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Report on stroibats

Obydwa pojêcia w tytule nie s¹ przypadkowe. Raport jest pierwsz¹ obszern¹
i ród³ow¹ informacj¹ o cz¹stce polskiego wojennego losu  polskiego martyrologium na Wschodzie  na podstawie róde³ polskiej proweniencji. Ale nie tylko.
Raport dotyczy tak¿e innych obywateli Rzeczypospolitej  nowobrañców
do Armii Czerwonej z roczników 19171920, Polaków znanych z imienia i nazwiska w miejscu urodzenia i zamieszkania, a zapoznanych przez swój los przes³oniêty ¿o³nierskim ¿yciem, jenieckim losem, niewolnicz¹ prac¹ w bezkresie
sowieckiej Eurazji i bezimienn¹ mierci¹, zadeptan¹ mogi³¹...
W minionej przesz³oci z zadekretowan¹ w Konstytucji PRL przyjani¹ pojêcie strojbat nie by³o obecne i nie mog³o byæ obecne w pimiennictwie nawet
jeszcze przez kilkanacie lat odzyskanej Niepodleg³oci. Dlaczego? Brak róde³
nie tylko archiwalnych, ale nawet tych okrelanych pojêciem literatury ³agrowej; pamiêtnikarskiej i wspomnieniowej, w rozmaitej formie przekazu s³ownego. Podobnie w pimiennictwie naukowym, które w kraju zapocz¹tkowuj¹ publikacje po likwidacji cenzury od 1990 roku, ¿e wymienimy pionierskie studia i monografie, gdzie pojêcie strojbat pojawia siê rzadko, incydentalnie albo ca³kiem
ogólnikowo.1
1
Po³o¿enie ludnoci polskiej na terytorium ZSRR i wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej
w czasie II wojny wiatowej, pod. red. A. Marsza³ka, Toruñ 1990. Jest to pierwsza w kraju publikacja poza cenzur¹ zawieraj¹ca materia³y sprawozdawcze z sesji na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika 18 padziernika 1989 roku, gdzie przedstawiono stan badañ na temat okrelony tytu³em
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Prace te powstawa³y równolegle z pozyskiwaniem do polskich archiwów
wyj¹tkowej wartoci róde³, o których podajemy tylko informacjê, jako swoisty
sygna³ o mo¿liwociach poznawczych dotycz¹cych strojbatów.2 W tej kolekcji
materia³ów oko³o 90% akt dotyczy losów polskich jeñców wojennych i osób
internowanych na terytorium ZSRR od 17 wrzenia 1939 do 1946 roku, a jest
tego ³¹cznie 27 m.b. akt w wyodrêbnionych 43 zespo³ach archiwalnych, z których kilka, dotycz¹cych szybkiej sowietyzacji wschodnich ziem anektowanych
i roli w tym procesie Armii Czerwonej, mo¿e mieæ znaczenie poznawcze dla
genezy strojbatów.
Drug¹ grupê niezwyk³ej donios³oci róde³ pozyskanych w formie mikrofilmów (977 rolek, oko³o 830 tys. klatek) stanowi¹ dokumenty polskiej proweniencji pañstwowej dotycz¹ce losów Polaków i obywateli RP w czasie II wojny na
terenie ZSRR, przechowywane w Instytucie Hoovera przy Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii, a pozyskane w maju 1999 roku do Archiwum Akt Nowych.3
W krêgu naszych bie¿¹cych zainteresowañ trzeba wymieniæ: materia³y Biura Dokumentów II Korpusu Polskiego z lat 193919431946, znane jako W³adys³aw
Anders Collection; rolki 100, 101, 110, 111 (sygn. IH/IV) r., Ambasada RP
w Moskwie i Kujbyszewie, akta z lat 19411943; rolki 8, 12, 13, 15, 16, 2224,
31, 32, 32A, 33, 5355 (sygn. IH/VII) r., Ministerstwo Informacji i Dokumentacji Rz¹du RP, akta z lat 19391945, rolki 78, 79, 118, 132 (sygn. IH/V) r. oraz
Stanis³aw Miko³ajczyk Papers (18991966); rolki 36A, 37, 37A, 39, 4042
i 165 (sygn. IH/VI) r.
