. Andrzeja Boboli 10 223 11
Kurs Gimnazjalny 1 35

Panchgani Kurs Szko∏y Powszechnej 6 45 2
Kurs Gimnazjalny 4 11 1

Razem 16 szkó∏ i przedszkoli 84 2 291 114
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Niewielka cz´Êç m∏odzie˝y trafia∏a do miejscowych szkó∏ prowadzo-
nych przez Brytyjczyków, co okaza∏o si´ o tyle korzystne, ˝e pozwala∏o
zdobyç – poza wiedzà – tak˝e umiej´tnoÊç pos∏ugiwania si´ j´zykiem
angielskim. Przez pewien czas kilkunastoosobowa grupa ch∏opców
uczy∏a si´ w Mount Abu, a dziewcz´ta w konwencie w Saugor. Z powo-
du wyjazdów ch∏opców do szko∏y morskiej w Anglii i nieprzystosowania
si´ dziewczàt do warunków ˝ycia i nauki w konwencie te pierwsze pró-
by kszta∏cenia polskiej m∏odzie˝y w angloj´zycznych szko∏ach zakoƒ-
czy∏y si´ niepowodzeniem. Trwalsze efekty przynios∏a natomiast inicja-
tywa ulokowania m∏odzie˝y w kilku innych szko∏ach. W St. Josephs
Convent uczy∏o si´ oko∏o 50–60 dziewczàt w klasach ogólnych i handlo-
wych. Kilku ch∏opców pobiera∏o nauk´ w European Boys High School
w Panchgani, a w Bombaju polskich ch∏opców przyj´to do St. Marys
European High School, J.J. Art. School oraz YMCA Commercial
School.

Rozbudowa placówek oÊwiatowych w Indiach zrodzi∏a zapotrzebo-
wanie na podr´czniki i pomoce naukowe. Zdawano sobie spraw´, ˝e
przywiezienie wszystkich ksià˝ek z Anglii lub Palestyny nie b´dzie
mo˝liwe i podj´to ich druk na miejscu, w Indiach. Akcji tej patrono-
wa∏ Antoni ˚migrodzki, urz´dnik MSZ, a póêniej Delegatury
MWRiOP. WÊród wydrukowanych w Indiach podr´czników znalaz∏y
si´ mi´dzy innymi: Elementarz Falskiego, Gramatyka Jod∏owskiego
i J´zyk polski Klemensiewicza. Poza podr´cznikami wydawano tak˝e
modlitewniki i pi´knie ilustrowanà powieÊç Henryka Sienkiewicza
W pustyni i puszczy, która z racji swej „geograficznej i kulturalnej ak-
tualnoÊci” cieszy∏a si´ znacznym powodzeniem u m∏odych czytelni-
ków. Wielkiej pomocy w wydawaniu polskich ksià˝ek udzieli∏a ˝ona
gubernatora Karachi, która z w∏asnych funduszów i przy finansowej
pomocy grona przyjació∏, pokry∏a wydatki zwiàzane z odlaniem pol-
skich czcionek32.

Rozbudzone w szko∏ach zainteresowania kulturalne dzieci i m∏o-
dzie˝y oraz stosunkowo licznej inteligencji znajdowa∏y mo˝liwoÊç reali-
zacji w ramach szerokiej akcji kulturalno-oÊwiatowej, koordynowanej
przez Delegatur´ MPiOS. Jej celem by∏o podniesienie ogólnego pozio-
mu umys∏owego uchodêców, informowanie ich o wydarzeniach na
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Êwiecie, a zw∏aszcza o losach sprawy polskiej. Specjalnà uwagà zamie-
rzano otoczyç sieroty, których rozwój intelektualny nie znajdowa∏ opar-
cia w rodzinnym domu.

Bombaj, b´dàcy siedzibà Konsulatu Generalnego RP i Delegatur
MPiOS oraz MWRiOP, z racji swego po∏o˝enia by∏ odwiedzany przez
liczne statki alianckie, w tym tak˝e polskie. Dzi´ki nim dociera∏a tu
polska prasa i polskie ksià˝ki. W Êwietlicach osiedlowych szybko znala-
z∏y si´ polskoj´zyczne pisma z Londynu, a tak˝e amerykaƒski „Tygo-
dnik Polski”, kanadyjski „Czas” i wychodzàcy w Nairobi „Polak w Afry-
ce”. Po zakoƒczeniu wojny do Indii zacz´∏a docieraç tak˝e prasa
z Polski. 

Na czo∏o periodyków czytanych przez polskich uchodêców wysuwa∏
„Polak w Indiach”, organ Delegatury MPiOS. Powsta∏ on w Bombaju
w sierpniu 1943 r. po d∏u˝szych przygotowaniach organizacyjnych. Pi-
smo drukowano poczàtkowo w nak∏adzie 2 tys. egzemplarzy raz na
dwa tygodnie i kolportowano w polskich osiedlach i obozach tranzy-
towych. Cz´Êç nak∏adu wysy∏ano do innych polskich oÊrodków
uchodêczych. Pierwsze numery „Polaka w Indiach” drukowano w wy-
dawnictwie angielskim, od poczàtku jednak myÊlano o za∏o˝eniu w∏a-
snej oficyny wydawniczej. Powo∏ano w tym celu spó∏k´ z udzia∏em
spó∏dzielni „Spo∏em” oraz organizacji pod nazwà „S∏u˝ba Pomocy
Katolickiej Polonii”, z kapita∏em za∏o˝ycielskim oko∏o 1500 rupii. 
Zakupiono odpowiednie maszyny i zacz´to rozglàdaç si´ za fachowca-
mi zdolnymi uruchomiç drukarni´. By∏o z tym troch´ k∏opotów, gdy˝
brakowa∏o ludzi o odpowiednich kwalifikacjach, skorzystano wi´c
z us∏ug osób przechodzàcych dopiero przeszkolenie zawodowe. 
Drukarnia podj´∏a si´ nie tylko druku prasy, ale tak˝e ksià˝ek i dru-
ków urz´dowych.

Poziom periodyku korzystnie wyró˝nia∏ si´ na tle innych tego typu
wydawnictw polskich publikowanych w krajach pozaeuropejskich. Sza-
ta graficzna by∏a na wysokim poziomie, wzbogacona dodatkowo liczny-
mi fotografiami. Teksty zamieszczane w „Polaku w Indiach” dotyczy∏y
spraw ogólniejszych, zw∏aszcza przebiegu wojny, ale równie˝ wydarzeƒ
w skali lokalnej. Dzi´ki szerokiej sieci wspó∏pracowników szczegó∏owo
informowano o ˝yciu w obozach i osiedlach polskich. Do dziÊ pismo po-
zostaje niezastàpionym êród∏em wiadomoÊci o dziejach wojennego
uchodêstwa polskiego na subkontynencie indyjskim.
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Du˝à aktywnoÊç wydawniczà wykazywali harcerze. W Valivade wy-
chodzi∏ periodyk „M∏odzi”, a w Bombaju „W Kr´gu Pracy”, miesi´cz-
nik „kierowników i przyjació∏ pracy harcerskiej w Indiach”33. 

W Indiach du˝à popularnoÊcià cieszy∏a si´ amatorska dzia∏alnoÊç
teatralna. Na spektakle teatru polskiego w Karachi przychodzili nie tyl-
ko Polacy, ale równie˝ Anglicy i Amerykanie przebywajàcy w okolicz-
nych obozach wojskowych. Teatr istnia∏ równie˝ w Valivade, a miejsco-
we zespo∏y amatorskie przygotowywa∏y przedstawienia dla dzieci i dla
doros∏ych. Najwi´cej wystawiano spektakli dla dzieci. Na scenie poja-
wia∏y si´ adaptacje znanych utworów lub oryginalnych wytworów miej-
scowych artystów-amatorów. 

Spore zainteresowanie okazywane polskim uchodêcom przez miej-
scowe spo∏eczeƒstwo sk∏ania∏o do podejmowania akcji informacyjno-
-propagandowych ukazujàcych skomplikowanà sytuacj´ Polski oraz 
dorobek przedwojennej Polski. Przyk∏adowo, w Valivade zorganizowa-
no wystaw´ Polska przedwojenna w obrazach, na której zaprezentowano
650 fotografii, 30 tablic graficznych i wiele eksponatów sztuki ludowej.
Ponadto – z myÊlà o cudzoziemcach – zgromadzono du˝o wydawnictw
o Polsce w j´zyku angielskim. Starano si´ tak˝e inspirowaç pras´ indyj-
skà, przekazujàc jej informacje i d∏u˝sze artyku∏y dotyczàce ˝ycia osiedli
polskich i wysi∏ku zbrojnego Polski na frontach wojny34. Do osiedli za-
praszano miejscowych urz´dników, wojskowych i duchownych, starajàc
si´ zaskarbiç ich wzgl´dy i ˝yczliwoÊç. Nie sposób wymieniç wszystkich
dygnitarzy odwiedzajàcych obozy i osiedla polskie w Indiach. Wspo-
mnijmy wi´c tylko o kilku. Wszystkie oÊrodki polskie odwiedzi∏ w 1944 r.
arcybiskup Bombaju Roberts, którego przewodnikami byli ówczeÊni 
delegaci MPiOS i MWRiOP Stanis∏aw Dudryk i Micha∏ Go∏awski. 
Metropolita bombajski opublikowa∏ sprawozdanie z tej podró˝y w cza-
sopiÊmie katolickim „The Examiner”, w którym pochlebnie wyra˝a∏ si´
o dorobku uchodêstwa polskiego w dziedzinie oÊwiatowej i kulturalnej,
zbudowany by∏ te˝ niezwyk∏à intensywnoÊcià ˝ycia religijnego.

W rok póêniej Valivade wizytowa∏ arcybiskup H. Doering z Puny.
Zwiedzi∏ osiedle, odprawi∏ nabo˝eƒstwo, wyg∏osi∏ d∏u˝sze przemówie-
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33 HI, MSZ, 689, Wyjàtki ze sprawozdania czwartego z dzia∏alnoÊci opieki spo∏ecznej na te-
renie Indii za czas od 1 do 31 VIII 1943 r.; A.K., W∏asnymi si∏ami, „Polak w Indiach”, 31
V 1947; ibidem, listopad 1945.
34 A. Kisielnicka, op. cit.
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nie, w którym wyrazi∏ wspó∏czucie dla niedoli Polaków, zach´ca∏ ich 
do wytrwania i zaufania Boskiej OpatrznoÊci35. Na porzàdku dziennym
by∏y odwiedziny maharad˝ów hinduskich, udzielajàcych goÊciny
uchodêcom na terenach swych ksi´stw, do osiedli zaglàdali równie˝ 
ministrowie rzàdu w Delhi oraz wojskowi z pobliskich garnizonów.

Wa˝nà rol´ w ˝yciu obozów i osiedli polskich, a zw∏aszcza w wycho-
waniu dzieci i m∏odzie˝y, odgrywa∏o harcerstwo. Jeszcze przed przyby-
ciem pierwszej grupy sierot z Aszhabadu do Bandry konsul Eugeniusz
Banasiƒski zwróci∏ si´ do kierownictwa polskiego harcerstwa na Bli-
skim Wschodzie o przys∏anie instruktorów, którzy mogliby rozpoczàç
prac´ z m∏odzie˝à na terenie indyjskim. Zabiegi konsulatu zosta∏y
uwieƒczone powodzeniem i do Indii skierowano grup´ doÊwiadczo-
nych organizatorów, w której znalaz∏ si´ mi´dzy innymi harcmistrz
Zdzis∏aw Peszkowski. Najlepiej rozwin´∏o si´ harcerstwo w Valivade.
Hufiec harcerski powsta∏ tu 1 wrzeÊnia 1943 r., a poszczególne dru˝yny
tworzy∏y si´ stopniowo wraz z nap∏ywem m∏odzie˝y i okrzepni´ciem
miejscowych szkó∏, zw∏aszcza Êrednich. Stan liczebny harcerstwa si´-
gnà∏ z czasem pi´ciuset osób.

Praca w dru˝ynach zmierza∏a poczàtkowo g∏ównie w kierunku przy-
gotowania do III stopnia harcerskiego, a ponadto harcerze brali cz´sto
udzia∏ w pracach spo∏ecznych, pomagali w organizowaniu imprez spor-
towych i kulturalnych, uczestniczyli w licznych uroczystoÊciach patrio-
tycznych. Nieod∏àcznà cz´Êcià ˝ycia harcerskiego by∏y obozy szkolenio-
we. Ju˝ podczas pierwszego roku dzia∏alnoÊci, w malowniczo po∏o˝onej
górskiej miejscowoÊci Panhala, zorganizowano obóz, w którym prowa-
dzono kursy dru˝ynowych, wodzów gromad zuchowych oraz zast´po-
wych. Trwa∏ on cztery tygodnie i objà∏ 130 harcerzy i harcerek. W okre-
sach Êwiàtecznych oraz podczas uroczystoÊci paƒstwowych i koÊcielnych
harcerze organizowali „op∏atki”, wieczornice, przedstawienia teatral-
ne, przygotowywali dekoracje. Ich dzie∏em by∏y wykonane z drobnych
kamyków god∏a Polski, Wielkiej Brytanii i Ksi´stwa Kolhapur, zdobià-
ce place Valivade.

Harcerstwo polskie utrzymywa∏o kontakty z indyjskim skautingiem.
Podczas wspólnych obozów i spotkaƒ wymieniano doÊwiadczenia, ry-
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35 Arcybiskup Bombaju o uchodêctwie polskim w Indiach, „Polak w Indiach”, 1 XII 1944; Wi-
zytacja pasterska polskiego miasteczka w Indiach, ibidem, luty 1946. 
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walizowano w grach sportowych i pokazach musztry. Warto zacytowaç
w tym miejscu pochlebnà uwag´ o polskim harcerstwie w Valivade wy-
ra˝onà przez arcybiskupa Bombaju na ∏amach jednego z pism londyƒ-
skich: „Nie brak w pobli˝u ∏adnych okolic – pisa∏ arcybiskup – które
stanowià doskona∏e pole do skautingu zorganizowanego przez Pola-
ków, w sposób zbli˝ajàcy go do idea∏ów Baden-Powella bardziej bodaj
ni˝ gdziekolwiek indziej na Êwiecie”36.

Sport, towarzyszàcy zazwyczaj ˝yciu du˝ych skupisk m∏odzie˝y, nie
mia∏ w warunkach indyjskich dobrych warunków rozwoju. G∏ównà
przeszkodà by∏ tropikalny klimat, cechujàcy si´ upa∏ami i ulewami
w porze monsunowej, powa˝nie ograniczajàcymi mo˝liwoÊç organizo-
wania imprez na powietrzu. Dodaç trzeba, ˝e w obozach i osiedlach nie
by∏o poczàtkowo obiektów sportowych, a ich budowa by∏a utrudniona,
gdy˝ grunt by∏ kamienisty lub piaszczysty. åwiczeniom sportowym nie
sprzyja∏o te˝ fizyczne wyczerpanie uchodêców i wysoka zachorowal-
noÊç, zw∏aszcza na malari´. Tym niemniej sport by∏ obecny w obozach
i osiedlach uchodêczych, zw∏aszcza w okresie, gdy nastàpi∏a tam stabi-
lizacja warunków bytowych i poprawi∏a si´ sytuacja zdrowotna. W osie-
dlu dzieci´cym w Balachadi poczàtkowo prowadzono tylko porannà
gimnastyk´. Póêniej konsultujàc si´ z lekarzem, organizowano gry i za-
bawy ruchowe, tak˝e w godzinach popo∏udniowych. W 1943 r. wybudo-
wano boisko sportowe, sk∏adajàce si´ z pól do gry w siatkówk´ i koszy-
kówk´ oraz bie˝ni i skoczni lekkoatletycznej. Ch∏opcy najch´tniej
korzystali z boiska pi∏karskiego i podobno czynili sta∏e post´py w opa-
nowaniu pi∏ki i technice gry zespo∏owej. Du˝ym osiàgni´ciem by∏o
wprowadzenie nauki p∏ywania, co by∏o o tyle u∏atwione, ˝e w pobli˝u
by∏o ciep∏e Morze Arabskie. Pod opiekà instruktorów umiej´tnoÊç p∏y-
wania posiedli wszyscy starsi ch∏opcy. Czyniono tak˝e starania o uzy-
skanie prawa do korzystania z basenu po∏o˝onego w pobliskiej rezy-
dencji maharad˝y, gdzie zamierzano prowadziç zaj´cia z nauki
p∏ywania i organizowaç zawody p∏ywackie. Nie mamy informacji, czym
si´ one zakoƒczy∏y, ale sàdziç nale˝y, i˝ ˝yczliwy Polakom hinduski
ksià˝´ nie stawia∏ przeszkód, tym bardziej ˝e ju˝ wczeÊniej udost´pni∏
swe prywatne korty tenisowe.
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Rozwijajàca si´ pomyÊlnie kultura fizyczna w Balachadi sk∏ania∏a 
do podj´cia rywalizacji ze sportowcami-amatorami z pobliskich szkó∏
w Jamnagar. M∏odzi polscy pi∏karze w pierwszym spotkaniu z rówieÊni-
kami z Jamnagar, rozgromili rywali w stosunku 6:0, a w meczu rewan-
˝owym osiàgn´li wynik remisowy. Sukcesy futbolistów sprawi∏y, i˝ za-
opatrzono ich w profesjonalny sprz´t, otrzymali prawdziwe buty
pi∏karskie, komplety kostiumów i pi∏ki37.

Sport cieszy∏ si´ popularnoÊcià tak˝e w Valivade. Szybko przygoto-
wano tu boisko sportowe do gry w siatkówk´ i koszykówk´. Te dwie
dyscypliny cieszy∏y si´ najwi´kszym zainteresowaniem. W poczàtkach
1944 r. istnia∏o ogó∏em 27 dru˝yn, skupiajàcych siatkarzy i koszykarzy
obu p∏ci. Sportowców nie zniech´ca∏y nawet k∏opoty ze sprz´tem i brak
kostiumów, co spowodowane by∏o odci´ciem od tradycyjnych, europej-
skich êróde∏ zaopatrzenia. Rywalizacja sportowa ogranicza∏a si´ w za-
sadzie do dru˝yn polskich, czasami jednak zapraszano tak˝e cudzo-
ziemców. Dwukrotnie goÊcili w Valivade siatkarze hinduscy z Kolhapur.
Od czasu do czasu organizowano osiedlowe spartakiady, podczas 
których obok gier zespo∏owych rywalizowano w konkurencjach lekko-
atletycznych i strzelaniu sportowym38. 

Uchodêcy polscy w Indiach w zasadzie nie musieli pracowaç. Zdawa-
no sobie jednak spraw´ z faktu, ˝e d∏ugotrwa∏a bezczynnoÊç mo˝e wp∏y-
nàç demoralizujàco na ludnoÊç i starano si´ zatrudniç przy spo∏ecznie
u˝ytecznych zaj´ciach jak najwi´cej osób. Stworzenie odpowiedniej licz-
by miejsc pracy by∏o jednak du˝ym problemem. Miejscowy rynek pracy
nie pozwala∏ na zatrudnienie wi´kszej liczby Polaków, nie by∏o równie˝
Êrodków na budow´ zak∏adów produkcyjnych w samych osiedlach. Prze-
szkodà by∏a równie˝ cz´sta rotacja w obozach przejÊciowych. Jednak
w Karachi potrafiono rozwinàç dzia∏alnoÊç produkcyjno-zarobkowà.
Poczàtkowo Polaków zatrudniano g∏ównie w pobliskich obozach amery-
kaƒskich, zw∏aszcza w tamtejszych warsztatach naprawczych. Wkrótce
powsta∏y warsztaty pracy w Country Club Camp, w ramach za∏o˝onej 
17 marca 1944 r. spó∏dzielni „Spo∏em”. Jej zasadniczymi celami by∏o 
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37 A. Maniak, Wychowanie fizyczne w Osiedlu Dzieci Polskich w Balachadi-Jamnagar, „Polak
w Indiach”, 1 VIII 1944.
38 HI, MSZ, 689, Wyjàtki ze sprawozdania kierownika Polskiej Akcji OÊwiatowej w Indiach,
M. Go∏awskiego za okres od 10 lipca do 20 wrzeÊnia 1943 r.; „Polak w Indiach”, 
1–15 I 1945; H. Katkiewicz, Wychowanie fizyczne w osiedlu k/Kolhapur, ibidem, 15 I 1944. 
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zaspokojenie potrzeb mieszkaƒców obozu w podstawowe artyku∏y co-
dziennego u˝ytku, zatrudnienie uchodêców oraz przygotowanie ich do
podj´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej po powrocie do Polski. Utworzono
dwie pracownie krawieckie, m´skà i damskà a ponadto pracowni´ wyro-
bów artystycznych. Spó∏dzielnia uzyska∏a ju˝ w pierwszym roku swej
dzia∏alnoÊci korzystne wyniki finansowe, mi´dzy innymi dzi´ki temu, ˝e
przy sprzeda˝y stosowano ceny rynkowe, zaÊ zakupy surowców realizo-
wano w hurtowniach, po cenach ustalanych przez w∏adze. Osiàgni´te zy-
ski pozwoli∏y na przeznaczenie sporych kwot na stypendia dla sierot
kszta∏càcych si´ na kursach spó∏dzielczych, zakup maszyn do szycia
i podwy˝ki zarobków39.

Przygotowania do podj´cia dzia∏alnoÊci spó∏dzielczej prowadzono
tak˝e w obozie tranzytowym w Malir. Wyszukiwano fachowców, prowa-
dzono wst´pne kalkulacje kosztów, ale szerszà dzia∏alnoÊç rozwini´to
dopiero po przeniesieniu mieszkaƒców obozu do Valivade. Na miejscu
okaza∏o si´, i˝ nie brakuje ch´tnych do pracy, ale nie ma narz´dzi, ma-
szyn i odpowiednich lokali. Entuzjazm dzia∏aczy spó∏dzielczych prze∏a-
ma∏ poczàtkowe trudnoÊci, z czasem skompletowano wyposa˝enie
warsztatów, przerobiono wolne mieszkania w barakach na hale pro-
dukcyjne, a ze Êrodków Delegatury MPiOS otrzymano fundusze na
rozpocz´cie dzia∏alnoÊci. Opracowano tak˝e statut spó∏dzielni, wzoro-
wany na obowiàzujàcych przed wojnà w kraju.

Spó∏dzielnia „Zgoda” rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç w sierpniu 1943 r. i ry-
ch∏o rozwin´∏a si´ w du˝e przedsi´biorstwo. W jej sk∏ad wchodzi∏y
warsztaty krawieckie, realizujàce zamówienia prywatne, jak równie˝
prace zlecone przez Delegatur´ MPiOS. Poczàtkowo „Zgoda” zatrud-
nia∏a dziesi´ç osób, pod koniec 1944 r. pracowa∏o tam ju˝ ponad pi´ç-
dziesiàt, a przymierzano si´ do dalszego rozwijania us∏ug, mi´dzy inny-
mi naprawy mundurów dla armii brytyjskiej. KilkanaÊcie osób
zatrudnia∏a pracownia lalek i robót r´cznych, wykonujàca lalki w pol-
skich strojach ludowych oraz paski i torebki damskie. Warsztat tkacki,
zatrudniajàcy kilka osób, mia∏ mniejsze znaczenie produkcyjne, specja-
lizujàc si´ tylko w tkaninach ludowych, które mia∏y ograniczony zbyt.
Du˝e zapotrzebowanie natomiast zg∏aszano na us∏ugi warsztatu szew-
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skiego, naprawiajàcego zu˝yte obuwie oraz produkujàcego nowe buty
dla Stra˝y Bezpieczeƒstwa i Stra˝y Po˝arnej. Zamówienia administra-
cji osiedla realizowa∏y równie˝ warsztaty stolarskie i Êlusarskie.

Spó∏dzielnia „Zgoda” prowadzi∏a równie˝ dzia∏alnoÊç handlowà.
W osiedlowej kantynie sprzedawano s∏odycze i owoce, z biegiem czasu
wzbogacono jej ofert´ o ubrania i ˝ywnoÊç. Dzi´ki umowie z firmà „Ba-
ta” otworzono równie˝ sklep obuwniczy i wytwórni´ wód gazowanych.
Pracownicy spó∏dzielni, osoby samotne oraz goÊcie osiedla mogli ko-
rzystaç ze sto∏ówki, która po niskich cenach, nie przekraczajàcych wy-
sokoÊci zasi∏ku, oferowa∏a ca∏odzienne wy˝ywienie40.

Przeglàd poszczególnych dziedzin ˝ycia w oÊrodkach polskich w In-
diach dowodzi, ˝e chocia˝ kraj ten nie by∏ poczàtkowo przewidziany na
miejsce d∏u˝szego pobytu uchodêców, wspólnym wysi∏kiem w∏adz pol-
skich, Anglików i Hindusów uda∏o si´ stworzyç w tym biednym kraju
zupe∏nie znoÊne warunki egzystencji dla kilku tysi´cy Polaków.

40 A. Kisielnicka, op. cit.
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POLACY W AFRYCE WSCHODNIEJ I PO¸UDNIOWEJ

Kontakty Polaków z kontynentem afrykaƒskim nigdy nie by∏y cz´ste
ani bliskie. W okresie, gdy Europejczycy kolonizowali „czarny làd”, Pol-
ska nie istnia∏a jako niepodleg∏e paƒstwo. Docierali tu tylko nieliczni
podró˝nicy i misjonarze. W okresie dwudziestolecia mi´dzywojennego
zainteresowanie Afrykà w Polsce nieco wzros∏o, a to g∏ównie za sprawà
projektów osadnictwa, lansowanych przez Lig´ Morskà i Kolonialnà.
Nie przybra∏y one jednak szerszego, praktycznego wyrazu. Poziom zain-
teresowania kontynentem dobrze odzwierciedla fakt, i˝ mieliÊmy tam
zaledwie jedno poselstwo (Egipt od 1928 r.) i ani jednego konsulatu. 
Interesy polskie reprezentowali jedynie konsulowie honorowi1.

Dramatyczne wydarzenia II wojny Êwiatowej, powodujàc przemiesz-
czenia ludnoÊci na niespotykanà skal´, zmieni∏y t´ sytuacj´. Do Afryki
trafi∏o kilkanaÊcie tysi´cy polskich uchodêców, którym przysz∏o miesz-
kaç tam przez kilka lat. Nigdy przedtem, ani potem, tak liczna spo∏ecz-
noÊç polska nie przebywa∏a na „czarnym làdzie”.

Pierwsza niewielka grupa Polaków przyby∏a do Afryki ju˝ w sierpniu
1941 r. Byli to uchodêcy, którzy w 1939 r. uszli przed Niemcami i So-
wietami do Rumunii, a póêniej zostali ewakuowani na Cypr. Wobec 
zagro˝enia ze strony paƒstw Osi ca∏ego basenu Morza Âródziemnego
zdecydowano ewakuowaç ich do Rodezji Pó∏nocnej (obecnie Zambii).
Statek wiozàcy uchodêców do Afryki zawinà∏ po drodze do portów 
palestyƒskich, gdzie cz´Êç pasa˝erów pozosta∏a na sta∏e. Od grupy 
cypryjskiej od∏àczyli wówczas mi´dzy innymi: znany historyk literatury
¸ukasz Kurdybacha, pisarz Melchior Waƒkowicz oraz grupa by∏ych 
wysokich urz´dników paƒstwowych, w tym wojewoda stanis∏awowski
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aneks II, s. 631.
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Tomasz Malicki, minister rolnictwa Juliusz Poniatowski i wicemarsza-
∏ek sejmu T. Suszyƒski. Do grupy zmierzajàcej do Afryki do∏àczono na-
tomiast oko∏o stu osób przebywajàcych dotàd w Palestynie. „Cypryjczy-
cy” dotarli do portu Beira w portugalskim Mozambiku 7 sierpnia 1941 r.
Po przewiezieniu na teren Rodezji Pó∏nocnej ulokowano ich w kilku
miejscowoÊciach. Jedynym osiedlem, które przygotowano specjalnie na
potrzeby przybyszów, by∏ zespó∏ kilkudziesi´ciu murowanych domków
w Fort Jameston na pó∏nocy kraju u zbiegu granic Mozambiku i Nyasy.
Ulokowano tu osiemdziesiàt osób. Pi´ç niewielkich skupisk polskich
powsta∏o wzd∏u˝ g∏ównego szlaku komunikacyjnego po∏udniowej Afry-
ki, który stanowi∏a linia kolejowa z Konga Belgijskiego do Kapsztadu.
W stolicy Rodezji Pó∏nocnej, Lusace, w niewielkim hotelu zamieszka∏o
28 osób, w Kafue – 25, w Mazabuka – 50, w Monze – 50. Na niewielkiej
farmie w pobli˝u tej ostatniej miejscowoÊci zamieszka∏o dwanaÊcie
osób. Najwi´kszym skupiskiem Polaków przyby∏ych z Cypru by∏o Li-
vingstone, gdzie w pi´ciu hotelach ulokowano 170 Polaków. Poza wy-
mienionymi miejscowoÊciami kilkanaÊcie osób zamieszka∏o w polskich 
misjach jezuickich, istniejàcych tu ju˝ od kilkudziesi´ciu lat. W Kasisi
znalaz∏o schronienie osiem osób, a w Mpimpie dalsze szeÊç.

Ogó∏em w Rodezji Pó∏nocnej znalaz∏o si´ 429 polskich uchodêców,
w tym 209 m´˝czyzn, 143 kobiety i 77 dzieci w wieku do 17 lat. Bioràc
pod uwag´ struktur´ zawodowà przybyszów, najliczniejsi byli urz´dni-
cy – 78, przedstawiciele wolnych zawodów – 52 oraz in˝ynierowie,
technicy i rzemieÊlnicy – ∏àcznie 52 osoby2. Wi´kszoÊç m´˝czyzn przy-
by∏ych do Rodezji by∏a w starszym wieku, i z tej racji nie podlegali obo-
wiàzkowi s∏u˝by wojskowej. Ich wysokie kwalifikacje zawodowe nie
mog∏y byç wykorzystane w instytucjach polskiego rzàdu na uchodê-
stwie na skutek braku wolnych stanowisk. Niektórzy spoÊród „cypryj-
czyków” nie znajdowali uznania w oczach polskich w∏adz z powodów
politycznych, gdy˝ powiàzani byli z przedwojennà ekipà rzàdowà.
W ich Êrodowisku pobyt w Rodezji by∏ odczuwany jako swego rodzaju
zes∏anie. Dopiero przybycie do Afryki Po∏udniowej licznych grup pol-
skich uchodêców z Iranu zmieni∏o po∏o˝enie „cypryjczyków”, gdy˝
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2 HI, MSZ, 593, Sprawozdanie konsula generalnego RP w Lusace dla MSZ; J. Wróbel,
Z dziejów polskiego uchodêstwa w Rodezji Pó∏nocnej (Zambii) w okresie II wojny Êwiatowej,
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otworzy∏y si´ przed nimi mo˝liwoÊci obj´cia w powstajàcych osiedlach
nieêle p∏atnych posad urz´dniczych.

Znaczne grupy Polaków, g∏ównie ˝o∏nierzy, znalaz∏y si´ w pierw-
szych latach wojny w Unii Po∏udniowej Afryki, która odgrywa∏a wa˝nà
rol´ w systemie militarnym aliantów jako punkt tranzytowy i zaopa-
trzeniowy oraz miejsce szkolenia, leczenia i wypoczynku ˝o∏nierzy.
WÊród wojskowych, którzy przewijali si´ przez UPA, byli równie˝ 
Polacy. Ocenia si´, i˝ podczas wojny na terenie tego kraju znalaz∏o si´,
na krótszy lub d∏u˝szy czas, ponad 12 tys. ˝o∏nierzy Polskich Si∏ Zbroj-
nych. W szpitalach wojskowych Johannesburga, Pietermaritzburga
i Durbanu leczyli si´ mi´dzy innymi ˝o∏nierze Samodzielnej Brygady
Strzelców Karpackich. Póêniej, w po∏owie 1942 r. przyby∏o do oÊrod-
ków szkoleniowych w pobli˝u Pietermaritzburga kilka tysi´cy ˝o∏nie-
rzy ewakuowanych ze Zwiàzku Sowieckiego. W obozie pod Durbanem
przebywa∏y okresowo równie˝ oddzia∏y polskie, udajàce si´ ze Szkocji
na Bliski Wschód. Mniejsze grupy polskich wojskowych przebywa∏y
w obozach w Prowincji Przylàdkowej. W 1944 r. znalaz∏a si´ na prze-
szkoleniu w UPA grupa polskich lotników. 

Dodaç trzeba, i˝ na po∏udniowym kraƒcu kontynentu afrykaƒskiego
zatrzymywali si´ równie˝ polscy cywile, g∏ównie marynarze statków
handlowych i transportowych, w tym transatlantyków „Batorego”
i „Sobieskiego”3.

Gdy wiosnà i latem 1942 r. ewakuowano do Iranu ponad 41 tys. cy-
wilów4, na porzàdku dziennym stan´∏a kwestia ich rozmieszczenia na
czas wojny. Od poczàtku w∏adze brytyjskie rozwa˝a∏y mo˝liwoÊç skiero-
wania polskich uchodêców do Afryki. W czerwcu 1942 r. brano pod
uwag´ g∏ównie Uni´ Po∏udniowej Afryki, do której w∏adz zamierzano
zwróciç si´ z proÊbà o przyj´cie 50 tys. polskich uchodêców. O udziele-
nie Polakom azylu w Kongo Belgijskim postanowiono wystàpiç równie˝
do rzàdu belgijskiego na uchodêstwie. Pewne nadzieje wiàzano z Ma-
dagaskarem. Do kolonii brytyjskich w Afryce Wschodniej skierowano
specjalnego wys∏annika, który mia∏ zorientowaç si´ w mo˝liwoÊciach
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3 A. ˚ukowski, W kraju z∏ota i diamentów. Polacy w Afryce Po∏udniowej XVI–XX w., Warsza-
wa 1994, s. 154–167.
4 AAN, Poselstwo RP w Teheranie, 42, Sprawozdanie nr III z dzia∏alnoÊci Delegatury
MPiOS w Teheranie za okres od 16 IX 1942 do 3 XI 1942 r.
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skierowania Polaków do Kenii, Tanganiki i Ugandy. Ju˝ w lipcu 1942 r.
rzàd angielski w porozumieniu z gubernatorami tych trzech krajów
oraz Nyasy podjà∏ decyzj´ o osiedleniu tam na czas wojny uchodêców
polskich. W przysz∏oÊci brano pod uwag´ mo˝liwoÊç skierowania pol-
skiej ludnoÊci cywilnej do pó∏nocnej i po∏udniowej Rodezji oraz Unii
Po∏udniowej Afryki5.

5 lipca 1942 r. polskie MSZ zosta∏o zawiadomione o zgodzie Konfe-
rencji Gubernatorów Brytyjskiej Afryki Wschodniej na przyj´cie 
10 tys. polskich uchodêców, a w dwa dni póêniej Foreign Office zaprosi-
∏o stron´ polskà do rozmów w sprawie ewakuacji ludnoÊci cywilnej z Ira-
nu. Dyplomaci polscy zostali poinformowani, ˝e w nast´pstwie proÊby
rzàdu gen. W∏adys∏awa Sikorskiego w∏adze brytyjskie rozpatrywa∏y mo˝-
liwoÊç ewakuacji Polaków do Indii bàdê do Afryki. Wobec zagro˝enia 
Indii przez Japoƒczyków zdecydowano si´ na Afryk´. Transporty na
„czarny làd” mia∏y wyruszyç z chwilà wyznaczenia i przygotowania osie-
dli dla uchodêców oraz w miar´ uzyskiwania potrzebnych Êrodków trans-
portu, a g∏ównie statków morskich6.

Sprawa ewakuacji Polaków z Iranu mia∏a jednak szerszy kontekst mi´-
dzynarodowy i sta∏a si´ przedmiotem rokowaƒ z rzàdami kilku 
innych krajów. Celem dyplomacji brytyjskiej by∏o sk∏onienie sojuszni-
czych i zaprzyjaênionych paƒstw do uczestniczenia w wysi∏kach na rzecz
rozwiàzania problemu polskich uchodêców. Najwi´ksze mo˝liwoÊci mieli
niewàtpliwie Amerykanie, dysponujàcy odpowiednio wielkimi zasobami
finansowymi i Êrodkami transportu. W∏adze USA, zas∏aniajàc si´ obowià-
zujàcà ustawà imigracyjnà, odmawia∏y jednak przyj´cia uchodêców na
w∏asne terytorium, godzi∏y si´ natomiast na partycypowanie w kosztach
ich utrzymania. Z kolei niektóre rzàdy krajów Êrodkowoamerykaƒskich
(Meksyk, Gwatemala) zgadza∏y si´ na przyj´cie Polaków, ale pod warun-
kiem, ˝e nie b´dà oni ci´˝arem dla miejscowych w∏adz.

Powa˝nà przeszkodà w realizacji planów ewakuacji polskich cywilów
do afrykaƒskich kolonii Wielkiej Brytanii by∏o kilkadziesiàt tysi´cy w∏o-
skich cywilów i jeƒców wojennych przebywajàcych na ich terytorium od
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5 HI, MSZ, 187, A. Ross, Report on Polish Refugees in Persia. April 1942 to December 1943, 
s. 8; PRO, WO, 193/216, Pismo A.W.G. Randalla z Foreign Office do Dominion’s Office z 22
VI 1942 r.
6 HI, MSZ, 586, Notatka z rozmowy radcy Ruciƒskiego z A.W.G. Randallem z Foreign Of-
fice w Londynie z 8 VII 1942 r.
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czasu, gdy w koƒcu stycznia i w lutym 1941 r. wojska brytyjskie z Suda-
nu i Kenii rozpocz´∏y ofensyw´ przeciwko posiad∏oÊciom w∏oskim
w Afryce Wschodniej (Etiopia, Somali, Erytrea). 6 kwietnia pad∏a stoli-
ca Etiopii Addis Abeba, a 16 maja skapitulowa∏ g∏ównodowodzàcy
wojsk w∏oskich ksià˝´ Aosta. Kl´ska kosztowa∏a W∏ochy oko∏o 420 tys.
zabitych i wzi´tych do niewoli. W obozach na terenie Afryki Wschodniej
umieszczono 60 tys. jeƒców wojennych i 11 tys. internowanych cywilów.
Dodaç nale˝y, ˝e przebywali tu równie˝ od pewnego czasu uchodêcy
greccy i ˝ydowscy, co dodatkowo obcià˝a∏o bud˝ety tych ubogich prze-
cie˝ krajów. W tych warunkach wa˝nym osiàgni´ciem dyplomacji brytyj-
skiej by∏o zawarcie porozumienia z Waszyngtonem w sprawie skierowa-
nia do USA 25 tys. w∏oskich jeƒców wojennych, przetrzymywanych
dotàd w obozach rozlokowanych w posiad∏oÊciach afrykaƒskich Wiel-
kiej Brytanii. Stwarza∏o to mo˝liwoÊci umieszczenia we wschodniej
Afryce wi´kszej liczby Polaków7.

Rzàd polski na uchodêstwie, akceptujàc decyzje w∏adz brytyjskich
o ewakuacji i rozmieszczeniu cywilnej ludnoÊci polskiej, podjà∏ ze swej
strony przygotowania do roztoczenia opieki nad swymi obywatelami
w Afryce. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystàpi∏o do Rady Mini-
strów z projektem utworzenia konsulatów w krajach przewidzianych na
miejsce osadnictwa Polaków. Zosta∏ on przyj´ty na posiedzeniu rzàdu
11 wrzeÊnia 1942 r. Wkrótce rozpocz´to przygotowania do otworzenia
placówek polskich w Kenii, Tanganice i Ugandzie. Najpierw utworzono
Konsulat Generalny RP w Nairobi, obejmujàcy swym zasi´giem nie tyl-
ko Keni´, ale równie˝ graniczàce z nià Ugand´ i Tanganik´. Kierowni-
kiem konsulatu zosta∏ Jan Chmieliƒski, który nie posiada∏ jednak ofi-
cjalnej nominacji rzàdu polskiego, co rodzi∏o problemy w kontaktach
z w∏adzami kolonialnymi. Taki stan rzeczy trwa∏ przez dwa miesiàce, li-
stopad i grudzieƒ 1942 r., po czym spraw´ uregulowano formalnie
w ten sposób, ˝e nominacj´ na konsula generalnego otrzyma∏ Micha∏
Wierusz-Kowalski, przebywajàcy ju˝ w Afryce z zadaniem zbadania
mo˝liwoÊci zatrudnienia Polaków poza osiedlami uchodêczymi. Jego
zast´pcà zosta∏ dotychczasowy kierownik konsulatu w Nairobi – Jan
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7 HI, MSZ, 322; Rada Narodowa RP, 7, Przemówienie E. Raczyƒskiego na posiedzeniu Ko-
misji Spraw Zagranicznych Rady Narodowej 25 IX 1942 r.; PRO, Treasury, 236/1376, Polish
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Chmieliƒski. Po odwo∏aniu Wierusza-Kowalskiego na placówk´ w Na-
irobi skierowano Aleksandra Zawisz´, który piastowa∏ t´ funkcj´ do
chwili likwidacji konsulatu8.

Wkrótce utworzono te˝ konsulaty w stolicach Ugandy i Tanganiki.
W Kampali konsulem mianowano T. Drobniaka, a w Dar-es-Salaam 
J.B. Wierciƒskiego. Konsul Drobniak pracowa∏ w Ugandzie krótko,
przeniesiono go na placówk´ na Madagaskarze, a do Kampali skierowa-
no doÊwiadczonego w pracy na gruncie afrykaƒskim Jana Chmieliƒskie-
go, który przetrwa∏ na tym stanowisku do koƒca istnienia placówki9. 

Polskie placówki konsularne utworzono równie˝ na po∏udniu Afry-
ki, w obu Rodezjach i Unii Po∏udniowej Afryki. NajwczeÊniej, ju˝
w 1941 r., w zwiàzku z przybyciem niewielkiej grupy polskich uchodê-
ców z Cypru powsta∏ Konsulat Generalny RP w Lusace. Jego szefem
zosta∏ S. Fiedler-Alberti. Urz´dowa∏ on do koƒca paêdziernika 1942 r.,
po czym zastàpi∏ go Aleksander Zawisza, którego z poczàtkiem 1943 r.
wymieni∏ Szcz´sny Zaleski. Utrzyma∏ si´ na stanowisku do poczàtków
czerwca 1944 r., kiedy go zastàpi∏ Stanis∏aw Rosset, ostatni reprezen-
tant rzàdu londyƒskiego na terenie Rodezji Pó∏nocnej. Dodaç nale˝y,
˝e w Livingstone funkcjonowa∏a ekspozytura konsularna pod kierow-
nictwem Waleriana ¸opatto. Z chwilà, gdy zdecydowano skierowaç na
po∏udnie Afryki Polaków ewakuowanych ze Zwiàzku Sowieckiego,
podj´to decyzj´ o utworzeniu kolejnych placówek. W Salisbury – stoli-
cy Rodezji Po∏udniowej – powsta∏ nowy konsulat generalny, któremu,
jak si´ wydaje, podlega∏a odtàd placówka w Lusace. Na jego czele 
stanà∏ Aleksander Zawisza, a gdy ten przeniesiony zosta∏ s∏u˝bowo do
Nairobi, zastàpi∏ go Ignacy Zi´tkiewicz. 

W UPA funkcjonowa∏y dwa konsulaty polskie, w Kapsztadzie i Pre-
torii. Konsulat Generalny w stolicy Unii objà∏ ju˝ w listopadzie 1940 r.
dr Stanis∏aw ¸epkowski, z tytu∏em ministra pe∏nomocnego, a placówk´
w Kapsztadzie konsul Jan Majewski. Skierowano tam równie˝ radc´
MSZ T. Kawalca. W Johannesburgu dzia∏a∏a od jesieni 1939 r. agencja
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8 AAN, Ambasada RP w Waszyngtonie, 2964, Wykaz urz´dów zagranicznych RP na rok
1945; Protokó∏ posiedzenia Rady Ministrów w dniu 11 wrzeÊnia 1942 r. [w:] Protoko∏y posiedzeƒ
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konsularna pod kierownictwem Kazimierza Armina. Rang´ tej placów-
ki podniesiono w po∏owie 1944 r., tworzàc konsulat pod kierownictwem
przyby∏ego z Rodezji Pó∏nocnej Szcz´snego Zaleskiego10.

Wa˝nà rol´ w organizowaniu osiedli polskich w Afryce odegra∏y
placówki Ministerstwa Pracy i Opieki Spo∏ecznej. 18 sierpnia 1942 r.,
na krótko przed przybyciem pierwszego transportu Polaków z Iranu,
do Afryki przyjecha∏ in˝. Stefan Daszyƒski, pierwszy tymczasowy dele-
gat MPiOS, który zapoczàtkowa∏ proces organizowania placówki trwa-
jàcy przez kilka nast´pnych tygodni. Jego pobyt w Afryce trwa∏ krótko,
gdy˝ pe∏ni∏ równoczeÊnie funkcj´ delegata rzàdu ds. uchodêców 
na Ârodkowym Wschodzie z siedzibà w Jerozolimie. Na wspó∏pracow-
ników na terenie afrykaƒskim wybra∏ in˝ynierów Micha∏a Makowskie-
go i Jerzego Skolimowskiego, poprzednio oficerów w Samodzielnej
Brygadzie Strzelców Karpackich, których skierowano do Ugandy,
gdzie kierowali budowà osiedli dla uchodêców. Z podobnym zadaniem
wyjechali do Kenii Kazimierz Chodzikiewicz, Stanis∏aw Celiƒski 
i Tadeusz Kopeç11. Poczàwszy od 23 wrzeÊnia 1942 r. funkcj´ szefa 
delegatury MPiOS z siedzibà w Nairobi i kompetencjami na ca∏à Afry-
k´ Wschodnià i Po∏udniowà objà∏ Kazimierz Kazimierczak. Poniewa˝
zasi´g dzia∏ania delegatury by∏ ogromny, utworzono dodatkowo 
ekspozytury MPiOS w krajach, gdzie powsta∏y polskie osiedla uchodê-
cze. W Ugandzie szefem placówki MPiOS zosta∏ Miko∏aj Szyszkowski,
w Tanganice in˝. Waldemar Kuczyƒski, w Rodezji Pó∏nocnej Kazi-
mierz Âwierczyƒski, a w Rodezji Po∏udniowej W∏adys∏aw Kralewski.
Wspomnieç jeszcze trzeba, ˝e odr´bne delegatury utworzy∏y inne 
ministerstwa rzàdu polskiego na uchodêstwie. Wymieniç tu trzeba 
kierowanà przez Seweryna Szczepaƒskiego Delegatur´ Ministerstwa
Wyznaƒ Religijnych i OÊwiecenia Publicznego, Delegatur´ Minister-
stwa Skarbu, na czele której sta∏ J. Marynowski, oraz Delegatur´ NIK
kierowanà przez p∏k. aud. S. Lubodzieckiego12. 
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Powo∏anie do ˝ycia tak wielu placówek polskich w Afryce zrodzi∏o
spory kompetencyjne. Poczàtkowo, swoisty dualizm w∏adz polskich re-
prezentowanych przez konsulaty i delegatury MPiOS nie stanowi∏
wi´kszego problemu, gdy˝ Jan Chmieliƒski, organizujàcy konsulat
w Nairobi, zgodnie wspó∏pracowa∏ z powstajàcà delegaturà MPiOS.
Konflikty zacz´∏y si´ z chwilà obj´cia funkcji konsula w stolicy Kenii
przez Micha∏a Wierusz-Kowalskiego. Kierowa∏ si´ on w swej dzia∏alno-
Êci instrukcjami MSZ rezerwujàcymi dla konsulów wy∏àczne prawo
pertraktowania z w∏adzami brytyjskimi. Kierownictwo polskiej dyplo-
macji sta∏o na stanowisku, i˝ obowiàzuje nadal ustawa konsularna
z 1924 r., dajàca dostateczne podstawy do organizowania opieki nad
obywatelami polskimi poza granicami Rzeczypospolitej. Uwa˝ano, i˝
delegaci poszczególnych ministerstw – tak˝e MPiOS – winni zostaç
w∏àczeni w sk∏ad personelu konsulatów z tytu∏em tak zwanych attaches
spo∏ecznych. Poglàdy urz´dników MSZ nie znalaz∏y jednak uznania
wÊród wszystkich cz∏onków Rady Ministrów i w rezultacie poszczegól-
ni delegaci uzyskali w Afryce zupe∏nie niezale˝ny status, podporzàdko-
wani byli jedynie w∏asnym centralom w Londynie. Musia∏o to w konse-
kwencji prowadziç do spi´ç mi´dzy konsulami dzia∏ajàcymi wed∏ug
wytycznych MSZ a urz´dnikami delegatur innych ministerstw, pragnà-
cymi odgrywaç samodzielnà rol´ na gruncie afrykaƒskim.

Próbà uregulowania sporów kompetencyjnych pomi´dzy konsulata-
mi a Delegaturà MPiOS oraz jej ekspozyturami by∏a instrukcja MSZ
skierowana do konsulatów polskich w Afryce. Stwierdzono w niej, i˝
„konsulowie reprezentujàc wobec miejscowych w∏adz brytyjskich Rzàd
Polski, sà jedynie uprawnieni do wyst´powania w jego imieniu, zaÊ De-
legaci MPiOS majàcy za zadanie organizowanie ˝ycia uchodêczego sà
wy∏àcznie uprawnieni do organizowania tego ˝ycia w osiedlach”.
W dalszej cz´Êci instrukcji podkreÊlano, i˝ tylko konsulowie mogà ro-
kowaç ze strony polskiej wszystkie sprawy natury zasadniczej, takie jak
statuty polskich osiedli i ogólne uprawnienia dzia∏ajàcej tam polskiej
administracji. W pewnych przypadkach godzono si´ jednak na bezpo-
Êrednie kontakty Delegatury MPiOS z miejscowymi w∏adzami brytyj-
skimi, ale pod kierownictwem lub przynajmniej za wiedzà konsulów. 

Niestety, instrukcja MSZ nie rozwiàza∏a problemu podzia∏u kompeten-
cji. Wkrótce na tle jej interpretacji powsta∏y zadra˝nienia mi´dzy konsulem
Wierusz-Kowalskim a delegatem MPiOS Kazimierczakiem. O ile delegat
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MPiOS uwa˝a∏, i˝ zezwala mu ona na bezpoÊrednie kontakty z w∏adzami
kolonialnymi wszystkich szczebli, o tyle konsul chcia∏ je maksymalnie ogra-
niczyç. Po kilku miesiàcach obaj doszli do wniosku, i˝ konieczny jest kom-
promis i formalne rozdzielenie zakresu uprawnieƒ polskich placówek
w Afryce. 26 maja 1943 r. podpisano umow´, w której znalaz∏ si´ zapis sta-
nowiàcy, i˝ wszelkie sprawy u w∏adz centralnych w koloniach za∏atwiaç b´dà
konsulowie, zaÊ problemy zwiàzane z ˝yciem wewn´trznym osiedli znajdà si´
w kompetencjach Delegatury MPiOS oraz szefów poszczególnych ekspozy-
tur. Przewidziano jednak wa˝ne odst´pstwo od przyj´tej zasady w postaci
upowa˝nienia dla Kazimierza Kazimierczaka do wyst´powania do w∏adz
brytyjskich w kwestiach dotyczàcych warunków ˝ycia w osiedlach13.

Zawarcie umowy nie zakoƒczy∏o sporów, a nawet skomplikowa∏o sytu-
acj´, gdy˝ centrala MSZ odmówi∏a jej uznania – wysuni´to argument, i˝ 
Micha∏ Wierusz-Kowalski przekroczy∏ swe uprawnienia, zawierajàc poro-
zumienie bez wiedzy prze∏o˝onych. Sprawy nie u∏atwia∏a równie˝ postawa 
ministra pracy i opieki spo∏ecznej – Jana Staƒczyka, który 6 lipca 1943 r.
w liÊcie do delegata w Nairobi wyjaÊni∏, i˝ do „kompetencji konsulatów na-
le˝y reprezentowanie Rzàdu RP wobec miejscowych w∏adz centralnych. Do
zakresu natomiast dzia∏alnoÊci delegata Ministerstwa Pracy i Opieki Spo-
∏ecznej nale˝à wszystkie sprawy zwiàzane z potrzebami uchodêstwa”.
W sprawach tych „delegaci MPiOS wyst´pujà bezpoÊrednio wobec tych
w∏adz brytyjskich, które zosta∏y powo∏ane do zajmowania si´ sprawami pol-
skich uchodêców. Je˝eli zachodzi potrzeba interwencji u w∏adz centralnych
[...] wówczas interweniuje w∏aÊciwy konsul na podstawie wniosków przed-
stawionych przez delegata MPiOS i przy ewentualnym jego udziale”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które a˝ do poczàtków wrzeÊnia nic
nie wiedzia∏o o liÊcie ministra Staƒczyka, energicznie zaprotestowa∏o, wska-
zujàc, i˝ jest to kolejna próba ograniczenia uprawnieƒ konsulów. S∏usznie
podkreÊlano, ˝e mo˝e dojÊç do sytuacji, i˝ nie b´dzie takiej sprawy, którà
delegat MPiOS b´dzie musia∏ za∏atwiaç za poÊrednictwem konsulatu14.
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Konflikty o pod∏o˝u kompetencyjnym mi´dzy placówkami polskimi
w Afryce przenosi∏y si´ na grunt londyƒski i sta∏y si´ przedmiotem
przetargów w ∏onie rzàdu na uchodêstwie. Doprowadzi∏o to równie˝ do
zmian w obsadzie personalnej niektórych placówek konsularnych
w Afryce. W po∏owie 1943 r. odwo∏ano z Kampali konsula T. Drobnia-
ka, który nie potrafi∏ u∏o˝yç zgodnej wspó∏pracy z miejscowym przed-
stawicielem MPiOS Szyszkowskim. Jak ju˝ wspomniano, zastàpi∏ go
Jan Chmieliƒski. Wkrótce placówk´ w Nairobi opuÊci∏ konsul Wierusz-
-Kowalski, którego miejsce zajà∏ jako kierownik konsulatu Józef Gru-
ja. Dopiero 1 lutego 1944 r. konsulem generalnym w Nairobi mianowa-
no Aleksandra Zawisz´, poprzednio konsula w Salisbury15.

Przyjazd polskich uchodêców do Afryki poprzedzi∏y równie˝ przy-
gotowania w∏adz brytyjskich. Istnia∏ tu wyspecjalizowany urzàd – East
Africa Refugee Administration – EARA, skupiajàcy w swych r´kach
wszystkie sprawy zwiàzane z pobytem uchodêców. Kierowa∏ nim Ch.
Bruton, którego zastàpi∏ z czasem pp∏k E.B. Belcher. W poszczegól-
nych krajach podlegali mu miejscowi dyrektorzy do spraw uchodêców.
W Kampali t´ funkcj´ sprawowa∏ D.W. Robertson, w Nairobi G.H.
Kirkham, w Dar-es-Salaam najpierw p∏k N. Stewart, a póêniej A.L.
Pennington. Podobnà instytucj´ powo∏ano do ˝ycia tak˝e w Rodezji
Pó∏nocnej. Funkcje komisarzy do spraw uchodêców wojennych pe∏nili
tam w ró˝nych okresach mjr H.K. McKee, S. Gore-Brown oraz – od
1944 r. pp∏k Bagshaw. Podobne kompetencje mia∏ w Rodezji Po∏u-
dniowej p∏k Hamilton16.

Pierwszy transport uchodêców polskich ze Zwiàzku Sowieckiego
dotar∏ do portu Tanga w Tanganice 27 sierpnia 1942 r. Na pok∏adzie
alianckiego statku przyby∏o 1400 osób, przewiezionych nast´pnie do
Dar-es-Salaam, gdzie nastàpi∏o rozdzielenie transportu na dwie grupy.
Jedna mia∏a pozostaç w Tanganice, drugà zdecydowano wys∏aç 
do Ugandy. Nast´pny transport przyby∏ do portu Mombasa w Kenii 
19 wrzeÊnia i po trzytygodniowym odpoczynku wys∏any zosta∏ w g∏àb
kontynentu. Ogó∏em do koƒca wrzeÊnia 1942 r. w ugandyjskim osiedlu
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15 W. Korabiewicz, Gdzie s∏oƒ a gdzie Polska, Warszawa 1980, s. 81; R. Królikowski, op. cit.,
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uchodêczym w Masindi umieszczono 1044, a w dwu miejscowoÊciach
Tanganiki – Morogoro i Kondoa – odpowiednio 510 i 401 osób17.
W paêdzierniku przyby∏y nast´pne grupy, które skierowano do osiedli
Tengeru, Kondoa, Ifunda i Kidugala w Tanganice. W przejÊciowym
osiedlu Makindu w sàsiedniej Kenii na dalszy transport do obozów sta-
∏ych oczekiwa∏o ponad szeÊçset osób. Ogó∏em, uwzgl´dniajàc uchodê-
ców przebywajàcych ju˝ w Ugandzie, na ca∏ym terytorium Afryki
Wschodniej znajdowa∏o si´ 4674 Polaków18. Ju˝ w toku ewakuacji
uchodêców trwa∏y dalsze rozmowy polsko-angielskie w sprawie ustale-
nia ostatecznej liczby Polaków, którzy mieli schroniç si´ w Afryce.
W zwiàzku ze wspomnianà ju˝ zgodà rzàdu amerykaƒskiego na przyj´-
cie jeƒców w∏oskich powsta∏y odpowiednie warunki do zwi´kszenia
kontyngentu polskich uchodêców. W paêdzierniku Foreign Office za-
wiadomi∏o polskie MSZ, ˝e istnieje mo˝liwoÊç skierowania do brytyj-
skich posiad∏oÊci w Afryce Wschodniej oraz do obu Rodezji ∏àcznie
31 500 Polaków. Liczby tej nigdy jednak nie osiàgni´to. 

Podczas dyskusji w brytyjskiej Izbie Gmin w kwietniu 1943 r. przed-
stawiciele rzàdu informowali parlamentarzystów, ˝e planuje si´ skiero-
waç do Afryki Wschodniej 21 tys. uchodêców z Iranu, ale zarazem pod-
kreÊlali, ˝e realizacja tych zamiarów zosta∏a zawieszona na skutek
trudnoÊci z zapewnieniem wy˝ywienia dla tak du˝ej liczby uchodêców.
Sam premier Churchill zabierajàc g∏os w debacie na ten temat podkre-
Êla∏, ˝e na terenie kolonii w Afryce Wschodniej przebywa ju˝ 90 964
w∏oskich jeƒców wojennych i polskich uchodêców, przez co liczba bia-
∏ej ludnoÊci w tych krajach wzros∏a trzykrotnie w stosunku do stanu
sprzed wojny. Wskazywa∏ ponadto, ˝e w obozach tranzytowych w Afry-
ce Wschodniej znajduje si´ 3 tys. uchodêców z Grecji, którzy oczekujà
tam na wyjazd do Konga Belgijskiego.

Plany przyj´cia 21 tys. uchodêców z Polski równie˝ nie zosta∏y zre-
alizowane i to nie tylko z powodów, o których mówili w parlamencie
przedstawiciele rzàdu. Przede wszystkim napotykano na wielkie trud-
noÊci w zdobyciu Êrodków transportu, g∏ównie statków morskich. Po-
nadto ju˝ po wyznaczeniu limitu osadnictwa na „czarnym làdzie” poja-

146

17 HI, MSZ RP, 586, Sprawozdanie Delegatury MPiOS w Afryce Wschodniej za okres do 
30 IX 1942 r.
18 HI, MSZ RP, 586, Sprawozdanie delegata MPiOS w Nairobi z 27 X 1942 r.

01 uchodzcy  12/8/03  9:59  Page 146



wi∏y si´ nowe mo˝liwoÊci ulokowania uchodêców w innych, atrakcyj-
niejszych krajach, takich jak Meksyk czy Nowa Zelandia. Dodaç nale-
˝y, i˝ Polacy niech´tnie wyje˝d˝ali do Afryki, obawiajàc si´ tamtejsze-
go klimatu i prymitywnych warunków bytowych. Nic zatem dziwnego,
˝e szukano sposobów pozwalajàcych na pozostanie w Iranie, gdzie po
poczàtkowych trudnoÊciach uchodêcy mieli znoÊne warunki bytu oraz
mo˝liwoÊci znalezienia pracy w alianckich instytucjach cywilnych i woj-
skowych. 