Nie wymieniamy tu innych zespo³ów i kolekcji, które nadal pozostaj¹ w Stanford, wszak mikrofilmowanie tych akt rozpoczêto w 1998 roku, tak¿e z myl¹
tomu. S. C i e s i e l s k i, G. H r y c i u k, A. S r e b r a k o w s k i, Masowe deportacje radzieckie
w okresie II wojny wiatowej, wyd. II, Wroc³aw 1993; ¯ycie codzienne polskich zes³añców w ZSRR.
Studia, pod red. S. Ciesielskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 1091, Historia CXXX,
Wroc³aw 1997; A. G ³ o w a c k i, Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 19391941, wyd. II, £ód 1998; E. K o w a l s k a, Prze¿yæ, aby wróciæ. Polscy zes³añcy z lat
19401941 w ZSRR i ich losy do roku 1946, Warszawa 1998; D. B o æ k o w s k i, Czas nadziei.
Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej w ZSRR i opieka nad nimi polskich placówek w latach 1940
1943, Warszawa 1999.
2
J. C i e s i e l s k i, Informacja o przechowywanym w Centralnym Archiwum Wojskowym zasobie akt skopiowanych w archiwach moskiewskich przez Wojskow¹ Komisjê Archiwaln¹, Biuletyn Wojskowej S³u¿by Archiwalnej, nr 16, Warszawa 1993; A. B a r t n i k, ród³a dotycz¹ce
Polaków w by³ym ZSRR pozyskane z archiwów rosyjskich, Archeion, t. CII, Warszawa 2000.
3
W. S t ê p n i a k: Archiwalia polskie w zbiorach Instytutu Hoovera Uniwersytetu Stanforda,
Warszawa 1997; A. G. D ¹ b r o w s k i, Przekazanie mikrofilmów polskich archiwaliów przechowywanych w zbiorach Archiwum Instytutu Hoovera, Archeion, t. CI, Warszawa 2000; M. F i l i p i a k, Archiwalia Ambasady RP w Moskwie i Kujbyszewie 19411943 i Ministerstwa Informacji
i Dokumentacji (19391945) w zbiorach Instytutu Hoovera Uniwersytetu Stanforda, Warszawa
2002.
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o przekazaniu do Polski, a wed³ug naszej wiedzy nie okrelono koñcowego terminu zakoñczenia tych prac.
Wspomniane materia³y trafia³y do Instytutu Hoovera pocz¹wszy od 1945
roku, kiedy Jan Ciechanowski  ambasador RP w Waszyngtonie, likwiduj¹c dzia³alnoæ placówki wobec cofniêcia uznania dla Rz¹du RP na emigracji, przekaza³
archiwalia tak¿e kilku innych przedstawicielstw dyplomatycznych, w tym ambasady w MoskwieKujbyszewie. W nastêpnych latach z Kairu i Rzymu nadesz³y
zbiory Biura Dokumentów Armii Polskiej w ZSRR i na Bliskim Wschodzie.
W 1959 roku minister Aleksander Zawisza przekaza³ przechowywane dot¹d
w Dublinie akta Ministerstw RP: Spraw Zagranicznych, Informacji i Dokumentacji. Zbiory Instytutu powiêksza³y siê te¿ przez darowizny materia³ów prywatnych szeregu osób z krêgu wojska, dyplomacji, kultury i polityki, jak Stefan
Korboñski, Jan Karski, Micha³ Sokolnicki, August Zaleski, genera³owie Tadeusz
Bór-Komorowski i Izydor Modelski, p³k dypl. Leon Mitkiewicz i Stanis³aw Miko³ajczyk, ¿e wymienimy najbardziej znanych darczyñców. Powsta³y wiêc w Stanford
kolekcje akt o pierwszoplanowej donios³oci, do których ze znanych powodów dostêp dla badaczy z kraju by³ utrudniony. St¹d dopiero mikrofilmy w AAN umo¿liwiaj¹ pracê badawcz¹; i w tym miejscu przychodzi objaniæ pojêcie strojbat.
To skrót oryginalnej nazwy rosyjskiej na oznaczenie formacji pomocniczej
Armii Czerwonej: Osobyj Stroitielny Batalion (Samodzielny Batalion Budowlany), w skrócie OSB, z podaniem numeru oznaczaj¹cego jednostkê, tak¿e w niektórych wypadkach skrzynki pocztowej (Pocztowyj Jaszczik, PJ/nr). W ¿argonie
wojskowym pojêcie strojbat by³o w powszechnym u¿yciu. St¹d, wraz z wewnêtrzn¹ organizacj¹ jednostki albo te¿ wykonywanym zadaniem, powsta³y inne
jeszcze okrelenia, jak Osoba Stroitielna Ko³onna albo Roboczo-stroitielna Ko³onna (Samodzielna Kolumna, Kompania Budowlana), w skrótach OSK, RSK,
lub Uczastok Wojennowo Stroitielstwa (Odcinek Budownictwa Wojskowego) 
UWS, albo Wojenno Stroitielnyj Uczastok  WSU, Strojrota (Kompania Budowlana)  SR, a wszystko oznaczone numerem jednostki, przy czym przy stanie
naszej wiedzy nie mo¿na jednoznacznie stwierdziæ, ¿e numer OSB ma jakiekolwiek odniesienie s³u¿bowe do wszystkich innych tu wymienionych: OSK, UWS
czy SR. Wszystkie te symbole okrela³y kr¹g ¿ycia i mierci wielu tysiêcy m³odych obywateli Rzeczypospolitej wcielonych do Armii Czerwonej, pocz¹wszy
od wiosny 1940 roku.
Wspomnieæ trzeba, ¿e geneza strojbatów w tej armii jest zwi¹zana z rozwojem jej struktur na pocz¹tku lat 30. XX wieku, kiedy rozpoczêto budowê dzie³
fortyfikacyjnych w trzynastu rejonach umocnionych (Ukrieplennyj Rajon,
w skrócie UR  stosowany w s³ownictwie wojskowym), od Korostenia nad granicê
polsko-³otewsk¹ i na po³udnie, a¿ po Mohylów PodolskiTyraspol, i dalej do
Odessy. W latach 19311934 powsta³a wiêc d³uga na blisko 2 tys. km zapora
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obronna, nazwana lini¹ Stalina, któr¹ w znacznej czêci wykonywa³y formowane w tym celu jednostki wojskowe. Tê ideê fortyfikowania granicy pañstwowej powtórzono na wiosnê 1940 roku, kiedy na nowej jej linii z Uk³adu o przyjani i granicach zawartego przez III Rzeszê i ZSRR 28 wrzenia 1939 roku,
zwanego te¿ II uk³adem RibbentropMo³otow, rozpoczêto budowê fortyfikacji,
od róde³ Sanu i z biegiem rzeki, poprzez wzgórza Roztocza, liniê biegu Bugu
Narwi, a¿ po Czarn¹ Hañczê. Zasadnicz¹ czêæ tych gigantycznych robót wykonywa³o te¿ wojsko  Armia Czerwona, ale jeszcze bez strojbatów, z udzia³em
Polaków.
Swoist¹ czêæ procesów sowietyzacji na zagrabionych ziemiach wschodniej
po³owy terytorium Rzeczypospolitej stanowi³a ewidencja ludnoci. To ogólne okrelenie obejmuje rozmaitego rodzaju spisy sporz¹dzane wed³ug rewolucyjnych kryteriów klasowych, w których kwalifikowano zastan¹ ludnoæ, by przygotowaæ listy
do wyborów 22 padziernika 1939 roku, wykazy obejmuj¹ce SOE (socjalnoopasnyj elemient), SWE (socjalno-wriednyj elemient), bie¿eñców (uchodców
wojennych), liszeñców (pozbawionych wszelkich praw) i innych, wed³ug wytycznych dla komisarzy wojskowych i pracowników politycznych do pracy politycznej po zakoñczeniu dzia³añ wojennych, datowanych 2 padziernika 1939 roku,
oraz instrukcji wewnêtrznych NKWD, z których nr 001223 o trybie przeprowadzenia deportacji antyradzieckiego elementu z 11 padziernika 1939 roku zdaje
siê najwa¿niejsza. Zosta³a bowiem 5 grudnia 1939 roku ujêta w postanowieniu
Rady Komisarzy Ludowych ZSRR i po uzupe³nieniach wewnêtrznymi instrukcjami NKWD o charakterze technicznym wprowadzona w ¿ycie w nocy 9 na 10
lutego 1940 roku w pierwszej z wielkich deportacji.