Poczàtkowo jednak tempo ewakuacji polskich uchodêców do Afry-
ki by∏o bardzo du˝e. Do poczàtków listopada 1942 r. do Afryki wys∏a-
no ju˝ 11 131 osób, z czego 949 m´˝czyzn, 5157 kobiet i 5025 dzieci
w wieku do lat 14. Stanowi∏o to 27 proc. ogó∏u ewakuowanych z Rosji
do Iranu19. W nast´pnych miesiàcach liczebnoÊç transportów wyraênie
zmala∏a. Wed∏ug danych z 1 lipca 1944 r. w trzech krajach Brytyjskiej
Afryki Wschodniej przebywa∏o ∏àcznie 13 28020 obywateli polskich,
w pi´ç miesi´cy póêniej 13 364. Zbli˝ajàcy si´ koniec wojny spowodo-
wa∏, i˝ dalsza ewakuacja do Afryki straci∏a sens, zacz´to natomiast za-
stanawiaç si´ nad rozwiàzaniem problemu polskich uchodêców w dro-
dze repatriacji lub te˝ emigracji do innych krajów.

Rozmieszczenie ludnoÊci polskiej w Afryce Wschodniej by∏o nie-
równomierne. Najwi´ksze skupiska powsta∏y w Tanganice i Ugandzie,
gdzie w szczytowym okresie polskiego osadnictwa przebywa∏o po
oko∏o 6500 osób. W Kenii, gdzie zamierzano poczàtkowo skierowaç
kilka tysi´cy Polaków, wed∏ug stanu z 3 grudnia 1944 r. przebywa∏o
zaledwie 290 osób, z czego blisko po∏ow´ stanowi∏ personel polskich
instytucji w Nairobi. W∏adze kolonialne w Kenii deklarowa∏y ch´ç
przyj´cia uchodêców, ale gdy dochodzi∏o do konkretnych rozmów,
pojawia∏y si´ nieprzewidziane przeszkody uniemo˝liwiajàce realizacj´
konkretnych – zdawa∏oby si´ – projektów. Sytuacja zmieni∏a si´ 
dopiero w 1945 r. wraz z za∏o˝eniem w Rongai polskiego osiedla
szkolnego, w którym zamieszka∏o oko∏o trzysta dzieci i blisko sto osób
personelu opiekuƒczego.

147
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MPiOS w Teheranie za okres od 16 IX 1942 do 31 X 1942 r.; Poland in the British Parliament
1939–1945, wyd. W. J´drzejewicz, t. 2: Fall 1941– Spring 1944, New York 1959, s. 133–138.
20 E. Wróbel, J. Wróbel, op. cit, s. 157.

01 uchodzcy  12/8/03  9:59  Page 147



Przybycie do Afryki Wschodniej kilkunastu tysi´cy Polaków w po-
wa˝nym stopniu zmieni∏o istniejàcà dotàd struktur´ demograficznà. Po-
lacy stanowili teraz najwi´kszà spo∏ecznoÊç wÊród ludnoÊci pochodzenia
europejskiego. Podczas gdy w Nairobi mieszka∏o w tym czasie zaledwie
oko∏o 2 tys. Europejczyków (g∏ównie Brytyjczyków), a w Kampali oko-
∏o 800, to w osiedlu uchodêczym Tengeru oko∏o 4 tys. osób21.

Szybki poczàtkowo wzrost liczby uchodêców polskich wymaga∏ pod-
j´cia decyzji co do organizacji ˝ycia wewnàtrz osiedli oraz podzia∏u
obowiàzków mi´dzy administracjà kolonialnà a instytucjami polskimi.
Poczàtkowo przewidywano przyj´cie rozwiàzania sprawdzonego w Ira-
nie, gdzie kierownictwo obozów spoczywa∏o w r´kach polskich. Wspó∏-
prac´ z Brytyjczykami zapewniali angielscy oficerowie ∏àcznikowi. Po-
wtórzenie tego rozwiàzania w warunkach afrykaƒskich okaza∏o si´
jednak niemo˝liwe, a to z powodu braku dostatecznej liczby polskiego
personelu administracyjnego, jak równie˝ na skutek oporu miejsco-
wych w∏adz kolonialnych, które czu∏y si´ odpowiedzialne za ca∏oÊç
przedsi´wzi´cia i nie zamierza∏y rezygnowaç z mo˝liwoÊci bezpoÊred-
niego zarzàdzania osiedlami uchodêców polskich. Sprawy te dyskuto-
wano na Konferencji Gubernatorów Afryki Wschodniej w Nairobi
w koƒcu 1942 r. z udzia∏em przedstawicieli polskich: konsula Micha∏a
Wierusz-Kowalskiego i delegata MPiOS – Kazimierza Kazimierczaka.
Uzgodniono wówczas, ˝e na czele administracji osiedli staç b´dzie ko-
mendant, mianowany przez w∏aÊciwego dyrektora do spraw uchodê-
ców. Zazwyczaj by∏ nim urz´dnik brytyjski, cz´sto oficer rezerwy. Teo-
retycznie nie wykluczano mo˝liwoÊci dopuszczenia do tych stanowisk
równie˝ Polaków, ale w praktyce byli nimi wy∏àcznie Anglicy. Komen-
dantowi podlega∏a ca∏a administracja osiedli, by∏ on odpowiedzialny za
bezpieczeƒstwo, zaopatrzenie w ˝ywnoÊç i opa∏. 

W wykonywaniu swych funkcji mia∏ do dyspozycji w∏asny aparat ad-
ministracyjny oraz kierownika obozu (Polish Camp Leader) z jego apa-
ratem pomocniczym. Kierownika mianowa∏a Delegatura MPiOS w Nai-
robi i przed nià by∏ odpowiedzialny. Do jego zadaƒ nale˝a∏o wykonywa-
nie zarzàdzeƒ komendanta osiedla, jak równie˝ kierowanie polskà ad-
ministracjà
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Osiedla dzielono na sekcje i grupy, wyznaczano ponadto kierowni-
ków poszczególnych referatów, tj. szkolnictwa, duszpasterstwa, opieki
zdrowotnej, a tak˝e wydzia∏ów kultury i pracy. Kierownicy referatów
wchodzili w sk∏ad Komitetu Doradczego zbierajàcego si´ co dwa tygo-
dnie, do którego zadaƒ nale˝a∏a mi´dzy innymi koordynacja prac po-
szczególnych dzia∏ów administracji. Na czele komitetu sta∏ z urz´du
kierownik osiedla. W zarzàdzaniu starano si´ uwzgl´dniç równie˝ czyn-
nik spo∏eczny. Powo∏ywano w tym celu rady osiedli w sk∏adzie 4–8 osób,
reprezentujàcych – w zale˝noÊci od wielkoÊci osiedla – od 70 do 300
mieszkaƒców. Wi´kszoÊç kosztów utrzymania uchodêców pokrywa∏y
w∏adze brytyjskie, zapisujàc poniesione wydatki na konto d∏ugu rzàdu
polskiego. Z funduszów tych utrzymywano budynki i instalacje oraz ku-
powano wy˝ywienie. Ze Êrodków Delegatury MPiOS utrzymywano pol-
skà administracj´ osiedli, szkolnictwo, personel s∏u˝by zdrowia, dusz-
pasterstwo i wewn´trznà s∏u˝b´ bezpieczeƒstwa22. 

W Afryce Wschodniej powsta∏o ogó∏em szeÊç sta∏ych osiedli uchodê-
ców polskich. Cztery z nich utworzono na terenie Tanganiki. Najwi´ksze
by∏o osiedle Tengeru po∏o˝one na stokach góry Meru w kompleksie wul-
kanicznym otaczajàcym najwy˝szy szczyt Afryki – Kilimand˝aro. Wznie-
siono je od podstaw. W krótkim czasie administracja kolonialna wybu-
dowa∏a 947 domków, przypominajàcych chaty tubylców. W Êrodkowej
cz´Êci kraju po∏o˝one by∏o nast´pne osiedle polskie w Kondoa. Pierwot-
nie przeznaczone ono by∏o dla w∏oskich jeƒców wojennych. Polacy za-
mieszkali tu w dwudziestu prostokàtnych barakach zbudowanych z gli-
ny, pokrytych s∏omianymi dachami. Kolejne osiedle zorganizowano
znacznie dalej na po∏udnie, w miejscowoÊci Ifunda. Polacy znaleêli tu
najlepsze warunki mieszkaniowe. Do ich dyspozycji oddano sto muro-
wanych domków skupionych w pi´ciu dzielnicach, z których ka˝da po-
siada∏a w∏asny budynek kuchenny, jadalnie, magazyny, ∏aênie i pralnie.
Najdalej na po∏udnie po∏o˝onym osiedlem uchodêczym by∏a Kidugala,
znajdujàca si´ w kompleksie górskim Njombe u po∏udniowych granic
Tanganiki. Polaków umieszczono w pobli˝u zabudowaƒ poniemieckiej
misji protestanckiej, zlikwidowanej przez w∏adze z poczàtkiem wojny.
Warunki mieszkaniowe by∏y tam najgorsze, uchodêcy zamieszkali w pro-
stokàtnych sza∏asach z surowej gliny na szkielecie z drewnianych ˝erdzi.
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Ka˝dy z prymitywnych sza∏asów podzielony by∏ na 3–4 izby. Solidniejsze
by∏y jedynie budynki administracji, szpital i pralnia.

Dwa wielkie osiedla uchodêcze powsta∏y w Ugandzie. Najwi´ksze
zorganizowano w Masindi, w centralnej cz´Êci kraju. Z zewnàtrz spra-
wia∏o ono wra˝enie wielkiej kresowej wioski o nieregularnej zabudowie,
co odró˝nia∏o je od innych koszarowo zabudowanych osiedli w Afryce
Wschodniej. Domostwa wzniesiono z powszechnie tu dost´pnych mate-
ria∏ów: drewnianych ˝erdzi, s∏omy s∏oniowej i trzcinowych mat. Trwal-
szych materia∏ów u˝yto jedynie do wzniesienia szpitala i koÊcio∏a. Koja,
drugie z osiedli ugandyjskich, znajdowa∏o si´ bardziej na po∏udnie, nad
brzegami jeziora Wiktorii. Pobudowano je na niewielkim pó∏wyspie,
a szczup∏oÊç miejsca narzuci∏a koniecznoÊç zwartej, planowej zabudowy.

Oprócz osiedli sta∏ych na terenie Afryki Wschodniej utworzono kil-
ka obozów przejÊciowych i specjalnego przeznaczenia. Wymieniç trze-
ba zw∏aszcza oÊrodki przejÊciowe w Morogoro, Kigoma, Dar-es-Sa-
alam, Irynga, Tosamaganga (Tanganika) oraz w Makindu, Mombasa
i Manira (Kenia). Odgrywa∏y one istotnà rol´ zw∏aszcza podczas prze-
mieszczania transportów przyby∏ych z Iranu w g∏àb kontynentu afry-
kaƒskiego. Umo˝liwia∏y odpoczynek po wyczerpujàcej podró˝y, a tak-
˝e spokojne zorganizowanie i zaopatrzenie kolejnych grup uchodêczych.
Do obozu w Makindu, który niczym specjalnym si´ nie ró˝ni∏ od innych
oÊrodków polskich poza wzmocnionà stra˝à bezpieczeƒstwa, kierowa-
no osoby dla „których ramy dyscypliny osiedli by∏y za szczup∏e”.
W pierwszym rz´dzie chodzi∏o o kryminalistów i prostytutki, z którymi
nie potrafiono sobie poradziç w poszczególnych osiedlach. Wed∏ug sza-
cunków delegata Kazimierczaka w osiedlach na terenie Afryki
Wschodniej przebywa∏o czterdziestu kryminalistów, a w Rodezji trzy-
dziestu. Liczb´ prostytutek oceniano odpowiednio na czterdzieÊci
i trzydzieÊci. Tylko nieznaczna ich cz´Êç, prawdopodobnie najbardziej
ucià˝liwa dla w∏adz, trafi∏a do Makindu. Wiadomo, ˝e w listopadzie
1943 r. wys∏ano tam z osiedla Bwana Mkubwa siedmiu „najgorszych
warcho∏ów”, a we wrzeÊniu 1944 r. skierowano karnie do Makindu
osiemnaÊcie osób23. 
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Na odr´bne potraktowanie zas∏uguje prowadzone przez nazaretan-
ki osiedle szkolne w kenijskiej miejscowoÊci Rongai po∏o˝onej w pobli-
˝u Nakuru na pó∏nocny-zachód od Nairobi. Jego budow´ obieca∏ w∏a-
dzom polskim w 1944 r. gubernator Kenii sir Henry Moore. Docelowo
planowano umieÊciç w nim dziewi´çset dzieci. Pierwsi uchodêcy przy-
byli do Rongai w lutym 1945 r. Umieszczono tu dzieci z innych osiedli
polskich, gdzie panowa∏y trudne warunki klimatyczne i nie by∏o szkó∏
na odpowiednim poziomie. Po∏o˝one by∏o na wysokoÊci oko∏o
2000 m n.p.m. dzi´ki czemu mieszkaƒcom nie dokucza∏y upa∏y, nie by-
∏o tam te˝ komarów, co zabezpiecza∏o ich przed malarià. Dzieci prze-
bywa∏y w internacie sk∏adajàcym si´ z jedenastu murowanych domków.
Starsi ch∏opcy i dziewczynki mieszkali w czteroosobowych pokojach24.

LiczebnoÊç osiedli polskich w Afryce Wschodniej by∏a bardzo zró˝-
nicowana. Obok du˝ych, liczàcych po kilka tysi´cy osób, istnia∏y mniej-
sze, skupiajàce po kilkaset uchodêców, a ponadto w ró˝nych miejscach
omawianego obszaru rozmieszczone by∏y niewielkie placówki polskie
liczàce od kilkunastu do ponad stu osób. Zdecydowanie najwi´ksze by-
∏o osiedle w Tengeru, w którym liczba uchodêców osiàgn´∏a w szczyto-
wym okresie oko∏o 4018 osób. Niewiele ust´powa∏o mu osiedle w Ma-
sindi, gdzie znalaz∏o si´ 3635 osób. W drugim osiedlu ugandyjskim
Koja zamieszkiwa∏o 2800 osób. Trzy pozosta∏e, sta∏e osiedla uchodêcze:
Ifunda, Kidugala, Kondoa, liczy∏y odpowiednio: 780, 798, 430 miesz-
kaƒców. W osiedlu szkolnym Rongai przebywa∏o 420 osób25.

Warunki ˝ycia Polaków w Afryce Wschodniej – zw∏aszcza na poczàt-
ku – nie by∏y ∏atwe. Wiele problemów stwarza∏ goràcy, a w niektórych
miejscowoÊciach (Uganda) tak˝e bardzo wilgotny klimat. Sprzyja∏ on
rozwojowi chorób tropikalnych, g∏ównie malarii, której wielu uchodê-
ców nabawi∏o si´ jeszcze w Zwiàzku Sowieckim. Warunki mieszkanio-
we – jak ju˝ wspomniano – by∏y prymitywne, co nie wynika∏o bynaj-
mniej ze z∏ej woli gospodarzy, a raczej z ogólnie niskiego standardu
˝ycia ogromnej wi´kszoÊci miejscowej ludnoÊci. Podj´te na miejscu
przygotowania na przybycie uchodêców nie mog∏y daç natychmiasto-
wych efektów i w konsekwencji rozbudowa osiedli trwa∏a jeszcze d∏ugo
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24 HI, MSZ, 192, Notatka dla ministra spraw zagranicznych z 22 XI 1944 r.; W. Ostrowski,
Polska szko∏a nad równikiem, „Parada”, 4 XI 1945.
25 J. Wróbel, Polacy w Afryce Wschodniej i Po∏udniowej 1941–1950, „Zeszyty Historyczne”
[Pary˝] 1996, z. 115, s. 87; W. Ostrowski, Polska szko∏a...
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po przybyciu polskich transportów. Wielkim problemem by∏o równie˝
zaspokojenie potrzeb w zakresie wy˝ywienia, zaopatrzenia w odzie˝
i opieki zdrowotnej, co wymaga∏o nie tylko przeznaczenia na te cele od-
powiednich funduszy, ale równie˝ zorganizowania sprawnego systemu
dystrybucji towarów w warunkach afrykaƒskich bezdro˝y i wielkich od-
leg∏oÊci dzielàcych osiedla od portów na wybrze˝u. Pami´taç przy tym
trzeba, i˝ poza zaspokojeniem najbardziej podstawowych potrzeb
uchodêców nale˝a∏o zajàç si´ edukacjà m∏odzie˝y oraz zorganizowa-
niem ˝ycia zbiorowego doros∏ych, z których przynajmniej cz´Êç zdolna
by∏a do pracy.

Trzeba stwierdziç, i˝ zarówno placówki polskie dzia∏ajàce z ramie-
nia rzàdu polskiego, jak i brytyjskie w∏adze kolonialne zrobi∏y bardzo
wiele, aby ˝ycie Polaków sta∏o si´ znoÊne. Sami uchodêcy potrafili w∏a-
snà pracà i zaradnoÊcià – w nie∏atwych warunkach – stworzyç na afry-
kaƒskiej ziemi ma∏e oazy polskoÊci, których pró˝no by szukaç w ogar-
ni´tej wojnà Europie.

Skupiska polskich uchodêców ze Zwiàzku Sowieckiego powsta∏y
równie˝ na po∏udniu Afryki, w obu Rodezjach i Unii Po∏udniowej Afry-
ki. Jak wiemy, ju˝ w 1941 r. na terenie Rodezji Pó∏nocnej znalaz∏o
schronienie oko∏o 450 Polaków ewakuowanych z Cypru. KilkanaÊcie
miesi´cy póêniej w ich Êlady ruszyli uchodêcy ze Zwiàzku Sowieckiego.
Jeszcze 23 lipca 1942 r. urz´dnicy Foreign Office informowali swoich
kolegów z Colonial Office, ˝e wobec rozbudowy osiedli uchodêczych
w Ugandzie i Tanganice nie planuje si´ transportów na po∏udnie kon-
tynentu26, a ju˝ 11 sierpnia 1942 r. rzàd brytyjski zawiadomi∏ w∏adze
Rodezji Po∏udniowej o podj´tej w Londynie decyzji skierowania do te-
go kraju uchodêców polskich. WyjaÊniono przy tym, i˝ poniechano re-
alizacji uprzednich projektów wys∏ania ich do Ameryki. Do Afryki wy-
ruszy∏ Harold Mitchell, szef British Committee for Polish Welfare, aby
na miejscu zorientowaç si´ co do mo˝liwoÊci przyj´cia polskich uchodê-
ców w brytyjskich posiad∏oÊciach na po∏udniu kontynentu. Godfrey
Huggins, premier Rodezji Po∏udniowej, chocia˝ nie kry∏, i˝ przybycie
Polaków spowoduje sporo problemów, zaoferowa∏ goÊcin´ dla tysiàca
uchodêców. Ju˝ na prze∏omie sierpnia i wrzeÊnia rzàd kolonialny roz-
poczà∏ przygotowania do utworzenia osiedli. Zdecydowano przeprowa-
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26 PRO, WO, 193/216, Pismo A.W.G. Randalla do C.E. Lamberta z 23 VII 1942 r.
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dziç wysiedlenia ludnoÊci afrykaƒskiej z wyznaczonych terenów i zapo-
czàtkowaç budow´ domów mieszkalnych. Prace te posuwa∏y si´ w szyb-
kim tempie i ju˝ 24 wrzeÊnia 1942 r. T.C. Fynn, podsekretarz stanu
w rzàdzie rodezyjskim, poinformowa∏ swych prze∏o˝onych, ˝e osiedla
w Marandellas i Rusape b´dà gotowe na przyj´cie Polaków 20 grudnia
1942 r. Podobnie podesz∏y do problemu w∏adze Rodezji Pó∏nocnej,
chocia˝ i dla tego kraju, w zwiàzku z tym, ˝e Europejczyków by∏o 
jeszcze mniej ni˝ w Rodezji Po∏udniowej, a trudnoÊci aprowizacyjne
równie powa˝ne, przybycie kilkutysi´cznej rzeszy Polaków wymaga∏o
sporego wysi∏ku organizacyjnego27.

Tymczasem w Londynie, w toku rokowaƒ angielsko-polskich, usta-
lono liczebnoÊç transportów, które niebawem mia∏y wyruszyç do
Afryki Po∏udniowej. Do Rodezji Pó∏nocnej zamierzano wys∏aç 3500
osób, do Nyasy tysiàc, a do Unii Po∏udniowej Afryki pi´çset. Ponadto
zdecydowano zbadaç mo˝liwoÊci skierowania do Rodezji Po∏udnio-
wej dodatkowego kontyngentu 2500 uchodêców polskich. Podobnie
jak w przypadku Afryki Wschodniej plany te nie zosta∏y nigdy zreali-
zowane. Niewàtpliwie decydujàcà rol´ odgrywa∏y trudnoÊci transpor-
towe oraz niech´ç w∏adz polskich do dalszego rozpraszania uchodê-
ców po rozleg∏ych terenach Afryki28.

Transporty Polaków ewakuowanych z Iranu do obu Rodezji pier-
wotnie zamierzono skierowaç do portu w Durbanie (UPA) i dopiero
stàd drogà kolejowà na miejsce przeznaczenia. Ostatecznie, po uprzed-
nim uzyskaniu zezwolenia w∏adz portugalskich, skorzystano z krótszej
drogi przez port Beira w Mozambiku majàcy wygodne po∏àczenie kole-
jowe z wn´trzem kontynentu. Pierwszy transport przyby∏ do portu 
Beira 14 lutego 1943 r. Skierowano go do przygotowanego wczeÊniej
osiedla w Marandellas. Nieco póêniej, 25 marca, kolejny transport tra-
fi∏ do Rodezji Pó∏nocnej, a 9 kwietnia 1943 r. miejscowa prasa donios∏a
o przybyciu szeÊciu polskich transportów o ogólnej liczebnoÊci 2500
osób. Niektóre z póêniejszych transportów dociera∏y do obu Rodezji po
wyokr´towaniu w porcie Durban i d∏u˝szej podró˝y pociàgiem. Wyko-
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27 H. Mitchell, Poland in Africa and Asia. Lectures The Scottish-Polish Society. London Brench,
London 1943, s. 8–9; H. Zins, op. cit., s. 68–69.
28 HI, MSZ RP, 593, Pismo T. Kopcia, zast´pcy delegata MPiOS w Nairobi, do delegata
MPiOS w Teheranie z 24 VII 1943 r.; Notatka dla MSZ z 5 II 1943 r.; E. Wróbel, J. Wróbel,
op. cit., s. 184–185.
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rzystywano równie˝ szlak pó∏nocny prowadzàcy kolejà z Dar-es-Salaam
do jeziora Tanganika i dalej drogà wodnà do Rodezji Pó∏nocnej29. 
Do grudnia 1944 r. osiedlono w Rodezji Pó∏nocnej 2894, w Rodezji Po-
∏udniowej 1437, ∏àcznie 4331 osób. Tylko cz´Êç przybyszów skierowano
do miejscowoÊci, gdzie przebywali ju˝ Polacy z grupy „cypryjskiej”,
wi´kszoÊç lokowano w nowych osiedlach. Na pó∏nocy, przy granicy
z Tanganikà, za∏o˝ono osiedle w miejscowoÊci Abercorn, bardziej na
po∏udnie w Bwana Mkubwa, w pobli˝u granicy z Kongiem Belgijskim,
powsta∏o najwi´ksze skupisko ludnoÊci polskiej w Afryce Po∏udniowej.
Ponadto kierowano uchodêców do istniejàcych ju˝ skupisk polskich
w Fort Jameston, Lusace i Livingstone.

Polscy uchodêcy znaleêli równie˝ schronienie na po∏udniowych
kraƒcach kontynentu w Unii Po∏udniowej Afryki. Starania o uzyskanie
zezwolenia w∏adz w Pretorii na przyj´cie Polaków poczàtkowo by∏y
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29 PRO, FO, 371/36 685, Notatka w sprawie wyjazdu Polaków do obu Rodezji z 24 II 1943 r.;
H. Zins, op. cit., s. 69–72; W. Korabiewicz, op. cit., s. 160–161.

3. Harcerki z osiedla Abercorn nad jeziorem Tanganika, 1947 r. (Zbiory Doroty
Rychliƒskiej).
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bezowocne. W lipcu i sierpniu 1942 r. rzàd UPA odmawia∏ zgody na
przyj´cie Polaków, zas∏aniajàc si´ obowiàzujàcym na czas wojny zaka-
zem emigracji do tego kraju. Wydaje si´, i˝ w rzeczywistoÊci decydujà-
cà rol´ odgrywa∏a tu obawa przed trudnymi problemami, które w spo-
sób nieunikniony mog∏yby towarzyszyç ewakuacji Polaków, zw∏aszcza
˝e w rozmowach, jakie dyplomaci polscy prowadzili, pad∏a liczba 
10 tys. polskich dzieci. Nawet poparcie Anglików i Amerykanów, obie-
cujàcych pokrycie wi´kszoÊci wydatków zwiàzanych z utrzymaniem
przybyszów, nie mog∏y rozwiaç obaw gospodarzy. Nie pomóg∏ nawet
list prezydenta Roosevelta, który prosi∏ w∏adze Unii o udzielenie azy-
lu 10 tys. polskich uchodêców. Dopiero rezygnacja z planów masowe-
go transferu Polaków do UPA sk∏oni∏a rzàd marsza∏ka Jana Smutsa do
zgody na sprowadzenie na czas wojny pi´ciuset sierot polskich ze
Zwiàzku Sowieckiego30. 
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30 HI, DPDz, 1, Korespondencja konsula RP w Kapsztadzie z MSZ; PRO, WO, 193/216, Pi-
smo A.W.G. Randalla z Foreign Office do Dominion’s Office z 22 VI 1942 r. 

4. Dzieci polskie z osiedla Abercorn podczas spotkania z murzyƒskimi rówieÊnika-
mi (Zbiory Doroty Rychliƒskiej).

01 uchodzcy  12/8/03  9:59  Page 155



Status prawny sierociƒca polskiego ustalono w paêdzierniku 1942 r.
w drodze wymiany not pomi´dzy Konsulatem Generalnym RP w Pre-
torii a sekretarzem spraw zagranicznych UPA. Ustalono, ˝e b´dzie on
instytucjà polskiego Ministerstwa Pracy i Opieki Spo∏ecznej, które po-
kryje koszty zwiàzane z utrzymaniem sierociƒca oraz sprawowaç b´dzie
wy∏àcznà jurysdykcj´ w sprawach dotyczàcych wewn´trznego ˝ycia pla-
cówki. W praktyce rol´ poÊrednika w finansowaniu sierociƒca spe∏nia-
∏y konsulaty polskie, gdy˝ na miejscu nie by∏o delegatury MPiOS. 
Na jego siedzib´ przeznaczono cz´Êç obozu wojskowego po∏o˝onego
w odleg∏oÊci 3 km od miasta Oudtshoorn w Prowincji Przylàdkowej.
Stanis∏aw ¸epkowski, konsul generalny RP w Pretorii, zajà∏ si´ ener-
gicznie doborem personelu wychowawczego dla sierociƒca. Nie oglàda-
jàc si´ na w∏adze polskie w Iranie, które kompletowa∏y sk∏ad transpor-
tu do UPA, sprowadzi∏ w poczàtkach marca 1943 r. z Rodezji Pó∏nocnej
grup´ dziesi´ciu osób, wÊród których znalaz∏ si´ ks. Franciszek Kubieƒ-
ski, przeznaczony na kierownika sierociƒca, a ponadto trzech nauczy-
cieli, dwóch lekarzy i kilka osób personelu pomocniczego31.

W tym samym czasie w Iranie zorganizowano transport dzieci, któ-
ry odp∏ynà∏ do Afryki Po∏udniowej. Wyruszy∏ on z Isfahanu 16 lutego
i przez obóz w Ahwazie dotar∏ do portu Basra. Tam dzieci i personel
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31 HI, DPDz, 1, Raport konsula generalnego RP w Pretorii dr. S. ¸epkowskiego z 19 V 1943 r.;
Pismo ks. F. Kubieƒskiego do konsula S. ¸epkowskiego z 10 III 1943 r.; Przetrwalimy. We 
have survived, pod red. J. Jaworskiego, Johannesburg 1993, s. 33–34.

5. Ch∏opcy polscy
z osiedla Tengeru
z murzyƒskimi 
kolegami 
(Zbiory Doroty 
Rychliƒskiej).
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6. Dru˝yna harcerska z osiedla Ifunda, 1945 r. (Zbiory Doroty Rychliƒskiej).

7. Teatrzyk dzieci´cy z osiedla Abercorn, 1946 r. (Zbiory Doroty Rychliƒskiej).
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pomocniczy zaokr´towano na brytyjski statek „Dunera”, który 3 marca
wyruszy∏ do Afryki. Do Durbanu dotar∏ 29 marca, po czym wyruszy∏ da-
lej na po∏udnie. Ostatecznym celem rejsu by∏ Port Elizabeth, gdzie sta-
tek zawinà∏ 1 kwietnia. Po kilkudniowej kwarantannie, 9 kwietnia 1943 r.
pi´çset dzieci i 38 osób personelu wychowawczego zesz∏o na làd i spe-
cjalnym pociàgiem uda∏o si´ do Oudtshoorn32.

Ustalenie Êcis∏ej liczby Polaków przebywajàcych w latach wojny
w Afryce jest mo˝liwe dzi´ki stosunkowo dok∏adnym danym opraco-
wanym w afrykaƒskiej Delegaturze MPiOS. Wed∏ug stanu z 3 grudnia
1944 r. w Afryce Wschodniej i Po∏udniowej znajdowa∏o si´ 18 245 oby-
wateli polskich, z czego zdecydowana wi´kszoÊç, a˝ 13 364, w Afryce
Wschodniej (Kenia, Tanganika, Uganda). W Afryce Po∏udniowej (Ro-
dezja Pó∏nocna i Po∏udniowa oraz UPA) przebywa∏o 4881 osób. Wi´k-
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32 HI, DPDz, 1, Sprawozdanie ks. F. Kubieƒskiego za czas od 10 kwietnia do 31 maja 1943 r.;
A. ˚ukowski, op. cit., s. 180.

8. Dziewcz´ta z osiedla Abercorn (Zbiory Doroty Rychliƒskiej).
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szoÊç uchodêców stanowi∏y kobiety i dzieci, odpowiednio 8297 i 7924.
M´˝czyzn by∏o zaledwie nieco ponad 2 tys., zresztà g∏ównie w starszym
wieku. Mieszkaƒcy afrykaƒskich osiedli uchodêczych pochodzili g∏ów-
nie z Kresów Wschodnich. Ta kategoria stanowi∏a 92 proc. ogó∏u, przy
czym najliczniej by∏y reprezentowani mieszkaƒcy województw: wo∏yƒ-
skiego (3043 osób), tarnopolskiego (2875 osób), lwowskiego (2173
osób). Nieco mniej liczne by∏y Êrodowiska dawnych mieszkaƒców Kre-
sów Pó∏nocno-Wschodnich. Z Nowogródczyzny pochodzi∏y 1753 oso-
by, Wileƒszczyzny – 1378, Bia∏ostocczyzny – 1863. Z innych dzielnic
Polski pochodzi∏o tylko 8 proc. uchodêców, z czego nieco ponad pi´-
ciuset z Warszawy i województwa warszawskiego, 225 z krakowskiego,
116 z kieleckiego33. 
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33 AAN, GPR, 111, Sprawozdanie ogólne T. Jacobsona, przedstawiciela Polskiej Misji Repa-
triacyjnej na Afryk´, za okres od 17 IX 1946 r. do 4 IV 1947 r.

9. Polscy uchodêcy z Abercorn. W tle koÊció∏ katolicki (Zbiory Doroty Rychliƒ-
skiej).

01 uchodzcy  12/8/03  9:59  Page 159



Tabela 7. LudnoÊç polska w Afryce Wschodniej i Po∏udniowej wed∏ug stanu
z 3 grudnia 1944 r.

èród∏o: HI, DPDz w Oudtshoorn, 1; W. Korabiewicz, Gdzie s∏oƒ a gdzie Polska, Warszawa
1980, s. 175; H. Zins, Polacy w Zambezji, Lublin 1988, s. 78.

Ustalenie struktury narodowoÊciowej obywateli polskich w Afryce
jest trudne, gdy˝ brak informacji êród∏owej na ten temat. Przypuszczaç 
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Nazwa miejscowoÊci
M´˝czyêni Kobiety

Dzieci

Razemi m∏odzie˝
liczby

proc.
liczby

proc.
liczby

proc.
bezw. bezw. bezw.

Makindu 40 30,4 82 55,4 21 14,2 148
Mombasa 5 26,3 10 52,6 4 21,1 19
Nairobi 48 39,0 60 48,8 15 12,2 123
Ogó∏em w Kenii 98 33,8 152 52,4 40 13,8 290
Kampala 2 25,0 5 62,5 1 12,5 8
Koja 372 13,3 1 282 45,8 1 146 40,9 2 800
Masindi 330 9,1 1 546 42,5 1 759 48,4 3 635
Ogó∏em w Ugandzie 704 10,9 2 833 44,0 2 906 45,1 6 443
Dar-es-Saalam 6 54,5 4 36,4 1 9,1 11
Ifunda 53 6,8 414 53,1 313 40,1 780
Kidugala 62 7,8 418 52,4 318 39,8 798
Kigoma 39 20,8 120 63,8 29 15,4 188
Kondoa 40 9,3 214 49,8 176 40,9 430
Morogoro 57 14,1 208 51,2 141 34,7 406
Tengeru 414 10,3 1 877 46,7 1 727 43,0 4 018
Ogó∏em w Tanganice 671 10,1 3 255 49,1 2 705 40,8 6 631
Abercorn 82 14,6 242 43,1 237 42,3 561
Bwana Mkubwa 163 13,8 496 42,0 523 44,2 1 182
Fort Jameston 39 23,5 103 62,0 24 14,5 166
Lusaka 106 11,0 495 51,1 367 37,9 968
Katambora 11 64,7 5 29,4 1 5,9 17
Ogó∏em w Rodezji Pó∏. 401 13,9 1 341 46,3 1 152 39,8 2 894
Digglefeld 7 8,2 54 63,5 24 28,3 85
Marandellas 54 8,7 266 42,8 302 48,5 622
Rusape 66 9,1 365 50,3 295 40,6 726
Salisbury 2 50,0 2 50,0 – – 4
Ogó∏em w Rodezji Po∏ud. 129 9,0 687 47,8 621 43,2 1 437
Oudtshoorn 21 3,8 29 5,3 500 50,9 550
Ogó∏em 2 024 11,1 8 297 45,5 7 924 43,4 18 245
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Tabela 8. Uchodêcy polscy w Afryce wed∏ug miejsca zamieszkania przed wybu-
chem wojny

èród∏o: AAN, GPR, 111. 

mo˝na, i˝ by∏a podobna jak w ca∏ej spo∏ecznoÊci cywilów, którzy opu-
Êcili Zwiàzek Sowiecki wraz z armià gen. Andersa. Wed∏ug szacun-
ków Delegatury MPiOS w Teheranie 95 proc. stanowili Polacy,
a 4 proc. ˚ydzi. JeÊli chodzi o struktur´ wyznaniowà, dominujàcà po-
zycj´ zajmowali katolicy – 90 proc. Z innych wyznaƒ liczniej repre-
zentowani byli wyznawcy religii moj˝eszowej – 8 proc., greckokato-
lickiej i prawos∏awnej – to pozosta∏e 2 proc. Prawdopodobnie do
Afryki wyjecha∏o mniej ˚ydów, którzy próbowali raczej dostaç si´ do
Palestyny, wi´cej natomiast prawos∏awnych Polaków, Bia∏orusinów
i Ukraiƒców34. 

Warunki ˝ycia Polaków w afrykaƒskich posiad∏oÊciach i dominiach
Wielkiej Brytanii, po trudnoÊciach okresu poczàtkowego, szybko si´
poprawia∏y. Âwiadczà o tym nie tylko zachowane dokumenty urz´dowe,
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34 AAN, Poselstwo RP w Teheranie, 42, Sprawozdanie nr 4 delegata MPiOS w Teheranie za
okres od 1 do 30 XI 1942 r.

Województwo Liczby bezwzgl´dne Proc.
Bia∏ostockie 1 863 10,6
Kieleckie 116 0,7
Krakowskie 225 1,3
Lubelskie 127 0,7
Lwowskie 2 173 12,4
¸ódzkie 87 0,5
Nowogrodzkie 1 753 10,0
Poleskie 1 970 11,2
Pomorskie 92 0,5
Poznaƒskie 106 0,6
Stanis∏awowskie 1 083 6,2
Âlàskie 79 0,4
Tarnopolskie 2 875 16,4
Warszawskie z Warszawà 517 2,9
Wileƒskie 1 378 7,9
Wo∏yƒskie 3 043 17,4
Miejsce zamieszkania nieznane 48 0,3
Ogó∏em 17 535 100,0
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ale równie˝ relacje samych uchodêców i osób odwiedzajàcych osiedla.
Wed∏ug opinii J. Suskiego – wys∏annika rzàdu polskiego do zbadania
stosunków w obozach uchodêczych w Afryce i na Bliskim Wschodzie –
warunki ˝ycia Polaków w osiedlu Tengeru „by∏y na poziomie doÊç
skromnie zorganizowanego letniska. Od polskiej wsi [...] w Poznaƒ-
skiem ró˝ni∏y si´ na niekorzyÊç, od warunków w∏oÊcianina na kresach
czy w Polsce Êrodkowej – by∏y lepsze”35.
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35 J. Suski, W s∏u˝bie publicznej na dwóch kontynentach, Warszawa 1988, s. 209.

10. Obelisk na 
cmentarzu polskim
w okolicach Morogoro
(Tanzania) 
(Fot. wspó∏czesna 
Eugeniusza 
Rzewuskiego).
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Wy˝ywienie dostarczano do osiedli w sposób centralnie zorganizo-
wany. Utworzono du˝e kuchnie i jad∏odajnie, gdzie sto∏owa∏a si´ ca∏a
ludnoÊç. Niekiedy zabierano gotowe posi∏ki do domu, rzadziej nato-
miast przekazywano uchodêcom surowe produkty, którymi poszczegól-
ne rodziny gospodarowa∏y we w∏asnym zakresie. JakoÊç i iloÊç ˝ywno-
Êci by∏a zasadniczo wystarczajàca, niekiedy tylko zdarza∏y si´ niedobory
okreÊlonych produktów. Du˝à rol´ w uzupe∏nianiu zaopatrzenia ludno-
Êci osiedli w ˝ywnoÊç odgrywa∏y farmy prowadzone przez Polaków.
Uprawiano tam jarzyny, hodowano drób i byd∏o. Niektóre farmy mog∏y
pochwaliç si´ sporymi osiàgni´ciami produkcyjnymi. Przyk∏adowo far-
ma w Tengeru obejmowa∏a 415 akrów pastwisk i 165 akrów ziemi ornej.
Utrzymywano tam 249 sztuk byd∏a ras europejskich, 52 sztuki byd∏a
miejscowego, a ponadto blisko sto owiec, 42 wo∏y, troch´ kóz i koni36.

Zupe∏nie nieêle przedstawia∏o si´ zaopatrzenie w odzie˝. Polska lud-
noÊç cywilna ewakuowana ze Zwiàzku Sowieckiego ju˝ w Iranie otrzy-
ma∏a odzie˝, gdy˝ przywiezione z Rosji ∏achmany trzeba by∏o zniszczyç
w Pahlevi, w obawie przed chorobami zakaênymi. W Afryce stopniowo
uzupe∏niano odzie˝ dzi´ki nowym transportom z zaopatrzeniem nap∏y-
wajàcym z ró˝nych êróde∏. Przyk∏adowo tylko w 1943 r. Rada Polonii
Amerykaƒskiej przes∏a∏a do Afryki pomoc na ∏àcznà sum´ blisko 618
tys. dolarów. Sk∏ada∏a si´ na nià g∏ównie odzie˝ i ˝ywnoÊç. W roku bu-
d˝etowym 1944 Polish War Relief przeznaczy∏ na potrzeby polskich
uchodêców w Afryce 160 tys. dolarów, z czego 75 tys. na ubrania, 45 tys.
na lekarstwa i 40 tys. na bezpoÊrednià pomoc finansowà37.

Warunki mieszkaniowe w osiedlach polskich w Afryce by∏y dosyç
zró˝nicowane w zale˝noÊci od tego, czy wykorzystywano wczeÊniej wy-
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36 HI, MSZ, 586, Sprawozdanie Delegatury MPiOS w Afryce Wschodniej za okres do 30 IX
1942 r.; W. Ostrowski, Safari przez Czarny Làd. Szkice z podró˝y po Kenyi, Tanganyce, Ugandzie
i wyspie Zanzibar, Londyn 1947, s. 258–259; ¸. Z. Królikowski, Skradzione dzieciƒstwo, wyd. 2,
Buffalo [b.r.w.], s. 132–133; J. Wróbel, Polacy w Afryce..., s. 92–93. 
37 Wed∏ug danych dotyczàcych osiedla w Morogoro za okres od 25 VI 1944 do 25 VII 1945 r.,
m´˝czyêni otrzymywali tam m.in. marynark´, trzy pary spodni, dwie koszule, podkoszulek, swe-
ter, cztery pary obuwia, a ponadto pewnà iloÊç p∏ótna tropikalnego i materia∏u khaki. Kobiety
otrzymywa∏y m.in. dwie suknie, koszul´ dziennà, koszul´ nocnà, dwie pary poƒczoch, cztery pa-
ry obuwia i dodatkowo nieco wi´kszà ni˝ m´˝czyêni iloÊç tkanin. W. Ostrowski, który zna∏ wa-
runki bytowania Polaków w Afryce i Niemczech, stwierdzi∏: „w zestawieniu z tym, jak wegetuje
ta cz´Êç naszej ludnoÊci, którà z∏y los rzuci∏ na teren Niemiec – sà to warunki doskona∏e”. 
W. Ostrowski, Safari..., s. 267–269. The Facts about The Polish War Relief, Chicago [b.r.w.].
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budowane, solidniejsze budynki, czy te˝ poÊpiesznie wznoszone chaty
wzorowane na domostwach tubylców. W Tengeru, które by∏o najwi´k-
szym osiedlem polskim na „czarnym làdzie”, miejscowe w∏adze kolo-
nialne wybudowa∏y 947 domków. Do ich wzniesienia przyczyni∏y si´
walnie okoliczne plemiona murzyƒskie, które dostarczy∏y niektórych
materia∏ów budowlanych i si∏y roboczej. Konstrukcja domów by∏a pro-
sta. Drewniany szkielet z dràgów oblepiano glinà i pokrywano strzechà
z liÊci bananowych38. Wyposa˝enie domków by∏o skromne. Jedna
z mieszkanek Tengeru tak oto je opisuje: „Za chwil´ wprowadzajà nas
do glinianego domku. Na klepisku wewnàtrz, woko∏o okràg∏ej Êciany,
stojà cztery ∏ó˝ka, dotykajà si´ wzajemnie koƒcami. W Êrodku ma∏y stó∏
i dwa krzes∏a. Okienko bez szyby zamykane okiennicà. Za jednym z ∏ó-
˝ek szafka z worka. [...] Przychodzi blokowa, wiedzie za sobà kilka
dziewczàt. Przynios∏y koce, poduszki, przeÊcierad∏a, latarni´ naftowà,
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38 H. Zins, Polacy w Afryce Wschodniej, Lublin 1978, s. 36; E. Wróbel, J. Wróbel, op. cit., s. 152.

11. Cmentarz uchodêców polskich w Nyabyeya (Uganda) (Fot. wspó∏czesna Euge-
niusza Rzewuskiego).
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jakiej si´ u nas u˝ywa∏o w stodo∏ach, zapa∏ki, miednic´, wiadro, r´czni-
ki, myd∏o – ale gdzie to wszystko ustawiç?”39. Podobnie przedstawia∏a
si´ sytuacja mieszkaniowa w innych powsta∏ych od podstaw osiedlach
uchodêczych. Mieszkanka ugandyjskiego osiedla w Koja, opisujàc swe
pierwsze wra˝enia, stwierdza: „Podoba mi si´ w osiedlu, chocia˝ dom-
ki nie sà ∏adne, bo Êciany tu brudne, jakby ulepione z gliny, trzcinowe
dachy i w ogóle nie ma pod∏óg oraz sufitów. W ka˝dym domku sà dwie
sypialnie i pokój jadalny. W sypialniach mieszka po pi´ç osób, a w Êrod-
kowym pokoju stoi ogromny stó∏ i dwie ∏awy”40. Nieco gorzej mieszka-
li Polacy w osiedlu Kidugala, gdzie umieszczono ich w d∏ugich sza∏a-
sach z drewnianych ˝erdzi pokrytych surowà glinà. Podzielono je
wewnàtrz na izby stanowiàce mieszkanie jednej rodziny. Podobnie wy-
glàda∏a sytuacja mieszkaniowa w Kondoa. Znacznie lepsze warunki lo-
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39 W. Szymczyk, Z po˝ogi w busz, Warszawa 1982, s. 5.
40 B. Ryba∏towska, Szko∏a pod baobabem, Warszawa 1979, s. 25.

12. Baraki dawnego osiedla uchodêców polskich w Kidugala (Tanzania) 
(Fot. wspó∏czesna Eugeniusza Rzewuskiego).
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kalowe znaleêli Polacy w Ifundzie. Dzi´ki temu, i˝ w pobli˝u znajdowa-
∏y si´ z∏o˝a doskona∏ej gliny, nadajàcej si´ do wyrobu cegie∏, w osiedlu
wzniesiono oko∏o stu solidnych domków. Podobnie rzecz wyglàda∏a
w rodezyjskim osiedlu Fort Jameston. Jeszcze przed przybyciem Pola-
ków z grupy „cypryjskiej” wzniesiono tam dwadzieÊcia owalnych, mu-
rowanych, wygodnych domków. Ka˝dy sk∏ada∏ si´ z trzech pomiesz-
czeƒ, dwóch pokojów sypialnych i hollu. Poza tym znajdowa∏a si´ tam
ma∏a ∏azienka i komórka na baga˝e41.

Przybywajàcy na kontynent afrykaƒski Polacy stykali si´ si∏à rzeczy
z miejscowà ludnoÊcià murzyƒskà. Plemiona tubylcze z rozkazu Brytyj-
czyków, ale i równie˝ z w∏asnej inicjatywy poÊpieszy∏y przybyszom z po-
mocà w najtrudniejszym, poczàtkowym okresie pobytu na afrykaƒskiej
ziemi. Wed∏ug danych pochodzàcych z dokumentacji w∏adz kolonial-
nych w Tanganice plemiona Waarusha, Meru i Chagga dostarczy∏y 
Polakom du˝e iloÊci materia∏ów budowlanych (g∏ównie pale cyprysowe
i strzechy bananowe) oraz ˝ywnoÊç. Ponadto oko∏o tysiàca robotników
murzyƒskich pracowa∏o przy wznoszeniu polskich osiedli. Sàdziç nale-
˝y, i˝ równie˝ w innych krajach Afryki Wschodniej i Po∏udniowej wk∏ad
ludnoÊci rodzimej w budow´ polskich osiedli uchodêczych by∏ równie
du˝y. Zachowany materia∏ êród∏owy daje niewiele danych do oceny
charakteru i zakresu stosunków uchodêców polskich z miejscowà lud-
noÊcià afrykaƒskà. W osiedlach zatrudniano nieco murzyƒskich robot-
ników, których prac´, jak si´ wydaje, ceniono. Okazji do kontaktów po-
za osiedlami by∏o niewiele, a Brytyjczycy niech´tnie na nie patrzyli,
obawiajàc si´ zachwiania w oczach tubylców dotychczasowego wizerun-
ku „bia∏ego cz∏owieka”. Niewàtpliwie cz´Êciej kontaktowa∏a si´ ze 
sobà ruchliwa m∏odzie˝ murzyƒska i polska, nierzadko wymykajàca si´
spod kontroli doros∏ych. Ogólnie podkreÊlano jednak dobre stosunki
Polaków z miejscowà ludnoÊcià. Âwiadczy o tym równie˝ fakt, i˝ jeszcze
wiele lat po wojnie tubylcy z terenów, gdzie przebywali Polacy, dobrze
ich wspominali, a niektórzy z nich mówili troch´ po polsku. 

Z chwilà gdy pierwsi uchodêcy polscy dotarli do afrykaƒskiego brze-
gu, wojna by∏a w stadium prze∏omowym, a prawie ca∏a Europa znajdo-
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41 HI, MSZ, 192, Opracowanie Uchodêstwo wojenne (osiedla polskie w Tanganice); ibidem,
MIiD, List nieznanego autora do ministra informacji i dokumentacji RP w Londynie; J. Wró-
bel, Z dziejów..., s. 138.
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wa∏a si´ pod okupacjà paƒstw faszystowskich. By∏o wi´c jasne, i˝ pobyt
uchodêców w Afryce potrwa d∏u˝ej, co najmniej kilka lat. W tych okolicz-
noÊciach nale˝a∏o pomyÊleç o zorganizowaniu w osiedlach odpowiednich
s∏u˝b i instytucji, w których mog∏oby realizowaç si´ ˝ycie zbiorowe w ró˝-
norodnych jego formach, w∏aÊciwych dla normalnie funkcjonujàcych
spo∏ecznoÊci. Palàcà koniecznoÊcià by∏o zorganizowanie szkolnictwa,
gdy˝ m∏odzie˝ i dzieci stanowi∏y bardzo licznà grup´ wÊród mieszkaƒców
osiedli, si´gajàcà 43 proc. ogó∏u.

Szkolnictwo polskie w Afryce obejmowa∏o placówki na ró˝nych 
poziomach, od przedszkoli po szko∏y Êrednie, ogólnokszta∏càce i zawo-
dowe. Poczàtkowo organizacjà placówek oÊwiatowych zajmowa∏a si´
Delegatura MPiOS w Nairobi, która powo∏a∏a w poszczególnych osie-
dlach referaty oÊwiatowe. Na prze∏omie lat 1943/1944 sprawy nauczania
przej´∏a delegatura Ministerstwa Wyznaƒ Religijnych i OÊwiecenia Pu-
blicznego, któremu podlega∏y cztery inspektoraty szkolne, w Tengeru
dla Tanganiki, w Koja i Masindi dla Ugandy oraz w Salisbury dla Rode-
zji Pó∏nocnej i Po∏udniowej. Ponadto powo∏ano dwa samodzielne refe-
raty oÊwiatowe, w Johannesburgu i Oudtshoorn. Obowiàzki delegata
MWRiOP piastowa∏ Seweryn Szczepaƒski, inspektorami mianowano 
J. Jagielskiego (Tengeru), K. Bielaƒskiego (Koja), K. Niementowskiego
(Masindi) i S. Tarnowicza (Salisbury). Placówk´ w Johannesburgu objà∏
M. Mayer z zadaniem opieki kulturalno-oÊwiatowej nad studiujàcà tam
m∏odzie˝à, a tak˝e junakami i ˝o∏nierzami polskimi, przebywajàcymi
w szpitalu w Baraqwanath oraz w obozie polskim w Pietermaritzburgu.
Na czele referatu w Oudtshoorn stanà∏ dr T. Strzembosz. Zajà∏ si´ on
nadzorem nad placówkami oÊwiatowymi w tamtejszym sierociƒcu42.

Znaczna liczba dzieci w osiedlach uchodêczych sk∏ania∏a ich kierownic-
two do tworzenia przedszkoli. Ju˝ w koƒcu wrzeÊnia 1943 r. do 
placówek tego typu ucz´szcza∏o 355 dzieci, z czego 166 w Masindi. W po-
czàtkach grudnia liczba podopiecznych przedszkoli wzros∏a do niespe∏na
pi´ciuset osób. Wzros∏a te˝ liczba wychowawczyƒ – z siedemnastu do
dziewi´tnastu. W szczytowym okresie rozwoju, który przypad∏ na grudzieƒ
1944 r., w 24 przedszkolach istniejàcych w osiedlach polskich w Afryce

167

42 HI, MSZ, 191, Organizacja w∏adz szkolnych w osiedlach; H. Zins, Szkice o Anglii i Afryce,
Lublin 1978, s. 300–301, 315, idem, Afryka i Europa. Od piramid egipskich do Polaków w Afry-
ce Wschodniej, Warszawa 2001, s. 199; J. Wróbel, Polacy w Afryce..., s. 95–96.
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Wschodniej i Po∏udniowej pracowa∏o 26 wychowawczyƒ, sprawujàcych
opiek´ nad 632 dzieçmi43. Z czasem, wraz z dorastaniem dzieci i wyjazda-
mi, zapotrzebowanie na opiek´ przedszkolnà zmniejsza∏o si´. O ile na
prze∏omie lat 1944/1945 tylko w Ugandzie i Tanganice funkcjonowa∏o
siedemnaÊcie przedszkoli z 481 dzieçmi, o tyle rok póêniej pracowa∏o tam
jedenaÊcie tego rodzaju placówek opiekujàcych si´ 346 dzieçmi44.

Najwi´kszymi oÊrodkami szkolnictwa stopnia podstawowego by∏y oba
osiedla ugandyjskie i Tengeru. W ka˝dym z nich znajdowa∏y si´ po trzy
szko∏y, skupiajàce ∏àcznie ponad 3100 uczniów, co stanowi∏o 58 proc. ogó-
∏u uczniów szkó∏ powszechnych w Afryce. W pozosta∏ych osiedlach utwo-
rzono po jednej szkole stopnia podstawowego. Wyjàtek stanowi∏o osiedle
w Oudtshoorn, gdzie utworzono odr´bne szko∏y dla dziewczàt i ch∏opców.
Ogó∏em w koƒcu 1944 r. w afrykaƒskich szko∏ach powszechnych pobiera-
∏o nauk´ 5342 uczniów, a personel nauczycielski liczy∏ 178 nauczycieli.
Liczba szkó∏, uczniów i nauczycieli by∏a stosunkowo stabilna. Jeszcze na
prze∏omie lat 1945/1946 dzia∏a∏o 19 szkó∏, skupiajàcych 5051 uczniów45.

Niewàtpliwie najwi´kszà chlubà polskiego systemu szkolnego na
„czarnym làdzie” by∏y szko∏y Êrednie, gimnazja i licea ogólnokszta∏càce.
W Afryce Wschodniej najwi´ksze tego typu placówki powsta∏y w Masin-
di i Tengeru. Paƒstwowe Gimnazjum Ogólnokszta∏càce i Liceum Huma-
nistyczne w Masindi liczy∏y ∏àcznie 5 klas (274 uczniów) prowadzonych
przez trzynastu pedagogów. W pobliskim osiedlu Koja zorganizowano
kursy gimnazjalne, poczàtkowo dla 38 osób, póêniej dla blisko 70. Ucznio-
wie zamierzajàcy kontynuowaç nauk´ w liceum mogli przenieÊç si´ do
Masindi. Pr´˝nym oÊrodkiem szkolnictwa Êredniego by∏o Tengeru. Istnia-
∏o tu pe∏ne gimnazjum koedukacyjne oraz klasy licealne, do których
ucz´szcza∏o oko∏o 250 uczniów z Tengeru i osiedla w Kondoa. Na po∏u-
dniu Tanganiki zorganizowano z poczàtkiem lutego 1944 r. gimnazjum
koedukacyjne w Kidugala skupiajàce osiemdziesi´ciu uczniów. Pochodzi-
li oni z osiedli uchodêczych w Tanganice i Rodezji Pó∏nocnej46. Na po∏u-
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43 HI, MSZ, 187, Statystyka szkolnictwa polskiego w Afryce Wschodniej i Po∏udniowej; 
ibidem, 191.
44 H. Zins, Szkice..., s. 311.
45 HI, MSZ, 187, Statystyka szkolnictwa polskiego w Afryce Wschodniej i Po∏udniowej; 
H. Zins, Szkice..., s. 311.
46 HI, MSZ, 187, Statystyka szkolnictwa polskiego w Afryce Wschodniej i Po∏udniowej; 
E. Wróbel, J. Wróbel, op. cit., s. 162–163.
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dniu Afryki powsta∏y dwie szko∏y o profilu ogólnokszta∏càcym. W Living-
stone za∏o˝ono Paƒstwowe Liceum Humanistyczne i Gimnazjum M´skie,
liczàce dziewi´çdziesi´ciu uczniów, a w Digglefeld – Paƒstwowe ˚eƒskie
Gimnazjum Ogólnokszta∏càce, gdzie nauk´ pobiera∏o 145 dziewczàt. Po-
nadto w Rusape i Marandellas prowadzono kursy gimnazjalne. Ogó∏em,
wed∏ug danych Delegatury MWRiOP w Nairobi z 1944 r., w klasach gim-
nazjalnych i licealnych uczy∏o si´ 829 uczniów47.

Szkolnictwo zawodowe rozwija∏o si´ poczàtkowo s∏abiej. Wi´ksze
placówki tego typu powsta∏y jedynie w Ugandzie i Tanganice. W Masin-
di za∏o˝ono ˝eƒskà Szko∏´ Przysposobienia Gospodarczego. Podobny
profil mia∏a równie˝ szko∏a zawodowa w Tengeru. Statystyki szkolnic-
twa polskiego w Afryce wykazujà wed∏ug stanu na 1944 r. tylko 112
uczniów szkó∏ zawodowych. Sytuacja w tej dziedzinie zmieni∏a si´
w póêniejszym okresie, gdy˝ wed∏ug danych opublikowanych przez
Henryka Zinsa na prze∏omie lat 1945/1946 w oÊmiu Êrednich szko∏ach
zawodowych kszta∏ci∏o si´ osiemset osób, a w dwóch tak zwanych ni˝-
szych szko∏ach zawodowych dodatkowo czterdzieÊci osób. Nadal jed-
nak dominowa∏y gimnazja i licea, gdzie uczy∏o si´ 1340 ch∏opców
i dziewczàt. Wspomnieç trzeba ponadto, i˝ 74 m∏odych Polaków pobie-
ra∏o nauk´ w szko∏ach angielskich48.

Przed szko∏ami polskimi w Afryce pi´trzy∏y si´ od poczàtku powa˝-
ne trudnoÊci, zwiàzane g∏ównie z brakiem dostatecznej liczby wykwali-
fikowanej kadry pedagogicznej i pomocy naukowych, zw∏aszcza pod-
r´czników. Na „czarnym làdzie” pracowa∏o w szczytowym okresie
rozwoju szkolnictwa 334 nauczycieli. Ârednio na jednego pedagoga
przypada∏o wi´c 23 uczniów. Wskaênik ten zró˝nicowany by∏ w zale˝-
noÊci od rodzaju szkó∏. W szko∏ach powszechnych jeden nauczyciel
przypada∏ na trzydziestu uczniów. Odpowiednio lepsze warunki na-
uczania mieli pedagodzy zatrudnieni w szko∏ach Êrednich. Niewiele
wiadomo o kwalifikacjach kadry nauczycielskiej zatrudnionej w afry-
kaƒskich placówkach oÊwiatowych. Henryk Zins twierdzi, ˝e „w ogrom-
nej wi´kszoÊci nauczyciele ci nie posiadali kwalifikacji i fachowego
przygotowania”. Z kolei W. Ostrowski, znajàcy z autopsji sytuacj´
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w osiedlach uchodêczych, za b∏àd w∏adz oÊwiatowych uzna∏ zaniedba-
nie kszta∏cenia kadr nauczycielskich, o czym Êwiadczy∏ chocia˝by brak
seminariów nauczycielskich i liceów pedagogicznych49. Wydaje si´ jed-
nak, ˝e sytuacja nie przedstawia∏a si´ tak êle. W Afryce znalaz∏a si´
spora grupa osób dobrze wykszta∏conych, których kwalifikacje mog∏y
byç z po˝ytkiem wykorzystane w pracy oÊwiatowej. Dla przyk∏adu wy-
mieƒmy kilka nazwisk. W Afryce pracowali mi´dzy innymi Stanis∏aw
Tarnowicz – inspektor szkolny z Bydgoszczy, Józef Jagielski – kierow-
nik szko∏y powszechnej w Wieliczce, Karol Bielaƒski – kierownik szko-
∏y powszechnej z pow. ka∏uskiego, Karol Niementowski – kierownik
szko∏y powszechnej z Kowla, Marian Mayer – redaktor „Nowego Ku-
riera” z Poznania, Ferdynand Zarzycki – genera∏ brygady WP, dr Wi-
told Eichler – znany entomolog. 

Pi´knà kart´ w historii polskich osiedli w Afryce stanowi dzia∏alnoÊç
kulturalna. W trudnych, specyficznych warunkach, w jakich egzystowa-
li uchodêcy, rola pracy kulturalnej by∏a szczególnie wa˝na. Pozwala∏a
ciekawie zape∏niç wolny czas doros∏ych i m∏odzie˝y, uwolniç si´ – cho-
cia˝ na pewien czas – od rozpami´tywania tragicznej przesz∏oÊci i zapo-
mnieç o ci´˝kim losie najbli˝szych pozosta∏ych w okupowanym kraju
lub walczàcych na frontach wojny. Nie wolno te˝ pominàç faktu, ˝e
przedsi´wzi´cia kulturalne odgrywa∏y wielkà rol´ wychowawczà w Êro-
dowisku m∏odzie˝y.