Informacje te wyprzedzi³y donios³e fakty, a to uchwa³y, wpierw Rady Najwy¿szej ZSRR 12 listopada 1939 roku, a nastêpnie Rad Najwy¿szych Republik
Ukraiñskiej i Bia³oruskiej o przyjêciu ich zachodnich obwodów do sk³adu terytorialnego republik ZSRR, co sta³o siê przes³ank¹ do rozci¹gniêcia sowieckiego
prawa, w tym 29 listopada 1939 roku uchwa³¹ Rady Najwy¿szej ZSRR ustawy
O obywatelstwie ZSRR z 19 sierpnia 1938 roku, wobec ludnoci przebywaj¹cej na anektowanych obszarach.
Nast¹pi³ nowy etap pracy polityczno-wyjaniaj¹cej po³¹czonej z kwalifikacj¹ osoby (rodziny, bo to jest jednostka obliczeniowa, w porz¹dku represji
NKWD na podstawie odpowiedzialnoci rodowej), opisuj¹cej mo¿liwie wiele
danych personalnych, z których powstawa³y bli¿ej nierozpoznane listy proskrypcyjne, bêd¹ce podstaw¹ wpisywania w paszportach znaków cyfrowych (numer
paragrafu) i literowych, co by³o równoznaczne z zezwoleniem na zamieszkanie
(zameldowanie) w strefie granicznej, lub ka¿dym innym miejscu ZSRR o ustalonej tam strefie wojennej, albo zakodowanym biletem w jedn¹ stronê  nakazem wyjazdu po up³ywie terminu tak¿e oznaczonej wa¿noci paszportu. Dodaæ

RAPORT O STROJBATACH

123

trzeba, ¿e w tym znaczeniu paszport jest sowieckim dowodem to¿samoci.
Najd³u¿sza jego wa¿noæ by³a ustalona na 31 grudnia 1945 roku i zbie¿noæ tej
daty jest zapewne przypadkowa (?) i niezwi¹zana z terminem up³ywu mocy prawnej
polsko-radzieckiego paktu o nieagresji z 1932 roku. Paszporty z regu³y mia³y
3-letni okres wa¿noci, czyli do oko³o po³owy 1943 roku, albo odnotowane inne
okolicznoci, o których wspomnielimy, do czego trzeba dodaæ oznaczenia dotycz¹ce uzyskania okrelonej pracy i zwi¹zanej z tym sytuacji materialnej rodziny.
Paszporty rozpoczêto wydawaæ dla okrelonych przez NKWD kategorii ludzi
zaraz po pierwszej deportacji oraz póniej z niewielkimi przerwami od 12 kwietnia do 28 czerwca 1940 roku, kiedy przeprowadzane by³y kolejne wielkie deportacje. Pomijamy tu liczby osób deportowanych wobec ró¿nic pomiêdzy danymi
NKWD z komendantur Ukrainy i Bia³orusi, spisami komendantów eszelonów
wojsk konwojowych NKWD uwo¿¹cych rzeszê ludzk¹ z gniazda rodzinno-ojczystego, póniejszymi oficjalnymi danymi Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych (LKSZ, tak¿e by³a w u¿yciu nazwa Narkomindie³)  i tu przynajmniej dwie wersje, a ustaleniami polskimi konspiracji ZWZ (raport Aleksandra
Klotza) i Ambasady RP w MoskwieKujbyszewie z lat 19411942.
Wszystkie dot¹d wspomniane wydarzenia dotycz¹ce losów mieszkañców ziem
w³¹czonych do ZSRR przebiega³y poród rewolucyjnych przemian gospodarczo-spo³ecznych, w których bezpowrotnej zag³adzie poddana zosta³a rzeczywistoæ
wschodnich województw Rzeczypospolitej, tworzona przez stulecia wiat³oci¹
myli i codziennym trudem paru dziesi¹tków pokoleñ Polaków i wspó³zamieszka³ych ludzi o odmiennej wiadomoci, wyznaniu i kulturze, ale zgodnie wspó³¿yj¹cych. Tej zag³adzie towarzyszy³a atmosfera nies³ychanego terroru i grabie¿y. Wszystko sankcjonowa³y dwa fakty: zbrojna aneksja terytorium i ustawa
o obywatelstwie ZSRR.
W lad za tym, po zdziesi¹tkowaniu ju¿ ludnoci przez aresztowania, paszportyzacjê (na skutek przyznawania lub odmowy wydania dokumentu to¿samoci) i deportacje, przeprowadzono wiosenny pobór do Armii Czerwonej roczników
19171920. Zostali wcieleni do jej formacji z oznaczeniem zapadnicy, czyli
mieszkañcy zachodnich ob³asti Bia³oruskiej i Ukraiñskiej SRR, i poddani nie tylko
regulaminowi s³u¿by w Armii Czerwonej, ale szczególnej indoktrynacji, w której
nienawiæ do wszystkiego co polskie by³a osnow¹ nie tylko treci szkolenia. Tak¿e
tzw. ¿ycia koszarowego, w którym owa nienawiæ przybiera³a postaæ osobow¹
wobec Polaków wychowanych i ukszta³towanych wed³ug innych norm i zachowañ, bez znajomoci jêzyka rosyjskiego, nie tylko nara¿onych na represje otoczenia, ale stale poddanych upokorzeniu i zniewa¿eniu ze strony sowieckiej kadry. I w takich okolicznociach up³yn¹³ pierwszy rok ich s³u¿by wojskowej.
Agresja Niemiec i europejskich sojuszników z paktu Osi 22 czerwca
1941 roku oznacza³a zasadnicz¹ zmianê po³o¿enia ZSRR na arenie miêdzynaro-
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dowej i zwrot z pozycji sygnatariusza uk³adu o przyjani z hitlerowsk¹ Rzesz¹
Niemieck¹ do sojuszu z Aliantami, gdzie pierwszy by³ Rz¹d RP na emigracji
w Londynie reprezentuj¹cy zawojowane pañstwo polskie. A przyj¹³ by³ ten Rz¹d
formu³ê uznaj¹c¹ stan wojny ze strony wschodniego s¹siada, bowiem z³amanie
wszystkich aktów prawnych we wzajemnych stosunkach, od pokoju w Rydze z 1921
roku, poprzez pozostaj¹cy w mocy pakt o nieagresji z 1932 roku i ostatni¹ deklaracjê z listopada 1938 roku o dobros¹siedzkich stosunkach, zbrojn¹ agresjê 17 wrzenia 1939 roku podan¹ wiatu jako misja wyzwoleñcza wobec mniejszoci narodowych obywateli Rzeczypospolitej, wreszcie aneksjê ponad po³owy terytorium
pañstwa i sowietyzacjê ¿ycia na tym obszarze z represj¹ uprzednio wspomnian¹ 
wszystko to by³o wystarczaj¹c¹ treci¹ wype³niaj¹c¹ pojêcie stan wojny, choæ
los pojmanych w niewolê ¿o³nierzy Wojska Polskiego nie by³ jeszcze wiadomy...
W tych okolicznociach  nie bez presji brytyjskiej i przy postawie rezerwy,
a nawet sprzeciwu czêci Rz¹du i Rady Narodowej  premier gen. W³adys³aw
Sikorski podj¹³ rozmowy z ambasadorem Iwanem M. Majskim, w wyniku których 30 lipca 1941 roku podpisany zosta³ uk³ad o wspólnej walce, do którego
do³¹czono dwa protoko³y: jawny, ze zobowi¹zaniem rz¹du ZSRR o amnestii
[ ] wszystkim obywatelom polskim, którzy s¹ obecnie pozbawieni wolnoci
na terytorium ZSRR b¹d jako jeñcy wojenni, b¹d na innych dostatecznych
podstawach, i tajny, o trybie za³atwiania roszczeñ o charakterze publicznym
i prywatnym.
Uk³ad, zwany powszechnie jako MajskiSikorski, wchodzi³ natychmiast
w ¿ycie, bowiem nie wymaga³ ratyfikacji, wchodzi³ w okolicznoci kryzysu rz¹dowego (trzech ministrów z³o¿y³o dymisjê) i opozycji ze strony Prezydenta RP
i gen. K. Sosnkowskiego, ¿e wymienimy najbardziej znacz¹ce postaci polskiego
wychodstwa wojennego, które odt¹d pozosta³o ju¿ bezpowrotnie poró¿nione.