˚ycie kulturalne osiedli koncentrowa∏o si´ na co dzieƒ w Êwietli-
cach. Najwy˝szy poziom reprezentowa∏y placówki ChrzeÊcijaƒskiego
Stowarzyszenia M∏odzie˝y M´skiej – YMCA. W latach wojny utworzo-
no w Afryce ogó∏em czternaÊcie oddzia∏ów tego stowarzyszenia, dobrze
wyposa˝onych dzi´ki pomocy finansowej i materialnej nowojorskiej
centrali Polskiej Ymki. Dotacje nap∏ywajàce z USA si´ga∏y 2 tys. dola-
rów miesi´cznie, a pomoc materia∏owa obejmowa∏a mi´dzy innymi do-
stawy gramofonów, prasy, wydawnictw, materia∏ów szkoleniowych. Po-
za Ymkà prac´ Êwietlicowà prowadzi∏y równie˝ inne organizacje. Du˝à
aktywnoÊç przejawia∏y zw∏aszcza referaty kulturalno-oÊwiatowe dzia∏a-
jàce w ramach rad osiedlowych. Âwietlice prowadzi∏a równie˝ Akcja
Katolicka i harcerstwo50.
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49 H. Zins, Szkice..., s. 311; W. Ostrowski, op. cit., s. 307.
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Nieod∏àcznym elementem ˝ycia spo∏ecznoÊci polskiej by∏ sport. We
wszystkich osiedlach polskich budowano boiska do gier zespo∏owych
i lekkoatletyki. W niektórych skupiskach uprawiano dyscypliny sporto-
we, które mia∏y szczególnie dobre szanse rozwoju, dzi´ki specyficznym
warunkom najbli˝szego Êrodowiska. Tak wi´c specjalnoÊcià osiedla
Koja, po∏o˝onego nad jeziorem Wiktorii, by∏o wioÊlarstwo, ˝eglarstwo
i rybo∏ówstwo. Osiedla ugandyjskie by∏y te˝ bazami wypadowymi dla
wypraw odkrywczych do masywu Ruwenzori, które podejmowa∏ z gru-
pà towarzyszy znany przedwojenny taternik Jerzy Golcz. W 1943 r.
Golcz, Micha∏ Makowski i Jerzy Skolimowski odkryli dwa jeziora gór-
skie i nadali im nazw´ Polish Lakes. Ta sama trójka dokona∏a udanego
wejÊcia na Kilimand˝aro w listopadzie 1944 r. czym zapoczàtkowa∏a
ca∏à seri´ wypraw na najwy˝szy szczyt Afryki podejmowanych przez
mieszkaƒców polskich osiedli uchodêczych51. W wi´kszoÊci osiedli
uprawiano jednak najcz´Êciej gry zespo∏owe, g∏ównie pi∏k´ no˝nà,
siatkówk´ i koszykówk´. Z czasem sport zosta∏ uj´ty w jednolite ramy
organizacyjne, czego przejawem by∏o utworzenie w Tengeru Mi´dzysz-
kolnego Klubu Sportowego skupiajàcego 78 zespo∏ów sportowych.
Klub dysponowa∏ dobrze urzàdzonymi boiskami i du˝à iloÊcià sprz´tu
sportowego.

Swoistym fenomenem na gruncie afrykaƒskim by∏ rozwój polskiej
prasy i polskoj´zycznych programów radiowych. Ju˝ w styczniu 1943 r.
w∏adze kolonialne, w zwiàzku z szybkim wzrostem liczby Polaków
w Afryce Wschodniej, odda∏y do ich dyspozycji czas antenowy na falach
radiostacji w Nairobi w wymiarze 30 minut. Audycje polskie zacz´to
nadawaç wiosnà 1943 r. Emitowano je poczàtkowo trzy razy w tygo-
dniu, a od poczàtków 1944 r. w ka˝dy dzieƒ tygodnia z wyjàtkiem nie-
dziel. Na programy sk∏ada∏y si´ przeglàdy bie˝àcych wydarzeƒ, komen-
tarze, pogadanki, muzyka. Z chwilà zwi´kszenia czasu nadawania
audycji polskich wprowadzono wi´cej informacji o sprawach polskich
oraz audycje przeznaczone dla dzieci i m∏odzie˝y. W ich tworzeniu bra-
∏a udzia∏ Delegatura MWRiOP w Nairobi. Audycje radiowe utrzyma-
no tak˝e w okresie po wycofaniu uznania dla polskiego rzàdu na
uchodêstwie. W latach 1945–1947 polskie programy radiowe finanso-
wane by∏y – przynajmniej w cz´Êci – przez tak zwane szkolne sumy li-
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kwidacyjne, którymi dysponowa∏ by∏y delegat MWRiOP Seweryn
Szczepaƒski52.

Zaskakujàco bujnie rozwin´∏a si´ polska prasa. Jej centrum by∏o
Nairobi, gdzie znajdowa∏y si´ centrale najwa˝niejszych urz´dów pol-
skich. W stolicy Kenii wychodzi∏y „Polak w Afryce” i „G∏os Polski”.
Pierwszy z tych periodyków wydawa∏a Delegatura MPiOS od marca
1943 do lipca 1945 r., kiedy to nastàpi∏a formalna likwidacja agend
rzàdu „londyƒskiego” i Brytyjczycy cofn´li dotacje udzielane dotàd
na dzia∏alnoÊç prasowà. Naczelnym redaktorem tygodnika „Polak
w Afryce” by∏ Janusz Knake. Poza redaktorem naczelnym na jego ∏a-
mach cz´sto publikowali Seweryn Szczepaƒski – delegat MWRiOP,
dr Bronis∏aw Fryling, Tadeusz A. Wójcicki i ksià˝´ Eustachy Sapieha
– delegat PCK w Afryce Wschodniej. Tygodnik mia∏ dwa sta∏e do-
datki: przeznaczony dla dzieci „P∏omyczek Afrykaƒski” i „Ksià˝k´ 
Polskà”.

W paêdzierniku 1945 r. w miejsce „Polaka w Afryce” zaczà∏ ukazy-
waç si´ „G∏os Polski. Tygodnik Uchodêstwa Polskiego w Afryce” wyda-
wany przez Polski Fundusz Prasowy, w którym wiodàcà rol´ odgrywa∏
ksià˝´ Eustachy Sapieha. Redagowali go Krzysztof i Noemi Czy˝ewscy.
Uk∏ad treÊci, szata graficzna wzorowane by∏y na „Polaku w Afryce”.
Oba pisma drukowane by∏y zresztà w tej samej drukarni W. Boyd & Co.
Lt. Pismo Czy˝ewskich przetrwa∏o a˝ do 8 sierpnia 1948 r.

Poza tymi dwoma tygodnikami ogólnoinformacyjnymi wydawano
w Afryce kilka innych polskich periodyków. W Nairobi wychodzi∏ w latach
1944–1947 dwutygodnik „Nasz Przyjaciel”, organ Duszpasterstwa Ka-
tolickiego. Redagowa∏ go ks. W∏adys∏aw S∏apa. Delegatura MWRiOP
publikowa∏a dwutygodnik „Nauka i Wychowanie” poÊwi´cony proble-
matyce edukacyjnej. W 1945 r. wychodzi∏y te˝ periodyczne „Komuni-
katy Polskiej Agencji Prasowej” redagowane przez wspomnianego 
ju˝ Janusza Knake. Podobny charakter mia∏y „Komunikat Radiowy
Polskiego Centrum Informacji w Nairobi” i „Komunikat Infor-
macyjny Polskiego Funduszu Prasowego” wydawane i bezp∏atnie kolpor-
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towane przez Kazimierza Chodzikiewicza. Próby wydawania periody-
ków podejmowano równie˝ w poszczególnych osiedlach. Krótko wy-
chodzi∏ „G∏os Ifundy”, „Biuletyn Duszpasterski” w Kampali i periodyk
„Na Czarnym Làdzie”. Sporà aktywnoÊç wykazywali w tym zakresie
harcerze. W Masindi od lipca 1943 r. wychodzi∏y: dwumiesi´cznik
„Czuj Duch” i powielaczowy „Brzask”. W Koja wychodzi∏ „Znicz”,
w Tengeru „G∏os Harcerza”, w Kidugala „Jutrzenka”, a w Kondoa
„Zza Równika”53. Dzia∏alnoÊç prasowa by∏a s∏absza na po∏udniu Afry-
ki. Wiadomo, ˝e w Oudtshoorn ukazywa∏ si´ w latach 1944–1945
„Krzy˝ Po∏udnia”, a w 1945 r. ks. Leon ¸omiƒski publikowa∏ biuletyn
duszpasterstwa polskiego „Pod Krzy˝em Po∏udnia”. Z kolei Polskie
Centrum Informacji w Johannesburgu publikowa∏o w latach 1944–1945
angloj´zyczny periodyk „Polish Digest”54. Nie mamy natomiast danych
o periodykach ukazujàcych si´ w obu Rodezjach. Dodaç jeszcze trzeba,
˝e do Afryki regularnie, chocia˝ z opóênieniem, dociera∏a polska pra-
sa z Bliskiego Wschodu, Anglii i Stanów Zjednoczonych.

Warto zauwa˝yç, ˝e sporo miejsca poÊwi´ca∏a Polakom miejscowa
prasa angloj´zyczna. „The East African Standard” zamieszcza∏ mate-
ria∏y dotyczàce tragedii paƒstwa polskiego i walki polskich formacji
zbrojnych na frontach wojny. Apelowa∏ do spo∏eczeƒstwa o ciep∏e przy-
j´cie uchodêców, organizowa∏ dla polskich dzieci zbiórk´ s∏odyczy 
i zabawek. Szczególnym przejawem ˝yczliwoÊci by∏o zamieszczenie na
∏amach pisma tekstu powitalnego w j´zyku polskim55. 

W skupiskach ludnoÊci polskiej ewakuowanej z Rosji dzia∏a∏y ju˝
w Iranie liczne organizacje spo∏eczne i polityczne. W Afryce istnia∏y 
one równie˝, lecz na mniejszà skal´, co by∏o nast´pstwem specyficznej
struktury spo∏ecznej osiedli polskich. Wi´kszoÊç mieszkaƒców osiedli
stanowi∏y kobiety, m∏odzie˝ i dzieci, których polityka nie pasjonowa∏a.
DoÊç wàska grupa inteligencji zaanga˝owana by∏a w prac´ oÊwiatowà
i kulturalnà i nie znajdowa∏a ju˝ czasu na dzia∏alnoÊç partyjnà. Pewne
znaczenie odegra∏a te˝ niewàtpliwie odleg∏oÊç od g∏ównych centrów ˝ycia
politycznego na emigracji, co skazywa∏o wszelkie wysi∏ki o charakterze
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politycznym na marginalnoÊç. Nieliczne próby utworzenia w afrykaƒ-
skich osiedlach ekspozytur „londyƒskich” stronnictw i partii nie przynio-
s∏y godnych uwagi efektów.

Powodzeniem zakoƒczy∏y si´ natomiast wysi∏ki zmierzajàce do zor-
ganizowania stowarzyszeƒ o charakterze regionalnym i m∏odzie˝owym.
W poszczególnych osiedlach powsta∏y oddzia∏y Zwiàzku Po∏udniowo-
-Wschodnich Ziem Rzeczypospolitej Polskiej i Zwiàzku Pó∏nocno-
-Wschodnich Ziem Rzeczypospolitej Polskiej. W niektórych osiedlach
istnia∏ wspólny Zwiàzek Kresów Wschodnich. Organizacje te na co
dzieƒ nie przejawia∏y szerszej dzia∏alnoÊci, uaktywnia∏y si´ natomiast
w okresach obchodów rocznicowych, Êwiàt paƒstwowych i religijnych.

Do bardziej znanych organizacji polskich w Afryce nale˝a∏ Polski
Czerwony Krzy˝, którego delegatura urz´dowa∏a w Nairobi. Na jej cze-
le sta∏ ksià˝´ Eustachy Sapieha, by∏y minister spraw zagranicznych RP
w latach 1920–1921. PCK zajmowa∏ si´ niesieniem pomocy medycznej
dla uchodêców, organizowa∏ szpitale, krzewi∏ wiedz´ z zakresu higieny
˝ycia codziennego w tropikach. Rola PCK wzros∏a jeszcze bardziej po
likwidacji wi´kszoÊci polskich instytucji opiekuƒczych w lipcu 1945 r.56

Najwi´kszà popularnoÊcià w Êrodowisku dzieci i m∏odzie˝y cieszy∏o
si´ harcerstwo. Niewiele wiadomo o poczàtkowym okresie dzia∏alnoÊci
skautingu w Afryce, wiemy natomiast, i˝ ju˝ jesienià 1943 r. harcerstwo
stanowi∏o rozwini´tà, licznà i aktywnà organizacj´. W paêdzierniku
1943 r. zarówno w Afryce Wschodniej, jak i Po∏udniowej ZHP skupia∏
ogó∏em 2681 cz∏onków w 64 jednostkach organizacyjnych. W przeciàgu
nast´pnego roku liczba harcerzy wzros∏a do 3241. Zaj´cia harcerskie
by∏y ró˝norodne, a przez to atrakcyjne dla m∏odzie˝y. Spotykano si´
w Izbach Harcerskich, gdzie prowadzono prace Êwietlicowe i szkolenie
teoretyczne w oparciu o dobrze zaopatrzone biblioteki. W terenie pro-
wadzono zaj´cia sprawnoÊciowe, zawody sportowe, wycieczki krajo-
znawcze, ogniska. Niektóre przedsi´wzi´cia cechowa∏y si´ sporym roz-
machem. Harcerze podejmowali udane próby zdobycia najwy˝szej góry
Afryki. 25 stycznia 1946 r. na szczyt Kilimand˝aro wesz∏a grupa pod
przewodnictwem hm. Wiktora Szyryƒskiego. W poczàtkach lutego wy-
czyn ten powtórzy∏a inna grupa polskich harcerzy57.
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˚ycie w osiedlach polskich w Afryce, chocia˝ coraz lepiej zorgani-
zowane, bieg∏o pod znakiem tymczasowoÊci. Zarówno sami uchodêcy,
jak i w∏adze polskie i brytyjskie oczekiwali, ˝e po zakoƒczeniu wojny
w Europie nastàpi repatriacja wszystkich Polaków. Skomplikowane 
wydarzenia polityczne wokó∏ sprawy polskiej u schy∏ku wojny pokrzy-
˝owa∏y te plany. Z biegiem czasu sta∏o si´ jasne, ˝e Zwiàzek Sowiecki 
nie zamierza zrezygnowaç z ziem Rzeczypospolitej zagarni´tych po 
17 wrzeÊnia, co oczywiÊcie stawia∏o pod znakiem zapytania powrót do
domów ludzi skupionych w afrykaƒskich osiedlach, pochodzàcych
wszak, w ogromnej wi´kszoÊci, z Kresów. Prze∏omowym wydarzeniem
w dziejach wojennego wychodêstwa polskiego by∏o wycofanie przez
USA i Wielkà Brytani´ uznania dla rzàdu polskiego w Londynie. 
Nastàpi∏o to 5 lipca 1945 r. Tym samym Polacy w Afryce, od Nairobi po
Kapsztadt, pozbawieni zostali opieki w∏adz uznawanych dotàd przez
mocarstwa Zachodu. Logicznà konsekwencjà tej decyzji w sprawie
uznania w∏adz w Warszawie by∏a likwidacja agend rzàdu londyƒskiego
w Afryce. W koloniach brytyjskich przesta∏y funkcjonowaç polskie kon-
sulaty i delegatury ministerstw, a ca∏à odpowiedzialnoÊç za sytuacj´
w osiedlach przej´li Anglicy.
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POLACY W MEKSYKU

Uchodêcy polscy ze Zwiàzku Sowieckiego znaleêli goÊcin´ równie˝
w odleg∏ym Meksyku. Inicjatorami wys∏ania du˝ej grupy Polaków na kon-
tynent amerykaƒski byli Brytyjczycy. Poinformowa∏ o tym na posiedzeniu
Komisji Spraw Zagranicznych Rady Narodowej 28 wrzeÊnia 1942 r. mini-
ster Edward Raczyƒski. Wielka Brytania, szukajàc sposobu rozwiàzania
problemu polskich uchodêców, zwróci∏a si´ do kilku paƒstw Ameryki
Ârodkowej oraz Stanów Zjednoczonych z zapytaniem, czy by∏yby sk∏onne
przyjàç na swe terytorium pewnà liczb´ Polaków. Raczyƒski sceptycznie
zapatrywa∏ si´ na mo˝liwoÊci wyjazdu wi´kszej liczby uchodêców do USA,
g∏ównie ze wzgl´du na obowiàzujàcà tam bardzo restrykcyjnà ustaw´ imi-
gracyjnà, z wi´kszym optymizmem odnosi∏ si´ natomiast do pomys∏u zna-
lezienia dla nich azylu w Ameryce Ârodkowej. Co prawda, rozmowy na
ten temat nie by∏y jeszcze ukoƒczone, ale wed∏ug oceny w∏adz brytyjskich,
zapowiada∏y si´ obiecujàco. Szef polskiego MSZ ujawni∏, ˝e najbardziej
realna jest mo˝liwoÊç wyjazdu Polaków do Meksyku1.

Nieco wi´cej szczegó∏ów na temat zabiegów Foreign Office wokó∏ spra-
wy uzyskania prawa pobytu dla Polaków na kontynencie amerykaƒskim
znajdujemy w korespondencji Poselstwa RP w Meksyku. Dyplomaci polscy
w Mexico City informowani byli przez swych angielskich kolegów, ˝e pouf-
ne rozmowy z w∏adzami Gwatemali i Meksyku przynios∏y w efekcie zgod´
tych krajów na przyj´cie odpowiednio 20 i 4 tys. Polaków. Rzàdy obu paƒstw
Êrodkowoamerykaƒskich zastrzeg∏y jednak, ˝e nie mogà byç obcià˝one z te-
go tytu∏u finansowo, a azyl zostanie udzielony tylko do koƒca wojny2. 

1 HI, Rada Narodowa RP, 7, Przemówienie ministra E. Raczyƒskiego na posiedzeniu Komisji
Spraw Zagranicznych Rady Narodowej 25 IX 1942 r.; R. W. Kesting, American Support of Polish
Refugees and Their Santa Rosa Camp, „Polish American Studies” 1991, t. 48, nr 1, s. 80.
2 HI, Ambasada RP w Waszyngtonie, 84, Raport pos∏a RP w Meksyku dr. M. Marchlewskie-
go w sprawie przesiedlenia uchodêców polskich z Azji do Meksyku z 14 I 1943 r. 
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Rokowania te a˝ do schy∏ku 1942 r. mia∏y wy∏àcznie charakter pouf-
ny i sonda˝owy, nie przynios∏y ˝adnych oficjalnych porozumieƒ, a dy-
plomacja polska w nich nie uczestniczy∏a. Uaktywnienie strony polskiej
nastàpi∏o dopiero podczas trzeciej wizyty gen. W∏adys∏awa Sikorskiego
w Ameryce, która mia∏a miejsce na prze∏omie 1942 i 1943 r. G∏ównym
celem wizyty by∏y oczywiÊcie rozmowy z prezydentem Franklinem D.
Rooseveltem, lecz przy okazji zamierzano uzyskaç konkretne zobowià-
zania rzàdów Êrodkowoamerykaƒskich w sprawie przyj´cia polskich
uchodêców. Projektowano podpisanie porozumienia z rzàdem meksy-
kaƒskim i w zwiàzku z tym wizyt´ polskiego premiera w Mexico City.
Na krótko przed przyjazdem gen. Sikorskiego do Ameryki pose∏ polski
w Meksyku dr Mieczys∏aw Marchlewski otrzyma∏ z Londynu polecenie
przygotowania noty dyplomatycznej, która mia∏a byç wr´czona w∏a-
dzom meksykaƒskim, i uzgodnienia treÊci odpowiedzi z ich strony. Za-
j´∏o to sporo czasu, gdy˝ sprawa ta wymaga∏a konsultacji pomi´dzy po-
szczególnymi ministerstwami rzàdu meksykaƒskiego.

Trzeba w tym miejscu dodaç, i˝ Meksyk okazywa∏ od poczàtku woj-
ny sporo ˝yczliwoÊci wobec Polski. Wbrew naciskom niemieckim
uzna∏ polski rzàd na uchodêstwie i wyznaczy∏ przy nim swego przed-
stawiciela w osobie ambasadora meksykaƒskiego w Pary˝u M.L. Ro-
drigueza. Co wi´cej, dotychczasowy polski chargé d’affaires otrzyma∏
agrément jako pose∏. Podczas uroczystoÊci wr´czania listów uwierzy-
telniajàcych przez dr. Marchlewskiego prezydent Meksyku gen. Laza-
ro Cardenas zapewni∏ o solidarnoÊci paƒstwa i narodu meksykaƒskie-
go z narodem polskim, czego wyrazem jest w∏aÊnie utrzymywanie
stosunków dyplomatycznych z polskim rzàdem bez wzgl´du na to, i˝
Polska by∏a okupowana.

OczywiÊcie Berlin protestowa∏, posuwajàc si´ nawet do groêby ogra-
niczenia stosunków handlowych, ale nic nie wskóra∏. Rzàd meksykaƒ-
ski uzasadni∏ swe kontakty z Polakami przywiàzaniem do zasady posza-
nowania suwerennoÊci wszystkich krajów. W koƒcu Auswärtiges Amt
zrezygnowa∏ z ponawiania nacisków na rzàd meksykaƒski, co uznaç na-
le˝y za presti˝owy sukces dyplomacji polskiej. Wkrótce zresztà Meksyk
sta∏ si´ cz∏onkiem koalicji antyhitlerowskiej3.
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3 J. Sobczak, Polska w propagandzie i polityce III Rzeszy w latach 1939–1945, Poznaƒ 1988, 
s. 101–102.
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Zamiaru z∏o˝enia wizyty przez premiera Sikorskiego w odleg∏ym
i egzotycznym Meksyku strona polska d∏ugo nie ujawnia∏a publicznie,
co wynika∏o z podj´tych Êrodków bezpieczeƒstwa, majàcych uniemo˝li-
wiç ewentualnà prób´ zamachu. 3 grudnia 1942 r. amerykaƒska agen-
cja prasowa United Press, a za nià wielkie dzienniki poinformowa∏y, i˝
polski premier planuje w okolicach Bo˝ego Narodzenia wizyt´ w Mek-
syku, podczas której ma dojÊç do spotkania z prezydentem tego kraju.
Jednym z tematów rozmów mia∏a byç sprawa uzyskania azylu dla pol-
skich uchodêców ze Zwiàzku Sowieckiego4. W Meksyku, pierwsza wia-
domoÊç o zamierzonym przyjeêdzie gen. Sikorskiego ukaza∏a si´ ty-
dzieƒ póêniej, 10 grudnia 1942 r. Na podstawie informacji MSZ prasa
poda∏a, ˝e szef rzàdu polskiego zosta∏ zaproszony do Meksyku za poÊred-
nictwem pos∏a tego kraju w Londynie. Kilka dni póêniej gen. Sikorski,
przemawiajàc do Polonii amerykaƒskiej, ujawni∏, ˝e prezydent Meksyku
ofiarowa∏ goÊcin´ 20 tys. uchodêców polskich ze Zwiàzku Sowieckiego.
Zwróci∏ si´ równie˝ do rodaków z USA o pomoc w zapewnieniu im go-
dziwych warunków bytowych. 24 grudnia sto∏eczne dzienniki meksykaƒ-
skie zamieÊci∏y wywiad z polskim premierem. Znalaz∏a si´ w nim informa-
cja, i˝ polski przywódca uzyska∏ wst´pnà zgod´ na przyj´cie przez Meksyk
oko∏o 20 tys. polskich uchodêców.

Sprawa ta wywo∏a∏a dyskusj´ na ∏amach prasy meksykaƒskiej.
W wielkim dzienniku sto∏ecznym „El Universal”, w artykule wst´pnym
zatytu∏owanym Nasza polityka imigracyjna domagano si´ wyjaÊnienia,
co sk∏oni∏o rzàd do zrobienia wy∏omu w obowiàzujàcej dotàd zasadzie
niedopuszczania imigrantów do Meksyku. Wskazywano przy tym, ˝e
Polacy z racji na odr´bnoÊç kulturowà i j´zykowà z trudem b´dà pod-
dawali si´ asymilacji. W odpowiedzi na ten artyku∏ meksykaƒskie MSZ
opublikowa∏o 25 grudnia komunikat zr´cznie rozwiewajàcy obawy
spo∏eczeƒstwa. PodkreÊlano, i˝ chodzi wy∏àcznie o ofiary napaÊci
paƒstw totalitarnych, wskazywano te˝, ˝e Meksyk, który od maja by∏
w stanie wojny z Niemcami, jako sojusznik Polski jest zobowiàzany
udzieliç pomocy temu nieszcz´Êliwemu krajowi. WyjaÊniono równie˝,
˝e pobyt uchodêców, w wi´kszoÊci kobiet i dzieci, nie obcià˝y kraju fi-
nansowo, gdy˝ utrzymywani b´dà z funduszów pochodzàcych z zagra-
nicy. Z tych samych powodów nie ma te˝ niebezpieczeƒstwa konku-
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rencji ze strony uchodêców na miejscowym rynku pracy, a pobyt Pola-
ków w Meksyku potrwa tylko do koƒca wojny, po czym nastàpi ich re-
patriacja, przeprowadzona równie˝ przy zaanga˝owaniu Êrodków fi-
nansowych z zewnàtrz.

Oficjalne wyjaÊnienia nie zakoƒczy∏y dyskusji prasowej, przybra∏a
jednak bardziej wywa˝ony charakter. Obok tekstów krytykujàcych rzàd
za projekty sprowadzenia uchodêców, ukazywa∏y si´ i publikacje pre-
zentujàce odmienne opinie. Ju˝ podczas wizyty polskiego premiera
w popo∏udniowym wydaniu „El Universal”, w kolejnym artykule wst´p-
nym poÊwi´conym sprawie polskich uchodêców, Dra˝liwa sprawa, kry-
tycznie ustosunkowano si´ do planów ich sprowadzenia, wskazujàc, ˝e
znaczny odsetek b´dà stanowili ˚ydzi, nie poddajàcy si´ asymilacji. 
Inny wielonak∏adowy dziennik, „Novedades”, wydrukowa∏ natomiast
wywiady z pi´cioma osobami, którym zadano jedno pytanie: „Co sà-
dzisz o imigracji Polaków do Meksyku?”. Cztery osoby opowiedzia∏y
si´ za przyj´ciem uchodêców i wyra˝a∏y si´ ˝yczliwie o Polakach, a tyl-
ko jedna by∏a zdania, i˝ powinni jechaç raczej do USA5.

Genera∏ W∏adys∏aw Sikorski przyby∏ do Meksyku po kilkudniowym
pobycie w Nowym Orleanie, gdzie sp´dzi∏ Êwi´ta Bo˝ego Narodzenia
1942 r. Stàd odlecia∏ samolotem do Mexico City, gdzie wylàdowa∏ 27
grudnia. W ciàgu kilku dni pobytu w Meksyku premier wzià∏ udzia∏
w wielu oficjalnych uroczystoÊciach, bankietach i paradach. Jedynym
powa˝niejszym, politycznym efektem wizyty polskiej delegacji by∏a wy-
miana not pomi´dzy premierem Rzeczypospolitej Polskiej W∏adys∏a-
wem Sikorskim a ministrem spraw zagranicznych Meksyku Licienciado
Ezequiel Padillà w sprawie przyj´cia polskich uchodêców, co nastàpi∏o
30 grudnia 1942 r.6

TreÊç tych dokumentów, poza cz´Êcià wst´pnà o charakterze proto-
kolarnym i grzecznoÊciowym, by∏a identyczna. Rzàd meksykaƒski dekla-
rowa∏, ˝e godzàc si´ na przyj´cie polskich uchodêców, kieruje si´ swojà
tradycyjnà politykà goÊcinnoÊci wobec osób przeÊladowanych przez ty-
raƒskie re˝imy, bierze pod uwag´ dotychczasowe serdeczne stosunki
pomi´dzy oboma krajami oraz heroicznà postaw´ Polski wobec nazi-
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5 HI, MID, 33, Relacja pos∏a w Meksyku W. Neumana z reakcji prasy meksykaƒskiej na po-
byt gen. W. Sikorskiego w Meksyku; „Dziennik Chicagowski”, 18 XII 1942.
6 „Dziennik Chicagowski”, 31 XII 1942.
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stowskiej inwazji7. Oba rzàdy ustali∏y, i˝ w gr´ wchodzi przeniesienie
oko∏o 28 tys. uchodêców znajdujàcych si´ w Iranie oraz ˝e spoÊród nich
do Meksyku dopuszczona zostanie tylko taka liczba, która odpowiadaç
b´dzie mo˝liwoÊciom imigracyjnym Meksyku. Formu∏a ta by∏a bardzo
szeroka i dopuszcza∏a wiele mo˝liwoÊci interpretacyjnych. W praktyce
wszystko zale˝a∏o od dalszej przychylnoÊci w∏adz meksykaƒskich, które
okreÊla∏y swoje „mo˝liwoÊci imigracyjne”. W dalszej cz´Êci dokumentu
wskazano szczegó∏owo warunki, na jakich rzàd Meksyku zgadza si´
przyjàç Polaków. Ustalono, i˝ przewiezienie uchodêców odb´dzie si´
bez jakichkolwiek ci´˝arów finansowych dla miejscowego rzàdu, a kosz-
ty ich pobytu pokryje rzàd Polski. Stwierdzono dalej, ˝e gdy tylko po-
wstanà mo˝liwoÊci repatriacji uchodêcy opuszczà Meksyk, bez obcià˝a-
nia z tego tytu∏u miejscowego rzàdu. Na koniec deklarowano bliskà
wspó∏prac´ przedstawicielstwa dyplomatycznego RP z rzàdem meksy-
kaƒskim, a w przysz∏oÊci z przedstawicielstwem wy∏onionym spoÊród
uchodêców. 

W ostatnim dniu 1942 r. premier polski odlecia∏ do USA, gdzie pro-
wadzi∏ rozmowy z najwy˝szymi przedstawicielami administracji waszyng-
toƒskiej. Podczas kolejnego spotkania z Rooseveltem, na pytanie prezy-
denta o efekty wizyty w Meksyku, gen. Sikorski odpowiedzia∏, ˝e mia∏
mo˝noÊç sfinalizowania uk∏adu o azylu dla uchodêców polskich ze
Zwiàzku Sowieckiego. Zainteresowanie strony amerykaƒskiej by∏o o ty-
le zrozumia∏e, ˝e to w∏aÊnie Stany Zjednoczone mia∏y uczestniczyç
w praktycznym wprowadzaniu porozumienia w ˝ycie i jego finansowaniu.

Pierwsze prace przygotowawcze do przyj´cia uchodêców polskich
w Meksyku podj´∏o Poselstwo RP, w porozumieniu z miejscowymi w∏a-
dzami. Na spotkaniu sekretarza generalnego meksykaƒskiego MSZ Er-
nesto Hidalgo z pos∏em Marchlewskim pad∏a propozycja skierowania
transportów uchodêczych bezpoÊrednio do portów na wybrze˝u 
Meksyku, co by∏oby rozwiàzaniem taƒszym ni˝ korzystanie z portów
USA. Rozwa˝ano spraw´ utworzenia specjalnych punktów zbornych,
w których Polacy mieli oczekiwaç na skierowanie do osiedla docelowe-
go. Meksykanie k∏adli te˝ du˝y nacisk na wczeÊniejsze awizowanie
transportów, aby mogli na czas przygotowaç si´ do ich przyj´cia8. 
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7 PRO, FO, 371/36 674, Pismo pos∏a brytyjskiego Batemana do ministra A. Edena.
8 AAN, Poselstwo RP w Meksyku, 171, Pro memoria autorstwa M. Marchlewskiego z 30 I 1943 r.
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Zacz´to poszukiwaç miejsc, gdzie Polacy mogliby zamieszkaç. Z góry
wykluczono tereny tropikalne jako nieodpowiednie dla Europejczy-
ków. Pose∏ Mieczys∏aw Marchlewski, dobrze znajàcy Meksyk, sugero-
wa∏ jako najlepsze miejsce osiedlenia stany: Puebla, Jalisko, Morelos,
Michoacan, Guerrero i zachodnià cz´Êç stanu Veracruz, a zw∏aszcza
okolice Jalapa. Jak widaç, pose∏ liczy∏ si´ z przybyciem wielkiej rzeszy
uchodêców i przewidywa∏ ich rozmieszczenie w wielu miejscowoÊciach,
tak aby rozproszone osiedla uchodêcze mog∏y w∏àczyç si´ do lokalnego
˝ycia gospodarczego. W przygotowania zaanga˝owa∏ si´ tak˝e delegat
Ministerstwa Pracy i Opieki Spo∏ecznej w Meksyku dr Ignacy Wygard,
który wspólnie z Marchlewskim opracowa∏ wytyczne w sprawie utwo-
rzenia obozu przejÊciowego po∏o˝onego przy linii kolejowej biegnàcej
od granicy USA do stolicy Meksyku, gdzie uchodêcy mogliby zatrzymaç
si´ na kilka tygodni celem szczegó∏owej rejestracji i przygotowania 
póêniejszego rozmieszczenia9. Pierwsze propozycje co do lokalizacji
polskiego osiedla zg∏osili równie˝ Meksykanie. W opinii prezydenta
Manuela A. Camacho najlepszym miejscem dla Polaków by∏a Lerma,
ma∏a miejscowoÊç w pobli˝u stolicy kraju10. 

Wielkà wag´ przywiàzywano do zapewnienia uchodêcom mo˝liwo-
Êci zatrudnienia. Wykluczano jednak ewentualnoÊç pracy na roli, gdy˝
mog∏oby to spotkaç si´ z niezadowoleniem miejscowych rolników,
z trudem zbywajàcych swe produkty. Pewne mo˝liwoÊci podj´cia pracy
istnia∏y w ogrodnictwie, s∏abo w Meksyku rozwini´tym, ale najwi´ksze
perspektywy zatrudnienia widziano w rzemioÊle, zw∏aszcza przy szyciu
ubraƒ i butów. Zak∏adano przy tym, ˝e produkcja zostanie skierowana
na rynki zagraniczne, aby uchroniç si´ przed zarzutem, i˝ Polacy stwa-
rzajà konkurencj´ miejscowym przedsi´biorstwom11.

Najwa˝niejsze decyzje odnoÊnie praktycznego przeprowadzenia
operacji osiedlenia polskich uchodêców na kontynencie amerykaƒskim
zapad∏y jednak przede wszystkim w USA. Natychmiast po zakoƒczeniu
meksykaƒskiej wizyty gen. Sikorskiego, ambasador polski w Waszyng-
tonie Jan Ciechanowski nawiàza∏ kontakt z dyrektorem Foreign Relief
and Rehabilitation Operations w Departamencie Stanu Herbertem 
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9 HI, Ambasada RP w Waszyngtonie, 84, Raport pos∏a RP w Meksyku dr. M. Marchlewskie-
go w sprawie przesiedlenia uchodêców polskich z Azji do Meksyku z 14 I 1943 r.
10 PRO, FO, 371/36 674, Pismo z ambasady brytyjskiej do FO z 13 III 1943 r.
11 Ibidem.
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H. Lehmanem oraz z podsekretarzem stanu Berle w Ministerstwie Fi-
nansów. Wst´pnie ustalono, ˝e Stany Zjednoczone przeka˝à do dyspo-
zycji rzàdu polskiego kredyt w wysokoÊci 5 mln dolarów, zastrze˝ono
jednak, i˝ dopiero praktyka wyka˝e, jak suma ta ma byç zu˝ytkowana.
Ogólne koszty utrzymania uchodêców mia∏y zale˝eç od ich liczby oraz
struktury wiekowej i zawodowej.

Podczas dalszych rozmów z w∏adzami amerykaƒskimi okaza∏o si´,
˝e poczàtkowe optymistyczne rachuby co do mo˝liwoÊci przewiezienia
do Meksyku 28 tys. osób z Iranu muszà ulec rewizji. Nadal ci´˝ka sytu-
acja aliantów na morzach, a zw∏aszcza sta∏e zagro˝enie linii ˝eglugo-
wych przez floty wojenne paƒstw Osi, powodowa∏y, i˝ pierwszeƒstwo
mia∏y transporty wojskowe. Ju˝ podczas rozmowy pomi´dzy gen. W∏a-
dys∏awem Sikorskim a podsekretarzem stanu Sumner Wellesem
4 stycznia 1943 r. premier przyzna∏, i˝ wykonanie uk∏adu z Meksykiem
co do liczby uchodêców jest niemo˝liwe, a ambasador Jan Ciechanow-
ski w poufnej korespondencji dyplomatycznej ocenia∏, ˝e prawdopo-
dobnie uda si´ sprowadziç od 5 do 10 tys. osób.

UÊwiadomienie przez dyplomatów koniecznoÊci zredukowania po-
czàtkowych oczekiwaƒ co do rozmiarów ewakuacji z Iranu wp∏yn´∏a na
dalszy przebieg rokowaƒ polsko-amerykaƒskich. Zmniejszeniu do
3 mln dolarów uleg∏a kwota kredytu ofiarowanego rzàdowi polskiemu.
Poza tym w∏adze USA zapowiada∏y, ˝e przydzielà do swojej ambasady
specjalnego urz´dnika, który mia∏ s∏u˝yç pomocà polskiemu poselstwu
w Meksyku i prowadziç kontrol´ sposobu dysponowania przekazanymi
funduszami. Co do technicznej i organizacyjnej strony przeniesienia
polskiej ludnoÊci cywilnej z Azji do Ameryki, to administracja USA sta-
wia∏a do dyspozycji swoje mo˝liwoÊci transportowe i zapewni∏a pokry-
cie kosztów przejazdu, a˝ do miejsca przeznaczenia. Warunki te amba-
sador Ciechanowski uzna∏ za mo˝liwe do przyj´cia, a w ostatnich
dniach stycznia 1943 r. zwróci∏ si´ do swego rzàdu o upowa˝nienie go
do ich zaakceptowania w formie noty do sekretarza stanu USA12.

Not´ w sprawie udzia∏u Stanów Zjednoczonych w akcji przetransporto-
wania i póêniejszego utrzymania polskich uchodêców na terenie Meksyku,
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12 HI, Ambasada RP w Waszyngtonie, 84, Pismo ambasadora J. Ciechanowskiego do MSZ
w Londynie z 26 I 1943 r.; ibidem, 85, Notatka J. Ciechanowskiego z rozmowy premiera 
W. Sikorskiego z podsekretarzem stanu USA Sumner Wellesem z 4 I 1943 r.
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podpisanà przez sekretarza stanu Cardell Hulla, dor´czono stronie polskiej
5 lutego 1943 r., a w dwa tygodnie póêniej podobnà w treÊci not´ polskà 
wystosowa∏ w imieniu rzàdu polskiego, ambasador Jan Ciechanowski13.

Podpisane porozumienia otworzy∏y drog´ do zrealizowania planów
osiedlenia uchodêców polskich na kontynencie amerykaƒskim. Rada
Ministrów obradujàca w dniach 25–26 lutego zatwierdzi∏a plan skiero-
wania ze Ârodkowego Wschodu do Meksyku od 4000 do 4500 polskich
uchodêców. Energicznie dzia∏a∏ nowy pose∏ polski w Meksyku W∏ady-
s∏aw Neuman, który objà∏ placówk´ 12 lutego 1943 r. Nawiàza∏ on Êci-
s∏à wspó∏prac´ z meksykaƒskimi ministerstwami spraw wewn´trznych
i zagranicznych oraz ambasadorem USA Messersmithem i pos∏em bry-
tyjskim Batemanem. W celu nadania pracom odpowiedniego tempa
radca poselstwa Aleksander Wiesio∏owski zwolniony zosta∏ z innych
obowiàzków, aby móg∏ ca∏kowicie poÊwi´ciç si´ sprawie budowy pol-
skiego osiedla. Odsuni´to natomiast Ignacego Wygarda, do którego
pose∏ Neuman nie mia∏ zaufania14. W kwietniu 1943 r. powsta∏a w Me-
xico City specjalna komisja sk∏adajàca si´ z urz´dników delegowanych
przez poselstwa polskie i brytyjskie, ambasad´ USA i meksykaƒskie
MSZ. Jednym z jej g∏ównych celów by∏o znalezienie miejsca pod przy-
sz∏e osiedle uchodêców. Komisja po raz pierwszy zebra∏a si´ 5 kwietnia
1943 r. i dokona∏a przeglàdu propozycji, które ju˝ zg∏oszono. W kilka
dni póêniej jej cz∏onkowie udali si´ w teren, aby naocznie przekonaç
si´, które z wytypowanych miejscowoÊci b´dà odpowiednie i na tej pod-
stawie podjàç koƒcowà decyzj´. 14 kwietnia komisja wizytowa∏a ha-
cjend´ Santa Rosa w pobli˝u miasta Leon oraz miejscowoÊç Santa An-
na del Conde, le˝àcà na drodze z Leon do Silao. W dniu nast´pnym
udano si´ na wizytacj´ miejscowoÊci: San Jose de Parangeo, San Vin-
cente i Guantes. Po sp´dzeniu nocy w mieÊcie Celaya, cz∏onkowie ko-
misji pojechali wizytowaç miejscowoÊci: Trojes, Camargo, San Juanico
i Baule, po czym wrócili 16 kwietnia do stolicy.

184

13 HI, Ambasada RP w Waszyngtonie, 84, Pismo J. Ciechanowskiego do pos∏a polskiego
w Meksyku W. Neumana z 9 III 1943 r.; L. Pastusiak, Roosevelt a sprawa polska, Warszawa
1980, s. 87.
14 AAN, Poselstwo RP w Meksyku, 175, Pismo W. Neumana do ministra spraw zagranicznych
z 14 VI 1943 r.; Protokó∏ posiedzenia Rady Ministrów z dni 25 i 26 lutego 1943 r. [w:] Protoko-
∏y posiedzeƒ Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, t. 5: Wrzesieƒ 1942–lipiec 1943, wyd. M.
Zgórniak, W. Rojek, A. Suchcitz, Kraków 2001, s. 288–294.
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Efektem tej podró˝y by∏o wytypowanie kilku miejscowoÊci na osie-
dla polskich uchodêców. Komisja dosz∏a do przekonania, ˝e najbar-
dziej odpowiednia b´dzie hacjenda Santa Rosa o powierzchni 14 hek-
tarów, sk∏adajàca si´ z kilku budynków, dysponujàca ma∏à elektrownià
i prywatnà kolejkà do Leon. Jako nadajàce si´ dla celów osadniczych
w dalszej kolejnoÊci uznano miejscowoÊci Trojes i Baule w pobli˝u Ce-
laya, które jednak mog∏y pomieÊciç zaledwie po oko∏o 150–400 osób.
Brano równie˝ pod uwag´ San Jose de Parangeo, miejscowoÊç znajdu-
jàca si´ 14 km od Valle de Santiago, gdzie mog∏o zamieszkaç
1000–1500 osób. Konieczne tam by∏y jednak kosztowne remonty, a po-
wa˝ny problem stanowi∏a te˝ komunikacja15. Wkrótce podpisano for-
malnà umow´, w której okreÊlono warunki dzier˝awy hacjendy Santa
Rosa, ustalono ponadto, i˝ remonty i jej rozbudowa zostanà sfinan-
sowane przez USA na rachunek rzàdu polskiego w Londynie. Zastrze-
˝ono tak˝e, i˝ administracja osiedla b´dzie w r´kach polskich, nato-
miast Stany Zjednoczone wydelegujà swego obserwatora i doradc´ 
finansowego. Umow´ podpisali cz∏onkowie wspomnianej komisji: rad-
ca Aleksander Wiesio∏owski z poselstwa RP w Meksyku, Norman 
Wright oraz Sydney O. Donoghue, reprezentujàcy Wielkà Brytani´
i Stany Zjednoczone, oraz Ernesto Corona Ruesga w imieniu rzàdu
meksykaƒskiego16.

Ju˝ w kwietniu rozpoczà∏ prac´ prof. Eric P. Kelly, specjalny delegat
FRRO, przydzielony do ambasady amerykaƒskiej w Meksyku jako do-
radca polskiego kierownictwa osiedla uchodêców. Zna∏ on Polsk´
z pierwszych lat po zakoƒczeniu I wojny Êwiatowej, gdy˝ przebywa∏
w naszym kraju jako przedstawiciel stowarzyszenia Young Men’s Chri-
stian Association. Wyk∏ada∏ równie˝ na Uniwersytecie Jagielloƒskim.
By∏ ponadto autorem dwóch poczytnych ksià˝ek o Polsce: The Trumpe-
ter of Cracow i The Blacksmith of Wilno. Po powrocie do USA zosta∏
profesorem w Uniwersytecie Dartmouth w Hanover (New Hempshi-
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15 PRO, FO, 371/36 675, Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Komisji do spraw osiedla polskich
uchodêców; R. W. Kesting, op. cit., s. 82.
16 Colonia Santa Rosa. Historia de un campo de refugiados Polacos de guerra, en Mexico, Leon
[b.r.w.], s. 3; HI, Ambasada RP w Waszyngtonie, 84, Pismo J. Ciechanowskiego do MSZ z 27
IV 1943 r.; AMP – Chicago, Santa Rosa – Meksyk, Sprawozdanie delegata A. Laudyn-Chrza-
nowskiego z dzia∏alnoÊci Rady Polonii Amerykaƒskiej w Meksyku w okresie od 1 VII 1943 do
31 VII 1948 r.
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re), a z chwilà rozpocz´cia przygotowaƒ do ewakuacji Polaków na kon-
tynent amerykaƒski zosta∏ zaanga˝owany do pracy przez Departament
Stanu17. Jego rola, w zwiàzku z opóênianiem si´ przybycia polskich
urz´dników, by∏a w poczàtkowym okresie tworzenia osiedla bardzo du-
˝a. W okresie od 4 kwietnia do 1 lipca prof. Kelly kierowa∏ remontami
starych budynków hacjendy oraz budowà nowych pomieszczeƒ. Za-
trudni∏ on poczàtkowo Meksykanów jako robotników budowlanych
i personel obs∏ugi, a po przybyciu pierwszej grupy uchodêców do prac
wciàgnà∏ tak˝e Polaków18.

Mimo pokonania wszystkich przeszkód formalnych realizacja planu
ewakuacji Polaków do Meksyku uleg∏a zw∏oce na skutek rozbie˝noÊci
co do tego, którzy uchodêcy majà byç najpierw ewakuowani. Anglicy
i Amerykanie byli zdania, ˝e w pierwszej kolejnoÊci nale˝y ewakuowaç
ludnoÊç cywilnà przebywajàcà w Indiach, podczas gdy w∏adze polskie
chcia∏y wys∏aç do Ameryki przede wszystkim osoby przebywajàce 
w Iranie. Kontrowersje te wynika∏y niewàtpliwie z dà˝enia czynników
polskich do jak najszybszego przeniesienia uchodêców z Iranu, gdzie
rozciàga∏y si´ wp∏ywy sowieckie, a w obozach nad Zatokà Perskà pano-
wa∏y bardzo ci´˝kie warunki klimatyczne. Administracja paƒstw sojusz-
niczych patrzy∏a natomiast na ten problem przez pryzmat mo˝liwoÊci
transportowych.

W styczniu 1943 r. rozwa˝ano projekt przetransportowania pierw-
szej partii polskich uchodêców w liczbie 2 tys. osób na pok∏adzie ame-
rykaƒskiego transportowca wojska USS „Mariposa”, jednak nie zdo∏a-
no na czas uzgodniç wszystkich formalnoÊci i statek odp∏ynà∏ bez
Polaków. W lutym i marcu rozwa˝ano mo˝liwoÊç przerzucenia Pola-
ków do Ameryki na pok∏adach okr´tów transportowych USS „Monti-
cello” i USS „West Point”. I tym razem nic z tego nie wysz∏o, gdy˝
w ostatniej chwili zmieniono porty docelowe. Zamiast do portów 
zachodniego wybrze˝a USA oba transportowce mia∏y przejÊç Kana∏
Panamski i zawinàç do portów wschodniego wybrze˝a. Admiralicja
amerykaƒska obawia∏a si´, ˝e mo˝e to naraziç polskich cywilów na nie-
bezpieczeƒstwo, gdy˝ na Morzu Karaibskim i Atlantyku operowa∏y

186

17 HI, Ambasada RP w Waszyngtonie, 84, List radcy M. Kwapiszewskiego do poselstwa
w Meksyku z 29 III 1943 r.
18 R. W. Kesting, op. cit., s. 83.
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niemieckie U-booty i przypadki storpedowania okr´tów transporto-
wych by∏y bardzo cz´ste19. 

Dopiero w po∏owie maja 1943 r. z Karachi wyruszy∏ pierwszy trans-
port uchodêców polskich do Meksyku, liczàcy kilkaset osób. Jego dro-
ga wiod∏a do Bombaju, gdzie Polacy przenieÊli si´ na amerykaƒski
okr´t USS „Hermitage”, który by∏ w∏oskim statkiem pasa˝erskim
„Conte Biancamano”, skonfiskowanym przez Amerykanów i przebu-
dowanym na transportowiec wojska20. W Bombaju do∏àczy∏a niewielka
grupa uchodêców, w sk∏ad której wchodzili g∏ównie polscy ˚ydzi. Ogól-
ne kierownictwo transportu objà∏ konsul Henryk Stebelski. Dalsza dro-
ga wiod∏a przez Melbourne, gdzie Australijski Czerwony Krzy˝ dostar-
czy∏ Polakom ciep∏à odzie˝, owoce i s∏odycze. Krótki postój mia∏
miejsce tak˝e w stolicy Nowej Zelandii, Wellington, gdzie okr´t z nie-
codziennymi pasa˝erami wywo∏a∏ wielkie zainteresowanie w∏adz i miej-
scowego spo∏eczeƒstwa, co przyczyni∏o si´ póêniej do skierowania tam
du˝ej grupy polskich dzieci. Nast´pnie USS „Hermitage” wyp∏ynà∏ na
Ocean Spokojny, kierujàc si´ ku wybrze˝om Stanów Zjednoczonych.

24 czerwca 1943 r. o godz. 8 rano okr´t wiozàcy chorych i rannych
˝o∏nierzy amerykaƒskich oraz uchodêców polskich przybi∏ do doku ma-
rynarki wojennej w San Pedro pod Los Angeles. Po zejÊciu na làd 
zostali przewiezieni autobusami do dwóch obozów – kobiety i dzieci 
poni˝ej 14 lat do „Griffith Park Internement Camp” w Burbank, a m´˝-
czyêni do podlegajàcego w∏adzom imigracyjnym „Alien Camp” w Tuna
Canyon, kilkanaÊcie mil od Los Angeles. Pierwotnie przewidywano, ˝e
uchodêcy wprost z pok∏adu okr´tu przesiàdà si´ do pociàgu i wyruszà
do Meksyku, ale trudnoÊci transportowe uniemo˝liwi∏y wykonanie tego
zamiaru. Sta∏o si´ tak z korzyÊcià dla Polaków, którzy mogli wypoczàç
po trudach podró˝y w dobrych warunkach aprowizacyjnych i mieszka-
niowych, cieszàc si´ doskona∏ym kalifornijskim klimatem.

Stosunek urz´dników amerykaƒskich do uchodêców by∏ przychylny,
co podkreÊli∏ w swych raportach konsul polski z San Francisco, który
przyby∏ do San Pedro, aby nadzorowaç dalszy przebieg transportu pol-
skich uchodêców. W∏adze imigracyjne skierowa∏y do obozów tranzyto-
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19 PRO, FO, 371/36 674, Pismo J.N. Wooda z War Transport Office do A.W.G. Randalla z FO
z 23 I 1943 r., k. 22; ibidem, Pisma US Navy Department do FO z 4 i 6 III 1943 r., k. 63, 76.
20 P. M. Silverstone, U.S. Warships of World War II, New York [b.r.w.], s. 340.
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wych piel´gniarki mówiàce po polsku, wys∏ano tam równie˝ kilku leka-
rzy i ˝o∏nierzy amerykaƒskich polskiego pochodzenia. Dla niemowlàt
i dzieci wydano specjalne racje ˝ywnoÊciowe, zadbano równie˝ o to, aby
w dalszà drog´ mog∏y wyruszyç w wagonach sypialnych.

Dat´ przybycia USS „Hermitage” otoczono tajemnicà, co nie po-
zwoli∏o na zorganizowanie powitania przez Poloni´ amerykaƒskà. 
Niemniej konsul z San Francisco dr W∏adys∏aw Soko∏owski otrzyma∏
z Rady Polonii Amerykaƒskiej czek na 7 tys. dolarów na zakup paczek
˝ywnoÊciowych. Suma ta jednak nie zosta∏a wykorzystana, gdy˝ zaopa-
trzenie w ˝ywnoÊç by∏o wystarczajàce, a jej wywóz poza granice USA
by∏ zabroniony. W zwiàzku z tym konsul sugerowa∏, a˝eby RPA prze-
znaczy∏a pieniàdze na potrzeby Polaków na terenie Meksyku, wczeÊniej
wysy∏ajàc delegacj´, która zorientuje si´ na miejscu w sytuacji aprowi-
zacyjnej i mieszkaniowej. Stosunkowo nieliczna kalifornijska Polonia
z chwilà, gdy dowiedzia∏a si´ o przybyciu rodaków do Los Angeles, wy-
s∏a∏a delegacj´, której zezwolono na wst´p do obozów przejÊciowych.
Wr´czono uchodêcom podarunki, odzie˝, bielizn´, ksià˝ki, dzieciom
cukierki, doros∏ym papierosy i fajki.

Przybycie polskich uchodêców na kontynent amerykaƒski wzbudzi-
∏o spore zainteresowanie ró˝nych kr´gów polonijnych. Powsta∏y nawet
projekty, aby Polaków zatrzymaç na miejscu w Stanach Zjednoczonych.
Or´downikiem takiego w∏aÊnie rozwiàzania by∏ jezuita, ks. Wac∏aw Za-
jàczkowski, redaktor „Pos∏aƒca Serca Jezusa”. Rzuci∏ on pomys∏ uloko-
wania sierot ze Zwiàzku Sowieckiego w polskich rodzinach. Uda∏o mu
si´ nawet uzyskaç deklaracj´ kilkudziesi´ciu osób gotowych przygarnàç
sto sierot, przeprowadzi∏ równie˝ sonda˝e u w∏adz amerykaƒskich, któ-
re podobno by∏y sk∏onne zgodziç si´ na przyj´cie dzieci, je˝eli wystàpi-
∏aby o to jakaÊ organizacja charytatywna, gotowa przejàç pe∏nà odpo-
wiedzialnoÊç za imigrantów. Ksiàdz Zajàczkowski skierowa∏ w tej
sprawie list do konsula Soko∏owskiego, do∏àczajàc do niego list´ ro-
dzin, które zdecydowa∏y si´ ju˝ na przyj´cie sierot, prosi∏ te˝ o oficjal-
ne wystàpienie w∏adz polskich do Departamentu Stanu. Starania ks.
Zajàczkowskiego, wychodzàce naprzeciw oczekiwaniom kr´gów polo-
nijnych i samych uchodêców, nie zosta∏y uwieƒczone powodzeniem.
W∏adze amerykaƒskie twardo sta∏y na stanowisku, i˝ USA mogà byç
tylko krajem tranzytowym w drodze do Meksyku, a pozostanie uchodê-
ców na sta∏e nie wchodzi w rachub´. Ostrzegano ponadto dyplomatów
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polskich, ˝e od Êcis∏ego przestrzegania dotychczasowych ustaleƒ b´dzie
uzale˝nione skierowanie nast´pnych transportów do Meksyku. Nic
dziwnego zatem, ˝e przedstawicielstwa RP w Waszyngtonie i San Fran-
cisco by∏y w tym czasie przeciwne podejmowaniu prób zatrzymania
uchodêców w Stanach Zjednoczonych, obawiajàc si´ wstrzymania ewa-
kuacji z Iranu i Indii21.

Pierwszy transport polskich uchodêców wyjecha∏ z Los Angeles 
27 czerwca specjalnym pociàgiem Southern Pacific Railroad, sk∏adajà-
cym si´ mi´dzy innymi z czterech wagonów sypialnych, przeznaczonych
dla chorych, matek z niemowl´tami i osób starszych oraz wagonu restau-
racyjnego. Transportowi towarzyszyli urz´dnicy imigracyjni oraz ekipa
lekarzy i sanitariuszek. Po przekroczeniu 29 czerwca granicy meksykaƒ-
skiej w El Paso uchodêców przewieziono kolejà do Leon, gdzie przyby-
li 1 lipca.

Pierwsze wra˝enia z nowego, egzotycznego kraju nie by∏y najlepsze.
Po krótkim pobycie w zamo˝nej Kalifornii znowu pojawi∏y si´ widoki
ubogo odzianej ludnoÊci, w wagonach panowa∏ Êcisk, a meksykaƒska
kuchnia nie wszystkim odpowiada∏a. Powitanie w Leon by∏o jednak 
serdeczne. Po odegraniu hymnów i przemówieniach odwieziono przy-
byszów do szko∏y La Granja, gdzie mieli przebywaç kilka tygodni, do
czasu przeprowadzenia w Santa Rosa niezb´dnych prac umo˝liwiajà-
cych zasiedlenie hacjendy. Pobyt w Leon mia∏ znamiona tymczasowo-
Êci, nie prowadzono nauki, nie podejmowano równie˝ prób znalezienia
zatrudnienia dla uchodêców. Dopiero w koƒcu sierpnia nastàpi∏o prze-
niesienie ca∏ej grupy do niezupe∏nie jeszcze przygotowanego osiedla
w Santa Rosa22.

Drugi transport uchodêców polskich odp∏ynà∏ do Ameryki jesienià
1943 r. Tym razem na pok∏adzie USS „Hermitage” znalaz∏o si´ 726 osób.
Transportowiec zatrzyma∏ si´ po drodze w australijskim Melbourne
i w pobli˝u wysp Bora Bora, w nale˝àcym do Francji archipelagu Wysp
Towarzystwa, po czym skierowa∏ si´ na pó∏noc, ku brzegom USA. Do
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21 HI, Ambasada RP w Waszyngtonie, 84, List ks. W. Zajàczkowskiego do konsula W. Soko-
∏owskiego z 3 VI 1943 r.; ibidem, Pismo konsula W. Soko∏owskiego do ambasadora RP w Wa-
szyngtonie z 25 V 1943 r.; ibidem, Pismo radcy M. Kwapiszewskiego do pos∏a w Meksyku 
W. Neumana z 26 V 1943 r.
22 AMP – Chicago, Santa Rosa – Meksyk, Sprawozdanie delegata A. Laudyn-Chrzanowskie-
go...; A. Jacewicz, Santa Rosa. Osiedle polskie w Meksyku, Londyn 1965, s. 25.
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Los Angeles dotar∏ 24 paêdziernika 1943 r. Pobyt na terenie Stanów
Zjednoczonych w przypadku drugiego transportu trwa∏ krótko. Uchodê-
ców skierowano do po∏o˝onego w pobli˝u Los Angeles obozu „Santa
Anita”. Zamieszkali w solidnie zbudowanych drewnianych barakach.
Obfite po˝ywienie zapewnia∏a pobliska sto∏ówka wojskowa. Podczas po-
bytu w obozie przejÊciowym rozmowy z uchodêcami przeprowadzali
przedstawiciele armii amerykaƒskiej na temat ich prze˝yç w Rosji23.

Po krótkim pobycie w USA rozpoczà∏ si´ ostatni etap podró˝y,
w kierunku granicy meksykaƒskiej. W Ciudad Juarez niecodzienni pa-
sa˝erowie przesiedli si´ do wagonów meksykaƒskich. Do Leon druga
grupa dotar∏a 2 listopada i bezzw∏ocznie uda∏a si´ do Santa Rosa.

Ogó∏em w przeciàgu 1943 r. w Santa Rosa znalaz∏o si´ 1432 uchodê-
ców. W pierwszym transporcie przyby∏o 706 osób, z czego 540 doros∏ych
i 166 dzieci. Przewa˝a∏y kobiety i dziewcz´ta, których by∏o ∏àcznie 518.
TrzynaÊcioro dzieci nie ukoƒczy∏o jeszcze piàtego roku ˝ycia. W drugim
rejsie USS „Hermitage” przyby∏o 726 osób. Tym razem wi´cej by∏o dzie-
ci, ogó∏em 408, w tym wiele sierot. Tak jak i w poprzedniej grupie prze-
wa˝a∏y kobiety i dziewcz´ta, stanowiàc dwie trzecie przybyszów24.