Dla przysz³ych Aliantów ów uk³ad mia³ istotne znaczenie, bowiem W. S. Churchillowi pozwala³ zneutralizowaæ g³osy opozycji i kart¹ polsk¹ rozgrywaæ imperialne interesy, Stalinowi za przynosi³ bezcenn¹ pomoc materia³ow¹ i motywacjê polityczn¹ do konsekwentnej realizacji strategicznego celu  mocarstwowej pozycji ZSRR.
Natomiast o znaczeniu dla polskiej rzeszy zes³añczej pisa³ w pierwszym raporcie 8 listopada 1941 roku ambasador RP w Moskwie prof. Stanis³aw Kot:
Umowa polsko-rosyjska okaza³a siê szczêciem i zbawieniem dla Polaków w Rosji. Jej
zawdziêcza w tej chwili kilkaset tysiêcy obywateli polskich zwolnienie ju¿ to z wiêzieñ, ju¿ to
z obozów pracy przymusowej, ju¿ to z pó³ przymusowego pobytu na osiedleniu w okolicach
gronych dla ich ¿ycia, ¿e swoboda ich opuszczenia przynios³a im ocalenie.4
4
Archiwum Akt Nowych (dalej ju¿ nie powo³ujemy), IH/VI/ r. 39, k. 517. Klatki mikrofilmu
maj¹ szeciocyfrow¹ numeracjê i dla oszczêdnoci miejsca opuszczamy pocz¹tkowe zera. Pismo
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Wyprzedzilimy t¹ opini¹ fakt wydania przez Prezydium Rady Najwy¿szej
ZSRR 12 sierpnia 1941 roku dekretu o amnestii, który stanowi³, ¿e:
[...] wszyscy polscy obywatele, którzy byli pozbawieni swobody, jako jeñcy wojenni,
albo na innych odpowiednich podstawach  zostali zwolnieni

 pisa³ w nocie W. M. Mo³otow 8 listopada 1941 roku, kiedy ambasador S. Kot
po kilku rozmowach z Andriejem Wyszyñskim domaga³ siê pe³nej realizacji tego
dekretu, sk³adaj¹c notê z wykazem kilkudziesiêciu wiêzieñ i ³agrów, gdzie stwierdzono dziesi¹tki wiêzionych Polaków.5 Odt¹d sprawa tzw. amnestii by³a niezwykle wa¿nym problemem we wzajemnych stosunkach polsko-sowieckich, a¿ do
czasu ich przerwania 26 kwietnia 1943 roku przez rz¹d ZSRR.
Sprawa zwolnienia Polaków ze strojbatów na podstawie tego dekretu stanowi³a istotn¹ czêæ interwencji podejmowanych przez stronê polsk¹ i, skracaj¹c
wywód, dodajmy, bez rezultatu.
Drugim szczególnie donios³ym nastêpstwem uk³adu MajskiSikorski by³a
umowa wojskowa podpisana w Moskwie 14 sierpnia przez szefa Polskiej Misji
Wojskowej w ZSRR gen. Zygmunta Szyszko-Bogusza i gen. Andrieja W. Wasilewskiego, przedstawiciela Naczelnego Wodza i Kwatery G³ównej Armii Czerwonej, o formowaniu Wojska Polskiego w ZSRR. W lad za tym 16 sierpnia
odby³o siê pierwsze posiedzenia Komisji Mieszanej ds. Formowania WP w sk³adzie: gen. wojsk panc. Aleksiej W. Panfi³ow, mjr bezp. pañstw. Gieorgij S. ¯ukow, gen. Z. Szyszko-Bogusz, gen. W³adys³aw Anders (zwolniony 4 sierpnia
z wiêzienia NKWD na £ubiance, dwa dni póniej mianowany dowódc¹ WP),
protokolant p³k Jewstiegniejew i adiutant mjr Kolesow. Wtedy gen. Anders zapyta³ gen. Panfi³owa o obywateli polskich wcielonych do strojbatów i mo¿liwoæ ich zwolnienia. Us³ysza³ w odpowiedzi: [ ] s¹dzê ¿e bêdzie to mo¿liwe.6 Trzy dni póniej odby³o siê drugie posiedzenie Komisji, na którym gen.
Panfi³ow z³o¿y³ tak zaprotoko³owane owiadczenie:

do ministra spraw zagranicznych Edwarda Raczyñskiego ma tytu³: Pakt zbawieniem dla Polaków
w Rosji.