W∏adze polskie by∏y przekonane, ˝e wkrótce uda si´ skierowaç do
Meksyku kolejne transporty uchodêców. W poczàtkach kwietnia 1944 r.
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23 Relacja Jana Stanclika udzielona autorowi w Wood Dale, Il., 11 V 1991 r.
24 AMP – Chicago, Santa Rosa – Meksyk, Sprawozdanie delegata A. Laudyn-Chrzanowskiego...
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pose∏ polski w Meksyku z polecenia MSZ przeprowadzi∏ rozmowy
z Meksykanami na tematy uchodêcze i uzyska∏ zgod´ na przyjazd do te-
go kraju w najbli˝szym czasie pi´ciuset Polaków, a do koƒca roku dal-
szych 2 tys. Poparcia tym planom udzielili równie˝ Amerykanie.
W czerwcu 1944 r. minister Staƒczyk bawiàcy z wizytà w Meksyku za-
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pewnia∏, ˝e kolejny transport 2 tys. uchodêców przyb´dzie przed koƒ-
cem roku. Domaga∏ si´ w zwiàzku z tym przygotowania nowego osie-
dla. W po∏owie lipca odby∏a si´ w meksykaƒskim MSZ robocza narada
pod przewodnictwem wiceministra Tello i z udzia∏em ambasadora USA
Messersmitha, konsula Stebelskiego i McLaughlina. Dyskutowano nad
tym, czy nale˝y tworzyç jedno du˝e osiedle, za czym opowiada∏ si´ 
F. McLaughlin, czy te˝, jak chcieli Meksykanie, trzy mniejsze. Sprawy
definitywnie nie rozstrzygni´to, postanowiono natomiast rozpoczàç 
poszukiwania odpowiednich terenów pod planowane osiedle. Sprawà
tà zaj´∏a si´ specjalna komisja, w sk∏ad której wchodzili urz´dnicy mek-
sykaƒscy i dr Samuel Chrabo∏owski, reprezentujàcy stron´ polskà.
Ustali∏a ona, ˝e ze wzgl´dów zdrowotnych oraz z uwagi na dost´pnoÊç
materia∏ów budowlanych najlepiej b´dzie ulokowaç osiedla uchodêców
w stanach Michoacan i Puebla.

Do planowanej ewakuacji kolejnych grup polskich uchodêców na
kontynent amerykaƒski nie dosz∏o. Poselstwo RP w Meksyku na kiero-
wane do MSZ pytania o czas i liczebnoÊç kolejnych transportów nie
otrzyma∏o nigdy jasnej odpowiedzi. Jesienià 1944 r. w∏adze polskie w za-
sadzie zrezygnowa∏y z kierowania uchodêców do Meksyku, ale nie ujaw-
nia∏y tego wobec swoich partnerów i stosowa∏y taktyk´ przewlekania

192
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sprawy budowy nowego osiedla w Meksyku, chcàc zachowaç w rezerwie
mo˝liwoÊç wznowienia transportów w bli˝ej nieokreÊlonej przysz∏oÊci25. 

Wewn´trznà organizacj´ jedynego osiedla polskiego w Meksyku
omawiano na kilku konferencjach, ju˝ w trakcie trwania akcji ewaku-
acyjnej. Ustalono, ˝e administracja obozu b´dzie nale˝a∏a w ca∏oÊci do
rzàdu polskiego, który w tym celu wydeleguje swojego przedstawiciela,
a w∏adze amerykaƒskie skierujà do Santa Rosa doradc´ finansowego.
Na kolejnym spotkaniu 18 sierpnia 1943 r., konkretyzujàcym zobowià-
zania wszystkich stron zaanga˝owanych w tworzenie osiedla, potwier-
dzono, ˝e ca∏a odpowiedzialnoÊç za jego ˝ycie wewn´trzne b´dzie spo-
czywaç na stronie polskiej, a wszyscy zatrudnieni w administracji b´dà
uwa˝ani za pracowników rzàdu polskiego. Ustalono te˝, i˝ szefem za-
rzàdu b´dzie skierowany z Londynu Bohdan Szmejko26, sprawujàcy ofi-
cjalnie obowiàzki delegata Ministerstwa Pracy i Opieki Spo∏ecznej
w Meksyku. W koƒcu sierpnia 1943 r. by∏ ju˝ w Chicago, gdzie dosz∏o
do spotkania z radcà Wiesio∏owskim, który przyby∏ tam na konferencj´
z dzia∏aczami Rady Polonii Amerykaƒskiej. Poniewa˝ Szmejko okaza∏
instrukcje Ministra Pracy i Opieki Spo∏ecznej oddajàce do jego wy∏àcz-
nej kompetencji wi´kszoÊç spraw zwiàzanych z funkcjonowaniem osie-
dla, ustalono, ˝e rozmowy z przedstawicielami Polonii poprowadzi no-
wy delegat MPiOS. Faktycznie kierownictwo osiedla objà∏ Szmejko
jednak dopiero 16 listopada, kiedy to formalnie przejà∏ dokumentacj´
osiedla z ràk prof. Kelly’ego27.

Wa˝ne ustalenia w sprawie podzia∏u kompetencji i obowiàzków
w osiedlu polskim przynios∏a konferencja odbyta we wrzeÊniu 1943 r.
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25 AAN, Poselstwo RP w Meksyku, 182, Pismo pos∏a RP w Meksyku do Ambasady RP w Wa-
szyngtonie z 11 IX 1944 r., k. 92–94; ibidem, Pismo B. Szmejki do Ministerstwa Pracy i Opie-
ki Spo∏ecznej z 14 IX 1944 r., k. 99; ibidem, Pismo konsula H. Stebelskiego do delagata
MPiOS w Meksyku z 3 X 1944 r., k. 61.
26 AMP – Chicago, Santa Rosa – Meksyk, Sprawozdanie delegata A. Laudyn-Chrzanowskie-
go...; AAN, Poselstwo RP w Meksyku, 182, Zarzàdzenie powo∏ujàce do ˝ycia Komitet Dorad-
czy przy delegacie MPiOS w Meksyku z 2 VI 1944 r., k. 238; A. Jacewicz, op. cit., s. 33, 37–38.
Bohdan Szmejko by∏ w latach wojny domowej w Hiszpanii nieoficjalnym przedstawicielem
rzàdu polskiego przy rzàdzie gen. Franco w Salamance. Póêniej pracowa∏ w konsulacie pol-
skim w Lyonie, a po kl´sce Francji w 1940 r. przedosta∏ si´ do Portugalii. O jego wys∏aniu do
Meksyku zdecydowa∏a m. in. dobra znajomoÊç j´zyka hiszpaƒskiego (S. Schimitzek, Na kra-
w´dzi Europy. Wspomnienia portugalskie 1939–1946, Warszawa 1970, s. 162, 187, 369). 
27 AAN, Poselstwo RP w Meksyku, 175, Pro Memoria z 30 VIII 1943 r.; ibidem, 182, Pismo 
B. Szmejki do ministra pracy i opieki spo∏ecznej z 6 IX 1944 r.
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z udzia∏em przedstawicieli FRRO, Rady Polonii Amerykaƒskiej i po-
t´˝nej organizacji charytatywnej National Catholic Welfare Conferen-
ce. Ustalono wówczas, ˝e RPA podejmie si´ finansowania szkolnictwa
i s∏u˝by zdrowia, FRRO pokrywaç b´dzie – w formie kredytu na konto
rzàdu polskiego – koszty administracyjne oraz wynikajàce z utrzyma-
nia, konserwacji i rozbudowy osiedla. NCWC przyj´∏a na siebie zobo-
wiàzania prowadzenia i finansowania dzia∏u kultury, rekreacji i rehabi-
litacji. Wszystkie wymienione instytucje skierowa∏y do Meksyku swych
reprezentantów, którzy na miejscu mogli zorientowaç si´ w potrzebach
uchodêców i kontrolowaç celowoÊç wydatków w dziedzinach, które ich
interesowa∏y. I tak sta∏ym delegatem RPA, wyst´pujàcej równie˝ pod
angielskà nazwà Polish War Relief28, by∏ najpierw Henryk Osiƒski, po-
tem Czes∏aw Miko∏ajczyk, a nast´pnie Adam Laudyn-Chrzanowski.
FRRO reprezentowa∏ F. McLaughlin, a NCWC Irena Dalgiewicz, a po
jej wyjeêdzie Renata Ràczkowska i Helena Sadowska. Po Êmierci
McLaughlina funkcj´ reprezentanta FRRO objà∏ Czes∏aw Miko∏aj-
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28 D. Pienkos, For Your Freedom Through Ours: Polish American Efforts On Poland’s Behalf,
1863–1991, New York 1991, s. 87–90.

15. Dziewcz´ta z gimnazjum polskiego w Santa Rosa na wycieczce krajoznawczej,
1946 r. (Zbiory W∏adys∏awy StyÊ).
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czyk, ∏àczàcy jà z pe∏nionymi dotàd obowiàzkami przedstawiciela inte-
resów RPA. Rzàd meksykaƒski reprezentowa∏ delegat ministra spraw
zagranicznych Jose Louis Amezcua.

Administracja osiedla w Santa Rosa dzieli∏a si´ na kilka wyspecjali-
zowanych wydzia∏ów. Wydzia∏em oÊwiaty zarzàdza∏ Feliks Sobota, jako
delegat Ministerstwa Wyznaƒ Religijnych i OÊwiecenia Publicznego,
sprawy s∏u˝by zdrowia podlega∏y dr. Samuelowi Chrabo∏owskiemu, fi-
nanse Meksykaninowi Adolfo Arioja, sprawy socjalne Leonowi Poren-
dowskiemu. Porzàdku pilnowa∏a specjalnie powo∏ana Stra˝ Bezpie-
czeƒstwa, kierowana przez przedwojennego przodownika policji
Miko∏aja ˚arneckiego. 

Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e system zarzàdzania osiedlem, jaki powsta∏
w Santa Rosa, mia∏ zasadniczà wad´ wynikajàcà z krzy˝owania si´ kom-
petencji poszczególnych urz´dników, co prowadzi∏o niekiedy do otwar-
tych konfliktów. Najcz´Êciej dochodzi∏o do sporów pomi´dzy delegatami
MPiOS a MWRiOP, czemu nie by∏a w stanie zapobiec nawet decyzja mi-
nistra Staƒczyka, który podczas pobytu w Meksyku mianowa∏ Feliksa 
Sobot´ zast´pcà delegata MPiOS, przez co formalnie podporzàdkowa∏ 
go Bohdanowi Szmejce. Zdarza∏y si´ równie˝ powa˝ne nieporozumienia
pomi´dzy przedstawicielami Polonii amerykaƒskiej a kierownictwem
osiedla. Dosz∏o nawet do tego, ̋ e Wanda Rozmarek i Anna B∏aszczyƒska,
reprezentujàce organizacje polonijne z USA, po wizycie w Santa Rosa wy-
stosowa∏y list do premiera Stanis∏awa Miko∏ajczyka z ˝àdaniem odwo∏a-
nia Bohdana Szmejki. Radca Ambasady RP w Waszyngtonie Emanuel
Freyd, który lustrowa∏ osiedle w Santa Rosa, by∏ zdania, ˝e zarzuty w sto-
sunku do kierownika osiedla sà w cz´Êci bezpodstawne, a cz´Êciowo wyni-
kajà z trudnoÊci majàcych obiektywny charakter. Zaznacza∏ jednak, ̋ e de-
legatowi MPiOS brakowa∏o „pewnych szczególnych kwalifikacji
osobistych”, ale trudno by∏oby znaleêç odpowiedniejszego kandydata29. 

Poczàtkowo nie utworzono w Santa Rosa ˝adnej instytucji reprezen-
tujàcej mieszkaƒców osiedla. Dopiero wiosnà 1944 r., podczas wizyty
ministra Jana Staƒczyka, powo∏ano na jego polecenie Komitet Dorad-
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29 AAN, Poselstwo RP w Meksyku, 182, Notatka w sprawie ujednolicenia kierownictwa osie-
dla z 5 VI 1944 r., k. 244; ibidem, Pismo W. Rozmarek i A. B∏aszczyƒskiej do premiera S. Mi-
ko∏ajczyka z 7 VIII 1944 r., k. 44–47; ibidem, Pismo radcy E. Freyda do Ministerstwa Spraw
Zagranicznych i Ministerstwa Pracy i Opieki Spo∏ecznej z 1 IX 1944 r.
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czy przy Administratorze Osiedla,
którego celem by∏a wspó∏praca
z kierownictwem osiedla we
wszystkich zasadniczych spra-
wach. Kompetencje komitetu nie
zosta∏y precyzyjnie okreÊlone,
wskazano tylko, ˝e w przypadku,
gdyby mia∏ powa˝ne wàtpliwoÊci
co do s∏usznoÊci decyzji admini-
stracji, mo˝e odwo∏aç si´ do Mini-
sterstwa Pracy i Opieki Spo∏ecz-
nej w Londynie, które podejmie
ostatecznà decyzj´. Zastrze˝ono
jednak, ˝e „Komitet ma charakter
ÊciÊle doradczy, bez kompetencji
wykonywania powzi´tych uchwa∏,
które nale˝y do Delegata
MPiOS”. W sk∏ad Komitetu Do-
radczego wchodzi∏o jedenaÊcie
osób, z czego pi´ç z urz´du: dele-
gaci MPiOS, MWRiOP, przedsta-

wiciele RPA i FRRO oraz kierownik duszpasterstwa. Ponadto znalaz∏o
si´ w nim szeÊciu przedstawicieli uchodêców, mianowanych przez mini-
stra. W wyniku wspomnianej wizyty ministra Staƒczyka utworzono tak-
˝e Sàd Obywatelski, Komisj´ Skarg i Wniosków oraz Komisj´ Regula-
minowà.

Jak si´ wydaje, Komitet Doradczy nie zadowala∏ du˝ej cz´Êci miesz-
kaƒców hacjendy Santa Rosa, gdy˝ czuli si´ pozbawieni wp∏ywu na po-
czynania kierownictwa osiedla. Co prawda, ju˝ podczas pobytu mini-
stra Jana Staƒczyka, postanowiono przekszta∏ciç Komitet Doradczy
w organ kolegialny pochodzàcy z wyboru, w przybli˝eniu okreÊlono na-
wet termin wyborów na jesieƒ 1944 r., ale w praktyce ciàgle odwlekano
ostatecznà decyzj´ w tej sprawie. Dosz∏o nawet na tym tle do sporu po-
mi´dzy Bohdanem Szmejkà a Feliksem Sobotà. Ten ostatni twierdzi∏, i˝
administrator osiedla celowo utrudnia przeprowadzenie g∏osowania,
nie chcàc dopuÊciç do ograniczenia swej w∏adzy. Zagadnienie wyborów
do Rady Osiedla by∏o przedmiotem obrad Komitetu Doradczego jesz-
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16. Rozdanie Êwiadectw uczniom III kla-
sy gimnazjum polskiego w Santa Rosa
(Zbiory W∏adys∏awy StyÊ).
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cze w 1945 i 1946 r. Przygotowano nawet projekt ordynacji wyborczej,
zawiàza∏a si´ równie˝ Komisja Wyborcza, lecz do koƒca lutego 1946 r.
do ˝adnych wyborów nie dosz∏o na skutek trudnoÊci proceduralnych.
Autor niniejszej pracy nie zdo∏a∏ ustaliç, czy wybory w koƒcu przepro-
wadzono. Nie wspominajà o tym dost´pne materia∏y, nie umieÊci∏ tego
faktu w kalendarium Alfons Jacewicz. Sàdziç nale˝y, i˝ w 1946 r. wobec
planowanej likwidacji osiedla sprawa ta straci∏a na aktualnoÊci i zwo-
lennicy powo∏ania autentycznej reprezentacji mieszkaƒców osiedla zre-
zygnowali z forsowania swych planów30. 

Warunki ˝ycia w hacjendzie Santa Rosa by∏y poczàtkowo trudne.
Posiad∏oÊç by∏a zrujnowana i nie nadawa∏a si´ do zamieszkania. Jesz-
cze w poczàtkach marca 1943 r. pierwszy delegat MPiOS J. Wygard po
otrzymaniu nieprawdziwej wiadomoÊci – jak si´ okaza∏o – o wyrusze-
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30 Wybory do Rady Osiedla, „Polak w Meksyku”, 21 X 1945; AMP – Chicago, Santa Rosa –
Meksyk, Protoko∏y z posiedzeƒ Komitetu Doradczego z 24 i 31 X 1945 r. oraz 27 II 1946 r.;
ibidem, Sprawozdanie delegata A. Laudyn-Chrzanowskiego...

17. Zakoƒczenie roku szkolnego w II klasie gimnazjum polskiego w Santa Rosa
(Zbiory W∏adys∏awy StyÊ).
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niu pierwszego transportu prosi∏ konsulat w San Francisco o przetrzy-
manie uchodêców w Stanach Zjednoczonych, gdy˝ w Meksyku nie po-
czyniono jeszcze ˝adnych przygotowaƒ. Sprawy ruszy∏y z miejsca
w kwietniu, gdy poinformowano ju˝ w∏adze polskie o wydzier˝awieniu
hacjendy Santa Rosa, mogàcej pomieÊciç oko∏o 2 tys. uchodêców, a
Departament Stanu przekaza∏ do dyspozycji poselstwa polskiego kwo-
t´ 150 tys. dolarów na prace remontowe. Jak ju˝ wspomniano, wiosnà
1943 r. do Meksyku przyby∏ prof. Kelly i prace remontowe ruszy∏y pe∏-
nà parà.

Mimo to pierwsza grupa uchodêców nie mog∏a od poczàtku za-
mieszkaç w Santa Rosa, gdy˝ prace remontowo-budowlane nie by∏y
ukoƒczone. Jeszcze w koƒcu sierpnia, gdy przybyszów przeniesiono do
hacjendy, cz´Êç musia∏a zamieszkaç w zabudowaniach gospodarczych,
brakowa∏o ponadto umywalni, pralni, by∏y te˝ k∏opoty z wodà. Stopnio-
wo jednak sytuacja poprawi∏a si´ dzi´ki nap∏ywowi funduszy od organi-
zacji, które zobowiàza∏y si´ finansowaç poszczególne dziedziny ˝ycia
osiedla, i szybkiemu post´powi prac budowlanych, w co zaanga˝owani
byli sami uchodêcy. W po∏owie listopada w Santa Rosa do dyspozycji
ludnoÊci polskiej oddano ju˝ 131 pokoi dla rodzin i matek z dzieçmi
oraz 23 sale ogólne. Uruchomiono prysznice i sanitariaty. Minister
Staƒczyk wizytujàc osiedle w 1944 r. uzna∏ problem mieszkaniowy za
najwi´kszà bolàczk´ jego mieszkaƒców i obieca∏, i˝ do∏o˝y wszelkich
staraƒ, aby w przyspieszonym tempie rozbudowaç osiedle. I rzeczywi-
Êcie, w przeciàgu nast´pnych dwunastu miesi´cy liczba pokoi wzros∏a
do 352, a do po∏owy 1945 r. ich liczba si´gn´∏a czterystu, co wydatnie
poprawi∏o warunki mieszkaniowe31.

Niezwykle pilnà sprawà by∏a budowa zak∏adu opiekuƒczego dla sie-
rot i dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej z powodu pozostania ro-
dzin w Rosji lub na Bliskim Wschodzie. Budowa nowego sierociƒca wy-
maga∏a d∏u˝szego okresu i nak∏adu sporych Êrodków finansowych.
Oddano go do u˝ytku dopiero w drugiej po∏owie 1945 r., ale by∏ to
obiekt o wysokim standardzie. Sk∏ada∏ si´ z szeregu po∏àczonych ze so-
bà parterowych budynków. MieÊci∏y si´ w nich sale rekreacyjne, biura,
pomieszczenia gospodarcze i mieszkania dla personelu.
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31 Przemówienie ministra J. Staƒczyka do uchodêców w Santa Rosa, „Polak w Meksyku” 1944,
nr 12, s. 3.

01 uchodzcy  12/8/03  9:59  Page 198



Wa˝nà inwestycjà by∏a budowa szpitala odgrywajàcego zasadniczà
rol´ w systemie opieki zdrowotnej osiedla. Ponadto wzniesiono liczne
pomieszczenia gospodarcze, pralni´, piekarni´ i warsztaty naprawcze.
Nie zapomniano o pomieszczeniach s∏u˝àcych kulturze. Liczne impre-
zy artystyczne i okolicznoÊciowe akademie odbywa∏y si´ w nowo pobu-
dowanym teatrze.

W najtrudniejszym, poczàtkowym okresie istnienia osiedla wielkà
rol´ odegra∏a pomoc Rady Polonii Amerykaƒskiej. Zaraz po przybyciu
pierwszego transportu RPA wyasygnowa∏a 25 tys. dolarów na zakup
odzie˝y, medykamentów i na potrzeby szkolnictwa. W celu zorientowa-
nia si´ w skali potrzeb uchodêców do Meksyku uda∏a si´ specjalna ko-
misja dyrektorek RPA w sk∏adzie A. Czerniak, A. Wójcik i A. Mix.
W wyniku ich sprawozdania wskazujàcego na du˝e potrzeby wys∏ano
dodatkowo sum´ 25 tys. dolarów, a dalsze 10 tys. dolarów przeznaczo-
no na paczki z upominkami gwiazdkowymi dla dzieci w Santa Rosa. Po-
nadto poÊpieszono z dostawami odzie˝y i przyborów toaletowych.
Z domu Zwiàzku Polek w Ameryce wys∏ano siedemnaÊcie skrzyƒ, a ze
sk∏adnic RPA w Nowym Jorku trzynaÊcie skrzyƒ ubraƒ. Ogó∏em Polish
War Relief, w sk∏ad którego wchodzi∏a od 1942 r. Rada Polonii Amery-
kaƒskiej, przeznaczy∏ na potrzeby polskiego osiedla Santa Rosa 150 tys.
dolarów. Z tego 113 tys. przeznaczono na ubrania, 30 tys. na cele szkol-
nictwa i 7 tys. na utrzymanie szpitala32.

Ca∏kowite utrzymanie uchodêców, w tym dostarczenie ˝ywnoÊci
i odzie˝y, nale˝a∏o do zakresu odpowiedzialnoÊci FRRO, która prze-
znacza∏a na ten cel odpowiednie Êrodki finansowe. W Santa Rosa funk-
cjonowa∏a ogólna kuchnia i sto∏ówka, które zwalnia∏y mieszkaƒców od
k∏opotów zwiàzanych z aprowizacjà. JakoÊç, iloÊç i wartoÊç kaloryczna
posi∏ków w sto∏ówce by∏y wystarczajàce. Âwiadczy o tym chocia˝by
tekst artyku∏u opublikowanego na ∏amach „Polaka w Meksyku”, w któ-
rym porównywano aprowizacj´ osiedla w Valivade (India) z sytuacjà
w Santa Rosa. „My nie tylko nie mamy k∏opotów ze zdobywaniem
i przyrzàdzaniem jedzenia, bo korzystamy z ogólnej kuchni i sto∏ówki,
lecz tak˝e zwy˝ki cen produktów nie wp∏ywajà wcale na jakoÊç potraw
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32 AMP – Chicago, Santa Rosa – Meksyk, Sprawozdanie delegata A. Laudyn-Chrzanowskie-
go...; A. Jacewicz, op. cit., s. 51; Archiwum Polonii w Orchard Lake, Rada Polonii Amerykaƒ-
skiej, Sprawozdanie prezesa RPA F.X. Âwietlika za okres od 1 X 1942 do 31 XII 1943 r.; The
Facts About The Polish War Relief, Chicago [b.r.w.].
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i nie odbijajà si´ na naszych ˝o∏àdkach. Jedzenia mamy do syta. Nikt
w Santa Rosa ze sto∏ówki nie wychodzi g∏odny”. W lipcu 1945 r. na ze-
braniu informacyjnym poÊwi´conym problemom zatrudnienia i apro-
wizacji ujawniono, i˝ dzienna wartoÊç kaloryczna posi∏ków wynosi
w osiedlu 3500 kalorii i jest znacznie wi´ksza ni˝ w zniszczonej wojnà
i zbiednia∏ej Europie. Przyjmujàc t´ informacj´ jako odpowiadajàcà
prawdzie, zgodziç si´ trzeba z pojawiajàcymi si´ w Santa Rosa opinia-
mi g∏oszàcymi, i˝ lepszym rozwiàzaniem by∏oby wyp∏acanie zasi∏ków,
które ka˝da rodzina mog∏aby wykorzystywaç na swoje potrzeby aprowi-
zacyjne. W materiale êród∏owym autor nie znalaz∏ informacji, aby su-
gestie te zosta∏y przyj´te przez administracj´ osiedla, nie ulega nato-
miast wàtpliwoÊci, ˝e do po∏owy 1945 r. problem wy˝ywienia
rozwiàzywano dzi´ki ˝ywieniu zbiorowemu33.

Uchodêcy polscy w Santa Rosa nie mieli poczàtkowo obowiàzku
pracy. Mimo i˝ w∏adze polskie od poczàtku uwa˝a∏y prac´ za niezb´d-
ny element ˝ycia uchodêców, pozwalajàcy na obni˝enie kosztów utrzy-
mania osiedla, nie uda∏o si´ znaleêç zatrudnienia dla wszystkich ch´t-
nych i zdolnych do pracy. Nie zosta∏y spe∏nione zapowiedzi ministra
Jana Staƒczyka, który rozmawia∏ z w∏adzami amerykaƒskimi, aby stwo-
rzyç mo˝liwoÊci zatrudnienia dla wszystkich uchodêców, przez co wy-
zbyliby si´ „ÊwiadomoÊci, ˝e sà ˝ebrakami”34. Sta∏y temu na przeszko-
dzie ustalenia poczynione podczas rozmów z w∏adzami meksykaƒskimi,
które nie chcia∏y dopuÊciç do sytuacji, aby Polacy stanowili konkuren-
cj´ na miejscowym rynku pracy. Szerszej aktywizacji zawodowej nie
sprzyja∏ równie˝ fakt, i˝ wi´kszoÊç wÊród uchodêców, stanowi∏y kobie-
ty i ma∏oletni, a m´˝czyêni byli na ogó∏ w starszym wieku, niezdolni do
wi´kszego wysi∏ku fizycznego.

Cz´Êciowym rozwiàzaniem tego problemu by∏o zatrudnienie cz´Êci
ludnoÊci osiedla w administracji, szkolnictwie, s∏u˝bie zdrowia
i w warsztatach produkujàcych na potrzeby jego mieszkaƒców. Pozwo-
li∏o to wykorzystaç zawodowo ludzi najbardziej aktywnych, dysponujà-
cych wysokimi kwalifikacjami. Wiosnà 1945 r. w ramach Wydzia∏u Go-
spodarczego administracji osiedla powo∏ano Biuro Pracy, którego
zadaniem by∏o regulowanie rozdzia∏u pracy w Santa Rosa i ujednolice-
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33 Cudze chwalicie swego nie znacie, „Polak w Meksyku”, 15 IV 1945; ibidem, 22 VII 1945.
34 Przemówienie ministra J. Staƒczyka..., s. 3. 
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nie p∏ac. Wprowadzono wówczas trzy kategorie p∏ac: dla pracowników
fizycznych niewykwalifikowanych, fizycznych wykwalifikowanych
i umys∏owych. Zarobki dzienne w pierwszej grupie waha∏y si´ w grani-
cach od 1 do 3 peso. Otrzymywali je robotnicy ogrodowi, sprzàtaczki,
pomocnicy murarzy i stolarzy. W grupie drugiej, p∏ace wynosi∏y od 2 do
5 peso dziennie i wyp∏acane by∏y mi´dzy innymi rzemieÊlnikom. Zarob-
ki osób zakwalifikowanych do kategorii trzeciej wyp∏acane by∏y co mie-
siàc i wynosi∏y: dla kancelistów i maszynistek oko∏o 75–90 peso, nato-
miast najlepiej zarabiajàcy kierownicy poszczególnych wydzia∏ów
administracji otrzymywali nawet do 210 peso miesi´cznie. Pobory na-
uczycieli by∏y, jak na miejscowe warunki, wysokie. Otrzymywali do 200
peso miesi´cznie, niemal dwa razy wi´cej ni˝ nauczyciele meksykaƒscy.
Trzeba przy tym wziàç pod uwag´, ̋ e zatrudnieni korzystali nadal z bez-
p∏atnego wy˝ywienia i dostawali kupony ubraniowe. 

Zmiany do obowiàzujàcego w osiedlu systemu wynagrodzeƒ wpro-
wadzi∏ radca ambasady polskiej w Waszyngtonie, Emanuel Freyd, upo-
wa˝niony do wizytowania osiedla z ramienia rzàdu polskiego. Uzna∏
on, i˝ zró˝nicowanie p∏ac jest zbyt du˝e, a zarobki niektórych grup pra-
cowników zbyt wysokie. Po rozmowach z przedstawicielami United Na-
tions Relief and Reconstruction Administration ustalono tylko trzy
stawki zarobkowe w wysokoÊci 1, 2 i 3 peso dziennie. Wyjàtek uczynio-
no dla nauczycieli, którzy otrzymywali 125 peso miesi´cznie, ale pozba-
wiono ich prawa do darmowej odzie˝y oraz dla lekarzy i aptekarza, 
zarabiajàcych odpowiednio 300 i 250 peso. Pobory pracowników admi-
nistracji ustalono w wysokoÊci 120 peso.

W po∏owie 1945 r. ówczesny administrator osiedla Czes∏aw Miko∏aj-
czyk wprowadzi∏ obowiàzek pracy dla wszystkich doros∏ych mieszkaƒców
w wymiarze dwóch dni w tygodniu. Celem tego zarzàdzenia by∏o ograni-
czenie kosztów utrzymania uchodêców, jak równie˝ zaj´cie ludzi pracà
na rzecz dobra ogólnego, co mia∏o równie˝ walory wychowawcze35.

Niebagatelny wp∏yw na ogólne warunki bytowe w osiedlu mia∏a
opieka zdrowotna. Ci´˝kie prze˝ycia w Zwiàzku Sowieckim, k∏opoty
z aklimatyzacjà w Iranie i Indiach nadwàtli∏y zdrowie uchodêców. Wie-
le osób êle znios∏o d∏ugotrwa∏à podró˝ morskà. Oceniano, ˝e w grupie
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doros∏ych przyby∏ych z pierwszym transportem wiele osób b´dzie wy-
maga∏o sta∏ego leczenia. Powa˝nym problemem by∏a malaria, która
w opinii lekarza „stale ujawnia si´ z recydywami i komplikacjami”.
W Santa Rosa nad zdrowiem mieszkaƒców czuwa∏ personel ambulato-
rium lekarskiego, apteki, gabinetu dentystycznego i szpitala. W szpita-
lu istnia∏ oddzia∏ pediatryczny oraz ogólny, a ponadto w odr´bnym pa-
wilonie utworzono oddzia∏ chorób zakaênych. Wyposa˝enie placówek
s∏u˝by medycznej w osiedlu, jak równie˝ kwalifikacje lekarzy i piel´-
gniarek by∏y na dobrym poziomie. W bardziej skomplikowanych przy-
padkach pacjentów kierowano do szpitali w Leon lub Mexico City.
W sierpniu 1943 r. w ambulatorium przyj´to 1832 osób, przeci´tnie
szeÊçdziesiàt dziennie. W szpitalu le˝a∏o 79 chorych. W nast´pnym
miesiàcu liczba porad ambulatoryjnych wzros∏a do 2705 (oko∏o dzie-
wi´çdziesiàt dziennie), nieco zmala∏a natomiast liczba hospitalizowa-
nych. W szpitalu znajdowa∏o si´ 68 pacjentów, z czego 29 chorych na
malari´36. Nale˝yta opieka lekarska, dobre wy˝ywienie, poprawiajàca
si´ stopniowo sytuacja mieszkaniowa i ∏agodny klimat tej cz´Êci Meksy-
ku, dobrze wp∏ywa∏y na stan zdrowia uchodêców. Wyeliminowano cho-
roby zakaêne, znacznie poprawi∏a si´ kondycja fizyczna uchodêców,
zw∏aszcza m∏odzie˝y, a przypadki zgonów nale˝a∏y do rzadkoÊci. 

W∏adze osiedla polskiego w Santa Rosa oraz nieliczna grupa inteli-
gencji w∏o˝yli wiele wysi∏ku w zorganizowanie szkolnictwa i placówek
opiekuƒczych. By∏o to zadanie niezwykle pilne i wa˝ne, gdy˝ w Meksy-
ku znalaz∏o si´ du˝o dzieci i dorastajàcej m∏odzie˝y, która mia∏a ju˝
spore zaleg∏oÊci w nauce. Opieki i odpowiedniego ukierunkowania wy-
chowawczego wymaga∏y te˝ sieroty przyby∏e z drugim transportem. 

Tak jak wsz´dzie w osiedlach uchodêczych poczàtki budowy systemu
oÊwiatowego wymaga∏y od pedagogów i wychowawców inicjatywy, po-
Êwi´cenia i umiej´tnoÊci. Nauk´ podj´to natychmiast po przyjeêdzie
pierwszej grupy do hacjendy Santa Rosa. Brakowa∏o wszystkiego, od-
powiednio wyposa˝onego budynku szkolnego, podr´czników, pomocy
naukowych i przyborów szkolnych. Nie zabrak∏o jednak ch´ci zarówno
wÊród nauczycieli, jak równie˝ rodziców i dzieci. Pierwsze lekcje odby-
wa∏y si´ na trawnikach lub na otwartym korytarzu ∏àczàcym koÊció∏
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z biurem administracji. Z braku ksià˝ek lekcje mia∏y charakter pogada-
nek, do nauki wykorzystywano stare gazety polonijne nades∏ane ze Sta-
nów Zjednoczonych.

Kierownikiem szkolnictwa w Santa Rosa by∏ Feliks Sobota, delegat
Ministerstwa Wyznaƒ Religijnych i OÊwiecenia Publicznego, skierowa-
ny tu przez szefa tego resortu gen. Józefa Hallera. Mia∏ on dobre przy-
gotowanie fachowe jako absolwent pedagogiki na Uniwersytecie War-
szawskim, przejawia∏ du˝à energi´ i zdolnoÊci organizacyjne. Potrafi∏
uzyskaç odpowiednie fundusze na remont budynków szkolnych i ich
nale˝yte wyposa˝enie w podr´czniki i pomoce naukowe. Dzi´ki jego
staraniom ju˝ w listopadzie 1943 r. szko∏a powszechna obj´∏a w u˝ytko-
wanie budynek dawnego m∏yna. Z czasem przyzwoicie jà wyposa˝ono,
a niektóre gabinety specjalistyczne, jak biologiczny, mog∏y s∏u˝yç przy-
k∏adem dla wielu innych szkó∏. Zarówno sale lekcyjne, jak i korytarze
upi´kszono kilimami i obrazami.

Publiczna Szko∏a Powszechna w Santa Rosa pierwszy rok szkolny
rozpocz´∏a 16 sierpnia 1943 r., a zakoƒczy∏a w koƒcu kwietnia nast´p-
nego roku. Drugi rok szkolny rozpoczà∏ si´ 24 czerwca i trwa∏ do koƒ-
ca grudnia. W 1944 r. nauk´ pobiera∏o tu 527 uczniów, w tym 323
dziewczàt i 204 ch∏opców. Kierowniczkà szko∏y d∏ugo by∏a Zofia Or-
∏owska. Z chwilà gdy podj´∏a prac´ na Kursach Gimnazjalnych, obo-
wiàzki kierownika Szko∏y Powszechnej przejà∏ Zygmunt Ejchorszt. Ka-
dr´ pedagogicznà szko∏y stanowi∏o dwudziestu nauczycieli, których
kwalifikacje delegat MWRiOP ocenia∏ jako dostateczne.

W budynku szko∏y powszechnej znalaz∏o równie˝ siedzib´ przed-
szkole kierowane przez ca∏y okres jego istnienia przez Florentyn´ Ku-
libab´. Opiekowa∏a si´ kilkudziesi´cioosobowà grupà maluchów.

Bardzo wczeÊnie zacz´to myÊleç o utworzeniu szkolnictwa 
Êredniego. Domaga∏a si´ tego dorastajàca m∏odzie˝, dostrzega∏o 
takà mo˝liwoÊç kierownictwo osiedla. Brak podr´czników i kadry 
nauczycielskiej nie pozwoli∏ na uruchomienie pe∏nego gimnazjum,
zdecydowano wi´c na poczàtek poprzestaç na kursach gimnazjal-
nych. Zaczà∏ je organizowaç póênà jesienià 1943 r. ks. Józef Jarz´-
bowski. Kilka lat póêniej tak oto wspomina∏ trudne poczàtki 
polskiego szkolnictwa Êredniego w Meksyku: „Tak wi´c w listopadzie
1943 r. stanà∏em na strychu m∏yna Santa Rosa przy paru zdezelowa-
nych krzes∏ach, wobec gromadki ju˝ podros∏ej, z∏o˝onej z jedenastu

203

01 uchodzcy  12/8/03  9:59  Page 203



ch∏opców i czternastu dziewczàt. Pierwszà troskà by∏o skompletowa-
nie zespo∏u nauczycielskiego. Musia∏em zrazu wziàç omal wszystkie
przedmioty humanistyczne, z religià w∏àcznie. Del. Sobota wzià∏ 
matematyk´, prof. Prywer – przyrod´, nieodzowny hiszpaƒski – Mek-
sykaƒczyk p. Silas. Gorzej by∏o z angielskim, który mia∏ nauczycieli
przygodnych”37.

W po∏owie 1944 r. na Kursy Gimnazjalne ucz´szcza∏o ju˝ 59
uczniów, z czego do klasy pierwszej – 34, drugiej – osiemnastu i trzeciej
– siedmiu. Poza wymienionymi ju˝ nauczycielami zaj´cia prowadzili 
B. Chlebowski, Z. Ejchorszt i A. Maciejewski. Nadal odczuwano pew-
ne braki kadrowe, niedostatek podr´czników i pomocy naukowych.
Oczekiwano na zamówione podr´czniki, które mia∏y nadejÊç z Jerozo-
limy, Indii i Chicago. Jesienià tego˝ roku poprawi∏y si´ zdecydowanie
warunki lokalowe Kursów Gimnazjalnych, bowiem przeniesiono je do
odremontowanego budynku. W du˝ej mierze rozwiàzano równie˝ pro-
blem podr´czników, powielajàc je na miejscu, nadchodzi∏y wreszcie
spodziewane od dawna ksià˝ki z Anglii. Kadr´ pedagogicznà uzupe∏ni-
li: przyby∏y z Wysp Brytyjskich Alfons Jacewicz, nauczyciel ze s∏awnego
Kolegium Krzemienieckiego, dobry matematyk i organizator, umiejàcy
zdobyç zaufanie m∏odzie˝y, póêniej autor kilku ksià˝ek. Do∏àczy∏y te˝
siostry felicjanki, przys∏ane ze Stanów Zjednoczonych. W czerwcu 1945 r.
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Kursy Gimnazjalne na tyle okrzep∏y, i˝ mo˝liwe sta∏o si´ ich przekszta∏-
cenie w Gimnazjum Paƒstwowe. 

Z biegiem czasu w coraz wi´kszym stopniu zdawano sobie spraw´
z faktu, i˝ programy nauczania w szko∏ach dzia∏ajàcych w Santa Ro-
sa w ma∏ym tylko stopniu zwiàzane sà z warunkami, w jakich przyj-
dzie ˝yç m∏odzie˝y w najbli˝szej przysz∏oÊci. Poniewa˝ wi´kszoÊç
mieszkaƒców osiedla nie zamierza∏a wracaç do Polski, nale˝a∏o prze-
to zwróciç wi´kszà uwag´ na przedmioty, które u∏atwi∏yby przystoso-
wanie si´ do ˝ycia na emigracji. W∏aÊnie z myÊlà o przysz∏oÊci m∏o-
dzie˝y dr Tadeusz Mitana, który pe∏ni∏ funkcj´ dyrektora Wydzia∏u
OÊwiaty oraz delegat RPA uznali, i˝ prowadzenie gimnazjum z pol-
skim programem nauczania jest niecelowe w sytuacji, gdy wi´kszoÊç
uchodêców odmawia repatriacji. Zdecydowano, i˝ m∏odzie˝ ni˝szych
klas gimnazjalnych kontynuowaç b´dzie nauk´ w Leon w tamtejszym
gimnazjum z hiszpaƒskim j´zykiem wyk∏adowym. Starano si´ jednak
zapewniç m∏odzie˝y mo˝liwoÊç nauki polskiej literatury, historii oraz
religii w godzinach popo∏udniowych na Kursie Wychowania Narodo-
wego i Obywatelskiego, gdzie wyk∏adaç b´dà polscy nauczyciele.
Trudno oprzeç si´ jednak wra˝eniu, i˝ podj´te decyzje tylko po∏o-
wicznie rozwiàzywa∏y problem kszta∏cenia m∏odzie˝y. Równie wa˝ne
dla przysz∏oÊci m∏odego pokolenia uchodêców by∏o przecie˝ przygo-
towanie do ˝ycia w Stanach Zjednoczonych, gdzie znalaz∏a si´ znacz-
na liczba mieszkaƒców osiedla w Santa Rosa.

W osiedlu rozwin´∏o si´ równie˝ szkolnictwo zawodowe. Utworzo-
no Paƒstwowà Szko∏´ Zawodowà, kierowanà przez ks. Leonarda Ka-
szyƒskiego. W jej ramach prowadzono wydzia∏ laboratoryjnej techniki
dentystycznej, zdobnictwa artystycznego i krawiectwa. W szkole wyk∏a-
dali mi´dzy innymi Jadwiga Ingarden, Sabina Puchalska, Modesto 
Silas, M. Kaczmarek i felicjanka, siostra Maria Witerbia. Ponadto
funkcje instruktorów pe∏nili: W∏adys∏aw Wasiliew i Konstanty ¸usz-
czyk. Nauk´ pobiera∏o tu ponad stu uczniów.

Poza wymienionymi uprzednio szko∏ami organizowano ró˝nego ro-
dzaju kursy dokszta∏cajàce. Du˝à popularnoÊcià, zw∏aszcza w koƒco-
wym okresie istnienia osiedla, cieszy∏y si´ kursy nauki j´zyków: angiel-
skiego i hiszpaƒskiego. Ponadto, prowadzono zaj´cia dla doros∏ych
analfabetów i szkolenia zawodowe o ró˝nych profilach. Przyk∏adowo,
w najnowoczeÊniejszej drukarni Leon zorganizowano w 1945 r. kurs
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drukarski, na który ucz´szcza∏o osiem osób. Prowadzono równie˝
kszta∏cenie piel´gniarek, fryzjerek i kosmetyczek38.

Niezb´dnym uzupe∏nieniem dla kilku placówek oÊwiatowych by∏a 
biblioteka szkolna. Jej poczàtki si´gajà 1943 r., kiedy do osiedla nadesz∏y
pierwsze przesy∏ki z ksià˝kami ze Stanów Zjednoczonych, wys∏ane z No-
wego Jorku przez ks. dr. Szubiƒskiego. Z tego samego êród∏a pochodzi∏
transport 2 tys. tomów, który dotar∏ do Meksyku w styczniu 1944 r.

Oficjalne otwarcie biblioteki nastàpi∏o 13 lutego 1944 r. Pomieszcze-
nia ksià˝nicy sk∏ada∏y si´ z dwóch pokoi, które wyposa˝ono w szafy na
ksià˝ki, sto∏y, lampy i krzes∏a. Zbiory biblioteki ju˝ trzy miesiàce po jej
otwarciu liczy∏y ponad 5 tys. tomów, w tym 2 tys. podr´czników szkol-
nych. Osobny dzia∏ stanowi∏ ksi´gozbiór dzie∏ dotyczàcych pedagogiki
i metodyki nauczania, wykorzystywany g∏ównie przez nauczycieli. 
Do koƒca istnienia osiedla do biblioteki nadchodzi∏y kolejne transporty
ksià˝ek z MWRiOP i MPiOS w Londynie, od sióstr felicjanek, z redak-
cji „Pitsburczanina” i od pojedynczych ofiarodawców. W efekcie zbiory
rozros∏y si´ do oko∏o 14 tys. tomów, co postawi∏o bibliotek´ w Santa 
Rosa na pierwszym miejscu spoÊród wszystkich polskich placówek tego
typu w Ameryce ¸aciƒskiej.

Do rz´du sukcesów administracji osiedla zaliczyç nale˝y bez wàtpie-
nia budow´ boisk i urzàdzeƒ rekreacyjnych, co sfinansowano ze Êrod-
ków NCWC. W pracach wzi´∏a udzia∏ równie˝ m∏odzie˝ oraz Opieka
Szkolna – rodzaj cia∏a spo∏ecznego reprezentujàcego rodziców. Ogó-
∏em w przygotowaniu obiektu uczestniczy∏o 239 osób. Tereny rekreacyj-
ne by∏y ostatecznie gotowe 23 kwietnia 1944 r. Sk∏ada∏y si´ na nie dwa
baseny kàpielowe, korty tenisowe, dwa boiska do siatkówki i plac za-
baw dla najm∏odszych. Szko∏y osiedlowe zyska∏y doskona∏e miejsca do
prowadzenia zaj´ç z wychowania fizycznego, dzieci – miejsce zabaw ru-
chowych. Dodajmy, i˝ z basenów ch´tnie korzystali równie˝ doroÊli.

Z poczàtkiem 1944 r. zakoƒczono prace nad urzàdzeniem ogrodu
szkolnego, który mia∏ s∏u˝yç pomocà w zaj´ciach lekcyjnych, a tak˝e
staç si´ miejscem wdra˝ania m∏odzie˝y do pracy. Zlokalizowano go
w pó∏nocnej cz´Êci osiedla, zajmowa∏ powierzchni´ 2600 m kwadrat.
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Pod kierownictwem in˝. Cz. Prywera pracowa∏o tu na sta∏e dwóch
ogrodników i kilkaset dzieci39.

Najwa˝niejszà placówkà opiekuƒczà w Santa Rosa by∏ Zak∏ad 
Wychowawczy im. Gen. W∏adys∏awa Sikorskiego. Przebywa∏o w nim 265
dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej z ró˝nych wzgl´dów. Nie 
zawsze by∏y to pe∏ne sieroty. Niekiedy ojcowie dzieci s∏u˝yli w Polskich
Si∏ach Zbrojnych, zdarza∏y si´ te˝ sytuacje, ˝e rodzice pozostali
w Zwiàzku Sowieckim. Poczàtkowo sierociniec mieÊci∏ si´ w adaptowa-
nych budynkach po spichlerzach. Od poczàtku myÊlano o budowie 
nowych pomieszczeƒ, lecz z braku Êrodków realizacja tych zamiarów 
odwleka∏a si´. Dopiero w drugiej po∏owie 1945 r. Zak∏ad Wychowawczy
przeniós∏ si´ do nowych budynków wzniesionych w pó∏nocnej cz´Êci
osiedla.

Kierownictwo zak∏adu od poczàtku spoczywa∏o w r´kach Zygmunta
Ejchorszta, który opiekowa∏ si´ dzieçmi jeszcze przed przyjazdem do
Ameryki. Podlega∏ mu personel sk∏adajàcy si´ z siedmiu wychowaw-
czyƒ, a tak˝e praczek, krawcowych i fryzjera. Od po∏owy 1944 r.
w zwiàzku z odejÊciem Zygmunta Ejchorszta do szko∏y powszechnej,
kierownictwo objà∏ L. S∏oniewski. W∏adze polskie stojàc w obliczu
trudnoÊci kadrowych szuka∏y od dawna mo˝liwoÊci pozyskania odpo-
wiednio przygotowanych wychowawczyƒ, które ca∏kowicie poÊwi´ci∏yby
si´ pracy wÊród dzieci. Z cennà inicjatywà wystàpi∏ w tej sprawie profe-
sor Uniwersytetu De Paul w Chicago W∏odzimierz Sk∏odowski, zaanga-
˝owany od poczàtku w pracach na rzecz uchodêców polskich w Meksy-
ku. Rzuci∏ on pomys∏, aby do Santa Rosa skierowaç polskie felicjanki
z Chicago, majàce du˝e doÊwiadczenie w pracy z sierotami.

Zakon ten powsta∏ w Warszawie w 1855 r., ale wkrótce na skutek 
represji rosyjskich w∏adz zaborczych przeniós∏ si´ do Krakowa. 
Do Ameryki sprowadzi∏ felicjanki w 1874 r. ks. Józef Dàbrowski. 
W ciàgu nast´pnych dziesi´cioleci rozwin´∏y tu szerokà dzia∏alnoÊç
g∏ównie na polu oÊwiatowym oraz opieki zdrowotnej i opieki nad siero-
tami. Prze∏o˝ona Prowincji Matki Boskiej Dobrej Rady Sióstr Felicja-
nek w Chicago matka Maria Jolanta obieca∏a uczyniç zadoÊç proÊbie
kierownictwa osiedla, ale najpierw postanowi∏a na miejscu zbadaç 
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warunki, w jakich przyjdzie pracowaç zakonnicom. Zamiar ten popar∏
kardyna∏ Samuel Stritch z Chicago i 29 listopada 1943 r. matka Maria
Jolanta i towarzyszàca jej Maria Felicytas uda∏y si´ do Meksyku. Przed
przekroczeniem granicy musia∏y przywdziaç szaty Êwieckie, gdy˝ w∏a-
dze meksykaƒskie nie zezwala∏y na wpuszczenie sióstr w habitach za-
konnych. Wizytacja osiedla wypad∏a pomyÊlnie i zapad∏a ostateczna de-
cyzja o skierowaniu do Santa Rosa kilku sióstr. Najpierw w po∏owie
1944 r. przyby∏y trzy siostry: Maria D’Arc, wyznaczona na prze∏o˝onà
sierociƒca, oraz Maria Witerbia i Maria Eleuteria. Nieco póêniej przy-
jecha∏y Maria Laurenta i Maria Leonetta, a na koƒcu Maria Doloretta
i Maria Leandra.

Felicjanki by∏y cennym nabytkiem dla osiedla. Oprócz pracy w sie-
rociƒcu przej´∏y zaj´cia z religii, j´zyka angielskiego i ∏aciƒskiego,
a tak˝e geografii i arytmetyki. Ich powa˝ne podejÊcie do obowiàzków,
a nawet pewna surowoÊç okazywana wychowankom, okaza∏y si´ ko-
rzystne w Êwietle osiàgni´tych efektów wychowawczych40.

Osiedle polskie w Meksyku, dzi´ki zaanga˝owaniu miejscowej inte-
ligencji i, co równie wa˝ne, znacznym Êrodkom finansowym p∏ynàcym
g∏ównie ze êróde∏ amerykaƒskich, mia∏o ciekawe ˝ycie kulturalne. Po-
dobnie jak w wielu innych miejscach, gdzie skupiali si´ uchodêcy pol-
scy, wydawano tu w∏asnà gazet´. W Wigili´ Bo˝ego Narodzenia 1943 r.
ukaza∏ si´ pierwszy numer „Polaka w Meksyku”, organu Delegatury
MPiOS. Szata graficzna pisma by∏a poczàtkowo skromna, gdy˝ wydaw-
ca dysponowa∏ jedynie doÊç prymitywnym powielaczem. Dopiero z cza-
sem zacz´to sk∏adaç je w profesjonalnej drukarni. Komitet redakcyjny
stanowili pracownicy referatu kulturalno-oÊwiatowego Delegatury
MPiOS, ale do wspó∏pracy dopuszczano równie˝ inne osoby. Przyk∏a-
dowo, dzia∏ szkolny redagowa∏a Delegatura MWRiOP. W pierwszym
numerze twórcy pisma deklarowali, i˝ b´dzie to tygodnik apolityczny,
tworzony z myÊlà o Polsce i toczàcej si´ wojnie. Âwiadomie rezygnowa-
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no z obszerniejszych publikacji o Meksyku, gdy˝ – jak wówczas sàdzo-
no – pobyt w tym kraju b´dzie tylko epizodem w ˝yciu uchodêców.
Okaza∏o si´ jednak, i˝ pobyt w hacjendzie Santa Rosa mia∏ potrwaç
znacznie d∏u˝ej, a zakoƒczenie wojny w Europie bynajmniej nie by∏o
koƒcem tu∏aczej epopei mieszkaƒców osiedla. Si∏à rzeczy sprawy mek-
sykaƒskie znajdowa∏y coraz wi´cej miejsca na ∏amach periodyku. Naj-
lepszym tego przyk∏adem by∏ specjalny, dwuj´zyczny numer poÊwi´co-
ny wizycie w osiedlu prezydenta Manuela Camacho.

„Polak w Meksyku” przynosi∏ du˝o materia∏ów dotyczàcych ˝ycia
osiedla i jego mieszkaƒców, chocia˝ na ogó∏ pochodzi∏y one od kierow-
nictwa, w mniejszym stopniu uzewn´trznia∏y si´ natomiast opinie
mieszkaƒców. Byç mo˝e ten „urz´dowy” charakter pisma powodowa∏,
i˝ niektórzy mieszkaƒcy Santa Rosa woleli publikowaç w gazetach po-
lonijnych w USA. Cz´sto by∏y to jednak teksty przesadnie krytyczne, co
robi∏o wra˝enie, ˝e s∏u˝y∏y one osobistym rozgrywkom. 

Poza „Polakiem w Meksyku” do osiedla dociera∏a prasa polonijna 
wydawana w Stanach Zjednoczonych, periodyki polskie z Wielkiej Bryta-
nii, a nawet z innych osiedli uchodêczych w Indiach i Afryce. Mimo ˝e
z racji odleg∏oÊci gazety nadchodzi∏y do Santa Rosa z du˝ym opóênie-
niem, pozwala∏y na szerszà orientacj´ w wydarzeniach rozgrywajàcych si´
w Êwiecie, co by∏o o tyle istotne, gdy˝ to one w∏aÊnie przesàdza∏y o dal-
szym losie Polaków oczekujàcych koƒca wojny na meksykaƒskiej ziemi.

Z ciekawà inicjatywà zmierzajàcà do dostarczenia Polakom najnow-
szych informacji ze Êwiata i kraju, w którym znaleêli goÊcin´, wystàpi∏o
poselstwo polskie. Zamierzano uruchomiç sta∏e cotygodniowe audycje
radiowe w j´zyku polskim, nadawane z meksykaƒskiej rozg∏oÊni. Wia-
domo, ˝e pierwszà audycj´ emitowano 22 lipca 1943 r. i wzi´li w niej
udzia∏ przedstawiciele Poselstwa RP i politycy meksykaƒscy. Brak
w materiale êród∏owej informacji, czy programy polskoj´zyczne nada-
wano tak˝e póêniej41. 

Dzia∏alnoÊç kulturalna koncentrowa∏a si´ w kilku dobrze wyposa˝o-
nych placówkach. Na uwag´ zas∏uguje zw∏aszcza Êwietlica utworzona ze
Êrodków NCWC i oddana do u˝ytku mieszkaƒców osiedla 8 grudnia
1943 r. Ulokowano jà w budynku mieszczàcym szko∏´ powszechnà i do-
brze wyposa˝ono. 
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Stosunkowo nieliczna spo∏ecznoÊç polska w Meksyku mog∏a korzy-
staç z okaza∏ego gmachu teatru, w którym wystawia∏y dwa, konkurujà-
ce ze sobà zespo∏y amatorskie. Nie sposób wymieniç wszystkie imprezy
artystyczne, jakie zorganizowano w Santa Rosa. Tytu∏em przyk∏adu
wska˝my tylko na dwa. W okresie Êwiàt Bo˝ego Narodzenia 1944 r. 
ks. Józef Jarz´bowski wyre˝yserowa∏ Betlejem polskie Lucjana Rydla,
wprowadzajàc do sztuki uaktualniajàce jà zmiany. I tak Herod by∏
ucharakteryzowany na Hitlera, a do ˝∏obka anio∏ wprowadza∏ wyn´dz-
nia∏e dzieci. Warte podkreÊlenia by∏o i to, ˝e w jase∏kach bra∏o udzia∏
oko∏o siedemdziesi´ciu m∏odych aktorów amatorów, a w prace przygo-
towawcze w∏àczy∏o si´ wiele osób doros∏ych. Widowisko cieszy∏o si´ du-
˝ym powodzeniem, poza Polakami oglàdali je tak˝e Meksykanie.

Kilka miesi´cy póêniej II Czo∏ówka Teatralna Osiedla pod kierow-
nictwem Miko∏aja Wasiliewa wystawi∏a trzyaktowà komedi´ Micha∏a
Ba∏uckiego Emancypowane. Jak dowiadujemy si´ z recenzji na ∏amach
„Polaka w Meksyku”, „dobrze zagrana i bardzo starannie przygotowa-
na komedia wywo∏a∏a salwy Êmiechu na widowni [...] Ca∏oÊç wypad∏a
bardzo dobrze; wobec czego na ogólne ˝àdanie sztuka b´dzie powtó-
rzona [...]”42.

Okazjà do mobilizacji wszystkich zespo∏ów artystycznych by∏y Êwi´ta
paƒstwowe i wszelkiego rodzaju obchody rocznicowe, a tak˝e wizyty 
dygnitarzy. Przyk∏adem tego rodzaju przedsi´wzi´ç by∏a akademia ˝a∏ob-
na ku czci zmar∏ego prezydenta USA Franklina D. Roosevelta, która od-
by∏a si´ 17 kwietnia 1945 r. w sali teatru. Wyg∏oszono przemówienia,
w których znalaz∏y si´ s∏owa wdzi´cznoÊci za hojnà pomoc materialnà dla
osiedla p∏ynàcà ze êróde∏ amerykaƒskich. W cz´Êci artystycznej wykona-
no mi´dzy innymi utwory Chopina. Okazale wypad∏y obchody rocznicy
Konstytucji 3 maja. Rozpocz´∏y si´ ju˝ w wigili´ Êwi´ta, odby∏ si´ wówczas
capstrzyk i apel poleg∏ych. Nazajutrz po uroczystym nabo˝eƒstwie mia∏a
miejsce defilada, a potem zaprezentowano taƒce polskie i meksykaƒ-
skie. Wieczorem odby∏a si´ akademia, podczas której wyg∏oszono refe-
rat o historycznym znaczeniu konstytucji. Dwudniowe obchody zakoƒ-
czy∏y wyst´py zespo∏ów tanecznych, chóru i recytacje wierszy.

Dokonania artystyczne zespo∏ów amatorskich, mimo ˝e na przyzwoi-
tym poziomie nie mog∏y oczywiÊcie zastàpiç obcowania ze sztukà 
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profesjonalnà. Od czasu do czasu uchodêcy polscy mieli okazj´ zapo-
znaç si´ z twórczoÊcià znanych artystów. W czerwcu 1945 r. wybitny
pianista J. Charchawadze da∏ koncert w Leon specjalnie dla uchodêców
z osiedla Santa Rosa, gra∏ te˝ w samym osiedlu. Delegacje z Santa 
Rosa uczestniczy∏y równie˝ w uroczystoÊciach w teatrze „Doblato”
z okazji Êwiàt meksykaƒskich, uÊwietnionych wyst´pami artystycznymi
zespo∏ów zawodowych43.

Urozmaiceniem ˝ycia uchodêców, g∏ównie m∏odzie˝y, by∏y liczne 
wycieczki po niezmiernie ciekawym krajobrazowo, architektonicznie
i kulturowo Meksyku. Cz´ste podró˝e znakomicie u∏atwia∏ nowy auto-
bus oddany do dyspozycji osiedla przez kierownictwo NCWC. O popu-
larnoÊci turystyki w Santa Rosa Êwiadczy chocia˝by fakt, i˝ tylko w roku
szkolnym 1943–1944 odby∏o si´ 35 wycieczek. Cele wypraw krajoznaw-
czych by∏y bardzo ró˝norodne. Odwiedzano pobliskie miasta, pe∏ne
Êwiadectw ciekawej i burzliwej historii. Udawano si´ z pielgrzymkami
do NajÊwi´tszej Panny z Guadelupe, dwukrotnie Polacy dotarli w pobli-
˝e Paricutin – najm∏odszego wulkanu Êwiata. Wyprawy te dobrze zapi-
sa∏y si´ w pami´ci ich uczestników z racji niezwyk∏oÊci i wyjàtkowoÊci
zjawiska, które mieli okazj´ obserwowaç. O ile m∏odych uczestników
wycieczki zainteresowa∏y g∏ównie uroki egzotycznego i groênego wulka-
nu, o tyle doroÊli ch´tniej kontemplowali architektur´ miasteczka 
Uruapan oraz katedry i koÊcio∏a Êw. Moniki w Guadalajarze44.

SprawnoÊci fizycznej m∏odzie˝y, na równi z turystykà, dobrze s∏u˝y∏
sport. W Santa Rosa istnia∏y doskona∏e warunki do uprawiania çwiczeƒ
fizycznych. Dobrze urzàdzone boisko, basen oraz ∏agodny klimat sprzy-
ja∏y organizowaniu zaj´ç sportowych na wolnym powietrzu. Próbowano
równie˝ rywalizacji z zespo∏ami meksykaƒskimi. Wiosnà 1945 r. na boi-
sku szko∏y w Leon odby∏y si´ zawody w koszykówce i siatkówce z udzia-
∏em dru˝yn polskich. Dobrze wypad∏y dziewcz´ta, które pokona∏y mek-
sykaƒskie rówieÊniczki, z mniejszym powodzeniem rywalizowali ch∏op-
cy, którzy przegrali zarówno zawody w koszykówce, jak i siatkówce.
W tej ostatniej dyscyplinie gra by∏a jednak bardzo wyrównana i Polacy
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ulegli rywalom nieznacznà iloÊcià punktów, zdobywajàc uznanie pu-
blicznoÊci45.

WÊród organizacji dzia∏ajàcych w Meksyku na czo∏o wysun´∏o si´
harcerstwo, skupiajàce kilkaset dzieci i starszej m∏odzie˝y, widoczne na
co dzieƒ w osiedlu, celujàce w aktywnoÊci i patriotycznych inicjatywach.
Jego rola by∏a wyjàtkowo istotna, a to z tego powodu, i˝ pozytywnie 
oddzia∏ywa∏a na m∏odzie˝ pozbawionà opieki rodzicielskiej. M∏odzie˝
przyby∏a do Meksyku mia∏a ju˝ za sobà doÊwiadczenie w dzia∏alnoÊci
harcerskiej na terenie Iranu i Indii. Znaleêli si´ tu cz∏onkowie dwóch
dru˝yn zorganizowanych jeszcze w obozach indyjskich, ˝eƒskiej dru˝y-
ny im. Emilii Plater i m´skiej im. ks. Augustyna Kordeckiego. Zdekom-
pletowane dru˝yny w pierwszych tygodniach pobytu na meksykaƒskiej
ziemi reprezentowa∏y uchodêców wobec miejscowych w∏adz i spo∏e-
czeƒstwa, budzàc powszechne zainteresowanie swà dziarskà postawà.
Po przeniesieniu ludnoÊci polskiej z Leon do Santa Rosa nastàpi∏a 
reorganizacja harcerstwa, polegajàca na dostosowaniu jego struktury
do nowych warunków. Przeprowadzi∏ jà przyby∏y z USA harcmistrz 
W∏odzimierz Sk∏odowski, cz∏onek G∏ównej Komendy ZHP z siedzibà
w Londynie. 23 sierpnia 1943 r. powsta∏ hufiec harcerski w Santa Rosa,
a jego komendantem mianowano ksi´dza kapelana Zygmunta Jagiel-
nickiego.

W pierwszym, najtrudniejszym okresie istnienia polskiego harcer-
stwa w Meksyku udzieli∏a mu wsparcia niezawodna NCWC. Dru˝yny
i gromady zosta∏y umundurowane, hufiec otrzyma∏ namioty i ∏ó˝ka po-
lowe. Nawiàzano równie˝ pierwsze kontakty ze skautingiem meksykaƒ-
skim. Rozpocz´∏a si´ regularna dzia∏alnoÊç szkoleniowa, organizowano
çwiczenia w terenie i zaj´cia w Êwietlicy, czynnie w∏àczano si´ do orga-
nizacji uroczystoÊci na terenie osiedla i pobliskiego Leon. Z okazji ob-
chodów Êwi´ta 11 listopada 1943 r. odby∏o si´ harcerskie ognisko,
a w kilka dni póêniej ca∏y hufiec bra∏ udzia∏ w meksykaƒskich uroczy-
stoÊciach w Leon i stolicy stanu Guanajuato.

W lutym 1944 r., po wyjeêdzie z Meksyku ks. Zygmunta Jagielnic-
kiego, hufcowym zosta∏ ks. Józef Jarz´bowski. Z jego nazwiskiem ∏àczy
si´ najlepszy chyba okres harcerstwa w Santa Rosa. Szybko rozwin´∏o
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si´ liczebnie, a w jego szeregach znalaz∏o si´ 180 harcerzy i harcerek
oraz oko∏o siedemdziesiàciu zuchów. Poza sprawdzonymi na co dzieƒ
formami aktywnoÊci organizowano wakacyjne obozy stwarzajàce oka-
zj´ do d∏u˝szego wspólnego przebywania m∏odzie˝y. Podejmowano
tak˝e dzia∏alnoÊç wydawniczà. Jej efektem by∏a „Jednodniówka 
Harcerska” opublikowana w 1946 r. Znalaz∏a si´ w niej krótka historia
hufca oraz opis uroczystoÊci wymiany sztandarów pomi´dzy hufcem
polskim a skautami meksykaƒskimi.

W ˝yciu uchodêstwa polskiego w Meksyku wielkà rol´ odgrywa∏o
duchowieƒstwo katolickie. Jak ju˝ wspomniano, ksi´˝a byli kierownika-
mi szkó∏, harcerstwa, organizowali imprezy kulturalne i turystyczne,
wreszcie prowadzili intensywnà dzia∏alnoÊç duszpasterskà. Decyzja
o skierowaniu ksi´˝y katolickich do Meksyku zapad∏a ju˝ w poczàtkach
1943 r. Biskup polowy Wojska Polskiego Józef Gawlina podjà∏ decyzj´
o powierzeniu opieki duszpasterskiej nad uchodêcami ks. Leonardowi
Kaszyƒskiemu. By∏ to kap∏an z du˝ym doÊwiadczeniem duszpasterskim
w kraju i zagranicà. W latach 1919–1924 by∏ kapelanem wojskowym,
a póêniej przebywa∏ w Stanach Zjednoczonych, gdzie uzyska∏ obywatel-
stwo amerykaƒskie. Po powrocie do Polski pe∏ni∏ funkcj´ proboszcza
w jednej z parafii w okolicach Gniezna. Po wybuchu wojny ponownie
znalaz∏ si´ w USA i zamieszka∏ w znanym oÊrodku polonijnym w Or-
chard Lake. Ze Stanów Zjednoczonych przyby∏ równie˝ ks. Józef Ja-
rz´bowski, niewàtpliwie wysuwajàcy si´ na czo∏o grupki ksi´˝y i zakon-
nic pracujàcych w osiedlu46. By∏ to cz∏owiek o wielkiej energii,
zdolnoÊciach i umiej´tnoÊciach pozyskiwania sympatii rodaków. Mimo,
i˝ nie mia∏ za sobà gehenny zes∏ania w g∏àb Zwiàzku Sowieckiego, po-
trafi∏ zdobyç zaufanie uchodêców, a wyt´˝onà pracà pedagogicznà i or-
ganizatorskà uzyska∏ dobre efekty wychowawcze47.

Spo∏ecznoÊç polskà w Santa Rosa n´ka∏y przywary typowe dla
wszystkich Êrodowisk uchodêców, zw∏aszcza intrygi i pieniactwo. Nie-
kiedy konflikty mi´dzy mieszkaƒcami oraz przypadki ∏amania prawa
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by∏y na tyle powa˝ne, ˝e musia∏ si´ nimi zajàç funkcjonujàcy w osiedlu
Sàd Obywatelski. Jego przewodniczàcym, mianowanym przez delegata
MPiOS Bohdana Szmejk´ by∏ Feliks Gliniecki. Sk∏ad sàdu uzupe∏niali
czterej ∏awnicy, wybrani w tajnym i powszechnym g∏osowaniu. W po-
czàtkach 1945 r. funkcj´ t´ pe∏nili: M. LeÊniewski, J. Ostojski, W. Rusi-
nek i J. ˚ebracka. Sàd Obywatelski orzeka∏ w sprawach o drobne prze-
st´pstwa i wykroczenia, a zestaw kar, którymi dysponowa∏, by∏ dosyç
ograniczony. Najcz´Êciej stosowanymi karami by∏y nagany, nagany po-
dawane do publicznej wiadomoÊci oraz grzywny.

Analiza statystyki spraw, którymi zajmowa∏ si´ sàd, prowadzi do
wniosku, ˝e stosunki mi´dzyludzkie w osiedlu pozostawia∏y wiele do ˝y-
czenia. Wed∏ug danych za pierwszy kwarta∏ 1945 r. do sàdu wp∏yn´∏o a˝
osiemdziesiàt spraw, z czego z oskar˝enia Stra˝y Bezpieczeƒstwa 44,
reszt´ wnios∏y na wokand´ osoby prywatne i Rada Polonii Amerykaƒ-
skiej. Z powództwa publicznego pociàgano do odpowiedzialnoÊci oso-
by, zak∏ócajàce spokój publiczny i przekraczajàce przepisy obowiàzujà-
ce w osiedlu. Osoby prywatne wyst´powa∏y z oskar˝eniem najcz´Êciej
w przypadku obrazy osobistej i znies∏awienia. 

Du˝a liczba rozpatrywanych przez sàd spraw wynika∏a w du˝ej mie-
rze z faktu przebywania w osiedlu grupy ludzi wykolejonych i alkoholi-
ków. Trudno dziÊ stwierdziç, czy ich post´powanie wynika∏o z kontynu-
acji przedwojennych przyzwyczajeƒ, czy te˝ ulegli demoralizacji
podczas pobytu w Zwiàzku Sowieckim.

Niektóre konflikty wyst´pujàce w Santa Rosa wychodzi∏y poza obr´b
osiedla i stawa∏y si´ przedmiotem zainteresowania prasy w Meksyku,
USA i Wielkiej Brytanii. Przesadnie wielki rozg∏os nadano nieporozu-
mieniom pomi´dzy Polakami a ˚ydami. Ju˝ podczas wizyty gen. W∏ady-
s∏awa Sikorskiego w Meksyku spotka∏ si´ z zarzutami miejscowych
w∏adz pod adresem ˚ydów obywateli polskich, co spowodowa∏o ostrà
reprymend´ premiera skierowanà pod ich adresem. ˚ydzi poczuli si´
ura˝eni i oskar˝yli premiera o antysemityzm. Sprawa trafi∏a na ∏amy
prasy ˝ydowskiej w Meksyku i USA, gdzie ukaza∏y si´ nieprzychylne dla
Polski komentarze. 11 lutego 1943 r. konflikt polsko-˝ydowski powsta∏y
w Meksyku omawiany by∏ podczas obrad Rady Ministrów. Polecono
wówczas szefowi dyplomacji przygotowanie specjalnej noty do rzàdów
paƒstw sprzymierzonych i neutralnych zawierajàcej zapewnienie, i˝
wszyscy uchodêcy ˝ydowscy posiadajàcy obywatelstwo polskie b´dà mo-
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gli po wojnie powróciç do kraju48. Premier wys∏a∏ równie˝ depesz´ do
ambasadora Jana Ciechanowskiego w Waszyngtonie wyjaÊniajàcà mek-
sykaƒski incydent. Oto jej najistotniejsze fragmenty: „Delegacji ˚ydów
polskich w Meksyku zwróci∏em uwag´, ˝e tytu∏ obywatela polskiego za
granicà zobowiàzuje szczególnie w dzisiejszych czasach. Wezwa∏em jà
a˝eby uwa˝a∏a na swych cz∏onków, z których niektórzy zajmujà si´ jako-
by nie zawsze czystymi interesami. Nie jest to pociàgni´cie polityczne
a dba∏oÊç Premiera o imi´ polskie za granicà [...] Tym wyjaÊnieniem
spraw´ uwa˝am za za∏atwionà, i nie mam zamiaru do niej wracaç”49.

Okaza∏o si´ jednak, ˝e nie by∏ to koniec polsko-˝ydowskich kontro-
wersji w Meksyku, a raczej ich poczàtek. W pierwszej grupie uchodê-
ców przyby∏ej do Leon z poczàtkiem lipca 1943 r. znalaz∏o si´ 26 ˚y-
dów, z czego dwunastu z tak zwanej grupy birmaƒskiej, przebywajàcych
uprzednio na Dalekim Wschodzie i w Indiach. Wydaje si´, ˝e ich dà˝e-
niem by∏o jak najszybsze dostanie si´ do Stanów Zjednoczonych i dla-
tego nie zamierzali d∏ugo dzieliç losu polskich uchodêców. W pierw-
szych dniach wspólnego pobytu w Meksyku dosz∏o do incydentów
o cechach antysemickich, wywo∏anych przez wspomnianà grup´ wyko-
lejeƒców, co odbi∏o si´ natychmiast szerokim echem w prasie ˝ydow-
skiej, gdzie uros∏y do rozmiarów pogromu. Zdecydowane stanowisko
pos∏a polskiego w Meksyku, W∏adys∏awa Neumana, który zresztà sam
by∏ pochodzenia ˝ydowskiego, zapobieg∏a dalszemu zaostrzeniu sytu-
acji. Wezwa∏ do siebie przedstawicieli Federacji ˚ydów Polskich
w Meksyku i oÊwiadczy∏, ˝e jak d∏ugo b´dzie sta∏ na czele poselstwa
„[...] nie b´dzie ˝adnej dyskryminacji mi´dzy chrzeÊcijanami i ˚ydami,
zapewni∏ zarazem, ˝e nie pozwoli [...] na ˝adne przywileje ma∏ej grupie
macherów, która na koszt dobroczynnoÊci publicznej przyjecha∏a do
Meksyku i teraz chce tu robiç interesy”. Pose∏ Neuman ostrzeg∏ tak˝e,
i˝ w przypadku prowokowania zajÊç na tle rasowym zmuszony b´dzie
prosiç rzàd polski, by w przysz∏oÊci nie kierowa∏ do Meksyku ˝adnych
transportów z ludnoÊcià ˝ydowskà.

Ocen´ wypadków zaprezentowanà przez pos∏a polskiego podzieli∏
w zasadzie organ ˝ydowskich socjalistów w Meksyku „Adelante”, który
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uskar˝a∏ si´, ˝e „W pierwszych miesiàcach zdarza∏y si´ karygodne incy-
denty o cechach antysemickich”, ale przyzna∏, ˝e incydenty si´ zakoƒ-
czy∏y, a u pod∏o˝a wi´kszoÊci skarg ˚ydów le˝y dà˝enie do wydostania
si´ z osiedla50. 

Nad losami pó∏toratysi´cznej grupy polskich uchodêców w Meksyku
zacià˝y∏y decyzje wielkich mocarstw w sprawie polskiej podj´te w po-
czàtkach 1945 r. Usankcjonowane przez Roosevelta i Churchilla ode-
rwanie od Rzeczypospolitej Kresów Wschodnich, jak równie˝ stworze-
nie rzàdu w Warszawie z przewagà komunistów postawi∏o pod znakiem
zapytania mo˝liwoÊç powrotu do ojczyzny. Nastroje niepewnoÊci spot´-
gowa∏y si´ z chwilà, gdy oba mocarstwa zachodnie wycofa∏y uznanie dla
rzàdu polskiego w Londynie i wys∏a∏y swych przedstawicieli dyploma-
tycznych do Warszawy. W Êlad za Waszyngtonem i Londynem podobnà
decyzj´ podjà∏ Meksyk jako pierwszy kraj w Ameryce ¸aciƒskiej. 9 lip-
ca 1945 r. rzàd prezydenta Manuela A. Camacho uzna∏ Tymczasowy
Rzàd JednoÊci Narodowej w Warszawie.
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POLACY W NOWEJ ZELANDII

Skierowanie do Nowej Zelandii kilkuset polskich uchodêców w du-
˝ej mierze nale˝y zawdzi´czaç szcz´Êliwemu zbiegowi okolicznoÊci
i staraniom polskich przedstawicieli w Wellington, które trafi∏y na przy-
chylnoÊç miejscowych w∏adz i spo∏eczeƒstwa. W czerwcu 1943 r. do na-
brze˝a stolicy Nowej Zelandii przyp∏ynà∏ amerykaƒski transportowiec
wojska USS „Hermitage”, wiozàcy pierwszà grup´ Polaków udajàcych
si´ do Meksyku. Podczas kilkudziesi´ciogodzinnego postoju w porcie
nie pozwolono nikomu, poza kierownictwem transportu, zejÊç na làd,
ale i tak wieÊç o uchodêcach szybko rozesz∏a si´ po mieÊcie. Przyczyni-
li si´ do tego: delegatka Polskiego Czerwonego Krzy˝a hrabina Maria
Wodzicka, ˝ona polskiego konsula w Wellington, oraz ˝o∏nierze nowo-
zelandcy, którzy razem z Polakami podró˝owali na pok∏adzie „Hermi-
tage”. Byli oni wyjàtkowo przychylnie ustosunkowani do Polaków, bo-
wiem w trakcie kampanii afrykaƒskiej walczyli wspólnie z ˝o∏nierzami
Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich i cenili ich ofiarnoÊç i bo-
jowoÊç. Kierownik polskiego transportu konsul Henryk Stebelski zosta∏
zaproszony na rozmow´ do siedziby premiera Nowej Zelandii i kilku
ministerstw. Wodzicka wiedzàc o niedostatecznym zaopatrzeniu roda-
ków, zw∏aszcza w odzie˝, zwróci∏a si´ z apelem o pomoc do Nowoze-
landzkiego Czerwonego Krzy˝a i innych miejscowych organizacji cha-
rytatywnych. Odzew by∏ natychmiastowy – do portu nap∏yn´∏a odzie˝
i lekarstwa w tak du˝ych iloÊciach, i˝ postanowiono wstrzymaç przyj-
mowanie darów do czasu przybycia nowych transportów, zatrzymujà-
cych si´ tu w drodze do Meksyku.

W kilkanaÊcie dni póêniej, gdy cenzura wojskowa zezwoli∏a prasie
na ujawnienie szczegó∏ów krótkiego pobytu „Hermitage” w Nowej Ze-
landii, pojawi∏y si´ artyku∏y o losach polskich uchodêców ze Zwiàzku
Sowieckiego. Pod ich wp∏ywem do delegatki PCK zacz´∏o zg∏aszaç si´
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wiele osób z wp∏ywowych sfer sto∏ecznych z nieoficjalnymi propozycja-
mi sprowadzenia do Nowej Zelandii grupy polskich dzieci, aby mog∏y
w dobrych warunkach klimatycznych i materialnych doczekaç koƒca
wojny. Dodaç nale˝y, ˝e i konsul Stebelski spotyka∏ si´ w Nowej Zelan-
dii, a wczeÊniej tak˝e w Australii, z sugestiami, i˝ polscy uchodêcy mo-
gliby znaleêç azyl na Antypodach, o czym zresztà poinformowa∏ natych-
miast polskie MSZ. Niewielka grupa polskich uchodêców przebywa∏a
tam zresztà ju˝ od pewnego czasu. Byli to obywatele RP zamieszkujà-
cy poprzednio w Japonii i Chinach, którzy opuÊcili Azj´ przed wybu-
chem wojny na Dalekim Wschodzie1.

Sprawa ta sta∏a si´ równie˝ przedmiotem rozmowy hrabiny Wodzic-
kiej z ˝onà premiera Nowej Zelandii. Pani Fraser uzna∏a plany udzie-
lenia pomocy polskim uchodêcom za godne poparcia i zasugerowa∏a
swej rozmówczyni wystosowanie prywatnego listu do jej m´˝a, gdzie
znalaz∏yby si´ zarówno charakterystyka problemu polskich dzieci ewa-
kuowanych z Rosji, jak i konkretne sugestie wskazujàce, co rzàd Nowej
Zelandii móg∏by dla nich uczyniç. Maria Wodzicka niezw∏ocznie opra-
cowa∏a odpowiednie pismo, w którym ukaza∏a trudnà sytuacj´ polskich
sierot i prosi∏a o rozwa˝enie mo˝liwoÊci zawarcia porozumienia z w∏a-
dzami polskimi w sprawie utworzenia kolonii dzieci´cej z polskim per-
sonelem wychowawczym na terenie Nowej Zelandii. Mia∏aby ona funk-
cjonowaç do zakoƒczenia wojny w Europie i zorganizowania akcji
repatriacyjnej.

Zanim dosz∏o do podj´cia konkretnych dzia∏aƒ w tej sprawie, up∏yn´-
∏o kilka miesi´cy, gdy˝ strona polska, zgodnie z instrukcjami Minister-
stwa Spraw Zagranicznych, nie nalega∏a na szybkie sfinalizowanie pro-
jektu. Realizacji planu sprowadzenia polskich dzieci nie sprzyja∏a te˝
trwajàca w∏aÊnie kampania wyborcza do parlamentu nowozelandzkiego
oraz d∏uga choroba premiera Petera Frasera. Propozycje polskie studio-
wa∏ natomiast z w∏asnej inicjatywy Nowozelandzki Czerwony Krzy˝, któ-
ry zaczà∏ wywieraç silny nacisk na czynniki rzàdowe, aby szybko udzieli∏y
pozytywnej odpowiedzi na proÊby Polaków. Okaza∏ si´ on na tyle sku-
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teczny, ̋ e premier poleci∏ resortom: zdrowia, szkolnictwa i robót publicz-
nych rozpatrzyç wszystkie aspekty ewentualnego pobytu polskich dzieci
w Nowej Zelandii. 13 listopada 1943 r. nowozelandzkie MSZ poinformo-
wa∏o Konsulat Generalny RP w Wellington, i˝ gdyby rzàd polski zwróci∏
si´ do rzàdu nowozelandzkiego z wnioskiem o umieszczenie pewnej licz-
by dzieci, ewentualnie tak˝e matek z dzieçmi, w Nowej Zelandii, to mo-
˝e on liczyç na przychylne rozpatrzenie takiego wniosku.

Do oficjalnych pertraktacji w tej sprawie dosz∏o 14 grudnia 1943 r.
w biurze premiera Nowej Zelandii, gdzie zwo∏ano konferencj´ z udzia∏em
premiera P. Frasera, podsekretarza w Radzie Ministrów A.G. Osborna,
wyznaczonego na pe∏nomocnika strony nowozelandzkiej oraz ministra
skarbu W. Nasha. Stron´ polskà reprezentowa∏ dr Antoni K. Wodzicki,
konsul w Wellington, uprzednio pracownik Ministerstwa Spraw We-
wn´trznych rzàdu emigracyjnego, gdzie kierowa∏ Funduszem Kultury 
Narodowej. Pomaga∏a mu ˝ona Maria Wodzicka, doskonale orientujàca
si´ w zawi∏oÊciach ˝ycia politycznego Wellington.

Nowozelandczyków interesowa∏o przede wszystkim, jakà liczb´
osób w∏adze polskie chcia∏yby wys∏aç na Antypody, jakie b´dà propor-
cje pomi´dzy sierotami a matkami z dzieçmi i jak liczny b´dzie perso-
nel wychowawczy. Konsul polski sta∏ na stanowisku, ˝e nale˝a∏oby
umieÊciç w Nowej Zelandii co najmniej siedemset dzieci. Premier Fra-
ser zaakceptowa∏ t´ liczb´ i oÊwiadczy∏ ponadto, i˝ „Rzàd Nowej Ze-
landii, ∏àcznie z organizacjami spo∏ecznymi bierze na siebie nie tylko
urzàdzenie i pe∏ne wyekwipowanie obozu na siedmiuset uchodêców,
ale te˝ ich utrzymanie przez ca∏y czas ich pobytu w Nowej Zelandii”.
W∏adze polskie podj´∏y si´ natomiast zorganizowania i utrzymania
szkolnictwa i s∏u˝by zdrowia. Podj´to ponadto decyzje o zasadach
wspó∏pracy polsko-nowozelandzkiej w sprawach uchodêczych. Premier
Fraser upowa˝ni∏ do dalszych rozmów z Polakami A.G. Osborna i P.F.
Shanahana, wyznaczono te˝ oficera ∏àcznikowego do sta∏ych kontak-
tów z konsulatem polskim, a w przysz∏oÊci z osiedlem uchodêców. 
Zosta∏ nim kpt. Peter Foxley, weteran I wojny Êwiatowej, którego syno-
wie aktualnie walczyli w Europie, a jeden z nich przebywa∏ w niemiec-
kim obozie jenieckim na ziemiach polskich. Ponadto zapowiedziano
powo∏anie specjalnego komitetu opiekuƒczego, do którego wejÊç mia-
∏a ma∏˝onka premiera oraz przedstawiciele najwa˝niejszych koÊcio∏ów
dzia∏ajàcych w Nowej Zelandii.
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Na koniec zaj´to si´ wyborem miejsca, gdzie mo˝na by umieÊciç
polskich uchodêców. Przedstawiono kilka propozycji, ale tylko jedna
okaza∏a si´ odpowiednia. Uznano, i˝ dzieci b´dà mia∏y najlepsze wa-
runki w Pahiatua, gdzie mieÊci∏ si´ niedawno zbudowany obóz dla in-
ternowanych obywateli niemieckich, japoƒskich i w∏oskich. Premier
Fraser podsumowa∏ dyskusj´ na ten temat s∏owami: „Ten najbardziej
nowoczeÊnie urzàdzony obóz powinien, jeÊli sprawiedliwoÊci ma si´
staç zadoÊç, dostaç si´ po Niemcach – dzieciom polskim”2. Postanowio-
no wys∏aç na miejsce wspólnà komisj´, która mia∏a oceniç przydatnoÊç
obozu na miejsce pobytu kilkuset dzieci polskich.

Wizytacja w Pahiatua wykaza∏a, i˝ obóz nadaje si´ do zamieszkania
i od zaraz mo˝e pomieÊciç 450 dzieci i 69 osób personelu. W pobli˝u
nie brakowa∏o miejsca pod budow´ dalszych prefabrykowanych dom-
ków mieszkalnych, budynków szkolnych i kaplicy. Zaletà obozu by∏o
dogodne po∏o˝enie komunikacyjne, tu˝ przy g∏ównej szosie Welling-
ton–Woodville–Napier, w odleg∏oÊci oko∏o 2 km od miasteczka Pahia-
tua. Klimat by∏ tu ciep∏y, porównywalny z klimatem po∏udniowych
W∏och. Jedynym ch∏odniejszym okresem by∏a zima, kiedy cz´sto pada-
∏o i zdarza∏y si´ przymrozki.

Mimo tak ˝yczliwego stosunku w∏adz nowozelandzkich do projektu
sprowadzenia polskich dzieci jego realizacja odwleka∏a si´, ku niezado-
woleniu polskiego konsulatu i zaskoczeniu Nowozelandczyków. Dopie-
ro w po∏owie 1944 r. do Wellington dotar∏a informacja, i˝ transport jest
gotowy i b´dzie liczy∏ 840 osób. Przekroczenie uprzednio planowanej
liczby siedmiuset osób wynika∏o z niemo˝noÊci rozdzielenia rodzeƒstwa
i dzieci z poszczególnych klas szkolnych. Zaznaczono przy tym, ˝e re-
dukcja liczebnoÊci przygotowanego ju˝ do wyjazdu transportu b´dzie
bardzo trudna do przeprowadzenia i mo˝e dodatkowo przed∏u˝yç reali-
zacj´ ca∏ej akcji. Hrabina Wodzicka, postawiona w niezr´cznej sytuacji,
zwróci∏a si´ ponownie do premiera Frasera z proÊbà o zgod´ na zwi´k-
szenie liczby uchodêców, którzy wkrótce mieli zawitaç do Wellington.
Premier Nowej Zelandii raz jeszcze wykaza∏ zrozumienie dla argumen-
tów strony polskiej i przyjà∏ na siebie dodatkowe zobowiàzania.
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Doboru dzieci przeznaczonych do wyjazdu na Antypody dokonano
w Isfahanie, jak pami´tamy najwi´kszym skupisku m∏odzie˝y polskiej
w Iranie. Wytypowano do wyjazdu dzieci z przedszkola, trzech szkó∏
powszechnych i 55 gimnazjalistów. Wi´kszoÊç dzieci stanowi∏y sieroty
i pó∏sieroty, których ∏àcznie by∏o 661. W sk∏ad personelu wchodzi∏y 103
osoby doros∏e, z którymi wyjecha∏o 61 dzieci. Do transportu do∏àczono
równie˝ pi´tnaÊcie matek, których dzieci zosta∏y zakwalifikowane do
wyjazdu. Ostatecznie w podró˝ do Nowej Zelandii wyruszy∏o ogó∏em
838 osób, gdy˝ w ostatniej chwili dwie osoby, wczeÊniej przewidziane
do wyjazdu, pozosta∏y w Iranie.

D∏uga podró˝ na kraƒce Êwiata rozpocz´∏a si´ w Isfahanie 27 wrzeÊ-
nia 1944 r. Po przybyciu do obozu przejÊciowego w Ahwazie uchodê-
cy otrzymali wizy uprawniajàce do wjazdu na terytorium Nowej 
Zelandii, po czym zaokr´towali si´ w pobliskiej Basrze na brytyjski
statek „Sonaty”, który wyruszy∏ do Bombaju. Do Indii transport do-
tar∏ 9 paêdziernika. Tu uchodêcami zaopiekowa∏ si´ polski konsul
i delegatury MPiOS, MWRiOP oraz PCK. Zadbano o sprawne i szyb-
kie za∏atwienie wszelkich formalnoÊci urz´dowych, dostarczono
uchodêcom myd∏o, owoce i wiele innych towarów niezb´dnych pod-
czas d∏u˝szej podró˝y. Postawiono równie˝ w stan pogotowia szpital
polski na wypadek zachorowaƒ wÊród cz∏onków transportu. 12 paê-
dziernika, w bombajskich dokach, grupa przeznaczona do Nowej 
Zelandii przenios∏a si´ na amerykaƒski transportowiec wojska USS
„General Randall” dowodzony przez kpt. van Paulsena. Przesiadka
odby∏a si´ sprawnie, oby∏o si´ bez wypadków i wi´kszej liczby zacho-
rowaƒ. Transport zmniejszy∏ si´ jednak o jednà osob´, kilkunastolet-
niego ch∏opca, chorego na dyzenteri´, którego umieszczono w szpita-
lu PCK w Bombaju3.

Ponad dwutygodniowy rejs na wodach Oceanu Indyjskiego by∏
ucià˝liwy. Polakom dokucza∏y w strefie oko∏orównikowej silne upa∏y,
które sprzyja∏y nawrotom malarii. Wiele osób cierpia∏o na chorob´
morskà. Pod pok∏adem, gdzie ulokowano uchodêców, by∏o duszno,
brakowa∏o s∏odkiej wody, zw∏aszcza dla potrzeb sanitarnych. Pami´taç
trzeba, i˝ pasa˝erom statku towarzyszy∏ silny stres, bowiem akwen, któ-
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ry przemierzano, nadal by∏ zagro˝ony atakami nieprzyjacielskich okr´-
tów podwodnych4.

Rejs przebiega∏ jednak pomimo wszystko w bardzo przyjaznej at-
mosferze stworzonej przez amerykaƒskich marynarzy, ˝o∏nierzy austra-
lijskich i Nowozelandczyków, którzy udawali si´ do ojczyzny na urlopy.
˚o∏nierze pomagali dzieciom podczas za∏adunku i wy∏adunku, w czasie
upalnych dni rezygnowali na ich rzecz ze swoich porcji soków owoco-
wych. Wy˝ywienie by∏o dobre i urozmaicone, a wolny czas wype∏niano
dzieciom pokazami filmów i zawodami sportowymi.

USS „General Randall” z Polakami na pok∏adzie zawinà∏ do Wel-
lington 1 listopada. Pierwsze wra˝enia z pobytu w Nowej Zelandii by∏y
bardzo korzystne. Stolica kraju prezentowa∏a si´ okazale, a ró˝nokolo-
rowe, dobrze utrzymane domy i gmachy ÊródmieÊcia oraz zielone
wzgórza kontrastowa∏y ze znanym dotàd, spalonym s∏oƒcem krajobra-
zem Iranu. Uchodêców spotka∏o mi∏e przywitanie, a obok urz´dników
instytucji polskich, z ma∏˝eƒstwem Wodzickich na czele, zjawi∏ si´ sam
premier P. Fraser, przedstawiciele Nowozelandzkiego Czerwonego
Krzy˝a, reporterzy najwi´kszych gazet, a tak˝e wielu mieszkaƒców sto-
licy. Nie by∏a niestety obecna ˝ona premiera, wówczas ju˝ powa˝nie
chora. Polaków wita∏y równie˝ syreny polskiego statku „Narwik”, który
przebywa∏ wówczas w Wellington. Na drodze prowadzàcej do obozu
w Pahiatua setki dzieci wita∏o Polaków potrzàsajàc bia∏o-czerwonymi
choràgiewkami.

Zaznaczono ju˝ wczeÊniej, ˝e obóz dla internowanych obywateli
paƒstw Osi oddany w u˝ytkowanie Polakom by∏ dobrze wyposa˝ony,
ale wymaga∏ rozbudowy. Miejscowe w∏adze d∏ugo jednak nie przepro-
wadza∏y koniecznych robót, czekajàc na szczegó∏owe informacje o pol-
skich uchodêcach, a zw∏aszcza o ich strukturze wieku, liczbie sierot i ro-
dzin. Poniewa˝ delegat MPiOS w Teheranie Franciszek Haluch zwleka∏
z nades∏aniem niezb´dnych informacji, prace budowlane podj´to do-
piero w sierpniu, po wizycie w obozie premiera, który osobiÊcie doko-
na∏ jego przeglàdu i wyda∏ niezb´dne polecenia. Wobec koniecznoÊci
zapewnienia uchodêcom mo˝liwoÊci kontynuowania nauki uzgodniono
wzniesienie prefabrykowanych budynków szkolnych, identycznych ze
szko∏ami budowanymi dla dzieci nowozelandzkich. Szybko wybudowa-
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no dodatkowo pewnà liczb´ domków dla rodzin i personelu. Ogólny
koszt tych inwestycji wyniós∏ ponad 250 tys. funtów. Wi´kszoÊç miesz-
kaƒców osiedla, zw∏aszcza dzieci i m∏odzie˝, zamieszkaç mia∏o w du-
˝ych barakach, s∏u˝àcych poprzednio internowanym5.

Na krótko przed przyjazdem uchodêców dokonano podzia∏u kom-
petencji miedzy nowozelandzkim oficerem ∏àcznikowym a delegatem
MPiOS i MWRiOP. Kapitana Foxleya uczyniono odpowiedzialnym za
administrowanie majàtkiem swego rzàdu znajdujàcym si´ w obozie,
przez jego r´ce mia∏y te˝ przechodziç sumy wyasygnowane na wy˝ywie-
nie i utrzymanie uchodêców, jemu równie˝ podlega∏ personel nowoze-
landzki, który z czasem mia∏ byç zastàpiony przez Polaków. Regulowa-
nie wewn´trznego ˝ycia obozu mia∏o pozostaç w r´kach delegata Jana
Âledziƒskiego, który przyby∏ z Londynu. Na jednej z pierwszych konfe-
rencji po przyjeêdzie uchodêców dokona∏ on przydzia∏u funkcji. I tak,
inspektorem szkolnym zosta∏ J. Holona, dyrektorem gimnazjum H. Zi´-
ciakowa, kierownikiem szko∏y ˝eƒskiej J. ˚erebecka, szko∏y m´skiej 
K. Skwarkowa, kierownikiem przedszkola J. Tietze, kierownikiem szwal-
ni W. Merwid. Ksiàdz M. Wilniewczyc objà∏ obóz opiekà duszpasterskà6.

Obóz w Pahiatua, gdzie znaleêli si´ Polacy, robi∏ od poczàtku dobre
wra˝enie. Po∏o˝ony w pobli˝u rzeki, wÊród wzgórz poroÊni´tych trawa-
mi i lasami, bardziej podobny by∏ do oÊrodka wypoczynkowego ni˝ obo-
zu internowanych. „Polish Children’s Camp in Pahiatua”, bo tak
brzmia∏a oficjalna nazwa oÊrodka, sk∏ada∏ si´ z czterech zasadniczych
cz´Êci. Pierwszà stanowi∏ budynek administracyjny, cztery baraki sy-
pialne dla ch∏opców, jadalnia, kantyna i Êwietlica. Druga sk∏ada∏a si´
z domku dla personelu z rodzinami, baraku sypialnego dla m∏odszych
ch∏opców, biblioteki, sali gimnastycznej, kaplicy, szpitala i jad∏odajni
dla starszych ch∏opców. Kolejna cz´Êç obozu sk∏ada∏a si´ z budynków
sypialnianych i sto∏ówek dla dziewczàt oraz szeregu domków mieszkal-
nych dla personelu. Czwarta cz´Êç obozu obejmowa∏a budynki szkolne,
magazyny oraz domy personelu cywilnego i wojskowego. Wszystkie po-
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mieszczenia by∏y w dobrym stanie technicznym, czyste i zadbane. W sa-
lach sypialnych znajdowa∏y si´ nawet kwiaty. O poziomie pomieszczeƒ
przekazanych Polakom Êwiadczy chocia˝by fakt, i˝ domki przeznaczo-
ne dla rodzin sk∏ada∏y si´ z trzech pokoików, kuchni i ∏azienki7.

Codzienne ˝ycie w Pahiatua toczy∏o si´ w sposób ÊciÊle uregulowa-
ny, zgodnie z przyj´tym porzàdkiem dnia i regulaminem. Dzieci wsta-
wa∏y o 6.30 i po porannej toalecie udawa∏y si´ na Êniadanie. Zaj´cia
szkolne zaczyna∏y si´ o 8.10 i trwa∏y do 12.20. Po lunchu dzieci wraca∏y
do szko∏y i kontynuowa∏y nauk´ do godz. 4 po po∏udniu. Po obiedzie,
wydawanym angielskim zwyczajem oko∏o 5.30, by∏ jeszcze czas na zaba-
wy i zaj´cia w∏asne. M∏odsze dzieci udawa∏y si´ na spoczynek ju˝
o godz. 7.30, starsze nieco póêniej. M∏odzie˝ mia∏a poza naukà równie˝
obowiàzek pracy na rzecz oÊrodka, zw∏aszcza przy przygotowywaniu
posi∏ków i w ogólnych robotach porzàdkowych. Z przyjemnoÊcià odda-
wano si´ pracom w ogrodzie o powierzchni oko∏o 12–13 arów. Wyho-
dowane tam warzywa uzupe∏nia∏y jad∏ospis osiedlowej sto∏ówki.

Stan zdrowia uchodêców przyby∏ych do Nowej Zelandii ogólnie by∏
nienajgorszy, chocia˝ dla wielu osób d∏ugotrwa∏a podró˝ morska by∏a
bardzo wyczerpujàca. Mimo dobrego wy˝ywienia wiele dzieci cierpia∏o
na chorob´ morskà, nie mia∏o apetytu, straci∏o na wadze. W znacznie
korzystniejszych warunkach klimatycznych i przy dobrym wy˝ywieniu
na Nowej Zelandii szybko nast´powa∏a regeneracja si∏. Ju˝ w pierw-
szych miesiàcach pobytu w Pahiatua zauwa˝ono, i˝ wiele dzieci przy-
bra∏o na wadze, poprawi∏a si´ ich kondycja fizyczna i psychiczna. Co
najwa˝niejsze, w ch∏odniejszym klimacie utraci∏a swà moc groêna ma-
laria, która przeÊladowa∏a wiele osób od czasu pobytu w Zwiàzku So-
wieckim. Informacje o korzystnym wp∏ywie pobytu w Pahiatua znajdu-
jemy zarówno w êród∏ach nowozelandzkich, jak i polskich relacjach
prasowych i wspomnieniach samych uchodêców. Si´gnijmy do artyku∏u
w „Polaku w Indiach”, na którego ∏amach cz´sto zamieszczano mate-
ria∏y o ˝yciu uchodêców w ró˝nych krajach Êwiata. Znajdujemy tam 
takie oto s∏owa, odnoszàce si´ do warunków ˝ycia w nowozelandzkim
osiedlu: „Pyzate, szczere i radoÊnie uÊmiechajàce si´ buzie, pi´kne, 
obszerne sypialnie, obfitoÊç jedzenia na sto∏ach i estetyka sal jadalnych,
przemawiajà same za siebie”. Z kolei Józefa W´grzyn-Berry wspomina,
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i˝ „ka˝de z nas mia∏o czyste ∏ó˝eczko i kwiaty na stoliku. Od samego
poczàtku doznaliÊmy dobrà i ˝yczliwà opiek´ od polskiego i nowoze-
landzkiego personelu”8.

Zarówno w∏adze polskie, jak i sami uchodêcy poczàtkowo nie brali
pod uwag´ ewentualnoÊci pozostania w Nowej Zelandii na sta∏e. Cho-
cia˝ spotykano si´ tu na ka˝dym kroku z wyjàtkowà goÊcinnoÊcià, wcià˝
liczono na powrót do stron ojczystych. Z tych te˝ powodów szkolnictwo
ukierunkowano na realizacj´ programu nauczania opracowanego dla
warunków polskich. Co prawda jeszcze przed przyjazdem dzieci do
Wellington hrabina Wodzicka z w∏asnej inicjatywy prowadzi∏a rozmowy
w sprawie ulokowania w przysz∏oÊci przynajmniej cz´Êci starszej m∏o-
dzie˝y w zawodowych szko∏ach nowozelandzkich, lecz realizacja tego
pomys∏u by∏a uzale˝niona od znajomoÊci j´zyka angielskiego. W zwiàz-
ku z tym zwraca∏a si´ do polskich w∏adz oÊwiatowych w Isfahanie o zor-
ganizowanie nauki ojczystego j´zyka Nowozelandczyków ju˝ na terenie
Iranu. Niestety nie wzi´to wówczas tych s∏usznych rad pod rozwag´.

W Pahiatua utworzono przedszkole, dwie szko∏y powszechne, od-
r´bne dla ch∏opców i dziewczàt oraz Êrednià szko∏´ ogólnokszta∏càcà.
Zaj´cia odbywa∏y si´ oczywiÊcie w j´zyku polskim, z czasem jednak co-
raz wi´kszà uwag´ zwrócono na nauk´ angielskiego, w zwiàzku z czym
zatrudniono dwie miejscowe nauczycielki Ruth Neligan i Margaret
Storkey. Ogó∏em do szkó∏ ucz´szcza∏o 709 osób, z czego 295 ch∏opców
i 347 dziewczàt do szkó∏ powszechnych oraz 67 osób obojga p∏ci do
szko∏y Êredniej. Gimnazjum przetrwa∏o tylko do wrzeÊnia 1946 r., zli-
kwidowano je, gdy okaza∏o si´, ˝e wi´kszoÊç uchodêców nie powróci do
kraju i bardziej celowe b´dzie kszta∏cenie m∏odzie˝y w szko∏ach nowo-
zelandzkich9.

Niewielkie skupisko polskie na Antypodach wytworzy∏o w∏asne,
specyficzne ˝ycie zbiorowe, stwarzajàce namiastk´ normalnego obco-
wania z kulturà polskà. Wkrótce po przybyciu do Pahiatua zacz´to 
wydawaç na powielaczu, czterostronicowe pisemko „G∏os Kiwi”. Nie-
regularnie ukazywa∏a si´ równie˝ gazetka Êcienna informujàca o wyda-
rzeniach na Êwiecie, a zw∏aszcza o dzia∏aniach polskiego rzàdu na
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uchodêstwie i walkach Polskich Si∏ Zbrojnych na frontach europej-
skich. Âcis∏y kontakt emocjonalny z Ojczyznà i rodakami wyra˝a∏ si´
tak˝e poprzez nazewnictwo uliczek osiedlowych. Nazwano je imieniem
Adama Mickiewicza, gen. W∏adys∏awa Sikorskiego, marsza∏ka Józefa
Pi∏sudskiego i gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego. Rozwini´to na du-
˝à skal´ zaj´cia pozaszkolne, gdzie kultywowano polskie tradycje. Przy-
gotowywano stroje ludowe z ró˝nych regionów Polski, uczono taƒców
i pieÊni polskich. 17 lutego 1945 r. odwiedzajàcemu osiedle premiero-
wi Nowej Zelandii zaprezentowano starannie przygotowany spektakl
Jase∏ek ludowych, w których dzieje chrzeÊcijaƒstwa po∏àczono umiej´t-
nie z wojennymi losami narodu polskiego10.

Wielki wp∏yw wychowawczy na m∏odzie˝ wywiera∏o harcerstwo, or-
ganizujàce zaj´cia Êwietlicowe i terenowe, uczestniczàce w obchodach
rocznic paƒstwowych i Êwiàt religijnych. Ârodowisko harcerskie dla wie-
lu osób by∏o substytutem ˝ycia rodzinnego, którego pozbawione by∏o
najcz´Êciej ju˝ od czasu deportacji w g∏àb Zwiàzku Sowieckiego. Tak
jak we wszystkich osiedlach polskich na obczyênie, równie˝ w Pahiatua
rozwija∏o si´ ˝ycie religijne, pog∏´bione tragicznymi prze˝yciami na ze-
s∏aniu. Jak wspomniano, kapelanem osiedla by∏ ks. Wilniewczyc, który
odprawia∏ nabo˝eƒstwa w kaplicy, a w razie potrzeby w wi´kszych sa-
lach. Pe∏ni∏ równie˝ obowiàzki nauczyciela religii w szko∏ach.

Osiedle polskie w Pahiatua, powsta∏e pod koniec 1944 r., kiedy woj-
na w Europie dobiega∏a ju˝ koƒca, od poczàtku nie mia∏o szans d∏u˝-
szego przetrwania. W∏adze Nowej Zelandii, chocia˝ sprzyja∏y Polakom,
podobnie jak Wielka Brytania wycofa∏y uznanie dla rzàdu polskiego
w Londynie, który utraci∏ mo˝liwoÊci sprawowania opieki nad uchodê-
cami na Antypodach.
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ROZSIEDLENIE I REPATRIACJA W LATACH 1945–1950

Wielotysi´czna rzesza polskich uchodêców skupionych w afrykaƒ-
skich i azjatyckich osiedlach oraz w Santa Rosa i Pahiatua stanowi∏a
powa˝ny problem dla rzàdu polskiego na uchodêstwie, w∏adz polskich
w Warszawie, rzàdów brytyjskiego, amerykaƒskiego i meksykaƒskiego
oraz administracji kolonii i dominiów brytyjskich. Ponadto kwestia ta
sta∏a si´ przedmiotem zainteresowania wyspecjalizowanych organizacji
mi´dzynarodowych, zw∏aszcza United Nations Relief and Reconstruc-
tion Administration i International Refugee Organization.

W∏adze w Warszawie sta∏y na stanowisku, i˝ obywatele polscy znaj-
dujàcy si´ na obczyênie powinni wróciç do kraju. By∏o ono obiektywnie
uzasadnione potrzebà odbudowy zniszczonego wojnà kraju i zasiedle-
nia tak zwanych Ziem Odzyskanych. Polska ponios∏a w latach wojny
ogromne straty demograficzne, stàd powrót uchodêców i deportowa-
nych do Niemiec i Rosji by∏ koniecznoÊcià, jeÊli kraj mia∏ szybko pod-
nieÊç si´ z ruin. Nie ulega jednak wàtpliwoÊci, i˝ polityka repatriacyjna
rzàdu w Warszawie podyktowana by∏a równie˝ wzgl´dami ÊciÊle poli-
tycznymi. Powrót do ojczyzny Polaków znajdujàcych si´ w krajach za-
morskich, a zw∏aszcza z Europy Zachodniej, pozbawia∏ rzàd emigracyj-
ny w Londynie bazy spo∏ecznej. Szczególnie wa˝ne, z punktu widzenia
w∏adz w Warszawie, by∏o spowodowanie powrotu zdemobilizowanych
˝o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych i rodzin wojskowych, które by∏y natu-
ralnym oparciem dla rzàdu na uchodêstwie.

OczywiÊcie motywy polityczne rzadko wysuwane by∏y na czo∏owe
miejsce. Dyplomacja Polski Ludowej znacznie cz´Êciej wola∏a powo∏y-
waç si´ na wzgl´dy humanitarne i przepisy prawa mi´dzynarodowego
ni˝ przyznaç si´, i˝ obawia si´ popularnoÊci polityków emigracyjnych
skupionych wokó∏ nadal funkcjonujàcego rzàdu „londyƒskiego” i dzia-
∏ajàcych na Zachodzie polskich organizacji antykomunistycznych.
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W∏adze w Warszawie sta∏y na stanowisku, ˝e z chwilà ich uznania
przez mocarstwa zachodnie majà prawo i obowiàzek przejàç opiek´
nad wszystkimi obywatelami polskimi na obczyênie. W∏adze krajów,
gdzie oni przebywali, oraz organizacje mi´dzynarodowe mia∏y ograni-
czyç swà dzia∏alnoÊç do wspó∏dzia∏ania w akcji repatriacyjnej. Na Mi´-
dzynarodowej Konferencji Emigracyjnej, która obradowa∏a w Montre-
alu w sierpniu 1946 r., delegacja Polski Ludowej domaga∏a si´ uznania
zasady, ˝e „emigracja Polaków, gdziekolwiek si´ oni znajdujà poza gra-
nicami Polski, mo˝e si´ dokonywaç tylko na zasadzie bilateralnego po-
rozumienia, przy czym Rzàd Polski musi tu byç stronà decydujàcà”1.
Tak wi´c w∏adze komunistyczne zamierza∏y pozbawiç setki tysi´cy Po-
laków rozsianych po ca∏ym Êwiecie mo˝liwoÊci kszta∏towania swego lo-
su, pragn´∏y im odebraç prawo wyboru miejsca zamieszkania. 

W Meksyku dyskusje nad przysz∏oÊcià uchodêców z Santa Rosa za-
cz´∏y si´ na d∏ugo przed likwidacjà osiedla, co by∏o wynikiem niepoko-
jàcych wieÊci nap∏ywajàcych z Europy. W czerwcu 1945 r. na ∏amach
„Polaka w Meksyku” ukaza∏y si´ dwa wa˝ne teksty poruszajàce kwesti´
dalszych losów uchodêców. Pierwszy z nich, Co dalej?, wskazywa∏, i˝
wkrótce „trzeba b´dzie jak dawniej samemu pomyÊleç nad tym skàd
wziàç pieniàdze na jedzenie, na dach nad g∏owà, na ubranie”. Autor
przewidujàc, ˝e wielu mieszkaƒców osiedla zechce pozostaç na obczyê-
nie, radzi∏ im „uczyç si´ tego, co to jest Ameryka”, która mo˝e byç ra-
jem tylko dla tych „którzy potrafià pracowaç z najwi´kszym wysi∏kiem”.
Tak˝e dla tych, którzy powrócà do kraju, nie przewidywa∏ ∏atwego ˝ycia
– wskazywa∏, ˝e „trzeba b´dzie wszystko na nowo budowaç”. Tydzieƒ
póêniej, kontynuujàc swe rozwa˝ania, stwierdzi∏, i˝ nie ma powrotu do
„dawnych ram ˝yciowych, z których wyrzucono nas w 1939 r. [...] trze-
ba zawczasu m∏odzie˝ przygotowaç do pracy w nowych dla nich warun-
kach obcego Êrodowiska”2. 

Oba te artyku∏y, jakkolwiek ma∏o konkretne, niewàtpliwie zmusza∏y
do refleksji, zach´ca∏y do podejmowania przygotowaƒ do nadchodzàcej
raptownej zmiany sytuacji ˝yciowej. Prze∏omowym wydarzeniem, 
chocia˝ nie od razu odczuwalnym w codziennym ˝yciu uchodêców, by∏o
wycofanie uznania dla rzàdu polskiego w Londynie przez USA i Wielkà
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Brytani´. Rzàd w Meksyku jako pierwszy kraj w Ameryce ¸aciƒskiej,
w Êlad za mocarstwami anglosaskimi, 9 lipca uzna∏ Tymczasowy Rzàd
JednoÊci Narodowej w Warszawie, wycofujàc jednoczeÊnie swe uznanie
dla rzàdu polskiego w Londynie3. 

Up∏yn´∏o kilka miesi´cy, zanim do Meksyku przyby∏ dyplomata re-
prezentujàcy w∏adze warszawskie. Na pos∏a w Meksyku wyznaczono
doÊwiadczonego dyplomat´ Jana Drohojowskiego, pracujàcego dotàd
dla rzàdu w Londynie. Szef MSZ w Tymczasowym Rzàdzie JednoÊci
Narodowej Józef Olszewski poleci∏ ambasadorowi w Londynie skon-
taktowaç si´ z tamtejszym pos∏em meksykaƒskim w celu uzyskania
agrément dla Drohojowskiego. Rzàd prezydenta Manuela A. Camacho
nie stawia∏ sprzeciwu i nowy pose∏ otrzyma∏ nominacj´ 1 paêdziernika.
Obj´cie placówki i wr´czenie listów uwierzytelniajàcych nastàpi∏o jed-
nak znacznie póêniej, bo dopiero 20 grudnia 1945 r.4 W konsekwencji
personel dotychczasowego poselstwa RP w Meksyku, kierowanego
przez Zygmunta Merdingera, powoli ulega∏ rozproszeniu, chocia˝ sam
Merdinger pozosta∏ na miejscu i usi∏owa∏, na ile to by∏o mo˝liwe, repre-
zentowaç interesy Polaków uznajàcych rzàd londyƒski.

Jan Drohojowski w drodze do Meksyku zatrzyma∏ si´ w Nowym Jor-
ku, gdzie z inicjatywy amerykaƒskiej przeprowadzi∏ rozmowy z podse-
kretarzem stanu ds. Ameryki ¸aciƒskiej Spruille Bradenem. Polski dy-
plomata zosta∏ zapoznany z ca∏okszta∏tem zagadnieƒ zwiàzanych
z osiedlem polskim w Santa Rosa. Strona amerykaƒska niedwuznacz-
nie dawa∏a do zrozumienia, i˝ w∏adze warszawskie powinny wziàç na
swe barki jego utrzymanie. Drohojowski zas∏aniajàc si´ brakiem roze-
znania w problemie, odmówi∏ prowadzenia dyskusji na ten temat5. 
Wydaje si´, ˝e obawa przed obarczeniem strony polskiej kosztami
utrzymania osiedla, a nast´pnie repatriacji jego mieszkaƒców le˝a∏a
u podstaw polityki realizowanej przez Drohojowskiego przez kilka 
kolejnych lat. Ruchliwy na polu „wielkiej dyplomacji”, wykazywa∏ 
zaskakujàcà biernoÊç w przypadku spraw zwiàzanych z prozaicznymi
problemami Santa Rosa. Aktywnie dzia∏a∏ tylko wtedy, gdy móg∏ 
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3 E. Wróbel, J. Wróbel, Rozproszeni po Êwiecie. Obozy i osiedla uchodêców polskich ze Zwiàz-
ku Sowieckiego 1942–1950, Chicago 1992, s. 235.
4 AMSZ, Departament Polityczny, Wydzia∏ Amerykaƒski. Meksyk, zespó∏ 6, 1403, Utworze-
nie placówki w Meksyku.
5 J. Drohojowski, Wspomnienia dyplomatyczne, Warszawa 1959, s. 270–272.
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wytknàç b∏´dy innym, bez brania jednak na swe barki odpowiedzialno-
Êci za cokolwiek.

W tej sytuacji rozwiàzanie problemu uchodêców w Santa Rosa po-
zosta∏o w r´kach w∏adz amerykaƒskich i meksykaƒskich, przy ma∏ym
udziale czynnika polskiego. 

Postawa w∏adz meksykaƒskich pomimo zakoƒczenia wojny pozosta-
∏a przychylna uchodêcom. W paêdzierniku 1945 r. prezydent Camacho
odwiedzi∏ Santa Rosa, gdzie by∏ serdecznie przyjmowany. W odpowie-
dzi na powitalne przemówienie zapewni∏, ˝e Meksyk „oferuje tym, któ-
rzy zechcà wyjechaç, wszelkie u∏atwienia, zaÊ tym, którzy zechcà pozo-
staç otwarte ramiona, by przyjàç ich na sta∏e mi´dzy nas”6. S∏owa
prezydenta brzmia∏y uspokajajàco, ale kry∏a si´ w nich niedwuznaczna
zapowiedê likwidacji osiedla. W tydzieƒ po prezydenckiej wizycie zwo-
∏ano zebranie, na którym Czes∏aw Miko∏ajczyk przemawiajàcy jako
przedstawiciel Foreign Relief and Rehabilitation Operations, sprawu-
jàcej z ramienia w∏adz amerykaƒskich opiek´ nad osiedlem, poinfor-
mowa∏, i˝ czynione sà starania, aby umo˝liwiç mieszkaƒcom osiedla wy-
jazd do USA. Rozwia∏ jednak nadziej´ na wyjazd zbiorowy, czemu sta∏y
na przeszkodzie obowiàzujàce przepisy imigracyjne. Zarazem uspoko-
i∏ zebranych zapewniajàc, i˝ nie ma jeszcze decyzji o likwidacji osiedla
i nie wiadomo, kiedy ona zapadnie7.

Du˝à aktywnoÊç w sprawach zapewnienia przysz∏oÊci uchodêcom
w Santa Rosa wykazywa∏a Polonia amerykaƒska. Ju˝ w czasie trwania
wojny pojawia∏y si´ inicjatywy zmierzajàce do sprowadzenia dzieci,
a zw∏aszcza sierot, do Stanów Zjednoczonych. Z wielu wzgl´dów nie
wesz∏y one wówczas w stadium realizacji. Sprzeciwia∏y si´ temu w∏adze
amerykaƒskie w obawie przed stworzeniem precedensu podwa˝ajàce-
go oficjalnà polityk´ imigracyjnà, niech´tnie na to patrzy∏y te˝ w∏adze
polskie w Londynie, traktujàce pobyt Polaków w Meksyku jako krótko-
trwa∏y epizod przed repatriacjà do kraju.

W nowej sytuacji wytworzonej przez zakoƒczenie wojny i cofni´cie
uznania dla rzàdu polskiego na uchodêstwie dzia∏acze polonijni wrócili
do swych planów. Prezes Zwiàzku Narodowego Polskiego, Karol Roz-
marek, uzyska∏ zgod´ w∏adz amerykaƒskich na sprowadzenie grupy 25
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osieroconych ch∏opców z Santa Rosa. W lutym 1946 r. prezes ZNP przy-
by∏ do Meksyku i przygotowa∏ na miejscu ich wyjazd do USA. Kilka 
tygodni póêniej, 5 marca, ch∏opcy przybyli do Chicago, skàd po odpo-
czynku, zwiedzeniu miasta i tamtejszych polonijnych instytucji wyjecha-
li do kolegium ZNP w Cambrige Springs, gdzie mieli pobieraç nauk´8.

Starania o sprowadzenie sierot do polonijnych instytucji opiekuƒ-
czych w USA podj´∏a równie˝ Rada Polonii Amerykaƒskiej, spieszàca
ju˝ od dawna z pomocà materialnà dla osiedla w Santa Rosa. W kwiet-
niu 1946 r. przyby∏ do osiedla ks. pra∏at Skrzypiƒski, cz∏onek zarzàdu
RPA, oraz dyrektor sierociƒca Êw. Jadwigi w Niles ks. pra∏at F. Rush.
DoÊç szybko uporali si´ z niezb´dnymi formalnoÊciami i z Santa Rosa
zacz´∏y wyje˝d˝aç kolejne transporty dzieci. Najwi´kszà grup´ 104 sie-
rot skierowano do sierociƒca Êw. Jadwigi w Niles, na przedmieÊciach
Chicago. Kolejna grupa 45 dzieci wyjecha∏a do sierociƒca w Emsworth
w Pensylwanii, a mniejsze grupy rozdzielono pomi´dzy zak∏ady opie-
kuƒcze w stanach Wisconsin, Michigan i Nowy Jork. I tak do Zak∏adu
Êw. Józefa w Milwaukee przyby∏o 34 sierot, do Zak∏adu Anio∏a Stró˝a
w Detroit 25, a do Zak∏adu Niepokalanego Serca Marii Panny w Buf-
falo 23 dzieci9.

Wkrótce po przyjeêdzie sierot do Stanów Zjednoczonych og∏oszono
oficjalnie, i˝ osiedle Santa Rosa zostanie zlikwidowane z dniem 
30 czerwca 1946 r. Spowodowa∏o to wielkie zaniepokojenie wÊród miesz-
kaƒców, którzy zacz´li goràczkowo staraç si´ o wyjazd do USA. Dla
osób, które mia∏y tam krewnych, sprawa wyglàda∏a stosunkowo prosto.
Po krótszych lub d∏u˝szych staraniach otrzymywa∏y wizy wjazdowe 
do Stanów Zjednoczonych, na podstawie indywidualnych zapro-
szeƒ-affidavitów. W ten sposób opuÊci∏o Meksyk 248 osób. Niewielkie
grupy wyjecha∏y do innych krajów. 23 kobiety uda∏y si´ do Kanady, jako
narzeczone lub ˝ony obywateli kanadyjskich, g∏ównie polskiego pocho-
dzenia. Dodajmy, i˝ wczeÊniej, jeszcze w trakcie wojny, do Anglii wyje-
cha∏a grupa starszych dziewczàt, które wstàpi∏y do Pomocniczej S∏u˝by
Wojskowej Kobiet10.
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Niewielka grupa uchodêców powróci∏a do Polski. Repatriacja obj´-
∏a ogó∏em 150 osób, które wyjecha∏y w trzech grupach. Pierwsza opu-
Êci∏a Meksyk w grudniu 1946 r., druga w styczniu 1947 r., a trzecia w lip-
cu 1948 r. Koszty dwóch pierwszych transportów pokry∏a UNRRA,
trzeciego natomiast IRO. Repatriacja zaledwie 10 proc. uchodêców nie
mog∏a byç uznana za sukces, ale fakt ten nie màci∏ dobrego samopoczu-
cia pos∏a Drohojowskiego, który t∏umaczy∏ niech´ç do powrotu uprze-
dzeniami uchodêców wobec komunizmu, wzmaganymi przez wrogà
propagand´ duchowieƒstwa polskiego11. 

Mimo pomocy Polonii amerykaƒskiej i staraƒ samych uchodêców
w Meksyku pozostawa∏o nadal wielu Polaków. Cz´Êç z nich szuka∏a za-
trudnienia na miejscu. Oko∏o siedemdziesiàt osób znalaz∏o prac´ jesz-
cze przed likwidacjà obozu, kilka kobiet poÊlubi∏o miejscowych obywa-
teli. Los reszty by∏ jednak niepewny. 

Wiosnà 1946 r. rzàd amerykaƒski szukajàc mo˝liwoÊci rozwiàzania
problemu polskich uchodêców zwróci∏ si´ w tej sprawie do Wenezueli.
4 maja ambasador tego kraju poinformowa∏ pos∏a Jana Drohojowskie-
go, i˝ dosta∏ od swego rzàdu polecenie zbadania mo˝liwoÊci przeniesie-
nia tysiàca polskich rolników z Santa Rosa do Wenezueli. Z ramienia
poselstwa tà sprawà zajà∏ si´ mjr Klonowski, który przeprowadzi∏ 
szereg rozmów z urz´dnikami ambasady wenezuelskiej. W ich wyniku
doszed∏ do wniosku, i˝ warunki klimatyczne w po∏udniowej Wenezueli,
gdzie zamierzano osiedliç Polaków, sà bardzo ucià˝liwe. Z tego powo-
du, jak równie˝ ze wzgl´dów presti˝owych poselstwo polskie postano-
wi∏o storpedowaç projekt. Przeprowadzono rozmow´ z delegatem 
Rady Polonii Amerykaƒskiej i zaprotestowano wobec dyplomatów
amerykaƒskich. Decydujàcym czynnikiem by∏a jednak niech´ç uchodê-
ców, którzy ze zrozumia∏ych wzgl´dów woleli szukaç szansy emigracji
do USA ni˝ decydowaç si´ na wyjazd do Ameryki Po∏udniowej. W lip-
cu 1946 r. projekt wenezuelski ostatecznie zosta∏ pogrzebany. W roz-
mowie z Drohojowskim, ambasador amerykaƒski w Meksyku zgodzi∏
si´ z jego poglàdem, i˝ jest niedopuszczalne, aby w∏adze amerykaƒskie
porozumiewa∏y si´ z w∏adzami paƒstw trzecich poza plecami w∏adz pol-
skich w sprawie emigracji polskich obywateli.
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Pozostawanie znacznej grupy Polaków w Santa Rosa zmusi∏ w∏adze
amerykaƒskie do zrewidowania swej uprzedniej decyzji o likwidacji
osiedla 30 czerwca 1946 r. i wyd∏u˝enia okresu jego funkcjonowania do
koƒca roku. Na niewiele si´ to zda∏o, gdy˝ w momencie likwidacji osie-
dla w Meksyku znajdowa∏o si´ tam nadal 730 uchodêców12, a wi´c bli-
sko po∏owa pierwotnego stanu osiedla. Jego mieszkaƒcy zmuszeni do
opuszczenia osiedla musieli znaleêç êród∏a utrzymania. Cz´Êç zatrudni-
∏a si´ w pobliskich majàtkach ziemskich lub w fabrykach w∏ókienni-
czych. Du˝a, blisko stuosobowa grupa zdecydowa∏a si´ na przyj´cie
oferty jednego z przemys∏owców meksykaƒskich i wyjecha∏a do prac
przy wyr´bie lasów na pó∏wyspie Jukatan.

Na miejscu okaza∏o si´, i˝ warunki ˝ycia w klimacie tropikalnym sà
niezwykle ci´˝kie, a p∏ace niskie. W tej sytuacji wi´kszoÊç rozczarowa-
nych uchodêców powróci∏a do Leon lub wyjecha∏y do stolicy.

Dramatyczne po∏o˝enie by∏ych mieszkaƒców Santa Rosa odbi∏o si´
szerokim echem na ∏amach prasy polonijnej w Stanach Zjednoczonych,
co przyczyni∏o si´ do zmobilizowania raz jeszcze Polonii do aktywnoÊci
na rzecz rodaków w Meksyku. Zwiàzek Narodowy Polski podjà∏ stara-
nia o sprowadzenie kolejnych grup m∏odzie˝y do USA. W styczniu
1947 r. 73 ch∏opców wyjecha∏o do Kolegium Zwiàzkowego w Cambrid-
ge Springs. W poczàtkach lutego ZNP sprowadzi∏ 25 dziewczàt, które
skierowano do szko∏y w Coraopolis (Pensylwania) prowadzonej przez
felicjanki13. Pewna liczba osób, cz∏onków rodzin ˝o∏nierzy PSZ, wyje-
cha∏a do Anglii dzi´ki zabiegom gen. W∏adys∏awa Andersa.

Starania organizacji polonijnych, akcja ∏àczenia rodzin wojskowych
oraz indywidualne wyjazdy, które ciàgle mia∏y miejsce, doprowadzi∏y
do znacznego zmniejszenia liczy uchodêców przebywajàcych jeszcze
w Meksyku. W po∏owie 1948 r. pozosta∏o tam jeszcze 456 osób.
W wi´kszoÊci by∏y to samotne kobiety, cz´sto obarczone dzieçmi. Ich
po∏o˝enie materialne by∏o ci´˝kie, z trudem zdobywa∏y Êrodki do ˝ycia,
podejmujàc si´ najró˝niejszych prac. W tych warunkach roztoczenie
opieki nad matkami i dzieçmi by∏o zadaniem wa˝nym i pilnym. Podj´li
si´ go Zofia Or∏owska i ks. Józef Jarz´bowski, którzy w po∏owie maja
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1947 r. na przedmieÊciach Meksyku utworzyli Schronisko dla Dzieci
Polskich w Tlalpan p.w. Królowej Korony Polskiej. Wsparcia udzieli∏o
mu grono przyjació∏ za∏o˝ycieli, mi´dzy innymi by∏y pose∏ Zygmunt
Merdinger oraz organizacje polonijne w USA. Przez kilka kolejnych lat
placówka ta sta∏a si´ oparciem dla m∏odzie˝y polskiej w Meksyku14.

Podobnie jak w Meksyku, równie˝ w Afryce zbli˝ajàce si´ zakoƒcze-
nie wojny w Europie, a potem wycofanie uznania dla rzàdu polskiego
na uchodêstwie, aktualnym uczyni∏y problem repatriacji ludnoÊci pol-
skiej. Ju˝ w poczàtku 1945 r. przedstawiciele UNRRA pojawili si´
w osiedlach polskich w Afryce. Wizytacje te pozostawa∏y w zwiàzku
z zamiarami w∏adz brytyjskich, aby w najbli˝szym czasie odpowiedzial-
noÊç za utrzymanie uchodêców przekazaç na barki organizacji mi´dzy-
narodowej. Konkretnà propozycj´ w tej sprawie z∏o˝ono rzàdowi pol-
skiemu ju˝ 1 grudnia 1944 r. Podczas pobytu w Afryce urz´dnicy
UNRRA usi∏owali przeprowadziç rejestracj´ uchodêców, w trakcie
której zadawano pytania o stosunek do repatriacji. Wywo∏ywa∏o to
ogromne zaniepokojenie ludnoÊci polskiej, która odnosi∏a wra˝enie, ˝e
w gr´ mo˝e wchodziç nie tylko repatriacja na teren Polski w jej nowych
granicach, ale równie˝ na Kresy znajdujàce si´ pod panowaniem so-
wieckim. Obawiano si´ ponadto, ˝e repatriacja b´dzie mia∏a charakter
przymusowy.

W opinii w∏adz brytyjskich rejestracja stosunkowo g∏adko przebie-
g∏a w Ugandzie, gdzie spotka∏a si´ z poparciem polskiego konsula. Na-
potka∏a natomiast na zdecydowany opór w Tanganice, a zw∏aszcza
w osiedlu Tengeru. Polacy otwarcie dali wyraz swojemu rozczarowaniu
z wyników konferencji Wielkiej Trójki w Ja∏cie oznaczajàcych oddanie
Stalinowi ca∏ej Polski wschodniej. Zapowiadali równie˝, ˝e nie zgodzà
si´ na powrót pod w∏adz´ Kremla, ani do Polski kontrolowanej przez
w∏adze sowieckie. Jest charakterystyczne, ˝e w korespondencji mi´dzy
w∏adzami kolonialnymi a Londynem dotyczàcej tej sprawy, jako repre-
zentatywnà podano opini´ wyra˝onà wobec Anglików przez jednego
z polskich uchodêców ze sfer inteligenckich, który mia∏ oÊwiadczyç, ˝e
gotów jest wróciç do wolnej Polski i pracowaç przy jej odbudowie jako
prosty robotnik, ale gdyby jego ojczyzna mia∏a staç si´ jednà z republik
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Zwiàzku Sowieckiego, to raczej „woli sobie poder˝nàç gard∏o niêli do
niej wróciç”. Nie mo˝e dziwiç, ˝e w tym stanie nastrojów wszelkie 
przygotowania do repatriacji spotyka∏y si´ ze sprzeciwem. Szybko zda-
∏y sobie z tego spraw´ w∏adze kolonialne w Afryce i rzàd brytyjski
w Londynie. W czerwcu 1945 r. E.M. Rose z Departamentu Uchodê-
ców Foreign Office w piÊmie do T. Scotta z UNRRA radzi∏ od∏o˝yç 
rejestracj´, sugerujàc zarazem, ˝e do celów planistycznych wystarczà
istniejàce ju˝ zestawienia statystyczne. Brytyjczycy pocieszali si´, ˝e byç
mo˝e nastroje wÊród uchodêców zmienià si´, jeÊli w Warszawie powsta-
nie rzàd ze znaczàcym udzia∏em polskich polityków poprzednio wcho-
dzàcych w sk∏ad rzàdu na uchodêstwie.

Oczekiwanie na wyjaÊnienie si´ sytuacji politycznej w Polsce sk∏oni∏
równie˝ w∏adze brytyjskie do od∏o˝enia na póêniej kwestii przekazania
osiedli pod zarzàd UNRRA. Strona polska w przekazanej 27 lutego
1945 r. odpowiedzi na grudniowe propozycje brytyjskie zasadniczo nie
sprzeciwia∏a si´ temu rozwiàzaniu, ale domaga∏a si´, aby rokowania
z UNRRA prowadzi∏y wspólnie rzàdy polski i brytyjski. Najwyraêniej
w∏adze polskie obawia∏y si´, ˝e Londyn zechce uwolniç si´ ze wszelkich
zobowiàzaƒ wobec uchodêców, co postawi ich w trudnej sytuacji.
W kwietniu 1945 r. dosz∏o w Foreign Office do mi´dzyresortowej kon-
ferencji poÊwi´conej sprawie polskich uchodêców, na której postano-
wiono nie podejmowaç ˝adnej nowej akcji do czasu wyjaÊnienia sytuacji
w Polsce. Uznano równie˝, ˝e sprawa niejako sama si´ rozwià˝e, gdy˝
z chwilà powstania w Warszawie rzàdu uznawanego przez wszystkie
mocarstwa finansowe zobowiàzania rzàdu Jego Królewskiej MoÊci wy-
gasnà automatycznie. Jak si´ wydaje, Brytyjczycy, pragnàcy niewàtpli-
wie uwolniç si´ od ci´˝aru opieki nad polskimi uchodêcami, nie brali
jednak pod uwag´ mo˝liwoÊci przeprowadzenia repatriacji przy u˝yciu
si∏y. Komisarz A.L. Pennington z Tanganiki, przewidujàc opór uchodê-
ców, ze wzgl´dów humanitarnych wyklucza∏ zastosowanie przymusu15.

Z chwilà gdy USA i Wielka Brytania przesta∏y uznawaç rzàd polski
w Londynie, co nastàpi∏o odpowiednio 5 i 6 lipca 1945 r., Polacy za-
mieszkali na rozleg∏ych obszarach od Nairobi po Kapsztad pozbawieni
zostali opieki w∏adz polskich. 7 lipca 1945 r. powo∏ano do ˝ycia Interim
Treasury Committee z zadaniem zlikwidowania dzia∏alnoÊci ministerstw
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15 Z konferencji dyrektorów uchodêczych w Nairobi, „G∏os Polski”, 6 X 1946.
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oraz roztoczenia opieki (g∏ównie materialnej) nad ludnoÊcià polskà.
Chocia˝ na czele ITC stanà∏ Edward Raczyƒski, by∏a brytyjskim urz´-
dem paƒstwowym. W koloniach brytyjskich przesta∏y funkcjonowaç
polskie konsulaty i delegatury ministerstw. 

W praktyce niewiele to zmieni∏o, gdy˝ w miejsce rozwiàzanych 
placówek powo∏ano tak zwanych polskich doradców z analogicznym
zakresem obowiàzków, chocia˝ podlegajàcych ju˝ tylko w∏adzom bry-
tyjskim. I tak przy urz´dzie komisarza East Africa Refugee Admini-
stration funkcjonowa∏ g∏ówny polski doradca Kazimierz Chodzikie-
wicz, a ponadto g∏ówny doradca do spraw oÊwiaty Seweryn Szczepaƒski
i g∏ówny doradca do spraw zdrowia dr M. Ruciƒski. Ponadto powo∏ano
polskich doradców terytorialnych: K. Skwierczyƒskiego w Ugandzie, 
W. Kuczyƒskiego w Tanganice oraz doradc´ konsularnego Józefa Gruj´.
Duszpasterstwo katolickie pozosta∏o w r´kach ksi´dza kanonika W∏a-
dys∏awa S∏apa16.

Nowy status polityczno-prawny osiedli polskich w Afryce nie mia∏
na razie konsekwencji w codziennym ˝yciu uchodêców, by∏o jednak ja-
sne, ˝e sytuacja zmieni∏a si´ zasadniczo i o dalszych ich losach b´dà de-
cydowa∏y obce rzàdy oraz instytucje mi´dzynarodowe przy wspó∏udzia-
le zdominowanych przez komunistów w∏adz warszawskich. Musia∏o to
oczywiÊcie budziç uzasadnione obawy wÊród uchodêców, którzy zdecy-
dowali si´ powo∏aç w∏asnà reprezentacj´ politycznà. 

Inicjatywa w tej sprawie zrodzi∏a si´ w Êrodowisku uchodêców 
polskich w Livingstone. 28 paêdziernika 1945 r. przy poparciu Zwiàzku
Polaków z Zagranicy powsta∏ tam Komitet Organizacyjny Zwiàzku 
Polaków w Afryce. W jego sk∏ad weszli: prezes Stanis∏aw Kaczmarek,
ks. dr Leon ¸omiƒski, Otton Slapa, dr Tomasz Strzembosz i Jerzy 
Nowisz. Ambicjà dzia∏aczy ZPA by∏o rozciàgni´cie dzia∏alnoÊci na ca∏y
kontynent, co mog∏oby mu zapewniç silnà pozycj´ wobec miejscowych
w∏adz i rzàdów mocarstw anglosaskich. Poczàtkowo wydawa∏o si´ to 
realne, gdy˝ zwiàzek posiada∏ oddzia∏y tak w krajach Afryki Wschod-
niej (Kenia, Tanganika i Uganda), jak i na po∏udniu kontynentu (obie
Rodezje i UPA)17. Wed∏ug stanu z 1947 r. liczy∏a blisko 4 tys. cz∏onków.
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16 PRO, FO, 371/51 183, Pismo A.L. Penningtona z 22 I 1945 r.; ibidem, Pisma komisarza C.L.
Brutona do sekretarza stanu do spraw kolonii z 17 II 1945 i 5 IV 1945 r.
17 A. ˚ukowski, W kraju z∏ota i diamentów. Polacy w Afryce Po∏udniowej XVI–XX w., Warsza-
wa 1994, s. 193–194.
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W praktyce okaza∏o si´ jednak, i˝ skupienie w jednej organizacji oraz
skuteczne reprezentowanie interesów wszystkich Polaków, rozrzuco-
nych na ogromnych przestrzeniach Afryki, jest niemo˝liwe. Niech´tnie
na to patrzy∏y równie˝ lokalne administracje. Ju˝ w 1947 r. w∏adze ZPA
przenios∏y si´ do Kapsztadu, a organizacja nabra∏a charakteru lokalnej
reprezentacji polskiej spo∏ecznoÊci w Afryce Po∏udniowej. 

Odr´bna organizacja reprezentujàca interesy ludnoÊci polskiej, po-
wsta∏a w Afryce Wschodniej. W atmosferze krà˝àcych pog∏osek o ma-
jàcej rych∏o nastàpiç wizycie misji repatriacyjnej z Warszawy, 30 kwiet-
nia 1946 r. zapad∏a decyzja o powo∏aniu w Nairobi Polskiego Komitetu
Obywatelskiego z ogólnie zakreÊlonym zadaniem obrony praw poli-
tycznych tych wszystkich, którzy postanowili nie wracaç do kraju. Na
czele PKO stanà∏ wybitny dyplomata i dzia∏acz spo∏eczny ksià˝´ Eusta-
chy Sapieha, a jego cz∏onkami zostali: Jan Baraƒski, Józef Brzezinski,
Kazimierz Chodzikiewicz, Józef Gruja, ks. W∏adys∏aw S∏apa, Seweryn
Szczepaƒski, p∏k Mieczys∏aw Staszewski, prof. W∏adys∏aw Wargowski
i Józef Wnukowski.

Komitet wystosowa∏ pos∏anie do mieszkaƒców osiedli polskich
w Afryce, w którym zadeklarowa∏ swe poparcie dla rzàdu emigracyjne-
go w Londynie, czym przesàdza∏ tak˝e swój stosunek do repatriacji.
W dwa tygodnie póêniej PKO, który w mi´dzyczasie uzyska∏ poparcie
ze strony szeregu rad osiedlowych, wystosowa∏ memorandum do w∏adz
angielskich. Wr´czono je w Nairobi G∏ównemu Sekretarzowi Konfe-
rencji Gubernatorów Afryki Wschodniej. W tekÊcie tego dokumentu
znalaz∏o si´ kategoryczne stwierdzenie, i˝ „Wi´kszoÊç uchodêców pol-
skich w Afryce nie uznaje tzw. tymczasowego rzàdu warszawskiego
i uwa˝a wszystkich cz∏onków tej administracji za agentów Rosji, któ-
rych celem jest zaw∏adnàç Paƒstwem Polskim i zmieniç Polsk´ w jednà
z sowieckich republik”. W konkluzji stwierdzono, i˝ „Wi´kszoÊç pol-
skich uchodêców w Afryce nie wróci do Kraju w obecnych warunkach
i tak d∏ugo dopóki Polska nie b´dzie cieszyç si´ zupe∏nà wolnoÊcià i nie-
zale˝noÊcià, wolà oni ˝yç w innych, prawdziwie demokratycznych paƒ-
stwach”18.
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18 Polacy w Afryce, „Polak w Indiach”, czerwiec 1946; E. Wróbel, J. Wróbel, op. cit., s. 180–181;
J. Wróbel, Wojenne losy ludnoÊci cywilnej ewakuowanej z ZSRR w 1942 r., „Przeglàd Powszech-
ny” 1995, nr 5 (885), s. 208.
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Stanowisko PKO, podzielane przez wi´kszoÊç uchodêców, przeko-
na∏o w∏adze angielskie, ˝e szybka likwidacja osiedli polskich w Afryce
nie jest mo˝liwa. Sprawa przysz∏oÊci polskich uchodêców sta∏a si´ wi´c
przedmiotem dyskusji mi´dzy zainteresowanymi rzàdami, instytucjami
mi´dzynarodowymi i na ∏amach prasy. „The East African Standard”
opublikowa∏ artyku∏ Reluctant Refugees, którego autor zastanawia∏ si´
nad przyczynami, dla których Polacy – pomimo zakoƒczenia wojny –
nie chcà wracaç do kraju. PodkreÊlajàc, i˝ istniejàcy stan rzeczy nie mo-
˝e trwaç w nieskoƒczonoÊç, gdy˝ w Afryce brakuje miejsc pracy, zazna-
cza∏ jednak, i˝ w∏adze nie b´dà nikogo zmusza∏y si∏à do powrotu. Arty-
ku∏ ten spotka∏ si´ z replikà cz∏onka PKO Józefa Wnukowskiego, który
argumentowa∏, „˝e to w∏aÊnie Churchill i Roosevelt oddali w dzier˝aw´
Stalinowi domy tych „opornych” uchodêców i dlatego nie majà oni do-
kàd wracaç”19.

W drugiej po∏owie 1945 r., w nowej sytuacji politycznej spowodowanej
zakoƒczeniem wojny i wycofaniem uznania dla rzàdu polskiego w Londy-
nie przez mocarstwa zachodnie, wróci∏a sprawa przekazania UNRRA
opieki nad polskimi uchodêcami. Przedstawiciel tej organizacji w Warsza-
wie brygadier C.M. Drury prowadzi∏ rozmowy z w∏adzami polskimi na te-
mat uchodêców polskich w krajach zamorskich. Jak si´ wydaje, Drury by∏
sk∏onny zaprosiç przedstawicieli rzàdu polskiego do osiedli uchodêczych
w Afryce, aby wzi´li udzia∏ w przygotowaniach do repatriacji. W∏adze bry-
tyjskie, lepiej orientujàce si´ w nastrojach Polaków, sceptycznie odnosi∏y
si´ do tego pomys∏u. Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Victor Ca-
vendish-Benetinck wprost oÊwiadczy∏ przedstawicielowi UNRRA, ˝e
przybycie „warszawskich Polaków” do osiedli uchodêczych nie pomo˝e
w rozwiàzaniu problemu a przysporzy nowych trudnoÊci. Obawiano si´
niepokojów w skupiskach polskich w Afryce, gdy przyb´dà tam urz´dnicy
zdominowanego przez komunistów rzàdu, co mog∏o zdestabilizowaç sytu-
acj´ politycznà w afrykaƒskich koloniach. W∏adze brytyjskie by∏y ̋ ywotnie
zainteresowane w utrzymaniu tam spokoju majàc na uwadze fakt, ˝e lud-
noÊç polska dwukrotnie przewy˝sza liczb´ pozosta∏ych Europejczyków
przebywajàcych w Afryce Wschodniej20.
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19 J.S. Wnukowski, Dlaczego Polacy nie wracajà, „Polak w Indiach”, czerwiec 1946.
20 PRO, FO, 371/51 183, Pismo ambasadora V. Cavendish-Benetinck do brygadiera C.M.
Drury z 22 XI 1945 r.
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Wielka Brytania ponoszàca wi´kszoÊç kosztów utrzymania Polaków
w Afryce, stara∏a si´ – o czym wspomniano poprzednio – przynajmniej
ich cz´Êç przerzuciç na barki instytucji mi´dzynarodowych. Uda∏o si´ to
1 sierpnia 1946 r., kiedy to odpowiedzialnoÊç finansowà za utrzymanie
uchodêców przej´∏a UNRRA. Wkrótce, w dniach 2–4 wrzeÊnia odby∏a
si´ narada z udzia∏em komisarzy do spraw uchodêczych z poszczegól-
nych kolonii brytyjskich z udzia∏em brygadiera Waddingtona, szefa
UNRRA na Ârodkowy Wschód, Indi´ i Afryk´ oraz reprezentujàcego
Polaków Kazimierza Chodzikiewicza. W toku obrad raz jeszcze stara-
no si´ rozwiaç obawy uchodêców przed przymusowà deportacjà do Pol-
ski. Zadeklarowano jednoczeÊnie wszelkà mo˝liwà pomoc dla tych Po-
laków, którzy zdecydujà si´ mimo wszystko na repatriacj´, ∏àcznie
z op∏aceniem wszystkich kosztów zwiàzanych z podró˝à. Nadal jednak
nie zapad∏y ˝adne postanowienia w sprawie dalszych losów osób sprze-
ciwiajàcych si´ powrotowi do Polski. PodkreÊlono natomiast, ˝e UNR-
RA nie b´dzie op∏aca∏a podró˝y do innych krajów21. 

Jak widaç, w∏adze angielskie i UNRRA stara∏y si´ sk∏oniç Polaków
do repatriacji, pozostawiajàc tych, którzy powrotu odmawiali w stanie
niepewnoÊci co do ich dalszego losu. Przyznaç jednak trzeba, i˝ nie sto-
sowano nacisku bezpoÊredniego, a argumenty przeciwników repatriacji
znajdowa∏y zrozumienie. 

W∏adze polskie w kraju stosunkowo póêno zainteresowa∏y si´
uchodêcami w Afryce, gdy˝ w pierwszej kolejnoÊci zaj´to si´ Polakami
w paƒstwach europejskich. Ich powrót do kraju mia∏ bowiem najwi´k-
sze znaczenie gospodarcze, polityczne i propagandowe. Wydaje si´, i˝
od poczàtku zdawano sobie w Warszawie spraw´ z faktu, i˝ rodziny
wojskowe ewakuowane w 1942 r. ze Zwiàzku Sowieckiego opornie b´-
dà reagowa∏y na wszelkie zabiegi repatriacyjne.

Zapowiedê repatriacji Polaków z Bliskiego Wschodu, Indii i Afryki
ukaza∏a si´ w noworocznym wydaniu periodyku „Repatriant” z 1946 r.
Wkrótce poinformowano, i˝ z koƒcem lutego do Egiptu uda si´ spe-
cjalna misja repatriacyjna22. W jej sk∏ad wesz∏o pi´ç osób. Szefem misji
z siedzibà w Kairze zosta∏ mjr Stanis∏aw Seƒczuk, a jej cz∏onkami: kpt.
Tadeusz Kozub, Tadeusz Jacobson, Teofila Korczyƒska i W∏odzimierz
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21 Z konferencji dyrektorów uchodêczych w Nairobi, „G∏os Polski”, 6 X 1946.
22 „Repatriant” 1946, R. II, nr 8, s. 5.
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Wereszczyƒski. Misja wyruszy∏a w drog´ 11 marca, udajàc si´ najpierw
do Londynu, gdzie mjr Seƒczuk konferowa∏ z przedstawicielami UNRRA.
Polakom chodzi∏o przede wszystkim o uzyskanie deklaracji, i˝ ta wy-
specjalizowana organizacja mi´dzynarodowa zaopatrzy powracajàcych
uchodêców w ˝ywnoÊç i odzie˝ oraz na swój koszt przetransportuje ich
do polskich portów. Jeszcze przed podj´ciem jakichkolwiek ustaleƒ
Seƒczuk i jego grupa odlecieli 13 kwietnia do Kairu. Wed∏ug oceny 
J. Makarczyka, chargé d’affaires poselstwa w Kairze, misja ta od po-
czàtku mia∏a nik∏à szans´ powodzenia ze wzgl´du na ma∏à liczebnoÊç
i brak pieni´dzy. Nie mia∏a ona równie˝ do swej dyspozycji ˝adnych
Êrodków transportu (statków) ani zorganizowanych obozów przejÊcio-
wych. W Egipcie praca misji z koniecznoÊci opiera∏a si´ na personelu
polskiego poselstwa, które mia∏o dobrà orientacj´ w problemach
uchodêstwa polskiego, zw∏aszcza na Bliskim Wschodzie. Na poczàtek
zaj´to si´ skupiskami polskimi po∏o˝onymi najbli˝ej, spychajàc sprawy
Polaków przebywajàcych w Afryce na plan dalszy.

Dopiero jesienià 1946 r., po obj´ciu kierownictwa akcji repatriacyj-
nej przez pos∏a Kuligowskiego, który zastàpi∏ odwo∏anego do kraju mjr.
Seƒczuka, skierowano do Kenii pierwszego urz´dnika repatriacyjnego.
By∏ nim Tadeusz Jacobson, który dotàd dzia∏a∏, zresztà bez wi´kszego
powodzenia, na terenie Palestyny. 16 wrzeÊnia uda∏ si´ do English Po-
int Camp w Mombasa, który by∏ punktem tranzytowym dla repatrian-
tów z Afryki. Zasta∏ tam oko∏o 250 uchodêców, którzy nie oglàdajàc si´
na inicjatyw´ rzàdu polskiego, zdecydowali si´ na powrót do kraju i od
d∏u˝szego czasu oczekiwali na statek do Europy.

Tadeusz Jacobson ulokowa∏ swe biuro w Nairobi, skàd zamierza∏
dotrzeç do wszystkich osiedli uchodêczych. Ju˝ na wst´pie napotka∏ na
niech´ç Êrodowiska polskiego, widzàcego w nim wys∏annika w∏adz ko-
munistycznych. Nie najlepiej uk∏ada∏y si´ stosunki z Brytyjczykami,
którzy tolerowali jego dzia∏alnoÊç, ale nie zamierzali pozwoliç mu na
ingerencj´ w wewn´trzne ˝ycie osiedli. Dopiero groêba natychmiasto-
wego powrotu do Kairu sk∏oni∏a w∏adze kolonialne do zmiany pierwot-
nego stanowiska23.
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23 AAN, GPR, 411, Depesza pos∏a Z. Kuligowskiego do ministra Wolskiego z 25 IX 1946 r.;
ibidem, 417, Sprawozdanie ogólne T. Jacobsona, przedstawiciela Polskiej Misji Repatriacyjnej
na Afryk´, za okres 17 IX 1946–4 IV 1947 r.
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Tadeusz Jacobson po doÊwiadczeniach na trudnym gruncie blisko-
wschodnim poczyna∏ sobie w Afryce ostro˝nie i rozwa˝nie. Pragnàc udo-
kumentowaç dobrà wol´, z∏o˝y∏ na wst´pie wizyt´ Chodzikiewiczowi, pe∏-
niàcemu funkcj´ g∏ównego polskiego doradcy przy w∏adzach brytyjskich,
oraz ks. W∏adys∏awowi S∏apie, prze∏o˝onemu duszpasterstwa polskiego
w Afryce. Chcia∏ przede wszystkim uzyskaç, jeÊli nie przychylnoÊç to przy-
najmniej neutralnoÊç kleru, z którego wp∏ywów wÊród uchodêców zdawa∏
sobie spraw´. Ponadto rozwinà∏ szerokà akcj´ propagandowà, kierujàc do
poszczególnych osiedli list otwarty, wyjaÊniajàcy cele i zasady repatriacji
oraz ukazujàcy w korzystnym Êwietle warunki ˝ycia w Polsce.

Zabiegi te okaza∏y si´ jednak w du˝ej mierze bezowocne. Od po-
czàtku spotka∏ si´ wsz´dzie ze zdecydowanà wrogoÊcià i przeciwdzia∏a-
niem przeciwników powrotu do kraju. Niech´ç okazywano mu ju˝ pod-
czas pierwszych wizyt w osiedlach Ugandy i Tanganiki, a zw∏aszcza
w Tengeru. Wys∏anników Warszawy obrzucono nawet pomidorami24.
Zdecydowanie odmówiono mu opublikowania listu otwartego na ∏a-
mach „G∏osu Polskiego”, najwi´kszego periodyku polskiego wydawa-
nego w Afryce. Próby pozyskania poparcia Brytyjczyków da∏y ograni-
czone efekty. Urz´dnicy w∏adz kolonialnych przyjmowali Jacobsona
˝yczliwie, werbalnie deklarowali poparcie dla jego misji, publikowali je-
go odezwy w prasie angloj´zycznej, ale to by∏o wszystko. Mimo usilnych
próÊb Anglicy nie zamierzali interweniowaç w redakcji „G∏osu Polskie-
go”, aby ta udost´pni∏a swe ∏amy dla publikacji wys∏annika Warszawy25. 

Nie zra˝ony niepowodzeniami, przedstawiciel Polskiej Misji Repa-
triacyjnej podjà∏ dalsze próby prze∏amania izolacji, w jakiej si´ znalaz∏
od poczàtku. Zamierza∏ to osiàgnàç przez pozyskiwanie wspó∏pracow-
ników w poszczególnych osiedlach, zw∏aszcza wÊród osób, które zdecy-
dowane by∏y na powrót do kraju. W Tengeru Tadeusz Jacobson nawià-
za∏ kontakt z Franciszkiem Królem, u˝ywajàcym tytu∏u przedstawiciela
Polskiego Stronnictwa Ludowego na Afryk´, i sk∏oni∏ go do wydania
oÊwiadczenia popierajàcego repatriacj´. Na niewiele si´ to zda∏o, gdy˝
nastroje wi´kszoÊci uchodêców pozosta∏y niezmiennie niech´tne 
powrotowi, a sam Król zosta∏ okrzykni´ty p∏atnym agentem Moskwy. 
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25 AAN, GPR, 417, Sprawozdanie ogólne T. Jacobsona...
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Kapitan Jacobson sàdzi∏, i˝ g∏ównym powodem jego niepowodzeƒ
by∏o przeciwdzia∏anie zaciek∏ych przeciwników repatriacji, wÊród któ-
rych szczególnie aktywnà rol´ odgrywali cz∏onkowie dawnego polskie-
go kierownictwa osiedli oraz duchowieƒstwo. W jego opinii przeciwni-
cy powrotu do kraju dzia∏ali z ukrycia, terroryzujàc mieszkaƒców
osiedli, a ponadto straszyli uchodêców perspektywà represji po powro-
cie do kraju. W tej sytuacji widzia∏ on jedynà szans´ przeprowadzenia
swej misji w spowodowaniu likwidacji placówek polskich doradców
przy w∏adzach kolonialnych, co oznacza∏oby w praktyce pozbawienie
uchodêców mo˝liwoÊci prezentowania swych interesów wobec miejsco-
wych w∏adz i zda∏oby ich ca∏kowicie na ∏ask´ Brytyjczyków i w∏adz war-
szawskich, które czu∏y si´ jedynie powo∏ane do „opieki” nad obywate-
lami polskimi. Na szcz´Êcie ˝yczenia Jacobsona w tej sprawie nie
zosta∏y od razu uwzgl´dnione. Dopiero 15 kwietnia 1947 r., ju˝ po za-
koƒczeniu jego misji, urz´dy polskich doradców zosta∏y zlikwidowane
na mocy decyzji EARA, co pozostawa∏o w bezpoÊrednim zwiàzku
z przej´ciem opieki nad polskà ludnoÊcià cywilnà w Afryce przez Inter-
national Refugee Organization. Cz´Êciowo natomiast zrealizowano je-
go postulaty co do powo∏ania w poszczególnych osiedlach tak zwanych
oficerów repatriacyjnych spoÊród wskazanych przez niego ludzi. Spra-
w´ t´ poruszy∏ na jednym ze spotkaƒ z komisarzami do spraw uchodê-
czych w Dar-es-Salaam. Zgodzi∏y si´ na powo∏anie oficerów repatria-
cyjnych w∏adze obu Rodezji, zdecydowanie sprzeciwi∏ si´ temu
natomiast komisarz Pennington z Tanganiki. Ostatecznie ustanowiono
oficerów repatriacyjnych tylko w Gatooma, Bwana-Mkubwa oraz Lusa-
ce i Mombasie. Funkcje te obj´li odpowiednio: Jonak, Kotowicz, Go-
net i Kownacki. Ca∏kowicie poza zasi´giem oddzia∏ywania w∏adz pol-
skich pozostali uchodêcy przebywajàcy na terenie Unii Po∏udniowej
Afryki. S∏aba aktywnoÊç misji repatriacyjnej, nadal nieufny stosunek do
komunizmu wÊród wi´kszoÊci uchodêców sprawi∏y, i˝ bilans dzia∏alno-
Êci Tadeusza Jacobsona nie móg∏ byç zadowalajàcy. Ogó∏em do kwiet-
nia 1947 r. wyjecha∏o 1013 uchodêców, a dalszych 1500 oczekiwa∏o na
transport morski do kraju26.
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26 Uchodêcy polscy w Afryce, „Repatriant” 1947, R. III, nr 15 (66), s. 8; J. Wróbel, Polacy
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Specyficznym problemem, który pojawi∏ si´ po wycofaniu uznania
dla rzàdu „londyƒskiego” przez w∏adze brytyjskie, by∏a sprawa dalsze-
go losu polskich sierot przebywajàcych w osiedlach afrykaƒskich. Do-
tychczas ich prawnym opiekunem by∏ rzàd polski na uchodêstwie, re-
prezentowany w Afryce przez konsulaty RP i delegatury ministerstw.
Z chwilà gdy je zlikwidowano, nale˝a∏o liczyç si´ z ewentualnoÊcià, i˝ to
rzàd w Warszawie zechce przejàç pe∏nà kontrol´ nad sierociƒcami
w krajach afrykaƒskich. Dotychczasowi opiekunowie i wychowawcy nie
zamierzali do tego dopuÊciç w obawie, i˝ dzieci zostanà wbrew swej wo-
li wywiezione do kraju i poddane tam komunistycznej indoktrynacji.
Jedynà mo˝liwoÊcià unikni´cia tej ewentualnoÊci by∏o utworzenie in-
stytucji, które mog∏yby przejàç funkcje opiekuƒcze przynale˝ne dotàd
w∏adzom polskiego paƒstwa na uchodêstwie. W koƒcu 1946 r. Sàd Naj-
wy˝szy w Dar-es-Salaam uzna∏ polski Komitet Opieki nad Dzieckiem
za jedyny organ uprawniony do sprawowania funkcji opiekuƒczych
w stosunku do polskich sierot na terenie Tanganiki. Nieco póêniej,
w marcu 1947 r. Sàd Najwy˝szy Kenii zarejestrowa∏ Komitet Opiekuƒ-
czy nad Polskimi Dzieçmi z siedzibà w Nairobi. Przewodniczy∏ mu ks.
T.J. Ennis, wiceprzewodniczàcà by∏a ksi´˝na Teresa Sapie˝yna, a cz∏on-
kami: ksi´˝a W. Wargowski i W. S∏apa oraz Doroty Hughes i Regina
Budzyƒska27. Podobny organ powsta∏ w Po∏udniowej Rodezji. Na czele
powo∏anej tam Rady Opiekuƒczej stanà∏ biskup Salisbury, a w jej sk∏a-
dzie znaleêli si´ zarówno Polacy, jak i Brytyjczycy28.

Nik∏e rezultaty repatriacji w okresie do wiosny 1947 r. sk∏oni∏y w∏a-
dze w Warszawie do podj´cia jeszcze jednej próby przekonania do po-
wrotu Polaków przebywajàcych w Afryce. Postanowiono zaprosiç do
kraju reprezentatywnà delegacj´ tamtejszych uchodêców, aby na miej-
scu mogli przekonaç si´ w panujàcych tu warunkach. Spodziewano si´,
i˝ tà drogà uda si´ prze∏amaç nieufnoÊç wi´kszoÊci uchodêców, którzy
traktowali dotàd zapewnienia wys∏anników rzàdu polskiego w Warsza-
wie o doskona∏ych warunkach ˝ycia i pracy na Ziemiach Odzyskanych
za propagandowe k∏amstwa. Skompletowanie delegacji nie by∏o wcale
problemem ∏atwym, gdy˝ uchodêcy w niektórych obozach byli tak 
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27 „G∏os Polski”, 22 XII 1946 i 8 VI 1947.
28 AAN, GPR, 416, Pismo L. Jonaka, oficera repatriacyjnego w Rodezji Po∏udniowej, do 
T. Jacobsona z 19 IV 1947 r.

01 uchodzcy  12/8/03  9:59  Page 243



wrogo nastrojeni wobec w∏adz komunistycznych, i˝ uwa˝ali wysy∏anie
delegacji do kraju za pozbawione sensu. Jak donosi∏ L. Jonak z Gato-
oma, pierwsze zebranie zwo∏ane celem wyboru przedstawiciela osiedla
zakoƒczy∏o si´ niczym, gdy˝ mówcy twierdzili, ˝e delegaci nara˝eni b´-
dà w Polsce na aresztowanie, a nawet je˝eli powrócà, nikt im nie uwie-
rzy. Trudno si´ jednak dziwiç takim nastrojom, skoro, wed∏ug relacji 
tego˝ Jonaka, do obozu nadesz∏y z kraju listy od pierwszych repatrian-
tów informujàce, i˝ po przybyciu do kraju uchodêcy wyznania pra-
wos∏awnego zostali wyselekcjonowani i odes∏ani wbrew swej woli do
Zwiàzku Sowieckiego29. 

Delegacja tak zwanej Polonii afrykaƒskiej przebywa∏a w Polsce od 
25 maja do 7 czerwca 1947 r. W jej sk∏ad wesz∏y trzy osoby: ks. dziekan
W∏adys∏aw S∏apa, ks. Boles∏aw Szmania oraz instruktor szkolny Jan In-
glot. Towarzyszy∏ im delegat UNRRA na Afryk´ A. Curtis oraz Tadeusz
Jacobson. Wizycie nadano du˝à rang´. Zorganizowano spotkania z poli-
tykami i dziennikarzami, zaplanowano wizyty w miejscowoÊciach, gdzie
osiedlili si´ ju˝ repatrianci lub dokàd zamierzano ich skierowaç. 27 maja
delegacja zosta∏a przyj´ta przez ministra Wolskiego, który stwierdzi∏:
„Raju u nas nie ma, ka˝dy doros∏y i zdrowy, kto przyje˝d˝a, musi zakasaç
r´kawy i ci´˝ko pracowaç, ale wie przynajmniej, ˝e pracuje dla siebie
i kraju na swojej nie obcej ziemi”. Zapewni∏ ponadto, ˝e kobiety, dzieci
i chorzy zostanà otoczeni opiekà paƒstwa. Jako miejsce osiedlenia przy-
sz∏ych repatriantów z Afryki wskaza∏ Ziemie Odzyskane30. 

Podró˝ po kraju delegacja rozpocz´∏a od krótkiej wizyty w ¸odzi,
skàd wyjecha∏a do Cz´stochowy, a nast´pnie do Katowic. Zwiedzono
tu zak∏ady przemys∏owe oraz punkt etapowy Paƒstwowego Urz´du 
Repatriacyjnego w Dziedzicach, na granicy z Czechos∏owacjà, gdzie 
zapoznano si´ z procedurà przyjmowania repatriantów. Dalsza podró˝ 
wiod∏a przez Kraków, Opole, Wroc∏aw, Poznaƒ, Szczecin, Gdyni´
i Olsztyn. Poza zwiedzaniem zak∏adów przemys∏owych, szkó∏ i zabyt-
ków kultury delegaci mieli okazj´ spotkaç si´ z krewnymi, a nawet roz-
mawiaç z repatriantami z Afryki. Brali te˝ udzia∏ w konferencjach
z udzia∏em miejscowych w∏adz i przedstawicieli PUR. 
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29 AAN, GPR, 416, Pisma L. Jonaka do T. Jacobsona z 24 III 1947 i 11 IV 1947 r.
30 AAN, GPR, 417, Sprawozdanie E. Naganowskiego – delegata Polskiego Zwiàzku Zachod-
niego z pobytu delegacji Polonii afrykaƒskiej w Polsce; „Repatriant” 1947, nr 18 (69); „Gaze-
ta Ludowa”, 29 V 1947.
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Wed∏ug oceny organizatorów wizyta spe∏ni∏a swe zadanie. Prze∏amano
poczàtkowà nieufnoÊç delegatów, rozproszono ich obawy, przekonano,
˝e w nowej Polsce repatrianci znajdà warunki do spokojnego, w miar´ do-
statniego, ˝ycia z dobrymi perspektywami na przysz∏oÊç. Nie wiadomo, czy
zachowa∏y si´ relacje cz∏onków delegacji, ale ich poglàdy cz´Êciowo ujaw-
niajà dokumenty organizatorów wizyty. Podczas konferencji w Katowicach
na zarzut Tadeusza Jacobsona, ˝e w Afryce prowadzona jest propaganda
„antypowrotowa”, ks. S∏apa odpowiedzia∏, i˝ jej nie ma, a istota problemu
tkwi w nieufnoÊci „Polonii Afrykaƒskiej” wobec Zwiàzku Sowieckiego. 
Zapewni∏ jednoczeÊnie, ˝e jeÊli delegacja skonstatuje, ˝e w Polsce spokoj-
nemu repatriantowi nic nie grozi, poprze repatriacj´. Przekazy prasowe 
relacjonujàce przebieg wizyty wspominajà wprawdzie, ˝e Jan Inglot twier-
dzi∏, i˝ „nie ma ˝adnych przeszkód, by liczne rzesze uchodêców powróci∏y
z przymusowej tu∏aczki do kraju”, a ks. S∏apa przyznawa∏, ˝e podczas po-
bytu w Polsce delegacja nie by∏a poddawana ˝adnym naciskom, ale braku-
je w nich wyraênego stwierdzenia delegatów, i˝ poprà akcj´ repatriacyjnà
Polaków przebywajàcych w osiedlach afrykaƒskich31. Nie ulega wàtpliwo-
Êci, ˝e w toku nieformalnych spotkaƒ mogli zorientowaç si´ w rzeczywistej
sytuacji w Polsce, charakteryzujàcej si´ wówczas wszechw∏adzà komuni-
stycznej „bezpieki”, ogromnà rolà sowieckich oficerów i doradców oraz
przyspieszonà eliminacjà opozycji tak nielegalnej, jak i legalnej.

Pobyt ks. S∏apy i jego kolegów w Polsce nie wp∏ynà∏ – jak si´ wyda-
je – w znaczàcy sposób na przebieg akcji repatriacyjnej. Nie wp∏yn´∏a
na nià równie˝ akcja propagandowa na ∏amach prasy, zw∏aszcza „Repa-
trianta”. Zamieszczano tam cz´sto wywiady z osobami, które powróci-
∏y z Afryki. Eksponowano oczywiÊcie jedynie te wypowiedzi, które
w korzystnym Êwietle ukazywa∏y warunki ˝ycia repatriantów po powro-
cie do kraju, lepsze rzekomo od sytuacji bytowej uchodêców w Afryce.
OczywiÊcie tego rodzaju nachalna, k∏amliwa propaganda nie mog∏a
wiele osiàgnàç32. Wi´kszoÊç uchodêców nie wyzby∏a si´ g∏´bokiej 
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31 AAN, GPR, 417, Sprawozdanie E. Naganowskiego...; „Repatriant” 1947, nr 23 (74), s. 9.
32 Charakterystycznym przejawem propagandy jest artyku∏ o repatriantach z Afryki zamiesz-
ka∏ych w Boles∏awcu. Na przyk∏adzie kilku rodzin próbowano udowodniç, i˝ znaleêli oni na
ziemiach zachodnich doskona∏e warunki ˝ycia i pracy. Bez trudu otrzymali zatrudnienie
w paƒstwowych firmach lub otworzyli w∏asne przedsi´biorstwa handlowe. Jedyne, co doskwie-
ra∏o repatriantom, to budzàce groz´ wspomnienia koszmarnych lat pobytu w obozach afrykaƒ-
skich. S. Marciniak, Jak ˝yjà repatrianci z Afryki, „Repatriant” 1948, nr 4 (104), s. 4–5.
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nieufnoÊci do komunizmu i nie zamierza∏a ryzykowaç powrotu do kra-
ju zdominowanego przez komunistów. Na repatriacj´ decydowali si´
natomiast ci, którzy mieli w kraju najbli˝szych, pochodzili z terenów
nadal nale˝àcych do paƒstwa polskiego, mieli dosyç tu∏aczki i nie wy-
obra˝ali sobie ˝ycia na obczyênie. W po∏owie 1947 r. ogólna liczba
osób, które wyjecha∏y z Afryki do Polski, si´gn´∏a 1696. Repatriacja nie
przybra∏a te˝ wi´kszego zasi´gu w okresie póêniejszym mimo k∏opo-
tów, na jakie napotykali uchodêcy w staraniach o emigracj´ do zamo˝-
niejszych krajów Zachodu. W okresie od lipca 1947 do paêdziernika
1949 r. wyjecha∏o do Polski oko∏o 2100 osób, a ∏àczna liczba repatrian-
tów z Afryki si´gn´∏a 3800 osób, co stanowi∏o 21 proc. ogó∏u mieszkaƒ-
ców afrykaƒskich osiedli. Inne êród∏a oceniajà liczb´ repatriantów na
3500 osób33, czyli 19 proc. ogó∏u uchodêców.

Szlaki transportów repatriacyjnych wiod∏y najpierw do Mombasy,
gdzie mieÊci∏ si´ obóz tranzytowy. Warunki podró˝y by∏y na ogó∏ dobre.
Przyk∏adowo z Koja przewieziono repatriantów luksusowymi wagona-
mi u˝ywanymi tylko przez Anglików. W Mombasie, w tamtejszym obo-
zie przejÊciowym, oczekiwano na transport morski, niekiedy po kilka
miesi´cy. Statki przewozi∏y kolejne transporty na pó∏noc, wzd∏u˝ wy-
brze˝y afrykaƒskich do Suezu, a stamtàd Morzem Âródziemnym do
portów w∏oskich. We W∏oszech repatriantów lokowano zazwyczaj
w obozie tranzytowym w Bari, gdzie oczekiwali na ostatni etap podró-
˝y do kraju. Niektórzy repatrianci z Afryki docierali tak˝e do portu
w Neapolu, skàd przewo˝ono ich do obozu tranzytowego w Cinecitta34.
Transporty ewakuacyjne by∏y dobrze zorganizowane, a UNRRA, po-
tem IRO, dba∏y o w∏aÊciwe warunki podró˝y i zaopatrzenie w ˝ywnoÊç.
Jedynym powa˝nym problemem by∏o d∏ugie oczekiwanie w obozach
tranzytowych oraz niedostatek ciep∏ej odzie˝y, przydatnej w Europie.

Z W∏och do Polski repatrianci przybywali specjalnymi pociàgami.
Ten ostatni etap przebiega∏ doÊç wolno ze wzgl´du na zniszczenia linii
kolejowych, ale pasa˝erowie nie skar˝yli si´ na warunki podró˝y. Przy-
k∏adowo, transport 509 repatriantów z Afryki, który wyjecha∏ z Bari
4 lutego 1947 r., dotar∏ do Dziedzic na granicy polskiej po szeÊciu 
dniach podró˝y. Ogó∏em liczy∏ 47 wagonów, w tym jeden wagon sanitarny.
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Podró˝nym wydano ju˝ w Bari ˝ywnoÊç na pi´ç dni, a dodatkowo chleb
podczas postoju w Pradze. Dzieci dosta∏y nadto mleko i cukierki. Po
przybyciu do Dziedzic repatrianci zostali przeniesieni do baraków tam-
tejszego obozu PUR, gdzie za∏atwiano niezb´dne formalnoÊci. Od 11
do 13 lutego, zaopatrzeni w dokumenty i stuz∏otowà zapomog´, wyje-
chali wagonami osobowymi do swych nowych miejsc zamieszkania. Jest
rzeczà charakterystycznà, ˝e tylko 122 osoby z 509 wyjecha∏y na Ziemie
Odzyskane, co wskazywa∏oby, i˝ wÊród repatriantów przewa˝a∏y osoby
pochodzàce z terenów, które znalaz∏y si´ w granicach nowej Polski lub
mog∏y liczyç na pomoc zamieszka∏ej tam rodziny35.

Zdecydowana wi´kszoÊç uchodêców polskich w Afryce odmówi∏a po-
wrotu do kraju, wybierajàc tym samym los emigrantów. By∏o jednak prze-
sàdzone, i˝ nie pozostanà oni w Afryce. Rozwiàzanie problemu wielu ty-
si´cy Polaków w Afryce by∏o jednym z powa˝niejszych zadaƒ IRO, która
przej´∏a nadzór nad osiedlami polskimi z ràk UNRRA od lipca 1947 r.
Zanim jednak do tego dosz∏o, w∏adze brytyjskie powa˝nie ograniczy∏y wy-
datki na utrzymanie uchodêców. W wyniku zarzàdzenia EARA z dniem
15 kwietnia 1947 r. zosta∏y zlikwidowane urz´dy polskich doradców, co
wyeliminowa∏o resztki polskiego samorzàdu w osiedlach36.

W celu poczynienia dalszych oszcz´dnoÊci i u∏atwienia akcji repa-
triacji i ewakuacji uchodêców z Afryki zacz´to ich koncentrowaç w wy-
branych obozach. W Rodezji Po∏udniowej ju˝ w koƒcu 1946 r. zlikwi-
dowano osiedla w Marandellas i Rusape oraz oÊrodek szkolny
w Digllefeld, a uchodêców przeniesiono do obozu w Gatooma, gdzie
dotàd przetrzymywano obywateli w∏oskich. Warunki bytowe, zw∏aszcza
wy˝ywienie, by∏y tam gorsze ni˝ w wymienionych osiedlach, co wywo∏y-
wa∏o protesty uchodêców. Powtarzajàce si´ skargi sprawi∏y, i˝ skiero-
wano do Gatooma dr. S. Krupk´, wyk∏adowc´ jednego z po∏udniowo-
afrykaƒskich uniwersytetów. Sporzàdzi∏ on raport, w którym
potwierdzi∏ fakt zbyt niskiej wartoÊci kalorycznej dostarczonych posi∏-
ków i z∏ego traktowania uchodêców przez urz´dników kolonialnych.
W∏adze Rodezji Po∏udniowej skierowa∏y 24 sierpnia 1947 r. specjalnà
komisj´ reprezentujàcà resorty spraw wewn´trznych i sprawiedliwoÊci,
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35 AAN, GPR, 417, Sprawozdanie M. Deca, naczelnika punktu etapowego PUR w Dziedzi-
cach, z przybycia transportu repatriacyjnego z W∏och 10 II 1947 r.; B. Ryba∏towska, Szko∏a
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aby na miejscu oceni∏y sytuacj´ w obozie. Komisja potwierdzi∏a wcze-
Êniejsze ustalenia dr. Krupki, nie wiemy jednak, czy spowodowa∏o to
radykalnà popraw´ warunków w Gatooma37.

Proces koncentracji uchodêców nast´powa∏ równie˝ w Afryce
Wschodniej. W ciàgu lat 1946–1948 zlikwidowano wszystkie mniejsze
osiedla polskie, pozostawiajàc jedynie Tengeru w Tanganice i Koja
w Ugandzie38. W Êwietle dost´pnych êróde∏ nie wiadomo, jak przebie-
ga∏a koncentracja uchodêców w Rodezji Pó∏nocnej. Prawdopodobnie
przebywajàcych tam Polaków przeniesiono do Rodezji Po∏udniowej
i Tanganiki.

Najwi´ksze nadzieje uchodêców pozostajàcych w Afryce budzi∏a od
dawna zapowiadana akcja ∏àczenia rodzin wojskowych. Jak wiadomo,
wi´kszoÊç uchodêców posiada∏a krewnych s∏u˝àcych w Polskich Si∏ach
Zbrojnych na Zachodzie i fakt ten umo˝liwi∏ im w 1942 r. opuszczenie
Zwiàzku Sowieckiego. OczywiÊcie dopóki ˝o∏nierze pozostawali w s∏u˝-
bie czynnej, dopóty po∏àczenie rodzin nie by∏o mo˝liwe. Dopiero w po-
∏owie marca 1946 r. premier Wielkiej Brytanii poinformowa∏ polskich
dowódców o podj´tej decyzji o demobilizacji Polskich Si∏ Zbrojnych,
a w koƒcu czerwca 1946 r. król Jerzy VI podpisa∏ rozkaz stanowiàcy
podstaw´ prawnà do powo∏ania Polskiego Korpusu Przysposobienia
i Rozmieszczenia. Nieco póêniej, z poczàtkiem 1947 r., Izba Gmin
uchwali∏a Polish Resettlement Act, a polskie rodziny wojskowe zosta∏y
zrównane w prawach z rodzinami wojskowych – obywateli brytyjskich.
Otworzy∏o to drog´ do masowych wyjazdów Polaków z Afryki do Wiel-
kiej Brytanii. Prasa ujawni∏a, i˝ zamierzano do koƒca 1947 r. przetrans-
portowaç na wyspy oko∏o 17 tys. cz∏onków rodzin wojskowych, w tym
wielu z Afryki39.

W realiach afrykaƒskich akcja ∏àczenia rodzin odwleka∏a si´ w cza-
sie i dopiero w listopadzie 1947 r. rozpocz´∏a si´ d∏ugo oczekiwana
Operation Polejump, której celem by∏o przetransportowanie na Wyspy
Brytyjskie rodzin wojskowych z Afryki. Ogó∏em od poczàtków paê-
dziernika 1947 r. do koƒca roku nast´pnego wyjecha∏o z Afryki do 
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Anglii oko∏o 9500 osób. Wi´kszoÊç podró˝owa∏a statkami odp∏ywajà-
cymi z portu Mombasa przez Kana∏ Sueski, Morze Âródziemne
i Atlantyk do portów brytyjskich. Cz´Êç przyby∏a tam samolotami. An-
gielskie w∏adze wojskowe przydzieli∏y Polakom tysiàc miejsc w samo-
lotach odlatujàcych z Nairobi do Europy. Loty odbywa∏y si´ co dwa ty-
godnie, a kolejne grupy oczekiwa∏y w Kenton Transit Camp na
przedmieÊciach Nairobi. Ogó∏em w 25 lotach przetransportowano do
Europy 955 osób40.

Tabela 9. Transporty ludnoÊci polskiej do Wielkiej Brytanii w ramach Operation
Polejump od listopada 1947 r. do listopada 1948 r.

èród∏o: R. Królikowski, Operation Polejump, „Zeszyty Historyczne” [Pary˝] 1968, z. 14, s. 184.

W 1948 r. liczba Polaków w Afryce Wschodniej znacznie si´ zmniej-
szy∏a. Pozostawa∏o tu jeszcze 3497 osób, z czego 2080 w Tanganice,
1387 w Ugandzie i trzydzieÊci w Kenii. Po zakoƒczeniu akcji ∏àczenia
rodzin IRO sprawujàca opiek´ nad uchodêcami w Afryce, stan´∏a
przed koniecznoÊcià rozwiàzania problemu tych osób, które odmówi∏y
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40 R. Królikowski, Polacy w Afryce..., s. 139; E. Wróbel, J. Wróbel, op. cit., s. 183; R. Królikow-
ski, Operation Polejump, „Zeszyty Historyczne” [Pary˝] 1968, z. 14, s. 184–185.

Data Nazwa statku
Liczba 

przewiezionych
XI 1947 Ascanius 106

I 1948 Cairo 81
II 1948 Carnarvon Castle 1 199

III 1948 Orbita 415
III 1948 Empire Trooper 476
IV 1948 Carnarvon Castle 1 200
IV 1948 Arundel Castle 600
V 1948 Scythia 400

VI 1948 Carnarvon Castle 1173
VI 1948 Empire Ken 350
VI 1948 Georgic 500

VII 1948 Scythia 670
VII 1948 Windsor Castle 850
XI 1948 Empire Ken 360
Ogó∏em w 14 rejsach 8 380
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powrotu do komunistycznej Polski, a nie zosta∏y obj´te akcjà ∏àczenia
rodzin wojskowych. D∏ugo nie potrafiono si´ z nim uporaç. Jeszcze
1 paêdziernika 1949 r. w Afryce Wschodniej przebywa∏o 3238 osób,
z czego 2016 w Tengeru i 972 w Koja. W osiedlach afrykaƒskich znala-
z∏a si´ równie˝ kilkusetosobowa grupa Polaków, mieszkaƒców osiedla
Valivade w Indiach, którzy nie zakwalifikowali si´ na wyjazd do Anglii.
Ponadto przebywa∏o tam kilkaset osób mieszkajàcych i pracujàcych po-
za osiedlami. Jak widaç, liczebnoÊç polskiej spo∏ecznoÊci w porównaniu
ze stanem sprzed dziesi´ciu miesi´cy niewiele si´ zmieni∏a41.

W 1948 r. rozwiàzano w zasadzie problem uchodêców polskich
w Rodezji Po∏udniowej. Do koƒca roku do Wielkiej Brytanii wyjecha-
∏o 1108 osób, do Polski 211, a do Tanganiki przeniesiono dalszych
pi´çset osób42. Nadal jednak na miejscu pozosta∏o kilkuset Polaków,
z których cz´Êç znalaz∏a prac´ w Salisbury lub fabryce tekstylnej
w Gatooma. ¸àczna liczba Polaków, którzy znaleêli prac´ na miejsco-
wym rynku i usamodzielnili si´, wynosi∏a 472. Fakt ten próbowa∏ wy-
korzystaç Polski Komitet Obywatelski, który przy wsparciu IRO
zwróci∏ si´ do w∏adz kolonialnych kilku krajów afrykaƒskich o zgod´
na osiedlenie pewnej liczby Polaków, zw∏aszcza tych, którzy mieli pra-
c´, poszukiwane kwalifikacje i nauczyli si´ j´zyka angielskiego. Wynik
tych staraƒ by∏ skromny. Jedynie cztery kraje przyzna∏y Polakom tak
zwane kwoty osiedleƒcze. Kenia przyrzek∏a przyjàç trzysta osób, Tan-
ganika 250, Rodezja Pó∏nocna 350, a Rodezja Po∏udniowa 150. Od-
mownie natomiast odpowiedzia∏y w∏adze Ugandy, Konga Belgijskie-
go i Unii Po∏udniowej Afryki. Procedura przyznawania prawa sta∏ego
pobytu by∏a skomplikowana i stawia∏a wiele wymagaƒ, cz´sto trud-
nych do spe∏nienia. Kandydaci musieli okazaç wa˝ny kontrakt pracy
i z∏o˝yç kaucj´ gwarantujàcà, i˝ nie b´dà ci´˝arem dla miejscowych
w∏adz. Jej wysokoÊç, zale˝nie od kraju, waha∏a si´ od 50 do 200 fun-
tów. Podania rozpatrywane by∏y indywidualnie przez w∏aÊciwe w∏adze
po zasi´gni´ciu opinii IRO.

Osadnictwo Polaków najlepiej przebiega∏o na terenie Kenii, gdzie
do 1 paêdziernika 1949 r. prawo pobytu otrzyma∏o trzysta osób,
a wi´c tyle, ile wynosi∏ przyznany limit. Sporzàdzono nawet list´ re-
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42 H. Zins, op. cit., s. 102.
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zerwowà. Z kolei w Tanganice prawo pobytu otrzyma∏o 230 osób,
a w Rodezji Pó∏nocnej 340. W Rodezji Po∏udniowej osiedli∏o si´ 120
osób43.

Stosunkowo niewielka liczba uchodêców z osiedli polskich w Afry-
ce, nie obj´tych repatriacjà ani akcjà ∏àczenia rodzin wojskowych, 
wyemigrowa∏a do innych krajów. W przeciàgu 1948 r. oko∏o dwieÊcie
osób uzyska∏o drogà indywidualnych staraƒ prawo pobytu w USA,
Argentynie i Kanadzie. Przy pomocy IRO zorganizowano te˝ wyjazd
544 osób do pracy we Francji i trzystu osób do Anglii. W maju roku
nast´pnego kanadyjska komisja werbunkowa zakwalifikowa∏a na wy-
jazd 316 osób, z czego 212 do pracy, a pozosta∏e do zamieszka∏ych ju˝
w Kanadzie rodzin. 

Prowadzono równie˝ akcj´ werbunkowà do pracy w Australii.
Oferty przedstawiane przez wys∏anników tego kraju nie by∏y zbyt
atrakcyjne. Osoby decydujàce si´ na emigracj´ na Antypody musia∏y
podpisaç dwuletni kontrakt, który zobowiàzywa∏ je do przyj´cia pra-
cy na stanowiskach nie wymagajàcych ˝adnych kwalifikacji, a ponad-
to zobowiàzywa∏ do nieopuszczania miejsca zamieszkania. Uprze-
dzano uchodêców, ˝e warunki mieszkaniowe mogà byç na poczàtku
prymitywne. Jako miejsce przeznaczenia wskazano Zachodnià Au-
strali´, która wówczas by∏a s∏abo zaludniona, ale mia∏a przed sobà
doskona∏e perspektywy rozwoju gospodarczego. Chyba ta okolicz-
noÊç przewa˝y∏a i do Australii zdecydowa∏o si´ wyjechaç sporo osób
z Afryki. 

W poczàtkach lutego 1950 r. z Mombasy odp∏ynà∏ do Australii ame-
rykaƒski transportowiec „General Langfitt” z 1180 Polakami na pok∏a-
dzie. Byli to uchodêcy zamieszkujàcy ostatnio w Tengeru (885 osób)
i Koja (295). Statek z Polakami dotar∏ 14 lutego do portu Freemantle
na wybrze˝u Zachodniej Australii. Najpierw umieszczono ich w obo-
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43 R. Królikowski, Polacy w Afryce..., s. 142–143. Inaczej spraw´ osadnictwa Polaków w Rode-
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zach przejÊciowych w Cunderdin i Northam. Stàd po szeÊciu tygo-
dniach zacz´to ich wysy∏aç do miejsca pracy44. 

Najtrudniejszym problemem do rozwiàzania by∏a przysz∏oÊç sierot
przebywajàcych w osiedlach afrykaƒskich. Jak ju˝ wspomniano, ich
prawnymi opiekunami by∏y komitety zarejestrowane w Kenii i Tangani-
ce po likwidacji polskich placówek reprezentujàcych rzàd polski na
uchodêstwie. Pozosta∏ jednak problem przysz∏oÊci dzieci, które nie mo-
g∏y pozostawaç w nieskoƒczonoÊç w likwidowanych stopniowo osie-
dlach afrykaƒskich. Wokó∏ tych spraw toczy∏y si´ poufne rozmowy,
w które zaanga˝owane by∏y komitety opiekuƒcze, IRO, Stolica Apo-
stolska i rzàdy kilku zainteresowanych krajów. Ostatecznie zapad∏a de-
cyzja o wys∏aniu dzieci do Kanady pod opiekà tamtejszego episkopatu
katolickiego45. Towarzyszyç im mieli polscy opiekunowie. Transport wy-
ruszy∏ z Mombasy 4 czerwca 1949 r. i dotar∏ do w∏oskiego Solerno,
gdzie mieÊci∏ si´ du˝y obóz, skupiajàcy dzieci i m∏odzie˝ z ró˝nych kra-
jów. Podczas pobytu we W∏oszech w∏adze polskie w Warszawie próbo-
wa∏y objàç kontrol´ nad dzieçmi, powo∏ujàc si´ na prawo polskie 
i mi´dzynarodowe. Przedstawiciele ambasady polskiej w Rzymie kon-
taktowali si´ z dzieçmi, próbowali te˝ wywrzeç nacisk na IRO, a nawet
rzàd w∏oski, aby zezwoli∏y na repatriacj´ dzieci. W∏adze polskie wysto-
sowa∏y do w∏oskiego MSZ oficjalnà not´ dyplomatycznà, w której po-
wo∏ujàc si´ na obowiàzujàcà w stosunkach pomi´dzy oboma krajami
umow´ konsularnà, domagano si´ zatrzymania dzieci na terenie W∏och
i oddania ich pod opiek´ rzàdu polskiego46. Poniewa˝ naciski stawa∏y
si´ coraz silniejsze, IRO zdecydowa∏a si´ przenieÊç dzieci do Bremy,
amerykaƒskiej enklawy w brytyjskiej strefie okupacyjnej Niemiec. Na-
stàpi∏o to w poczàtkach sierpnia, co sta∏o si´ przyczynà wielkiej akcji
propagandowej rozp´tanej przez pras´ polskà kontrolowanà przez ko-
munistów. W „˚yciu Warszawy” wywiezienie dzieci okreÊlano jako kid-
naping na skal´ mi´dzynarodowà. W „Rzeczpospolitej” pisano o IRO
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jako agencji dostarczajàcej taniej si∏y roboczej do bogatych krajów Za-
chodu, a w „Trybunie Ludu” urz´dników IRO nazwano „handlarzami
niewolników”. Prasie centralnej wtórowa∏y wielkie dzienniki prowin-
cjonalne, na ∏amach których przeÊcigano si´ w krytyce IRO i paƒstw za-
chodnich. W katowickiej „Trybunie Robotniczej” karmiono swych czy-
telników rewelacjami o planowanym zatrudnieniu dzieci w charakterze
s∏u˝àcych w bogatych domach Kanadyjczyków lub jako niewolników na
farmach. W krakowskim „Dzienniku Polskim” okreÊlono ca∏à spraw´
jako akt gangsterstwa. W licznych i obszernych artyku∏ach poÊwi´co-
nych sprawie polskich dzieci nie poinformowano jednak czytelników
o okolicznoÊciach, w jakich dzieci znalaz∏y si´ poza krajem, nie wspo-
mniano o tym, co sta∏o si´ z ich rodzicami, nie wyjaÊniono, dlaczego tak
bardzo obawia∏y si´ powrotu do kraju rzàdzonego przez komunistów. 

Po przewiezieniu dzieci do Bremy udali si´ tam przedstawiciele
PCK, dr Kalmanowicz i Tyszka, w towarzystwie dziennikarza „Trybuny
Ludu” Mariana Podkowiƒskiego. W rozmowach z IRO za˝àdali dost´-
pu do dzieci bez obcej asysty i udost´pnienia ewidencji w celu wykorzy-
stania jej w akcji poszukiwaƒ rodzin. Urz´dnicy IRO odrzucili te ˝àda-
nia, zgodzili si´ jednak na kontakt dzieci z delegacjà PCK w obecnoÊci
opiekunów. Spotkanie to nie usatysfakcjonowa∏o wys∏anników Warsza-
wy. Uznali oni, ˝e dzieci sà „terroryzowane” i „pouczone”, jak majà od-
powiadaç na pytania. Jak napisa∏ Podkowiƒski, „W warunkach terroru
rozmowa nie mog∏a przynieÊç ˝adnych korzyÊci [...] Da∏em wi´c spokój
niewinnym ofiarom wojny i kanadyjskiego porwania”47. 

Rzàd w Warszawie nie zamierza∏ jednak rezygnowaç i zdecydowa∏
si´ na kolejne kroki dyplomatyczne. Ambasadorowi USA w Warsza-
wie wr´czono not´, w której protestowano przeciwko wyjazdowi dzie-
ci polskich do Kanady i podkreÊlano, i˝ „rzàd Stanów Zjednoczonych
nie mo˝e zrzuciç z siebie odpowiedzialnoÊci za t´ grup´ obywateli
polskich, którzy znaleêli si´ pod jego jurysdykcjà”. W∏adze warszaw-
skie próbowa∏y wykorzystywaç równie˝ forum mi´dzynarodowe.
W poczàtkach listopada 1949 r. na posiedzeniu Komisji Spo∏ecznej
Ogólnego Zgromadzenia ONZ delegatka Polski Kalinowska napi´t-
nowa∏a w∏adze kanadyjskie za „bezprawne” wywiezienie z Europy 123
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polskich dzieci. W warunkach zaczynajàcej si´ w∏aÊnie „zimnej woj-
ny” interwencje te nie mia∏y jednak szans na pozytywne za∏atwienie.
W poczàtkach wrzeÊnia polskie dzieci dotar∏y do Kanady i tam pozo-
sta∏y na sta∏e48.

Inaczej potoczy∏y si´ losy dzieci polskich z osiedla w Oudtshoorn.
Nie dotarli tu wys∏annicy rzàdu polskiego w Warszawie, wi´kszy wp∏yw
na los Polaków mia∏y natomiast miejscowe w∏adze reprezentujàce su-
werenny rzàd Unii Po∏udniowej Afryki. Rzàd marsza∏ka Smutsa nie po-
szed∏ poczàtkowo w Êlady wielkich mocarstw i nie wycofa∏ uznania dla
polskiego rzàdu w Londynie, dzi´ki czemu polskie konsulaty mog∏y
dzia∏aç dalej i sprawowaç opiek´ nie tylko nad osiedlem polskich dzie-
ci, ale równie˝ nad innymi uchodêcami. Dopiero 9 maja 1946 r. konsul
Stanis∏aw ¸epkowski w Pretorii otrzyma∏ not´ podpisanà przez sekre-
tarza spraw zagranicznych Unii, powiadamiajàcà go o wycofaniu uzna-
nia udzielonego mu dotàd jako konsulowi. Pozosta∏ jednak na miejscu
i utrzyma∏ rozbudowane kontakty w strefach rzàdowych, próbujàc in-
terweniowaç na rzecz polskich interesów.

Likwidacja Domu Polskich Dzieci w Oudtshoorn zacz´∏a si´ jednak
ju˝ w po∏owie 1945 r. 1 sierpnia usta∏ zupe∏nie dop∏yw gotówki ze êró-
de∏ polskich, a wydatki pokrywano z resztek pozosta∏ych z dotacji 
Ministerstwa Pracy i Opieki Spo∏ecznej. Po d∏u˝szym okresie niepew-
noÊci i po pertraktacjach z w∏adzami Unii przej´∏y one finansowanie
osiedla. W poczàtkach grudnia, w czasie inspekcji sierociƒca przez 
sekretarza opieki spo∏ecznej w rzàdzie w Pretorii wyjaÊniono wszystkie
sprawy finansowe. Ustalono wówczas, ˝e rachunki regulowane dotych-
czas przez kierownika osiedla przekazywane b´dà do w∏adz po∏udnio-
woafrykaƒskich. 

Osiedle w Oudtshoorn zacz´∏o si´ wyludniaç ju˝ od po∏owy 1944 r.,
ale w nast´pnym roku proces ten nabra∏ przyspieszenia. Z poczàtkiem
1946 r. dwanaÊcie dziewczàt wyjecha∏o do szko∏y handlowej Johannes-
burg Witwatersrand Commercial College, a 24 ch∏opców do Kapsztadu,
gdzie mieli pobieraç nauk´ w Cape Technical College. Wyjazdy do szkó∏
trwa∏y równie˝ w nast´pnych miesiàcach. Wed∏ug danych raportu po∏u-
dniowoafrykaƒskiego Ministerstwa Opieki Spo∏ecznej w Kapsztadzie
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uczy∏o si´ 29 osób, w Johannesburgu 14, w Pietermaritzburgu 34 osób.
W osiedlu Oudtshoorn nadal pozostawa∏o 238 dzieci, a zainteresowanie
wyjazdem do Polski by∏o nik∏e. Przed∏u˝ajàcy si´ stan niepewnoÊci sk∏a-
nia∏ jednak niektóre osoby do rozwa˝enia tej ewentualnoÊci, tym bar-
dziej ˝e przez porty Unii przebiega∏ szlak tranzytowy dla osób opuszcza-
jàcych osiedla rodezyjskie. Jesienià 1947 r. ch´ç powrotu do Polski
wyrazi∏o podobno 22 doros∏ych oraz 51 dzieci z Oudtshoorn. Ostatecz-
nie jednak na listach repatriacyjnych znalaz∏o si´ 29 osób, z czego
siedemnastu doros∏ych i tylko dwanaÊcioro dzieci. Nie wiadomo, czy
wszyscy oni wyjechali do Polski. Pewne jest natomiast, i˝ 28 paêdzierni-
ka 1948 r. na pok∏adzie statku „Carnarvon Castle” opuÊci∏o Kapsztad
dziewi´tnaÊcie osób udajàcych si´ do Polski. By∏a tam równie˝ grupa 37
repatriantów z Rodezji49. 

Z poczàtkiem 1947 r. departament opieki spo∏ecznej UPA przejà∏
wszystkie polskie placówki oÊwiatowo-wychowawcze na terenie kraju.
Dokona∏o si´ to bez wyjaÊnienia sytuacji prawnej, przez co wy∏oni∏a si´
obawa, ˝e w przysz∏oÊci pojawià si´ zarzuty, i˝ poczynania w∏adz w Pre-
torii by∏y nielegalne. Rzàd po∏udniowoafrykaƒski pragnàc si´ asekuro-
waç, zwróci∏ si´ do arcybiskupa Lucasa, delegata apostolskiego w tym
kraju, z proÊbà, aby zechcia∏ wspó∏dzia∏aç w ostatecznym rozwiàzaniu
sprawy polskich dzieci. Powiadomiony o tym by∏y konsul Stanis∏aw
¸epkowski spotka∏ si´ osobiÊcie z arcybiskupem i zaprezentowa∏ mu
swój punkt widzenia. Uwa˝a∏ on, i˝ najszcz´Êliwszym rozwiàzaniem b´-
dzie skorzystanie z oferty siostry Chrystiany z pó∏nocnorodezyjskiego
domu sióstr s∏u˝ebniczek prowadzonego przez polskie zakonnice, któ-
rej zamys∏em by∏o utworzenie w Johannesburgu nowicjatu z bursà dla
dziewczàt polskich. Projekt ten popar∏ miejscowy biskup O’Leary, któ-
ry odda∏ do dyspozycji zakonnic wygodny budynek w bogatej dzielnicy,
oraz departament opieki spo∏ecznej, obiecujàc przyznanie subwencji.
Niestety, ostatecznie nie zosta∏ on zrealizowany. Arcybiskup Lucas sta-
nà∏ na stanowisku, i˝ dziewcz´ta pozostajàc na sta∏e w Unii powinny jak
najszybciej si´ zasymilowaç i nale˝y je rozproszyç w kilku katolickich
konwentach. Podobny poglàd reprezentowa∏y oczywiÊcie tak˝e w∏adze
w Pretorii. Protesty ¸epkowskiego wnoszone do delegata apostolskie-
go oraz departamentu opieki spo∏ecznej nie przynosi∏y wi´kszego re-
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zultatu. Jedynym ust´pstwem by∏a zgoda na utrzymanie nauki religii
w j´zyku ojczystym. Rozczarowany takim stanem rzeczy by∏y konsul
szuka∏ wsparcia w Londynie, gdzie nadal funkcjonowa∏ polski rzàd.
W liÊcie do Edwarda Raczyƒskiego pisa∏, i˝ „Delegat Apostolski [...]
wyr´cza rzàd Unii, przejmujàc ca∏kowità odpowiedzialnoÊç moralnà za
uregulowanie przysz∏oÊci dzieci polskich w Po∏udniowej Afryce. Przy-
sz∏oÊç ta opieraç si´ ma na wyt´pieniu polskoÊci u dzieci, co pr´dzej czy
póêniej narazi Watykan na ci´˝kie zarzuty, a Unii nie zas∏oni przed od-
powiedzialnoÊcià moralnà. MyÊl´, ˝e by∏oby wskazane, a˝eby Ambasa-
dor nasz przy Watykanie zwróci∏ uwag´ Stolicy Apostolskiej, ˝e Dele-
gat Apostolski w Pretorii w sprawach polskich wszed∏ na z∏à drog´”50.

RzeczywiÊcie polskie MSZ w Londynie postanowi∏o u˝yç swych
wp∏ywów w Rzymie, aby sk∏oniç dyplomacj´ watykaƒskà do uznania
postulatów polskich w sprawie dalszych losów polskich dzieci w UPA.
Spraw´ u∏atwia∏ fakt, i˝ Stolica Apostolska nie wycofa∏a swego uznania
dla rzàdu polskiego na uchodêstwie. Nie wiemy, jak przebiega∏y rozmo-
wy ambasadora Kazimierza Papée w Watykanie, prawdopodobnie jed-
nak jego wysi∏ki nie przynios∏y rezultatu. W lipcu 1947 r. osiedle
w Oudtshoorn postawiono w stan likwidacji, a liczba wychowanków
zmniejszy∏a si´ do 98 ch∏opców znajdujàcych si´ pod opiekà 9 osób per-
sonelu. By∏y konsul Stanis∏aw ¸epkowski oraz by∏y kierownik osiedla
Z. Skowroƒski, próbowali utrzymywaç kontakt z m∏odzie˝à rozproszo-
nà na wielkich obszarach UPA. W tym celu powo∏ano po∏udniowoafry-
kaƒski oddzia∏ Towarzystwa Przyjació∏ Dzieci i M∏odzie˝y. Podobne ce-
le stawia∏ sobie wspomniany wczeÊniej ZPA.

Proces likwidacji afrykaƒskich osiedli uchodêczych i wyjazdów do 
Europy trwa∏ do poczàtku lat pi´çdziesiàtych. Jeszcze w koƒcu 1949 r.
w Afryce przebywa∏o pod opiekà IRO ponad 3 tys. Polaków. W pierwszej
po∏owie 1952 r. funkcjonowa∏y nadal osiedla w Koja i Tengeru, a ich miesz-
kaƒcy oczekiwali decyzji w sprawie swych dalszych losów. Prawdopodob-
nie dopiero w sierpniu 1952 r., po nadejÊciu zgody na wyjazd na Wyspy
Brytyjskie, ostatnie grupy uchodêców z osiedli w Ugandzie i Tanganice
opuÊci∏y Afryk´. Wed∏ug sprawozdania H.C. Curtisa, nadzorujàcego pro-
ces likwidacji polskich osiedli w Afryce, 11 129 uchodêców wyjecha∏o do
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Anglii, 3500 repatriowa∏o si´ do Polski, do Australii wyjecha∏o 1226 osób,
do Kanady 792 i Francji 563. Przyjmujàc, i˝ ogó∏em w Afryce przebywa∏o
oko∏o 18 250 Polaków (stan z 1944 r.), pozosta∏o oko∏o 1030 osób, które
najprawdopodobniej zamieszka∏y w Afryce na sta∏e. Nieco inne dane po-
daje Roman Królikowski, który ocenia∏ liczb´ repatriowanych na 3800
osób i nie wymieni∏ emigrantów do Australii 51.

Jak ju˝ wspomniano, Bliski Wschód nie by∏ obszarem przewidzia-
nym na miejsce pobytu polskich uchodêców. Pomimo utworzenia osie-
dli w Indiach, Afryce, Meksyku i Nowej Zelandii, pozosta∏o w Iranie
oko∏o 4500 uchodêców, dla których zabrak∏o miejsca w innych krajach.
Ich dalszy los rozstrzygnà∏ si´ ju˝ po wojnie 

WczeÊniej, bo jeszcze w poczàtkach 1943 r., opuÊci∏y Iran transpor-
ty polskich ˚ydów. Wed∏ug prowizorycznych szacunków wÊród ludno-
Êci cywilnej ewakuowanej wraz z armià gen. Andersa znajdowa∏o si´
oko∏o 2500 osób narodowoÊci ˝ydowskiej, w tym oko∏o tysiàca sierot.
Cz´Êç ˚ydów dzieli∏a w nast´pnych latach los wspó∏obywateli narodo-
woÊci polskiej. Znaleêli si´ w osiedlach na terenie Indii, Afryki i Mek-
syku. Od poczàtku silne by∏o jednak dà˝enie cz´Êci ˚ydów ewakuowa-
nych do Iranu, aby przenieÊç si´ do Palestyny. Organizacje ˝ydowskie
szczególnie silnie zabiega∏y o skierowanie tam sierot, w czym upatrywa-
∏y szans´ na uchronienie ich przed nieuniknionym wynarodowieniem. 

Napotyka∏o to na powa˝ne przeszkody, i to z ró˝nych stron. Powsta-
jàce w Iranie polskie placówki rzàdowe niech´tnie godzi∏y si´ na próby
wkraczania w ich kompetencje organizacji ˝ydowskich, które domaga-
∏y si´ oddania pod ich wy∏àcznà opiek´ wszystkich osób narodowoÊci
˝ydowskiej. Z kolei Brytyjczycy sprawujàcy w∏adz´ w Palestynie nie by-
li zainteresowani demograficznym wzmacnianiem tamtejszej spo∏ecz-
noÊci ˝ydowskiej, gdy˝ prowadzi∏o to do dalszego zaostrzania i tak ju˝
nabrzmia∏ego konfliktu arabsko-˝ydowskiego.

Pomimo wszelkich oporów reprezentanci Agencji ˚ydowskiej do-
prowadzili do utworzenia w Teheranie odr´bnego sierociƒca dla dzieci
˝ydowskich, który jednak organizacyjnie nadal podlega∏ w∏adzom pol-
skim. Cz´Êciowo utrzymywany by∏ on z funduszy w∏adz polskich, które
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wyp∏aca∏y utrzymanie dla pi´ciuset sierot po 3 funty miesi´cznie na
osob´. Reszt´ kosztów pokrywa∏y organizacje ˝ydowskie. Dopiero nie-
co póêniej za zgodà Poselstwa RP i w∏adz brytyjskich utworzono ˝y-
dowski sierociniec ca∏kowicie niezale˝ny od polskiej administracji.
Nadano mu nazw´ Dom Dzieci ˚ydowskich w Teheranie (The Teheran
Home for Jewish Children). Liczy∏ ponad osiemset dzieci, nad którymi
sprawowa∏o piecz´ oko∏o szeÊçdziesi´ciu osób personelu wychowaw-
czego. Jego kierownictwo obj´∏a w paêdzierniku 1942 r. Zipporah
Shertok. Wydatnej pomocy w prowadzeniu sierociƒca udzielili przed-
stawiciele Agencji ˚ydowskiej, którzy utworzyli w Teheranie Palestine
Office i poÊredniczyli w dostarczaniu dzieciom ˝ywnoÊci i ubraƒ. Perso-
nel sierociƒca czyni∏ przez kilka nast´pnych miesi´cy wysi∏ki, aby sku-
piç w nim wszystkie dzieci ˝ydowskie, które znalaz∏y si´ w Iranie. Nie-
kiedy prowadzi∏o to do konfliktów z administracjà polskà.

Sprawa wywiezienia sierot ˝ydowskich do Palestyny by∏a przedmio-
tem wielomiesi´cznych zabiegów organizacji ˝ydowskich w kilku kra-
jach. Wprawdzie w∏adze brytyjskie by∏y sk∏onne zgodziç si´ na wyjazd
˚ydów do Palestyny drogà làdowà przez Irak, ale obawia∏y si´, ˝e kraj
ten odmówi im wiz tranzytowych, a ca∏a ta sprawa wp∏ynie negatywnie
na nastroje spo∏eczeƒstw arabskich. Dzia∏acze Agencji ˚ydowskiej za-
niepokojeni brakiem post´pów w staraniach o wyjazd dzieci zwrócili si´
o pomoc do organizacji ˝ydowskich w Stanach Zjednoczonych. Szcze-
gólnie aktywnà rol´ odegra∏y dzia∏aczki Women’s Zionist Organization
of America „Hadassah”, które potrafi∏y dotrzeç do wielu prominent-
nych polityków amerykaƒskich i Eleonor Roosevelt, ˝ony prezydenta
USA. Poniewa˝ pokonanie g∏ównej przeszkody w postaci uzyskania wiz
irackich (ewentualnie tureckich) wydawa∏o si´ ma∏o prawdopodobne,
powsta∏y plany przewiezienia dzieci do Palestyny droga lotniczà lub
morskà, a nawet drogà làdowà przez Irak, ale w umundurowaniu pol-
skich junaków. 

Najbardziej realnà okaza∏a si´ propozycja wykorzystania drogi 
morskiej. W pierwszych dniach stycznia 1943 r. sierociniec ˝ydowski
z Teheranu w dwóch odr´bnych grupach zosta∏ przetransportowany 
do polskiego obozu tranzytowego w Ahwazie. Stàd skierowano go do
pobliskiego portu Bandar-e Shahpur, gdzie oczekiwa∏ transportowiec
„Dunera”. Na jego pok∏adzie ˚ydzi odp∏yn´li 11 stycznia do Karachi.
W∏adze brytyjskie zamierza∏y skierowaç transport ˝ydowskich dzieci
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bezpoÊrednio do portu w Hajfie, co pozwoli∏oby uniknàç problemów
w przypadku làdowania w którymÊ z portów arabskich. Ostatecznie
transport nie wp∏ynà∏ jednak na wody Morza Âródziemnego, co niewàt-
pliwie wiàza∏oby si´ z ryzykiem storpedowania przez niemieckie lub
w∏oskie okr´ty podwodne. 6 lutego w Karachi uchodêcy ˝ydowscy prze-
nieÊli si´ na statek „Noralea”, który pop∏ynà∏ w kierunku Morza Czer-
wonego. Po przejÊciu Kana∏u Sueskiego statek znalaz∏ si´ 17 lutego
w Port Saidzie, gdzie uchodêcy zeszli na làd. Akcja wyokr´towania sie-
rociƒca i jego personelu oraz ich przewiezienia drogà làdowà do Pale-
styny przebieg∏a sprawnie, do czego przyczynili si´ stacjonujàcy w Port
Saidzie ˝o∏nierze Brygady ˚ydowskiej.

Wed∏ug danych brytyjskiego ministerstwa transportu do Palestyny
przyjecha∏o 1200 ˚ydów, w tym 950 dzieci. Dok∏adniejsze dane znajdu-
jemy w dokumentach polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
W pierwszym transporcie wyjechaç mia∏o 601 dzieci, 47 kobiet
i osiemnastu m´˝czyzn. W drugim wyjecha∏o 224 dzieci, 230 kobiet i 71
m´˝czyzn. Ogó∏em w obu transportach opuÊci∏o Iran 1191 osób naro-
dowoÊci ˝ydowskiej, z czego 825 dzieci. Z kolei cytowany wielokrotnie
raport p∏k. Rossa podaje ogólnà liczb´ 1600 uchodêców ˝ydowskich
przetransportowanych drogà morskà do Palestyny. Wynika wi´c z tego,
˝e wyjazdy do Palestyny mia∏y miejsce równie˝ póêniej i obj´∏y co naj-
mniej czterystu ˚ydów52. 

Zakoƒczenie wojny w Europie, a zw∏aszcza cofni´cie uznania dla
rzàdu polskiego w Londynie, ca∏kowicie zmieni∏y prawnà sytuacj´ resz-
ty obywateli polskich w Iranie. W warunkach, gdy pó∏nocna cz´Êç tego
kraju by∏a okupowana przez Rosjan, a ich wp∏ywy by∏y g∏´boko ugrun-
towane, ani w∏adze iraƒskie, ani sojusznicy zachodni nie mogli utrzy-
mywaç zwartych skupisk uchodêców negatywnie ustosunkowanych nie
tylko do w∏adz sowieckich, ale równie˝ do rzàdu warszawskiego, legity-
mujàcego si´ od po∏owy 1945 r. uznaniem na forum mi´dzynarodo-
wym. Wyrazem zmiany sytuacji by∏o szybkie przej´cie polskiego posel-
stwa w Teheranie przez warszawskie MSZ. 30 sierpnia 1945 r. ostatni
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chargé d’affaires z ramienia rzàdu na uchodêstwie Witold Okoƒski
przekaza∏ gmach poselstwa wraz z bogatà dokumentacjà pe∏nomocni-
kom Tymczasowego Rzàdu JednoÊci Narodowej. 

W tym samym czasie podj´to starania o przeniesienie uchodêców
w inne miejsce. Wybór pad∏ na Liban, gdzie jeszcze w czasie trwania
wojny znalaz∏a si´ grupa polskich studentów kszta∏càcych si´ na miej-
scowym uniwersytecie. Nowe mo˝liwoÊci migracji uchodêców polskich
do Libanu otworzy∏y si´ tu ju˝ od jesieni 1943 r., gdy na czele konsula-
tu polskiego w Bejrucie stanà∏ Zygmunt Zawadowski. Nawiàza∏ on bli-
skie stosunki z miejscowymi Êrodowiskami politycznymi tak francuski-
mi, jak i libaƒskimi. Zr´cznym posuni´ciem by∏o uznanie 17 sierpnia
1944 r. w imieniu RP suwerennoÊci Syrii i Libanu. Zjedna∏o to Zawa-
dowskiemu sympati´ miejscowych w∏adz, gdy˝ by∏ on pierwszym dyplo-
matà, który to uczyni∏ w imieniu swego rzàdu. Polska placówka dyplo-
matyczna w Bejrucie, podniesiona teraz do rangi poselstwa, zachowa∏a
mo˝liwoÊci dzia∏ania tak˝e po zakoƒczeniu wojny i cofni´ciu uznania
dla rzàdu londyƒskiego przez wielkie mocarstwa. 

Jeszcze w 1944 r. Zawadowski podjà∏ rozmowy w sprawie przenie-
sienia polskich uchodêców z Iranu do Libanu tak z Brytyjczykami, jak
i rzàdem libaƒskim. Zarówno premier Riad Salhem, jak równie˝ prezy-
dent Bechar el Khaury ˝yczliwie potraktowali starania odnoÊnie do
sprowadzenia du˝ych grup studentów i ich rodzin. Godzili si´ równie˝
na przybycie pi´ciuset osób z wy˝szym wykszta∏ceniem, które mia∏yby
objàç wysokie stanowiska administracyjne w wyzwolonej Polsce, sta-
wiajàc wszelako warunek, i˝ przybysze nie mogà stanowiç obcià˝enia
dla Libanu. Stosowne por´czenie rzàdu polskiego w Londynie zosta∏o
z∏o˝one, ale wraz ze s∏abni´ciem jego pozycji mi´dzynarodowej stawa-
∏y si´ one niewystarczajàce. Inicjatyw´ przejà∏ wi´c rzàd libaƒski, który
– w porozumieniu z Zawadowskim – zwróci∏ si´ do reprezentanta
w∏adz brytyjskich gen. Spearsa z proÊbà o gwarancje, i˝ Wielka Bryta-
nia pokryje koszty pobytu Polaków w Libanie. Gwarancje tego rodzaju
Anglicy dali w czerwcu 1944 r. i obejmowa∏y one poczàtkowo 1500
osób. W rok póêniej Anglicy uzyskali od Libanu na podobnych zasa-
dach zgod´ na przeniesienie wszystkich Polaków z Iranu. Wykluczono
jedynie ˚ydów, komunistów i elementy kryminalne53. 
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Pod koniec lata 1945 r. przystàpiono do ewakuacji Polaków z oÊrod-
ków w Teharanie i Isfahanie do Ahwazu na po∏udniu Iranu, gdzie po-
wsta∏ punkt zborny dla transportów przeznaczonych do innych krajów.
Drogà wodnà przewo˝ono uchodêców do pobliskiej Basry, ju˝ na teryto-
rium Iraku, skàd kolejà udawano si´ do Bagdadu. Dalszy transport pro-
wadzi∏ dwoma szlakami. Wynaj´te autobusy jecha∏y przez Damaszek do
Bejrutu, d∏u˝szy szlak kolejowy prowadzi∏ przez Mossul i Aleppo do Bej-
rutu. Nieliczne grupy dotar∏y do Libanu drogà morskà przez Kana∏ 
Sueski. W ten sposób w paêdzierniku i listopadzie 1945 r. przetranspor-
towano 4300 osób. Ostatni transport 432 osób dotar∏ do Bejrutu 26 listo-
pada 1945 r. W Iranie pozosta∏o zaledwie oko∏o trzystu Polaków zaj´tych
likwidacjà placówek polskich lub te˝ zatrudnionych w instytucjach
alianckich54. WÊród osób, które pozosta∏y, by∏y równie˝ takie, które od-
mówi∏y wyjazdu lub nie otrzyma∏y zezwolenia w∏adz libaƒskich. Jak oce-
nia∏ chargé d’affaires poselstwa polskiego w Teheranie podleg∏ego rzà-
dowi w Warszawie, prawie wszyscy byli cz∏onkami Stowarzyszenia Demo-
kratów, majàcego pozytywny stosunek do w∏adz w kraju. Brytyjczycy nie
zamierzali jednak partycypowaç w kosztach utrzymania tych osób, ˝àda-
jàc, aby pe∏nà odpowiedzialnoÊç za ich los przej´∏y w∏adze Polski Ludo-
wej. Poselstwo w Teheranie próbowa∏o znaleêç rozwiàzanie kompromi-
sowe, proszàc Anglików o przeniesienie tej niewielkiej grupy do obozu
w Indiach, gdzie mia∏a oczekiwaç na repatriacj´. Propozycja ta nie zosta-
∏a przyj´ta i osoby te pozosta∏y na miejscu. 

Dopiero jesienià 1946 r., gdy poselstwo w Teheranie otrzyma∏o za
poÊrednictwem ambasady polskiej w Moskwie kilka tysi´cy dolarów,
nastàpi∏a repatriacja Polaków z Iranu. Wybrano najkrótszà drog´
przez Zwiàzek Sowiecki. 13, 19 i 26 wrzeÊnia wyekspediowano samo-
lotami do Baku 39 osób, a kilka nast´pnych wyjecha∏o przez Turcj´
i Ba∏kany. Mimo wczeÊniejszego zg∏oszenia si´ do repatriacji a˝ 29
osób zrezygnowa∏o po namyÊle z powrotu, a pi´ç osób wycofa∏o si´
w ostatniej chwili55. 

Trudny problem rozmieszczenia uchodêców w Libanie zosta∏ roz-
wiàzany inaczej ni˝ w pozosta∏ych krajach, dokàd trafili Polacy. Zrezy-
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gnowano z tworzenia du˝ych osiedli uchodêczych, co wymaga∏oby
znacznych nak∏adów finansowych, na rzecz wynajmowania poszczegól-
nych mieszkaƒ i pokoi w Bejrucie oraz okolicznych osadach, po∏o˝o-
nych na terenach zamieszka∏ych przez maronitów. Ju˝ jesienià 1944 r.
oraz w ciàgu roku nast´pnego Polacy zacz´li osiedlaç si´ w stolicy oraz
siedmiu osadach, otaczajàcych jà od wschodu, pó∏nocy i po∏udnia.
Wszystkie po∏o˝one by∏y w niewielkiej odleg∏oÊci od Bejrutu, na wyso-
koÊci od 200 do 1000 m n.p.m., co zapewnia∏o znoÊne warunki klima-
tyczne. Dobre drogi gwarantowa∏y wygodne po∏àczenia komunikacyjne
z metropolià56. 

Wed∏ug danych z poczàtku 1947 r. w Bejrucie zamieszkiwa∏o 1300
Polaków. SpoÊród podmiejskich osad najwi´ksze skupiska by∏y w Gha-
zir i Zouk, gdzie zamieszkiwa∏o po oko∏o siedemset osób. W pozosta-
∏ych miejscowoÊciach: Baabdat, Bdadoun, Beit-Chabab, Roului
i Agaltoun osiedlono od trzystu do czterystu Polaków z Iranu. ¸àczna
liczba Polaków w Libanie, wed∏ug danych UNRRA, wynosi∏a wówczas
4125 osób57.

Zasadnicza cz´Êç uchodêców polskich w Libanie utrzymywa∏a si´
z zasi∏ków, gdy˝ liczba osób, które znalaz∏y zatrudnienie w rzemioÊle
i us∏ugach, by∏a niewielka. Koszty utrzymania by∏y stosunkowo wysokie
jak na ten region Êwiata. Poczàtkowo zasi∏ki wynosi∏y 12 funtów na oso-
b´ samotnà. Nieco mniejsze by∏y zasi∏ki na poszczególnych cz∏onków
rodzin. Trzeba w tym miejscu stwierdziç, i˝ produktywizacja Polaków
nie by∏a mo˝liwa ani oczekiwana przez w∏adze libaƒskie, które nie by∏y
zainteresowane w tworzeniu konkurencji na miejscowym rynku pracy.
Odpowiada∏a im natomiast sytuacja, gdy uchodêcy pobierajàc stosun-
kowo wysokie zasi∏ki stawali si´ po˝àdanymi konsumentami. Po wy-
cofaniu przez Wielkà Brytani´ uznania dla rzàdu polskiego ca∏oÊç kosz-
tów przej´∏a strona brytyjska reprezentowana przez konsulat w Bejru-
cie. Inaczej ni˝ w innych krajach, w Libanie przez ca∏y czas znacznà ro-
l´ odgrywa∏y nadal instytucje polskie. Delegatura Ministerstwa Pracy
i Opieki Spo∏ecznej kierowana przez Eugeniusza Kocupera, a od lute-
go 1948 r. przez Micha∏a Tyszkiewicza, zajmowa∏a si´ mi´dzy innymi
negocjowaniem czynszów za wynajem mieszkaƒ i domów dla uchodê-
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ców. Reprezentujàc du˝à rzesz´ uchodêców mia∏a mocniejszà pozycj´
w przetargach z w∏aÊcicielami. Ponadto dba∏a o warunki zdrowotne
w miejscu zamieszkania, organizowa∏a poÊrednictwo pracy i pomoc
prawnà. Delegat MPiOS mianowa∏ kierowników osiedli polskich oraz
ich personel. 

Od listopada 1946 r. opiek´ nad uchodêcami w Libanie przej´∏a
UNRRA58. Od poczàtku ta mi´dzynarodowa organizacja zaintereso-
wana by∏a w szybkiej repatriacji uchodêców lub rozwiàzaniu ich proble-
mu poprzez wyjazdy do innych krajów. Do tego czasu zamierzano przy-
najmniej zmniejszyç koszty ponoszone na utrzymanie uchodêców.
Prowadzi∏o to nieuchronnie do konfliktów z uchodêcami, którzy prze-
ciwni w zasadzie repatriacji wcale nie byli zainteresowani w rych∏ej li-
kwidacji polskich oÊrodków w Bejrucie i okolicznych osadach. Próby
obni˝enia zasi∏ku do siedmiu funtów na osob´ oraz zastàpienia polskie-
go personelu urz´dnikami UNRRA spotka∏y si´ jednak ze skutecznym
protestem Poselstwa Polskiego. Ostatecznie wybrano kompromisowe
rozwiàzanie, którym by∏o utworzenie Polish Refugee Office – PRO
z konsulem angielskim Cowleyem na czele, którego zast´pcà zosta∏ do-
radca polski – E. Kocuper – dotychczasowy delegat MPiOS. Tym sa-
mym, pomimo przej´cia kontroli nad ludnoÊcià polskà przez UNRRA,
w praktyce niewiele si´ zmieni∏o. Nie uda∏o si´ jednak uniknàç obni˝e-
nia wydatków. Ogólne wydatki zmniejszone zosta∏y o 25 proc., zredu-
kowano personel o 60 proc., wreszcie ograniczono zasi∏ki do 11 funtów
na osob´. Pod ró˝nymi pozorami skreÊlono z listy uprawnionych do za-
si∏ku oko∏o dwustu osób59. 

Opieka UNRRA nad polskimi uchodêcami w Libanie nie trwa∏a
d∏ugo. W koƒcu czerwca przeszli oni pod kuratel´ IRO. Kierownictwo
tej organizacji w Libanie sprawowa∏a E. Brown, dotychczasowa szefo-
wa UNRRA, której postaw´ wobec Polaków oceniano jako nieprzy-
chylnà. Dopiero gdy w grudniu 1947 r. zastàpi∏a jà pani Van Lennep,
wzajemne relacje mi´dzy IRO a Polakami u∏o˝y∏y si´ lepiej. Âwiadcze-
nia finansowe IRO pozosta∏y na poprzednim poziomie.

Wyjazdy z Libanu na wi´kszà skal´ rozpocz´∏y si´ w 1947 r., kiedy
to do Anglii uda∏y si´ osoby posiadajàce krewnych wojskowych w Wiel-
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kiej Brytanii. Wiosnà 1948 r. Micha∏ Tyszkiewicz utworzy∏ Komisj´
Osiedleƒczà, której celem by∏o przygotowanie uchodêców do opuszcze-
nia Libanu. Energiczne przygotowania w tym kierunku czyni∏a te˝
IRO. Van Lennep nawiàza∏a w tym celu kontakt z wys∏annikami w∏adz
warszawskich, liczàc na rozwini´cie akcji repatriacyjnej. Pojawi∏y si´
nawet projekty, aby przesiedliç Polaków do obozów we W∏oszech, co
zresztà Tyszkiewicz zdo∏a∏ storpedowaç. Ogólna liczebnoÊç polskiej
spo∏ecznoÊci uchodêczej spad∏a w 1948 r. do 1510 osób, aby okresowo
wzrosnàç do 2060, g∏ównie na skutek przesiedlenia do Libanu 323 osób
z Palestyny i 129 osób z Indii60. 

Fiaskiem zakoƒczy∏y si´ próby repatriacji Polaków z Libanu podj´-
te przez w∏adze warszawskie. O tym, ˝e jest tam grunt wyjàtkowo nie-
sprzyjajàcy tego rodzaju przedsi´wzi´ciom, donosi∏a prasa polska pod-
porzàdkowana komunistom. W koƒcu lutego 1946 r. na ∏amach „G∏osu
Ludu” opublikowano artyku∏ pod znamiennym tytu∏em Terror wobec
Polaków w Libanie. Informowano w nim, ˝e ludzie zwiàzani z rzàdem
polskim na uchodêstwie starajà si´ odgrodziç Polaków w Libanie od
kraju i pobliskiej Palestyny „kordonem sanitarnym”. Prowadzona jest
intensywna akcja propagandowa skierowana przeciwko powrotowi do
kraju, stosowany jest bojkot wobec zwolenników przemian zachodzà-
cych w Polsce. Wszystko to sprawia – pisano w gazecie – i˝ „szary
uchodêca boi si´ mówiç g∏oÊno o powrocie do Kraju”61.

Po przybycie na Bliski Wschód Polskiej Misji Repatriacyjnej odde-
legowano do Libanu w koƒcu wrzeÊnia 1946 r. kpt. Tadeusza Kozuba.
Od poczàtku zorientowa∏ si´, i˝ nastroje wÊród uchodêców w Libanie
sà przeciwne repatriacji. Pewne nadzieje wiàza∏ on z powsta∏ym jeszcze
w styczniu 1946 r. Polskim Komitetem Obywatelskim JednoÊci Narodo-
wej w Libanie, który opowiada∏ si´ za uznaniem realiów politycznych
w Polsce i repatriacjà. Zasi´g oddzia∏ywania PKOJNwL by∏ jednak nie-
wielki, gdy˝ liczy∏ on zaledwie 25 osób. Wprawdzie dysponujàc dotacja-
mi z polskich instytucji w Palestynie, podleg∏ych Warszawie, móg∏ wy-
dawaç w∏asny biuletyn, ale jego nak∏ad (200 egz.) nie gwarantowa∏
uzyskania wi´kszego wp∏ywu w Êrodowisku uchodêczym. Mimo to kie-
rownictwo PKOJNwL twierdzi∏o, i˝ zainteresowanie repatriacjà jest
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wielkie i do kraju gotowych jest wróciç 1500 osób. Tadeusz Kozub szyb-
ko przekona∏ si´, i˝ w rzeczywistoÊci gotowych do wyjazdu jest zaledwie
od stu do 150 osób62. 

Repatriacja poprzedzona zosta∏a rejestracjà, którà przeprowadzono
w Bejrucie od 27 wrzeÊnia do 10 paêdziernika 1946 r. O s∏abym zainte-
resowaniu akcjà Êwiadczy fakt, i˝ pierwszego dnia zarejestrowa∏y si´ 
na wyjazd zaledwie dwie osoby. W styczniu 1947 r. transportem z w∏o-
skiego obozu przejÊciowego w Cinecitta przyby∏a do Dziedzic pierwsza 
grupa 84 repatriantów z Libanu63. Tak˝e póêniej, gdy naciski 
UNRRA i IRO na opuszczenie Libanu sta∏y si´ coraz silniejsze, repa-
triacja rzadko by∏a wybierana przez uchodêców jako najlepsze 
rozwiàzanie. Wprawdzie jeszcze w poczàtkach 1947 r. Tadeusz Kozub
mia∏ nadziej´, i˝ akcja repatriacyjna ruszy z miejsca, dzi´ki szerszej ak-
cji propagandowej, ale nadzieje te nie ziÊci∏y si´. W marcu powsta∏ 
w Libanie prowizoryczny Komitet Repatriacyjny, stawiajàcy sobie za
cel organizowanie kolejnych grup zdecydowanych na powrót do kraju.
Wydawa∏ on w nak∏adzie 250 egzemplarzy biuletyn pod nazwà „Repa-
trianci z Libanu”, ale jego sprzeda˝ sz∏a s∏abo. W tej sytuacji jedyne co
kpt. Kozub mia∏ do zaproponowania swym zwierzchnikom, to „rzuciç
troch´ pieni´dzy na skaptowanie kilku osób z uchodêstwa, którzy sà ju˝
przygotowani, zapewniajàc im skromne utrzymanie i mo˝liwoÊç 
dalszych wa˝nych kontaktów”. Tego rodzaju metody, nie doÊç, ˝e 
nieskuteczne, ods∏aniajà bezradnoÊç Misji Repatriacyjnej w obliczu
wrogoÊci zdecydowanej wi´kszoÊci uchodêców wobec komunistów 
rzàdzàcych w Polsce i ich moskiewskich protektorów. Wed∏ug urz´do-
wych danych w 1948 r. repatriowa∏o si´ do Polski 205 osób, a w kolej-
nych dwóch latach64 odpowiednio 28 i 19. Proces emigracji Polaków
z Libanu trwa∏ d∏ugo, a˝ do 1950 r. SpoÊród obj´tych ewidencjà 
Delegatury MPiOS 5301 osób cywilnych, zdecydowana wi´kszoÊç, bo
a˝ 3562 osoby, wyjecha∏a do Wielkiej Brytanii, g∏ównie w ramach akcji
∏àczenia rodzin by∏ych wojskowych PSZ. Po kilkaset osób wyemigrowa-
∏o do Kanady, Australii i Argentyny. Do USA i kilku innych krajów
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Êwiata wyjecha∏o 211 osób. Powrót do Polski formalnie zadeklarowa∏o
∏àcznie ponad szeÊçset osób, ale w rzeczywistoÊci liczba repatriantów
nie przekracza∏a prawdopodobnie trzystu osób65. 

Skomplikowany problem stanowi∏a repatriacja Polaków z Indii.
TrudnoÊç sprawia∏ czynnik geograficzny, jak równie˝ skomplikowana
sytuacja wewn´trzna kraju, ogarni´tego rozszerzajàcym si´ ruchem wy-
zwoleƒczym, zagra˝ajàcym kolonialnej w∏adzy Anglików w tym ogrom-
nym kraju. Nie u∏atwia∏ sytuacji równie˝ fakt, i˝ w osiedlach indyjskich
przebywa∏a znaczna liczba sierot i osób doros∏ych, nie posiadajàcych
bliskich w PSZ, co do których nie wiedziano, jak nale˝y postàpiç. 

Tak jak w Afryce i na Ârodkowym Wschodzie, równie˝ w Indiach
prze∏omowym wydarzeniem w sytuacji polskich uchodêców by∏o wycofa-
nie uznania dla rzàdu polskiego na uchodêstwie przez mocarstwa anglo-
saskie. Tym samym rozwiàzaniu musia∏y ulec instytucje rzàdowe sprawu-
jàce kontrol´ i opiek´ nad uchodêcami, reprezentujàce ich interesy
wobec w∏adz kolonialnych w Indiach. Aby zapobiec wytworzeniu si´ nie-
bezpiecznej pró˝ni, powo∏ano Polski Komitet Opieki nad Uchodêcami
w Indiach, na którego czele stanà∏ Jerzy Litewski, by∏y urz´dnik Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych. Zwracajàc si´ do uchodêców na ∏amach
„Polaka w Indiach” stwierdzi∏: „Przed nami niepewne Jutro. JeÊli sytu-
acja polityczna ostatecznie ska˝e nas na przebywanie zagranicà, to po
mniej lub wi´cej d∏ugim jeszcze okresie pobytu w osiedlach, przysz∏oÊç
nasza, po rozwiàzaniu problemu Wojska i po∏àczeniu rodzin, b´dzie 
le˝a∏a w skupieniu uchodêstwa polskiego w jednym lub paru oÊrodkach
po∏o˝onych w krajach, których klimat i warunki miejscowe pozwolà na
spokojnà i twórczà prac´ gospodarczà i kulturalnà”66. Wyra˝one w tym
artykule przekonanie, i˝ wi´kszoÊç uchodêców nie wróci do kraju, by∏o
wynikiem realistycznej oceny nastrojów spo∏ecznych, majàcych swe êró-
d∏o w tragicznych prze˝yciach z lat 1939–1941. Podobnie rzecz przedsta-
wia∏a si´, jeÊli chodzi o zwiàzanie losu uchodêców z przysz∏ymi rozwiàza-
niami podj´tymi w stosunku do Polski Si∏ Zbrojnych. Dalekie od
realizmu by∏o jednak przypuszczenie, i˝ mo˝liwe b´dzie zachowanie
zwartych skupisk emigracyjnych na terenie innych krajów. 
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Wyrazem nadziei, jakie wiàzali uchodêcy, by∏ list Komitetu Uchodê-
ców z osiedla Valivade skierowane do gen. W∏adys∏awa Andersa. Uzna-
wali oni genera∏a opiekunem i reprezentantem swoich interesów. No-
we realia polityczne przesàdzi∏y jednak o tym, i˝ coraz mniej zale˝a∏o
od samych uchodêców i ogólniej czynników polskich na emigracji, a co-
raz wi´cej od w∏adz angielskich i organizacji mi´dzynarodowych.
W pierwszych miesiàcach po wojnie najwi´cej inicjatywy wykazywa∏y
w∏adze angielskie, zmierzajàce do szukania sposobu ograniczenia wy-
datków na utrzymanie polskich uchodêców. 

W koƒcu 1945 r. zlikwidowano obóz tranzytowy w Country Club 
w Karachi, a jego mieszkaƒców przeniesiono do innych osiedli polskich.
W pozosta∏ych skupiskach polskich, tj. Valivade, Balachadi i Panchgani,
zapanowa∏a niepewnoÊç. W miejscowej prasie zacz´∏y pojawiaç si´ publi-
kacje, których autorzy sugerowali szybkà repatriacj´ Polaków w Indiach.
W wychodzàcej w Lahore „Tribune” prezentowano poglàd, i˝ po zakoƒ-
czeniu wojny w Europie usta∏y przyczyny, dla których Polacy pozostawali
poza granicami kraju i powinni jak najszybciej si´ repatriowaç. 

Na pierwsze zasadnicze decyzje co do losu Polaków czekano do po∏o-
wy 1946 r. Z dniem 1 sierpnia finansowà odpowiedzialnoÊç za polskie osie-
dla w Indiach przej´∏a UNRRA. Poczàtkowo sàdzono, ̋ e zmiana ta b´dzie
polega∏a jedynie na innym sposobie dotowania osiedli i nie naruszy w ni-
czym dotychczasowej organizacji i poziomu ̋ ycia uchodêców. Sta∏o si´ jed-
nak inaczej. Rzàd w Delhi zosta∏ niemile zaskoczony decyzjà UNRRA
o refundowaniu w∏adzom indyjskim kosztów utrzymania Polaków, tylko
do wysokoÊci 5 funtów na osob´, co oznacza∏o, ˝e dotychczasowe wydatki
zostanà zredukowane w skali miesi´cznej o 6 tys. funtów szterlingów. Ko-
nieczne sta∏o si´ wi´c opracowanie programu oszcz´dnoÊciowego, który
zosta∏ zaprezentowany uchodêcom przez A.W.I. Webba, kierownika dzia-
∏u uchodêców przy rzàdzie indyjskim. W ogólnym zarysie polega∏ on na li-
kwidacji osiedli w Balachadi i Panchgani i przeniesieniu ich mieszkaƒców
do Valivade. Ponadto odwo∏ano wszystkie dzieci uczàce si´ w szko∏ach
oraz wstrzymano wyp∏at´ wynagrodzeƒ dla pracowników zatrudnionych
w osiedlach. Ostrze˝ono zarazem, i˝ w przypadku odmowy dalszego wyko-
nywania pracy przez pracowników dotàd op∏acanych z bud˝etu osiedla na-
stàpi likwidacja instytucji i placówek opiekuƒczych oraz oÊwiatowych67. 
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24 i 25 czerwca 1946 r. w Bombaju by∏y konsul Jerzy Litewski konferowa∏
z w∏adzami brytyjskimi i miejscowymi o zbli˝ajàcej si´ likwidacji osiedli
polskich w Indiach. Wkrótce administracja Valivade poinformowa∏a, i˝ to
najwi´ksze osiedle zlikwidowane zostanie w ciàgu 3–5 miesi´cy. Rodziny
wojskowe mia∏y wyjechaç do Anglii, a reszta mia∏a byç przeniesiona do
któregoÊ z dominiów brytyjskich. W gr´ wchodzi∏y Kanada, Australia i No-
wa Zelandia. Starosta osiedla Roman Dusza sugerowa∏ nawet, i˝ owe
przeniesienie obejmie nie tylko ludzi, ale równie˝ wyposa˝enie obozu. Nie
rozwa˝ano natomiast szerzej mo˝liwoÊci masowej repatriacji. Wprawdzie
powsta∏y w Valivade Komitet Zjednoczenia Polskiego reprezentowany
przez W. Jankowskiego i F. Tkaczyka, w piÊmie do konsulatu polskiego
w Londynie ocenia∏ liczb´ pragnàcych powróciç do kraju na 30–40 proc.
ale nikt chyba nie wierzy∏ w realnoÊç tej oceny68.

UNRRA rozpocz´∏a równie˝ naciski na w∏adze polskie w Warsza-
wie, aby przyspieszy∏y repatriacj´. Pose∏ Kuligowski, pe∏niàcy po od-
wo∏aniu Seƒczuka funkcj´ szefa misji repatriacyjnej w Kairze, zdecy-
dowa∏ w tej sytuacji delegowaç do Indii Mari´ Burakiewicz,
urz´dniczk´ poselstwa69. Przebywa∏a ona w Indiach do lutego 1947 r.,
ale nie osiàgn´∏a wi´kszych sukcesów w akcji repatriacyjnej. Do cza-
su opuszczenia przez nià Indii do Polski uda∏ si´ tylko jeden transport
w liczbie 156 osób. Drugi, liczàcy dziewi´çdziesiàt osób, oczekiwa∏
w Bombaju na statek do Europy. Maria Burakiewicz t∏umaczy∏a nik∏e
wyniki repatriacji zdecydowanie niech´tnym stosunkiem duchowieƒ-
stwa cieszàcego si´ w osiedlu Valivade du˝ym autorytetem. 
Jej zdaniem jedynie najstarszy z ksi´˝y, Darlinger, zach´ca∏ uchodê-
ców do powrotu do kraju, podczas gdy pozostali byli temu przeciwni.
Wp∏ywom ks. Pluty przypisywa∏a fakt, i˝ dzieci z sierociƒca nie chcia-
∏y s∏yszeç o powrocie do Polski. Negatywnie ocenia∏a równie˝ wp∏yw
Wandy Dynowskiej, przebywajàcej w Indiach od kilkunastu lat i po-
siadajàcej kontakty na wysokich szczeblach administracji kolonialnej
i w elitach hinduskich, tak˝e w otoczeniu Ghandiego i Nehru. Praw-
dopodobnie to w∏aÊnie ona by∏a inicjatorkà spotkania delegacji
uchodêców z Valivade z Nehru, podczas którego mieli otrzymaç za-
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pewnienie, i˝ mogà pozostaç tymczasowo w Indiach, chocia˝ nie po-
winni traktowaç Indii jako miejsca sta∏ego osiedlenia70. 

Do kraju transport repatriantów z Indii wyruszy∏ w poczàtkach
grudnia 1946 r. na pok∏adzie statku „Strathaver”. Do Neapolu dotar∏
on 1 stycznia 1947 r. i zosta∏ skierowany do obozu przejÊciowego w Ci-
necitta. Stàd 18 stycznia wyruszy∏ drogà kolejowà do Polski. W Dziedzi-
cach na granicy polsko-czechos∏owackiej zameldowa∏o si´ ostatecznie
129 osób; nie wiadomo, co sta∏o si´ z resztà osób, które zadeklarowa∏y
ch´ç powrotu do kraju. Prawdopodobnie rozmyÊli∏y si´ i pozosta∏y we
W∏oszech71. 

Najpilniejszà sprawà wymagajàcà rozwiàzania by∏ niewàtpliwie los
sierot przebywajàcych w Indiach. Równie˝ tu ich opiekunowie dà˝yli
do zatrzymania dzieci na obczyênie. Rozmowy na temat przysz∏oÊci
osieroconych dzieci prowadzono ju˝ w koƒcu 1944 r. Biskup polowy
PSZ Józef Gawlina otrzyma∏ propozycj´ episkopatu amerykaƒskiego,
aby cz´Êç ch∏opców z Indii skierowaç do seminariów duchownych
w USA. W celu zorientowania si´ co do liczby ch´tnych do stanu 
duchownego w osiedlach indyjskich skierowano do wszystkich ksi´˝y
kapelanów osiedli okólnik z proÊbà o wybranie odpowiednich kandy-
datów. Ogó∏em zg∏oszono 75 ch∏opców, z których jednak cz´Êç od ra-
zu wyeliminowano z powodu zbyt m∏odego wieku. Co do reszty rozpo-
cz´to za∏atwianie formalnoÊci, które przeciàgn´∏y si´ do jesieni 1945 r.
W pierwszej grupie przygotowanej do wyjazdu znalaz∏o si´ 31 ch∏op-
ców z Valivade, Country Club Camp i Balachadi. D∏ugi szlak podró˝y
prowadzi∏ najpierw do Kalkuty, gdzie zaokr´towano ch∏opców na sta-
tek amerykaƒski „General M.B. Steward”, który op∏ynà∏ subkontynent
indyjski i przez Kana∏ Sueski, Morze Âródziemne i Atlantyk 
dotar∏ 24 listopada 1945 r. do Nowego Jorku. W porcie oczekiwa∏ 
na przybyszów rektor Seminarium Duchownego w Orchard Lake 
ks. Edward Szumal. Nast´pna grupa, z przeznaczeniem do Kolegium
Âw. Franciszka w Cedar Lake (Indiana), wyruszy∏a do Ameryki latem
1947 r. Dotar∏a przez Pacyfik do San Francisco, a stamtàd autobusem
do Chicago. Tu odby∏y si´ uroczystoÊci powitalne z udzia∏em przedsta-
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wicieli Rady Polonii Amerykaƒskiej, Zwiàzku Narodowego Polskiego
i duchowieƒstwa72.

Nadzieja na dalszà pomoc Polonii w rozwiàzywaniu problemów przy-
sz∏oÊci polskich dzieci w Indiach sta∏a si´ powodem wyjazdu do USA 
ks. Franciszka Pluty, komendanta osiedla w Balachadi. Przyby∏ on do
Chicago w poczàtkach czerwca 1946 r. i z miejsca rozpoczà∏ usilne za-
biegi o sprowadzenie do Ameryki sierot z obozów indyjskich. Dowodzi∏
swym rozmówcom, i˝ istnieje realna groêba wywiezienia dzieci do
Zwiàzku Sowieckiego, jako ˝e formalnie pochodzà z obszarów, które
zosta∏y anektowane przez Kreml ju˝ w 1939 r. Jedyny ratunek widzia∏
w szybkiej i masowej akcji wystawiania przez obywateli amerykaƒskich
indywidualnych affidavitów, które mog∏yby staç si´ podstawà do uzyska-
nia prawa pobytu dla oko∏o siedmiuset osób. Zdo∏a∏ swymi projektami 
zainteresowaç spore grono osób, w wyniku czego powo∏ano Komitet 
Pomocy Sierotom Polskim w Indiach, najpierw pod przewodnictwem 
E. Paradziƒskiej, a póêniej Franciszki Dymek. O sprawach zwiàzanych
ze sprowadzeniem dzieci do USA pisano du˝o w polonijnej prasie.

Apele ks. Pluty odnios∏y jednak tylko cz´Êciowy skutek. Do Stanów
Zjednoczonych wyjecha∏a jedynie niewielka cz´Êç polskich sierot z In-
dii. Na prze∏omie lutego i marca 1947 r. do San Francisco przyby∏a ko-
lejna grupa pi´çdziesi´ciu ch∏opców z Indii. Do masowej ewakuacji sie-
rot z Indii jednak nie dosz∏o.

W koƒcu 1946 r. przeprowadzono zapowiadanà wczeÊniej likwida-
cj´ osiedla sierot w Balachadi i oÊrodka leczniczo-wypoczynkowego
w Panchgani. W jej wyniku blisko 450 osób przeniesiono do Valivade,
podnoszàc ogólnà liczb´ mieszkaƒców do oko∏o 5 tys. osób. Nadal nie
zapad∏y jednak decyzje co do dalszych losów osiedla, chocia˝ wprowa-
dzano coraz to nowe zmiany w zasadach jego finansowania. Z poczàt-
kiem lipca 1947 r. UNRRA przesta∏a zasilaç bud˝et osiedla. Wywo∏a∏o
to fal´ domys∏ów na temat najbli˝szych posuni´ç w∏adz brytyjskich.

Poczàtkowo, w odpowiedzi na interwencje przedstawicieli osiedla,
Brytyjczycy nie byli w stanie wyjaÊniç, czy osiedle ponownie b´dzie 
finansowane przez Londyn, czy te˝ przejdzie na utrzymanie IRO. Co
najwa˝niejsze, zapewniono jednak Polaków, ˝e nie zostanà pozostawie-
ni sami sobie, a wyjazd rodzin wojskowych do Anglii nastàpi niebawem.
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Ostatecznie Valivade znalaz∏o si´ pod opiekà IRO, a do osiedla
przyby∏ przedstawiciel tej organizacji Peter Nielsen. Mieszkaƒcom
osiedla oznajmiono, i˝ do koƒca 1948 r. wszystkie rodziny wojskowe
wyjadà z Indii. Zapowiedê wyjazdu do Europy znalaz∏a rych∏o potwier-
dzenie w informacjach nap∏ywajàcych z Londynu. Og∏oszono tam, i˝ do
koƒca 1947 r. do Wielkiej Brytanii wyjedzie 17 tys. cz∏onków polskich
rodzin wojskowych. PoÊpiesznie zacz´to przygotowywaç listy transpor-
towe. Pierwsza grupa, liczàca 960 osób, odp∏yn´∏a w koƒcu sierpnia
1947 r. na statku „Empire Brent”. Do Anglii statek dotar∏ 25 wrzeÊnia.
Po wyokr´towaniu w Southamton, Polaków przewieziono do „Possin-
gworth West Camp, Sussex”, gdzie przeprowadzono rejestracj´ przyby-
szów. Drugi transport, liczàcy 972 osoby, wyjecha∏ z Valivade mi´dzy
4 a 6 listopada 1947 r., a kolejne grupy na prze∏omie 1947 i 1948 r. Ogó-
∏em na Wyspy Brytyjskie trafi∏o oko∏o 3 tys. uchodêców z Indii73. Na
miejscu pozosta∏o zaledwie kilkaset osób, które nie kwalifikowa∏y si´
do wyjazdu, gdy˝ nie posiada∏y bliskich krewnych wÊród by∏ych ˝o∏nie-
rzy Polskich Si∏ Zbrojnych74.

W koƒcu lutego 1948 r. likwidacja osiedla wesz∏a w stadium koƒco-
we. Ostatnia grupa uprawnionych do wyjazdu do Wielkiej Brytanii od-
p∏yn´∏a na statku „Asturias”. Wi´kszoÊç z pozosta∏ych jeszcze w Indiach
osób, skierowano statkiem „General Steward” do osiedli polskich
w Afryce Wschodniej. Ostateczny bilans repatriacji do Polski zamknà∏
si´ liczbà 473 osób. Do Kanady i Australii, wyjecha∏o na podstawie in-
dywidualnych zaproszeƒ 280 osób. Na miejscu pozosta∏o tylko 150 osób
z ks. Antonim Jankowskim, ostatnim prezesem Zjednoczenia Polaków
w Indiach. I oni wkrótce opuÊcili Indie wyje˝d˝ajàc do Libanu75.

Problem repatriacji Polaków z Nowej Zelandii pojawi∏ si´ ju˝ w mo-
mencie wyjazdu dzieci na Antypody. Przypomnijmy, i˝ wyjazd do No-
wej Zelandii nastàpi∏ jesienià 1944 r., gdy na ziemiach polskich dzia∏a∏
ju˝ PKWN, uzurpujàcy sobie uprawnienia suwerennego rzàdu polskie-
go. Protestowa∏ on przeciwko wysy∏aniu sierot do tak odleg∏ego kraju
argumentujàc, i˝ w zwiàzku z uwolnieniem spod okupacji niemieckiej
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znacznej cz´Êci ziem polskich otwierajà si´ mo˝liwoÊci repatriacji.
W Êlad za protestami w∏adz Polski Ludowej nie sz∏a jednak czynna ak-
cja. W odró˝nieniu od Bliskiego Wchodu i Afryki uznano, i˝ wysy∏anie
na Antypody specjalnej misji repatriacyjnej nie ma sensu, gdy˝ b´dzie
bardzo kosztowne, a wyniki mogà byç wi´cej ni˝ skromne. ÂwiadomoÊç
komplikujàcej si´ sytuacji prawnej obywateli polskich na obczyênie
mia∏ konsul polski w Wellington Antoni K. Wodzicki. W drodze kore-
spondencji dyplomatycznej próbowa∏ on wyjaÊniç niektóre problemy,
pytajàc zwierzchników, jak powinien post´powaç w przypadku pojawie-
nia si´ nadchodzàcych z kraju ˝àdaƒ powrotu dzieci. WàtpliwoÊci kon-
sula okaza∏y si´ w pe∏ni uzasadnione, gdy˝ zaledwie w kilka miesi´cy po
przybyciu uchodêców do Nowej Zelandii, zakoƒczy∏a si´ wojna w Eu-
ropie, a wkrótce wielkie mocarstwa Zachodu wycofa∏y swe uznanie dla
rzàdu polskiego w Londynie76.

Na krótko przed zakoƒczeniem wojny, przewidujàc zbli˝ajàce si´
komplikacje natury prawnej, Sàd Najwy˝szy Nowej Zelandii zatwier-
dzi∏ Komitet Opiekuƒczy, który mia∏ odtàd decydowaç o dalszych lo-
sach sierot. W sk∏ad komitetu wesz∏o osiem osób, w tym trzech Nowo-
zelandczyków (J.M. Riddiford, J.P. Kavanagh, W.A. Jacques) oraz
pi´cioro Polaków (M. Wodzicka, O. Sygiercz, E. Czochaƒska, M. Wil-
niewczyc, J.K. Âledziƒski). Przewodniczàcym wybrano duchownego
z archidiecezji wellingtoƒskiej Johna Patrica Kavanagha77. 

Niewàtpliwie najpowa˝niejsze reperkusje nios∏o za sobà wycofanie
uznania dla rzàdu polskiego przez USA i Wielkà Brytani´, w Êlad których
podà˝y∏a Nowa Zelandia. Oznacza∏o to zakoƒczenie misji Konsulatu
Generalnego RP w Wellington i delegatur MWRiOP oraz MPiOS.
Wkrótce potem, 10 lipca Jan Âledziƒski, dotychczasowy szef obu delega-
tur, zwo∏a∏ odpraw´ w Pahiatua, na której przedstawi∏ sytuacj´ i poprosi∏
zebranych o udzielenie mu pe∏nomocnictw do wyst´powania wobec
w∏adz nowozelandzkich w imieniu ju˝ nie rzàdu polskiego, a Polaków
przebywajàcych w Nowej Zelandii. Podj´to wówczas decyzj´ o wy∏onie-
niu w wyborach Rady Obozu, która mia∏a wspó∏pracowaç z by∏ym dele-
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gatem i umocniç jego stanowisko w rozmowach z miejscowymi w∏adza-
mi. Jak si´ wydaje, nie zdawano sobie jeszcze wówczas w pe∏ni sprawy
z wszystkich nast´pstw os∏abienia pozycji rzàdu londyƒskiego. Âledziƒski
sàdzi∏, i˝ nadal b´dà stamtàd p∏yn´∏y fundusze na utrzymanie osiedla,
nosi∏ si´ nawet z projektami zakupu w Nowej Zelandii du˝ej farmy, na
której mog∏yby osiedliç si´ dzieci. 

RzeczywistoÊç okaza∏a si´ jednak du˝o trudniejsza ni˝ poczàtkowo
przypuszczano. Na odprawie w po∏owie sierpnia 1945 r. Jan Âledziƒ-
ski zawiadomi∏, i˝ kierownictwo opieki spo∏ecznej rzàdu RP w Londy-
nie nakaza∏o reorganizacj´ oÊrodka w Pahiatua „na zasadzie samowy-
starczalnoÊci”. Oznacza∏o to odci´cie dop∏ywu pieni´dzy z Londynu
i skazywa∏o Polaków w obozie ca∏kowicie na ∏ask´ w∏adz w Welling-
ton. Wkrótce okaza∏o si´, i˝ dotychczasowy przedstawiciel polskich
uchodêców nie mo˝e dojÊç do porozumienia w sprawie dalszego losu
Polaków, nie tylko z nowym oficerem ∏àcznikowym, którym po odej-
Êciu Foxleya zosta∏ mjr Finney, ale równie˝ z premierem Fraserem.
Mi´dzy reprezentantem ludnoÊci polskiej a premierem dosz∏o do 
powa˝nych nieporozumieƒ, które zakoƒczy∏y si´ odejÊciem Âledziƒ-
skiego. Na jego miejsce mianowano Szcz´snego Zaleskiego przeby-
wajàcego w Afryce, ale do czasu jego przybycia w poczàtkach kwiet-
nia 1946 r. opiek´ nad m∏odzie˝à sprawowa∏a Komisja Tymczasowa
z udzia∏em ks. M. Wilniewczyca, S. Surynta i R. ¸aszkiewicza. 
OczywiÊcie nie mo˝na by∏o zwlekaç z rozwiàzaniem najwa˝niejszych
problemów bytowych mieszkaƒców obozu w Pahiatua. W porozumie-
niu z rzàdem polskim w Londynie w∏adze nowozelandzkie przej´∏y
pieniàdze znajdujàce si´ na kontach Delegatury MPiOS, przeznaczo-
ne na cele polskiego szkolnictwa, i odtàd Nowozelandczycy regulowa-
li nie tylko rachunki za utrzymanie i wy˝ywienie mieszkaƒców osiedla,
ale równie˝ wyp∏acali pobory nauczycielom i reszcie personelu,
a dzieciom „kieszonkowe”.

Premier P. Fraser podczas kolejnej wizyty w obozie zapewni∏ Pola-
ków, i˝ ci spoÊród nich, którzy zechcà powróciç do kraju, uzyskajà 
pomoc ze strony jego rzàdu, a zdecydowani na zamieszkanie w Nowej
Zelandii mogà liczyç na pomoc w znalezieniu pracy i zdobyciu 
wykszta∏cenia. By∏a to bardzo wa˝na deklaracja, otwierajàca przed
uchodêcami pomyÊlne perspektywy ˝ycia w Nowej Zelandii. Trzeba
stwierdziç, i˝ by∏a to chyba najbardziej hojna oferta, z jakà spotkali si´
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po zakoƒczeniu wojny polscy uchodêcy cywilni. Zazwyczaj miejscowe
w∏adze traktowa∏y ich jako ucià˝liwych cudzoziemców, którzy obcià˝a-
jà bud˝ety przeznaczone na wydatki socjalne, a dodatkowo sà êród∏em
problemów politycznych na arenie mi´dzynarodowej. 

Nowa Zelandia zdecydowa∏a si´ przyjàç uchodêców na sta∏e i pomóc
im w adaptacji, ale droga do pe∏nego sukcesu w tym zakresie by∏a us∏a-
na trudnoÊciami. Przede wszystkim cz´Êç Polaków nie by∏a zdecydowa-
na, co czyniç dalej. Po krótszych lub d∏u˝szych wahaniach cz´Êç osób do-
ros∏ych, w tym dwanaÊcie nauczycielek z siedmiorgiem dzieci wyjecha∏o
do kraju. Repatriowano te˝ oko∏o trzydzieÊci dzieci, które mia∏y rodzi-
ców w Polsce. Kilkoro dzieci po∏àczy∏o si´ z rodzinami w Anglii i Afry-
ce. Do Libanu, a potem do Polski, wyjecha∏ równie˝ ks. Wilniewczyc. Je-
go miejsce jako kierownika duszpasterstwa dla Polaków zajà∏ by∏y
kapelan Prezydenta RP ks. dr Broel Plater, który z czasem zosta∏ mia-
nowany rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Nowej Zelandii. Ogrom-
na wi´kszoÊç uchodêców pozosta∏a jednak w Nowej Zelandii na sta∏e.
Wprawdzie w koƒcu 1946 r. przyby∏a do Wellington pani ˚ebrowska,
wys∏anniczka rzàdu w Warszawie, ale nie prowadzi∏a ona szerszej akcji
repatriacyjnej, zadowalajàc si´ tylko pobie˝nym rozpoznaniem warun-
ków, w jakich ˝yli Polacy, po czym powróci∏a do kraju. 

Likwidacja obozu w Pahiatua dokonywa∏a si´ stopniowo. W lutym
1946 r. wyjecha∏o z obozu trzynaÊcie dziewczàt i pi´ciu ch∏opców, któ-
rzy udali si´ do konwentów katolickich. Wyjecha∏a równie˝ grupa m∏o-
dzie˝y przeznaczona do nauki rzemios∏a. 1 sierpnia zlikwidowano gim-
nazjum w Pahiatua, a jego dotychczasowi uczniowie rozjechali si´ do
konwentów. Os∏abieniu uleg∏a z czasem opieka czynników polskich
nad dzieçmi i m∏odzie˝à. 2 wrzeÊnia 1946 r. zmar∏ nagle Szcz´sny Zale-
ski, który nieoficjalnie reprezentowa∏ rzàd polski w Londynie. Jego
obowiàzki przej´∏a ˝ona Elliner Zaleska, która jako etatowa pracowni-
ca departamentu edukacji rzàdu Nowej Zelandii pe∏ni∏a a˝ do 1956 r.
funkcje urz´dnika do spraw polskich. 

13 kwietnia 1949 r. osiedle polskie w Pahiatua zosta∏o ostatecznie
rozwiàzane, a jego ostatni mieszkaƒcy (45 ch∏opców i 45 dziewczàt)
stopniowo wtapiali si´ w ˝ycie spo∏eczeƒstwa Nowej Zelandii. Przez kil-
ka nast´pnych lat prowadzono jeszcze odr´bne bursy dla polskiej m∏o-
dzie˝y w Wellington i Auckland. Sprzyja∏y one stopniowej adaptacji
m∏odzie˝y w szko∏ach i ˝yciu codziennym, pozwala∏o te˝ zachowaç kon-

275

01 uchodzcy  12/8/03  9:59  Page 275



takt z kulturà i j´zykiem polskim78. Burs´ m´skà w Wellington zorgani-
zowanà przy pomocy tamtejszej diecezji katolickiej prowadzi∏y poczàt-
kowo dwie polskie urszulanki, które przyby∏y tam z Pahiatua. W grud-
niu 1947 r. zakonnice przekaza∏y burs´ m´skà personelowi Êwieckiemu,
i wsparte przez trzy urszulanki przyby∏e z Francji, zorganizowa∏y burs´
dla dziewczàt. Bursa „Ngaroma” powsta∏a dzi´ki funduszom i pomocy
prze∏o˝onego diecezji Dunadin ks. biskupa Kavanagh oraz dotacji rzà-
du nowozelandzkiego w wysokoÊci 15 tys. funtów. Pomocy finansowej
udzieli∏ równie˝ Delegat Apostolski msg Panico. W bursie przebywa∏o
stale oko∏o osiemdziesi´ciu dziewczàt, a w okresach wakacyjnych i pod-
czas Êwiàt liczba jej mieszkaƒców zwi´ksza∏a si´ do stu osób. W nast´p-
nych latach liczba dziewczàt stopniowo zmniejsza∏a si´, w miar´ jak do-
rasta∏y, usamodzielnia∏y si´ zawodowo i wychodzi∏y za mà˝. W okresie
do 1956 r. 118 dziewczàt za∏o˝y∏o w∏asne rodziny, z czego 71 zawar∏o
zwiàzki ma∏˝eƒskie z Polakami, 35 wysz∏o za Nowozelandczyków, resz-
ta za emigrantów z ró˝nych krajów europejskich. W 1956 r. w bursie
przebywa∏o jeszcze 35 Polek w wieku powy˝ej 15 lat oraz dwanaÊcioro
dzieci w przedziale wieku 8–12 lat, a ponadto kilka osób starszych79. 

Sprawa likwidacji osiedli polskich uchodêców mia∏a równie˝ aspekt
finansowy. Jak ju˝ wspomniano, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone
udzieli∏y rzàdowi polskiemu na uchodêstwie kredytów na funkcjonowa-
nie administracji cywilnej i pokrycie kosztów utrzymania uchodêców.
By∏o oczywiste, ˝e rzàd „londyƒski” nie by∏ w stanie ich sp∏aciç, gdy˝ po
wojnie nie wróci∏ do kraju. W tej sytuacji podj´te przezeƒ zobowiàza-
nia przesz∏y na Tymczasowy Rzàd JednoÊci Narodowej utworzony
w Warszawie, który zosta∏ uznany przez wszystkie mocarstwa koalicji
antyhitlerowskiej. Najwa˝niejszà sprawà by∏o uregulowanie d∏ugu wo-
bec Wielkiej Brytanii, która dêwiga∏a w latach wojny g∏ówny ci´˝ar
utrzymania polskich uchodêców. 

Rokowania w tej sprawie ciàgn´∏y si´ d∏ugo i by∏y trudne. 23 kwiet-
nia 1946 r. Foreign Office przes∏a∏a do Ambasady RP w Londynie 
not´ zawierajàcà propozycj´ za∏atwienia sprawy wzajemnych rozliczeƒ
finansowych. W cz´Êci dotyczàcej d∏ugów cywilnych okreÊlono ich 
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wysokoÊç na 32 mln funtów szterlingów, z czego 26 mln wydatkowanych
w okresie do 5 lipca 1945 r. i dalsze 6 mln ju˝ po wycofaniu uznania dla
rzàdu polskiego na uchodêstwie. Brytyjczycy, rozumiejàc k∏opoty finan-
sowe powojennej Polski, gotowi byli zrezygnowaç z cz´Êci tych pieni´-
dzy, domagali si´ jednak, aby Polacy wyp∏acili natychmiast 3 mln fun-
tów w z∏ocie, a kwot´ 10 mln funtów sp∏acili w rocznych ratach
w przeciàgu 15 lat, przy czym przez pierwsze 5 lat obowiàzywa∏oby mo-
ratorium. Londyn rezygnowa∏ równie˝ z nale˝nych mu odsetek.

Strona polska przyj´∏a te warunki i zosta∏y one zapisane w polsko-
-brytyjskiej umowie regulujàcej zaleg∏e kwestie finansowe podpisanej
w Londynie 24 czerwca 1946 r. Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych
nastàpi∏a jednak rok póêniej 19 czerwca 1947 r. Dopiero po tym fakcie
w∏adze polskie przekaza∏y Brytyjczykom 3 mln funtów w z∏ocie80.

Repatriacja do Polski obj´∏a tylko niewielki odsetek polskich rodzin
wojskowych, które opuÊci∏y Zwiàzek Sowiecki razem z armià gen. W∏a-
dys∏awa Andersa. Wskazano ju˝ na g∏ówne przyczyny tego stanu rzeczy,
wynikajàce z uwarunkowaƒ geopolitycznych, a zw∏aszcza decyzji podj´-
tych w Ja∏cie, które uniemo˝liwia∏y powrót uchodêcom do ich rodzin-
nych domów. Nale˝y jednak stwierdziç, i˝ odpowiedzialnoÊç za unie-
mo˝liwienie uchodêcom powrotu do Polski ponosi tak˝e rzàd
w Warszawie. W∏adze Polski Ludowej nie kry∏y swego rozczarowania
przebiegiem akcji repatriacyjnej ludnoÊci polskiej przebywajàcej w kra-
jach Zachodu. W poczàtkach sierpnia 1949 r. na odbywajàcym si´ w Ge-
newie posiedzeniu jednej z komisji spo∏ecznej Rady Ekonomiczno-Spo-
∏ecznej ONZ, poÊwi´conym sprawozdaniu z dzia∏alnoÊci IRO,
delegatka Polski Kormanowa ostro krytykowa∏a dzia∏alnoÊç tej organi-
zacji, zarzucajàc jej, ˝e prowadzi do sytuacji, i˝ „uchodêcy nie majà mo˝-
liwoÊci pokonaç przeszkód, które stawia im si´, gdy wyra˝à ˝yczenie po-
wrotu do Polski”. Wtórowa∏ jej delegat sowiecki, który zarzuca∏ IRO
werbowanie taniej si∏y roboczej dla krajów zachodniej Europy i Amery-
ki, zamiast pomagania w repatriacji obywateli krajów wschodnioeuro-
pejskich. Nic dziwnego zatem, ˝e delegacja Polski, tak jak delegacje
Zwiàzku Sowieckiego i Bia∏orusi, g∏osowa∏a za odrzuceniem sprawoz-
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dania dyrektora generalnego IRO81. Rzàd polski formalnie popiera∏ re-
patriacj´ i czyni∏ znaczne wysi∏ki organizacyjne w tym kierunku, jedno-
czeÊnie swà politykà wewn´trznà i stosunkiem do Polaków przebywajà-
cych na obczyênie tworzy∏ przeszkody, które okazywa∏y si´ nie do
pokonania. Przede wszystkim fatalny efekt musia∏a powodowaç repre-
syjna polityka komunistów wobec Êrodowisk niepodleg∏oÊciowych,
o czym wieÊci dociera∏y do skupisk emigracyjnych. ˚adna propaganda
repatriacyjna nie mog∏a byç skuteczna w sytuacji, gdy trwa∏y masowe
aresztowania i deportacje na wschód dzia∏aczy niepodleg∏oÊciowych
i ˝o∏nierzy Armii Krajowej przeprowadzane tak przez rodzimy aparat
terroru (Ministerstwo Bezpieczeƒstwa Publicznego), jak i sowieckie
NKWD. Nie uda∏o si´ ukryç te˝ faktu, i˝ w kraju panuje komunistyczna
dyktatura, a prawa obywatelskie sà nagminnie gwa∏cone. Nie mniej
istotna by∏a równie˝ nasilajàca si´ presja w∏adz w dziedzinie ekonomicz-
nej. Groêba „ko∏chozów” i rozprawy z prywatnà przedsi´biorczoÊcià by-
∏a obecna w ÊwiadomoÊci Polaków od pierwszych dni po wkroczeniu na
ziemie polskie Armii Czerwonej, a z biegiem czasu stawa∏a si´ coraz
bardziej realna.

Powa˝ne obawy musia∏a budziç bezpardonowa kampania propagan-
dowa komunistów skierowana przeciwko gen. W∏adys∏awowi Anderso-
wi. By∏ on uwa˝any przez wi´kszoÊç ˝o∏nierzy II Korpusu i uchodêców
cywilnych za wybawc´ z ràk sowieckich oprawców, cz∏owieka, któremu
zawdzi´czajà ˝ycie. Propaganda w∏adz warszawskich przedstawiajàca
go niemal˝e jako zdrajc´ i faszyst´ nie mog∏a znaleêç pos∏uchu, budzi-
∏a natomiast refleksj´ nad rzeczywistymi intencjami w∏adz namawiajà-
cych uchodêców do powrotu. W tych warunkach nawet zr´czne posu-
ni´cia, w rodzaju zaproszenia do kraju przedstawicieli „Polonii
Afrykaƒskiej”, nie mog∏y daç spodziewanego efektu. Nale˝y przy tym
pami´taç, i˝ repatriacja Polaków z krajów pozaeuropejskich by∏a
z oczywistych przyczyn opóêniona i prowadzono jà w okresie, kiedy rze-
czywiste intencje rzàdzàcych Polskà komunistów – je˝eli ktoÊ móg∏
mieç od poczàtku jakieÊ z∏udzenia – sta∏y si´ jasne dla ka˝dego. Dodaç
trzeba jeszcze, i˝ wraz z eskalacjà „zimnej wojny” Polska stawa∏a si´
w coraz wi´kszym stopniu krajem izolowanym od Êwiata zewn´trznego,
gdzie przybysza z zagranicy, choçby by∏ Polakiem, traktowano podejrz-
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liwie, jako potencjalnego szpiega i wroga ustroju. Powa˝nym ogranicze-
niom podlega∏a równie˝ korespondencja. Fakt otrzymywania listów
z zagranicy budzi∏ zainteresowanie organów bezpieczeƒstwa, stawia∏
odbiorców listów i paczek w kr´gu osób podejrzanych o sprzyjanie wro-
giemu Zachodowi. Owa post´pujàca izolacja Polski od Zachodu mia∏a
równie˝ wp∏yw na losy emigrantów. Ci spoÊród nich, którzy wahali si´
i oczekiwali na wyjaÊnienie sytuacji w kraju, nabierali z czasem przeko-
nania, i˝ powrót do kraju jest wyborem ryzykownym. 

Wszystkie te opisane okolicznoÊci przesàdza∏y o pozostaniu na ob-
czyênie wielu tysi´cy polskich obywateli, którzy pierwotnie nie mieli za-
miaru emigrowaç. Sta∏o si´ to powodem wielu problemów, a cz´sto
i dramatów. Dzieci i m∏odzie˝ stosunkowo szybko adaptowa∏a si´ do
nowych warunków, poznajàc j´zyk, zdobywajàc kwalifikacje zawodowe.
Trudniej by∏o doros∏ym, którzy na ogó∏ nie wykorzystali okresu pobytu
w osiedlach uchodêczych do nauki j´zyków obcych. Gdy po opuszcze-
niu Indii czy Afryki znaleêli si´ w Anglii lub USA, stan´li przed trud-
noÊciami odnalezienia si´ w obcym Êrodowisku, gdzie osobom nie zna-
jàcym j´zyka i nie posiadajàcym przydatnego zawodu trudno by∏o
znaleêç prac´. Z drugiej strony przybycie do rozwini´tych krajów Za-
chodu stwarza∏o tym ludziom du˝e szanse awansu materialnego i cywi-
lizacyjnego. W ogromnej wi´kszoÊci potrafili z nich skorzystaç. 
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ZAKO¡CZENIE

Epopeja uchodêstwa polskiego ze Zwiàzku Sowieckiego nie zakoƒ-
czy∏a si´ szcz´Êliwym powrotem do Ojczyzny. Wi´kszoÊç mieszkaƒców
osiedli na Bliskim i Ârodkowym Wschodzie, w Afryce, Meksyku i No-
wej Zelandii pozosta∏a na obczyênie. Nie by∏ to wybór dobrowolny, ale
dramatyczna, wymuszona decyzja, u êróde∏ której le˝a∏y umowy ja∏taƒ-
skie, które pozbawi∏y uchodêców prawa powrotu do swych domostw na
Kresach Wschodnich.

Po likwidacji obozów i osiedli polskich wi´kszoÊç dawnych ich
mieszkaƒców skupi∏a si´ w Europie Zachodniej oraz Stanach Zjedno-
czonych i Kanadzie. Mniejsze grupy emigrowa∏y do niektórych krajów
Ameryki Po∏udniowej (Argentyna) oraz Australii. SpoÊród krajów,
gdzie istnia∏y obozy i osiedla, wi´ksze grupy ludnoÊci polskiej, zw∏asz-
cza dzieci, osiedli∏y si´ w Unii Po∏udniowej Afryki, Nowej Zelandii
i Meksyku. W ciàgu kilku powojennych dziesi´cioleci mia∏y miejsce
wtórne migracje, g∏ównie z krajów europejskich do USA, Kanady 
i Australii, czyli krajów, które prowadzi∏y stosunkowo liberalnà polity-
k´ emigracyjnà i gwarantowa∏y uchodêcom wysoki standard ˝ycia.

Rozproszeni po Êwiecie uchodêcy z czasem wroÊli w ˝ycie spo∏e-
czeƒstw krajów, w których przysz∏o im mieszkaç. Pokonali trudnoÊci 
j´zykowe, mozolnie zdobywali kwalifikacje, wspinali si´ po szczeblach
kariery zawodowej, niektórzy osiàgn´li autentyczny sukces. Ich dzieci
na ogó∏ otrzyma∏y wy˝sze wykszta∏cenie, w wielu przypadkach na 
czo∏owych uczelniach i zdoby∏y wysoki status spo∏eczny.

WroÊni´cie w ˝ycie kraju osiedlenia nie oznacza∏o jednak ca∏kowi-
tego zerwania z polskoÊcià. W angielskich, amerykaƒskich czy australij-
skich domach by∏ych mieszkaƒców Valivade, Tengeru czy Santa Rosa
kultywowane sà polskie tradycje, pieczo∏owicie przechowywane 
dokumenty, fotografie, harcerskie odznaki i inne pamiàtki z lat wojny.
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Polska ksià˝ka, prasa, p∏yty i kasety zajmujà wiele miejsca na pó∏kach
ich bibliotek. Nie pozostawali bierni wobec wydarzeƒ w kraju. Chocia˝
w okresie rzàdów komunistycznych odwiedzali Polsk´ rzadko, z uwagà
i sympatià obserwowali walk´ rodaków o pe∏nà suwerennoÊç, uczestni-
czyli w antykomunistycznych akcjach protestacyjnych, wspierali finan-
sowo opozycj´ oraz niezale˝ne inicjatywy kulturalne i naukowe.

Ârodowiska dawnych uchodêców ze Zwiàzku Sowieckiego podejmo-
wa∏y w ostatnich dziesi´cioleciach szereg ciekawych inicjatyw, tworzy∏y
w∏asne stowarzyszenia, organizowa∏y zjazdy, wydawa∏y okolicznoÊcio-
we publikacje. Po 1989 r. w zwiàzku z odzyskaniem przez Polsk´ pe∏ni
suwerennoÊci pog∏´biajà si´ zwiàzki pomi´dzy krajowymi Êrodowiska-
mi dawnych uchodêców a ich odpowiednikami zagranicznymi, a publi-
cyÊci i historycy w coraz wi´kszym stopniu biorà udzia∏ w dokumento-
waniu tego niezwyk∏ego rozdzia∏u w dziejach polskiego uchodêstwa.

Dawni mieszkaƒcy osiedli uchodêczych utworzyli na obczyênie kilka
stowarzyszeƒ spe∏niajàcych ró˝norodne funkcje spo∏eczne. W Chicago
powsta∏ Klub Santa Rosa, skupiajàcy dawnych mieszkaƒców meksykaƒ-
skiego osiedla, którzy po wojnie osiedlili si´ w aglomeracji Chicago.
Klub poczàtkowo koncentrowa∏ si´ g∏ównie na organizowaniu spotkaƒ
rocznicowych i Êwiàtecznych, a tak˝e potaƒcówek i innych imprez
o charakterze rekreacyjnym i rozrywkowym. W ostatnich latach klub
przejawia∏ sporà aktywnoÊç w zwiàzku z obchodami pi´çdziesiàtej rocz-
nicy powstania i likwidacji osiedla w Santa Rosa.

Inicjatywa zorganizowania obchodów rocznicy przyjazdu Polaków
do Santa Rosa wysz∏a od grupy Polaków mieszkajàcych od czasu wojny
na stale w Meksyku. Zawiàzali oni Komitet Organizacyjny pod prze-
wodnictwem Anny ˚arneckiej de Santos Burgoa. Komitet uzyska∏ 
poparcie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej, która czynnie w∏àczy∏a
si´ do prac przygotowawczych. W poczàtkach 1993 r. komitet wystoso-
wa∏ apel do Polaków w kraju i na Êwiecie, nawo∏ujàcy do w∏àczenia si´
do prac majàcych na celu uczczenie i upami´tnienie tego ma∏o znane-
go epizodu wojennych losów narodu polskiego. 

Obchody rocznicowe odby∏y si´ 2–3 lipca 1993 r. w Meksyku. Pierw-
szego dnia odby∏ si´ uroczysty bankiet w hotelu Fiesta Americana
w Leon, a nast´pnego dnia odby∏a si´ msza koncelebrowana przez 
biskupa Leon dr. Rafaela Garcia Gonzaleza w obecnoÊci gubernatora
stanu Guanajuato in˝. Carlosa Medina Plasencia, prezydenta miasta
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Elisae Martinez Pereza i chargé d’affaires Miko∏aja Wieremiejuka
z Ambasady RP w Meksyku. Po nabo˝eƒstwie nastàpi∏o ods∏oni´cie
i poÊwi´cenie tablicy pamiàtkowej na terenie dawnego osiedla uchodê-
ców. Aktu tego dokona∏ gubernator stanu Guanajuato, który w krótkim
przemówieniu powiedzia∏, i˝ naród meksykaƒski czerpie satysfakcj´
z faktu, ˝e móg∏ okazaç Polakom pomoc w tragicznych latach wojny.
W dalszej cz´Êci spotkania odby∏ si´ koncert pieÊni meksykaƒskich,
a ponadto rozdano nagrody laureatom konkursu wiedzy o Polsce prze-
prowadzonego wczeÊniej wÊród dzieci meksykaƒskich, wychowanków
sierociƒca prowadzonego przez salezjanów na terenie dawnego osiedla.

10 i 11 sierpnia 1996 r. odby∏y si´ w Chicago uroczyste obchody
pi´çdziesiàtej rocznicy likwidacji osiedla polskiego w Meksyku. G∏ównym
organizatorem by∏ Klub Santa Rosa, a zw∏aszcza grupa jego cz∏onków
skupiona wokó∏ Czes∏awa Sawko, znanego chicagowskiego przemys∏owca
i filantropa, niegdyÊ mieszkaƒca meksykaƒskiego osiedla. Centralnym
punktem uroczystoÊci by∏ bankiet w Starlight Inn w Schiller Park na
przedmieÊciach Chicago. Wzi´li w nim udzia∏ dawni mieszkaƒcy osiedla
i licznie zaproszeni goÊcie, wÊród których by∏ konsul meksykaƒski w Chi-
cago Leonardo Ffrench. W∏adze Rzeczypospolitej Polskiej reprezento-
wali: ambasador w Meksyku Joanna Koziƒska-Frybes oraz konsul Tade-
usz ̊ yliƒski z Konsulatu Generalnego RP w Chicago. Obecni byli czo∏owi
dzia∏acze polonijni, z prezesem Kongresu Polonii Amerykaƒskiej, preze-
sem Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego i prezeskà Zwiàzku
Polek w Ameryce. Wymienione organizacje polonijne w latach II wojny
Êwiatowej spieszy∏y z pomocà diasporze polskiej na ca∏ym Êwiecie, a z ich
szczodroÊci chyba w najwi´kszym stopniu korzystali w∏aÊnie Polacy
w Meksyku. Przebieg uroczystoÊci rocznicowych by∏ szeroko relacjonowa-
ny przez polonijnà pras´ w Chicago, spotka∏ si´ równie˝ z oddêwi´kiem
wÊród spo∏eczeƒstwa meksykaƒskiego tak w Meksyku, jak i w Chicago. 

Du˝à aktywnoÊç wykazywa∏a spo∏ecznoÊç dawnych mieszkaƒców
osiedli w Indiach. Z racji na ich znaczne rozproszenie powsta∏o kilka od-
r´bnych organizacji tak w Europie, jaki i Ameryce Pó∏nocnej. Na terenie
Kanady dzia∏a Ko∏o Polaków z Indii z siedzibà w Toronto. W Stanach
Zjednoczonych powsta∏o z kolei Ko∏o Ch∏opców z Polski, skupiajàce
m∏odzie˝ przyby∏à do polonijnych Zak∏adów Naukowych w Orchard 
Lake pod Detroit. W 1969 r. nastàpi∏a reorganizacja stowarzyszenia
i utworzenie bardziej sformalizowanej organizacji, wzorowanej na Êre-
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dniowiecznym zakonie rycerskim, pod nazwà Rycerze Dàbrowskiego.
Wprawdzie jej g∏ównym celem jest dzia∏alnoÊç filantropijna na rzecz
oÊrodka polonijnego w Orchard Lake oraz pomoc stypendialna dla pol-
skiej m∏odzie˝y studiujàcej w USA, ale podejmuje równie˝ przedsi´wzi´-
cia na rzecz dokumentowania losów Polaków na terenie Indii. Artyku∏y
dotyczàce tego zagadnienia ukazywa∏y si´ na ∏amach wydawanego przez
Rycerzy Dàbrowskiego periodyku „Nasza Droga”, a cz∏onkowie „zako-
nu” brali udzia∏ w organizowanych na terenie Orchard Lake zjazdach
dawnych uchodêców z indyjskich osiedli.

Ko∏o Polaków z Indii powsta∏o równie˝ w Wielkiej Brytanii, gdzie
trafi∏o po wojnie wielu mieszkaƒców Valivade oraz w Polsce. W 1998 r. 
doprowadzi∏o ono do wybudowania w Kolhapur pomnika upami´tnia-
jàcego pobyt uchodêców polskich na indyjskiej ziemi. W uroczystoÊciach
jego ods∏oni´cia poza dawnymi mieszkaƒcami osiedla Valivade wzi´li
udzia∏ przedstawiciele w∏adz indyjskich, polski konsul w Bombaju oraz
maharad˝a Chattrapati Shahu, wnuk w∏adcy Ksi´stwa Kolhapur, który
udzieli∏ Polakom goÊciny w latach wojny. Dodaç trzeba, ̋ e ju˝ wczeÊniej,
w kwietniu 1989 r. staraniem Towarzystwa Przyjaêni Polsko-Indyjskiej
oraz Klubu D˝amnagarczyków na budynku szko∏y w Balachadi umiesz-
czono tablic´ przypominajàcà pobyt polskich sierot.

Ostatnie lata przynios∏y szczególnie du˝o imprez organizowanych
przez dawnych mieszkaƒców osiedli uchodêczych. W Kanadzie odby∏ si´
zjazd „isfahaƒczyków”. W Polsce spotkali si´ po raz kolejny dawni
mieszkaƒcy osiedli indyjskich. Odby∏o si´ ogó∏em osiem zjazdów „afry-
kaƒczyków”, g∏ównie we Wroc∏awiu. Regionalne spotkania tej grupy
uchodêców odbywa∏y si´ nawet na Antypodach. Na kwiecieƒ 1993 r.
zwo∏ano w Oudtshoorn (Republika Po∏udniowej Afryki) spotkanie daw-
nych mieszkaƒców polskiego sierociƒca, które jednak z przyczyn nieza-
le˝nych od organizatorów nie dosz∏o do skutku. Rok 2002, w którym
przypada szeÊçdziesiàta. rocznica ewakuacji armii gen. Andersa i towa-
rzyszàcej jej ludnoÊci cywilnej, sta∏ si´ nast´pnà okazjà do spotkaƒ. 

Niezwyk∏a aktywnoÊç dawnych uchodêców przejawia si´ nie tylko
w organizowaniu rocznicowych spotkaƒ. Ka˝dego roku pojawiajà si´
nowe publikacje, w tym obszerne zbiory wspomnieƒ, albumy, a tak˝e
wydawane w ró˝nych j´zykach pami´tniki poszczególnych osób, które
pragnà w ten sposób swe niezwyk∏e prze˝ycia w Zwiàzku Sowieckim
i uchodêczych obozach „ocaliç od zapomnienia”.
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AAN – Archiwum Akt Nowych
AMP– Chicago – Archiwum Muzeum Polskiego 

w Ameryce, Chicago
AMSZ – Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych
DP – Dywizja Piechoty
EARA – East Africa Refugee Administration

(Administracja do Spraw Uchodêców we 
Wschodniej Afryce)

FO – Foreign Office (Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych Wielkiej Brytanii)

FRRO – Foreign Relief and Rehabilitation Operations
(Organizacja do Spraw Pomocy i Odbudowy dla 
Zagranicy)

GPR – Generalny Pe∏nomocnik ds. Repatriacji
HI – Hoover Institution on War, Revolution and Peace

(Instytut Hoovera do Spraw nad Wojnà, 
Rewolucjà i Pokojem)

IRO – International Refugee Organization (Mi´dzynaro-
dowa Organizacja Uchodêców)

ITC – Interim Treasury Committee for Polish Questions
(Tymczasowy Komitet Skarbu do Spraw Polskich)

MERRA – Middle East Relief and Refugee Administration
(Administracja do Spraw Pomocy i Uchodêców 
na Ârodkowym Wschodzie)

MIiD – Ministerstwo Informacji i Dokumentacji
MPiOS – Ministerstwo Pracy i Opieki Spo∏ecznej
MSZ – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
MWRiOP – Ministerstwo Wyznaƒ Religijnych i OÊwiecenia

Publicznego
NCWC – National Catholic Welfare Conference (Krajowa 

Katolicka Konferencja DobroczynnoÊci)

Badań nad Wojną,

Chicago



NIK – Najwy˝sza Izba Kontroli
NKWD – Narodnyj Komissariat Wnutriennich Die∏

(Ludowy Komisariat Spraw Wewn´trznych)
ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych
PCK – Polski Czerwony Krzy˝
PES – Polish Evacuation Staff (Sztab do Spraw 

Ewakuacji Polaków)
PKO – Polski Komitet Obywatelski
PKOJNwL – Polski Komitet Obywatelski JednoÊci Narodowej

w Libanie
PKWN – Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
PPS – Polska Partia Socjalistyczna
PRO – Public Record Office (Narodowe Archiwum 

Wielkiej Brytanii)
PSZ – Polskie Si∏y Zbrojne
PSWK – Pomocnicza S∏u˝ba Wojskowa Kobiet
PUR – Paƒstwowy Urzàd Repatriacyjny
RPA – Rada Polonii Amerykaƒskiej
SL – Stronnictwo Ludowe
SN – Stronnictwo Narodowe
TSIr – Towarzystwo Studiów Iraƒskich
UNRRA – United Nations Relief and Rehabilitation 

Administration (Administracja Narodów
Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy)

UPA – Unia Po∏udniowej Afryki
USS – United States Ship (Okr´t Stanów Zjednoczonych)
WO – War Office (Ministerstwo Spraw Wojskowych 

Wielkiej Brytanii)
YMCA – Young Men’s Christian Association

(ChrzeÊcijaƒskie Stowarzyszenie M∏odzie˝y 
M´skiej)

ZHP – Zwiàzek Harcerstwa Polskiego
ZNP – Zwiàzek Narodowy Polski
ZPA – Zwiàzek Polaków w Afryce
ZPnOP – Zespó∏ Pracy nad Odbudowà Polski
ZPwI – Zjednoczenie Polaków w Indiach
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Masindi 146, 150, 151, 160, 167,

168, 173
Mazabuka 137
Mazanderan 51
Mekka 99
Meksyk 7–9, 11, 20, 33, 89, 91,

104, 125, 139, 147, 177–195,
197–199, 202–204, 206–210,
212–218, 228–234, 257,
280–282

Melbourne 187, 189
Meru 149
Meszhed 15, 16, 39, 42, 62, 63, 72,

76, 87, 92
Mexico City 177, 178, 180, 184, 202
Michigan, stan 231
Michoacan 182, 192
Milwaukee 231
Mombasa 145, 150, 160, 240, 242,

249, 251, 252
Monze 137
Morelos 182
Morogoro 146, 150, 160, 162, 163
Moskwa 13, 15–17, 26, 29, 46, 49,

50, 63, 107, 241, 261,
Mossul 261
Mount Abu 128
Mozambik 137, 153, 246
Mpimpa 137

Nairobi 129, 140, 141, 143–146,
147, 148, 150, 151, 153, 160,
167, 169, 171, 172, 175, 176,
235, 237, 239, 240, 243, 249

Nakuru 151
Napier 220
Navanagar Ksi´stwo 96, 97, 104,

107
Neapol 246, 270
Niemcy (III Rzesza) 14, 51, 49, 50,

119, 163, 178, 227, 252
Niles 231
Njombe 149
Northam 252
Nowa Zelandia 7–9, 65, 91, 147,

187, 217–223, 224–226, 257,
269, 272–276, 280

nowogrodzkie województwo 161
Nowogródczyzna 159
Nowy Jork (miasto, stan) 20,199,

206, 229, 231, 270
Nowy Orlean 180
Nyabyeya 164
Nyasa (Malawi) 137, 139, 144, 153

Olsztyn 244
Opole 244
Orchard Lake 213, 270, 282, 283
Ottawa 20
Oudtshoorn 156, 158, 160, 167,

168, 173, 254, 255, 283

Qizil Ribat 52
Quetta 94, 98

Pahiatua 220, 222–227, 273–276
Pahlevi (Pahlewi, Pehlewi) 7, 17, 18,

20, 21, 34, 35, 37–41, 49, 52,
53, 58, 66, 68, 70, 71, 87, 163

Panchgani 111–113, 122, 126–128,
268, 271

Panhala 131
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Pakistan 99
Palestyna 52, 54, 74, 76, 83, 88, 91,

137, 161, 240, 257–259, 264
Panamski Kana∏ 186
Paricutin 211
Pary˝ 9, 178
Pensylwania 204, 231, 233
Persepolis 82
Perska Zatoka 50, 62, 72, 186
Pietermaritzburg 138, 167, 255
Pietropaw∏owsk 28
Podole 7
Polesie 7
poleskie województwo 161
Polish Lakes 171
Polska (Rzeczpospolita Polska) 8,

11–13, 19, 22, 23, 25, 31, 32,
42, 43, 48, 50, 52, 57, 64, 73,
77, 81, 85, 88, 96, 99, 112, 116,
119, 131, 141–145, 153, 160,
162, 173, 175, 176, 178, 180,
181, 194, 205, 213, 216,
226–228, 232, 234, 235,
237–239, 241, 244, 245, 250,
255, 257, 261, 264, 265, 267,
269, 270, 273, 275, 277, 279,
281–283

Polska Wschodnia (Kresy
Wschodnie) 7, 8, 30, 43, 84, 85,
159, 162, 176, 216, 234, 280

pomorskie województwo 161
Port Elizabeth 158
Port Said 259
Portugalia 54, 193
Possingworth West Camp 272
Poznaƒ 170, 244
poznaƒskie województwo 161, 162
Praga 49, 247
Pretoria 141, 154, 156, 254–256
Przylàdkowa Prowincja 138, 156
Puebla 182, 192
Puna 130

Rampur 97
Renetan 31
Reszt 49
Rodezja Po∏udniowa (Zimbabwe) 139,

141, 142, 145, 146, 152–154,
158, 160, 167, 173, 236, 242,
243, 247, 248, 250, 251, 255

Rodezja Pó∏nocna (Zambia) 136,
137, 139, 141, 142, 144, 145,
146, 150, 152–154, 156, 158,
160, 167, 168, 173, 236, 242,
248, 250, 251

Rongai 147, 151
Rosja 27, 29, 42, 43, 63, 69, 76, 78,

86, 88, 90, 96, 98, 108, 116,
117, 119, 125, 147, 163, 173,
190, 198, 218, 227, 237

Roului 262
Rumunia 83, 136, 277
Rusape 153, 160, 169, 247
Ruwenzori 171

Salamanca 193
Salisbury 141, 145, 160, 167, 243,

250
Samarakanda 28
samarakandzki okr´g 28
San Francisco 187–189, 198, 270,

271
San Jose de Parangeo 184, 185
San Juanico 184
San Pedro 187
San Vincente 184
Santa Anita Camp 190
Santa Anna del Conde 184
Santa Rosa 9, 32, 177, 184, 185,

189, 190–214, 227–233,
280–282

Saratow 28
Satara 94
Saugor 128
Schiller Park 282
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Silao 184
Sind 101
Solerno 252
Somali 140
Southampton 272
Spokojny Ocean (Pacyfik) 187, 270
stanis∏awowskie województwo 161
Stany Zjednoczone Ameryki Pó∏nocnej

(USA) 11, 20, 46, 49, 51, 55, 56,
139, 140, 170, 173, 179–190,
192, 195, 198, 203–206, 209,
210, 213–215, 228, 230–233,
235, 251, 253, 258, 265, 270,
271, 273, 276, 279, 280, 282, 283

Sto∏pce 61
Sudan 140
Sueski Kana∏ 249, 259, 261, 270
Suez 246
Sussex 272
Syberia 7, 12, 13, 43, 89, 259
Syktywar 28
Syria 93, 260
Szafrikan 31
Szczecin 244
Szkocja 23, 54,138
Szwajcaria 96
Szwecja 50

Êlàskie województwo 161
Ârodkowy Wschód 7, 10, 19, 22,

25, 53, 54,  67, 82, 103, 142,
184, 239, 267, 280

Âródziemne Morze 23, 53, 136,
246, 249, 259, 270

Tad˝ycka SRR 28
Tanga 145
Tanganika (Tanzania) 139–142,

145–147, 149, 150, 152, 154,
158, 160, 162, 163, 165–169,
234–236, 241–243, 248–252, 256

Tanganika jezioro 154

tarnopolskie województwo 159, 161
Taszkient 30
Teheran 10, 14–18, 21–24, 33–35,

38, 40, 41, 46, 48–65, 67, 69,
70–80, 82–84, 87, 89, 90, 92, 93,
103, 108, 120, 125, 138, 147,
153, 161, 222, 257–259, 261

Tengeru 80, 146, 148, 149, 151,
156, 160, 162–164, 167–169,
171, 173, 234, 241, 248, 250,
251, 256, 280

Tlalpan 234
Tokio 116
Toronto 282
Tosamaganga 150
Towarzystwa Wyspy 189
Trojes 184, 185
Tuna Canyon 187
Turcja 48, 50, 261
Turkmenia, Turkmeƒska SRR 14, 33

Uganda 139–142, 146, 147,
150–152, 158, 160, 163, 164,
167–169, 234, 236, 241,
248–250, 256

Unia Po∏udniowej Afryki (Republika
Po∏udniowej Afryki) 138, 139,
141, 152–156, 236, 242, 250,
254–256, 280

Uruapan 211
Uzbecka SRR 28, 51

Valivade 108–111, 113, 115, 122,
124–127, 130–134, 199, 250,
268–272, 280, 283

Valle de Santiago 185
Veracruz 182

Wabkent 31
Warszawa 8–11, 48, 77, 159, 161, 207,

216, 227–229, 235, 237–239, 241,
243, 252–254, 261, 264, 275–277
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warszawskie województwo 159, 161
Waszyngton 142, 177, 182–186, 

189, 193, 195, 201, 215, 216
Watykan (Stolica Apostolska) 63–65, 

252, 256
Wellington (miasto, archidiecezja) 

187, 217, 219, 220, 222, 225, 
273–276

Wenezuela 232
Wieliczka 170
Wielka Brytania (Imperium

Brytyjskie, Wyspy Brytyjskie) 13, 
20, 31, 45, 50, 51, 55, 78, 98, 
99, 119, 131, 139, 140, 161, 
176, 177, 185, 204, 209, 214, 
226, 229, 235, 238, 239,
248–250, 256, 260, 262, 264, 
265, 272, 273, 276

Wiktorii jezioro 150, 171
Wilno 81
wileńskie województwo 161
Wileńszczyzna 159
Wisconsin, stan 231
Władywostok 28
Włochy 18,140, 220, 246, 247, 

252, 264, 270
Wołyń 7

wołyńskie województwo 159, 161
Wood Dale 190
Woodville 220
Wrocław 244, 283
Wschód 80

Yusufabad 59

Zachód 8, 12, 90, 176, 215, 227, 
246, 248, 253, 279

Zahedab 16,
Zajendeh 65
Zakopane 109
Zambezja 142, 160
Zanzibar 163
Ziemie Odzyskane 227, 243, 244, 247
Zouk 262
Związek Sowiecki 7–20, 22–32, 36, 

40–43, 45, 46, 48–50, 52, 53,
62–64, 66, 68–71, 73, 77, 83–88, 
94, 95,107, 108, 116, 118, 119,
121, 123, 125, 138, 141, 144, 145,
151,152,155, 161, 163, 176, 177,
179, 181, 188, 201, 207, 213, 214,
217, 218, 224, 226, 229, 235, 237,
239, 244, 245, 248, 261, 271, 277,
280, 281, 283–257



WYKAZ TABEL

Tabela 1. Ewakuacja ludnoÊci cywilnej z Krasnowodzka do Pahlevi w okresie
od 10 sierpnia do 1 wrzeÊnia 1942 r.

Tabela 2. Rozmieszczenie ludnoÊci cywilnej ewakuowanej ze Zwiàzku Sowiec-
kiego (wed∏ug stanu z 1 listopada 1942 r.)

Tabela 3. Ewakuacja wojska i ludnoÊci cywilnej ze Zwiàzku Sowieckiego (ma-
rzec–wrzesieƒ 1942 r.)

Tabela 4. Harcerstwo polskie w Iranie (wed∏ug stanu z 1 lutego 1944 r.)

Tabela 5. Transporty morskie ludnoÊci polskiej z portu Khorramshahr w okre-
sie od 10 sierpnia 1942 r. do 1 grudnia 1943 r.

Tabela 6. Szkolnictwo polskie w Indiach wed∏ug stanu z 1 lutego 1946 r.

Tabela 7. LudnoÊç polska w Afryce Wschodniej i Po∏udniowej wed∏ug stanu
z 3 grudnia 1944 r.

Tabela 8. Uchodêcy polscy w Afryce wed∏ug miejsca zamieszkania przed wy-
buchem wojny.

Tabela 9. Transporty ludnoÊci polskiej do Wielkiej Brytanii w ramach Opera-
tion Polejump od listopada 1947 r. do listopada 1948 r.
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WYKAZ FOTOGRAFII

1. Dzieci polskie w Teheranie, 1942 r. (Zbiory Wiktora Zdzis∏awa Rychliƒ-
skiego).

2. W obozie uchodêców w Teheranie (Zbiory W∏adys∏awy StyÊ).
3. Harcerki z osiedla Abercorn nad jeziorem Tanganika, 1947 r. (Zbiory Do-

roty Rychliƒskiej).
4. Dzieci polskie z osiedla Abercorn podczas spotkania z murzyƒskimi ró-

wieÊnikami (Zbiory Doroty Rychliƒskiej).
5. Ch∏opcy polscy z osiedla Tengeru z murzyƒskimi kolegami (Zbiory Doro-

ty Rychliƒskiej).
6. Dru˝yna harcerska z osiedla Ifunda, 1945 r. (Zbiory Doroty Rychliƒskiej).
7. Teatrzyk dzieci´cy z osiedla Abercorn, 1946 r. (Zbiory Doroty Rychliƒskiej).
8. Dziewcz´ta z osiedla Abercorn (Zbiory Doroty Rychliƒskiej).
9. Polscy uchodêcy z Abercorn. W tle koÊció∏ katolicki (Zbiory Doroty Ry-

chliƒskiej).
10. Obelisk na cmentarzu polskim w okolicach Morogoro (Tanzania) (Fot.

wspó∏czesna Eugeniusza Rzewuskiego).
11. Cmentarz uchodêców polskich w Nyabyeya (Uganda) (Fot. wspó∏czesna

Eugeniusza Rzewuskiego).
12. Baraki dawnego osiedla uchodêców polskich w Kidugala (Tanzania) (Fot.

wspó∏czesna Eugeniusza Rzewuskiego).
13. Spotkanie polskich harcerzy z meksykaƒskimi skautami, Meksyk 1943 r.

(Zbiory W∏adys∏awy StyÊ).
14. Obóz harcerski w Santa Rosa, 1946 r. (Zbiory W∏adys∏awy StyÊ).
15. Dziewcz´ta z gimnazjum polskiego w Santa Rosa na wycieczce krajoznaw-

czej, 1946 r. (Zbiory W∏adys∏awy StyÊ).
16. Rozdanie Êwiadectw uczniom III klasy gimnazjum polskiego w Santa Ro-

sa (Zbiory W∏adys∏awy StyÊ).
17. Zakoƒczenie roku szkolnego w II klasie gimnazjum polskiego w Santa Ro-

sa (Zbiory W∏adys∏awy StyÊ).
18. Dziewcz´ta z Santa Rosa w zak∏adzie felicjanek w Coraopolis (Pensylwa-

nia), 1947 r. (Zbiory W∏adys∏awy StyÊ).
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WYKAZ MAP I PLANÓW

Obozy i osiedla oraz szlaki ewakuacji uchodêców polskich na Bliskim i Ârod-
kowym Wschodzie (str. 44).

Plan osiedla Valivade w Indiach (str. 109).

Obozy i osiedla uchodêców polskich w Afryce (str. 174).

Plan osiedla Santa Rosa w Meksyku (str. 191).

G∏ówne skupiska uchodêców polskich ze Zwiàzku Sowieckiego 1942–1950
(str. 266).
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S E R I A  M O N O G R A F I E
W serii „Monografie” publikowane są książki po-
święcone najnowszej historii Polski, opisujące losy 
obywateli polskich w latach 1939–1989.

Epopeja polskiej ludności cywilnej, która opuściła w drama-
tycznych okolicznościach Związek Sowiecki wraz z armią 
gen. Władysława Andersa, jest chyba najbardziej niezwy-
kłym rozdziałem historii polskiej diaspory. Po raz pierwszy
w dziejach naszego kraju tak liczna grupa ludności polskiej 
znalazła się w odległych i egzotycznych regionach świata:
na Bliskim i Środkowym Wschodzie, w Indiach, Afryce, Mek-
syku i Nowej Zelandii. Te odległe kraje, kojarzone dotąd 
z opisami przygód odkrywców, żeglarzy i podróżników, zu-
pełnie nieoczekiwanie stały się miejscem pobytu kilkudzie-
sięciu tysięcy dawnych mieszkańców Podola, Polesia, Wołynia
i innych regionów Polski wschodniej, okupowanych po 
17 września 1939 r. przez Związek Sowiecki.
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