5
IH/VI/39, k. 416, 420, 423426, 431434, 472478, 483484, 493. IH/VII/24, k. 42. To
dokumentacja rozmów od 7 padziernika do 7 listopada 1941 roku, w których sprawa wykonywania litery uk³adu z 30 lipca i dekretu z 12 sierpnia 1941 roku przez organy pañstwa radzieckiego
by³a przedmiotem rozmów prof. S. Kota z przedstawicielami Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych i rz¹du.
6
IH/IV/101, k. 958962. Genera³ W. Anders 22 sierpnia wyda³ pierwszy rozkaz wzywaj¹cy
pod broñ zwalnianych z zes³ania i wiêzieñ. Rozpoczyna³a siê nowa karta w dziejach Wojska Polskiego.
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Pragn¹c zadoæ uczyniæ Dowództwu polskiemu, Dowództwo Armii Czerwonej spe³nia
probê Dowództwa polskiego o wydzieleniu ochotniczym do Wojska Polskiego Polaków,
znajduj¹cych siê w oddzia³ach Armii Czerwonej.7

28 sierpnia 1941 roku odby³o siê trzecie, ostatnie posiedzenie tej Komisji.
Potem pozosta³y ju¿ tylko dwustronne kontakty z gen. Panfi³owem, p³k. Jewstiegniejewem, gen. ¯ukowem (to stopieñ wojskowy genera³a, a w s³u¿bie NKWD
stopieñ majora), które podejmowa³ osobicie gen. W. Anders, gen. Roman Wolikowski, najpierw Attaché Wojskowy Ambasady RP, a nastêpnie szef Polskiej
Misji Wojskowej  przedstawiciel gen. Andersa wobec w³adz ZSRR, kiedy 9 maja
1942 roku gen. Sikorski oddzieli³ obowi¹zki attaché, za gen. Tadeusz Klimecki
szef Sztabu NW wyda³ stosowne zarz¹dzenie i instrukcjê dodatkow¹ dotycz¹c¹ opieki nad rodzinami wojskowych.8
Wiadomo, ¿e w tym samym czasie, kiedy rozpoczêto formowanie Wojska
Polskiego, w sierpniuwrzeniu 1941 roku, z jednostek liniowych Armii Czerwonej wycofano zapadników, czyli Polaków i obywateli polskich z ziem inkorporowanych, i skierowano do rozmaitych formacji pomocniczych, kolumn
roboczych i strojbatów, choæ i te ulega³y reorganizacji i rozformowaniu. W tej
sytuacji po zapowiedziach gen. Panfi³owa gen. Anders w pimie z 25 wrzenia
prosi³ o szybkie za³atwienie przeniesienia obywateli polskich z Armii Czerwonej
do Armii Polskiej. Strona polska otrzymywa³a coraz liczniejsze sygna³y o dzia³aniu przeciwnym: wcielano do Armii Czerwonej tych, którzy znaleli siê w g³êbi
ZSRR jako robotnicy, uchodcy, skazani, zwolnieni i u³askawieni w celu s³u¿by
wojskowej. St¹d 1 listopada Ambasada wyst¹pi³a z not¹, na któr¹ tydzieñ póniej
Mo³otow odpowiada³:
[ ] wcielenie tych czy innych obywateli polskich w sk³ad polskich formacji wojskowych rozstrzygane jest przez sam Rz¹d Polski, rozumie siê w granicach ustalonych przez
porozumienie polsko-radzieckie [...]

i powo³a³ protokó³ z posiedzenia Komisji Mieszanej z 19 sierpnia 1941 roku.
Kilka dni póniej, 14 listopada, ambasador S. Kot w rozmowie z J. Stalinem
podj¹³ tê sprawê, potem gen. Sikorski domaga³ siê 3 grudnia w rozmowach na
Kremlu przekazania przetrzymywanych w ró¿nych okolicznociach obywateli

7
IH/VII/15, k. 241, IH/VII/25, k. 78. Na tym posiedzeniu ustalono formowanie pierwszych
trzech dywizji WP i ustalono ich dyslokacjê: Buzu³uk, Tatiszczewo, Tockoje.
8
IH/VII/25, k. 66, IH/VII/22, k. 490. Z dniem 7 lipca 1942 roku gen. R. Wolikowski zosta³
przeniesiony na inne stanowisko. Attaché zosta³ mianowany pp³k dypl. Tadeusz Rudnicki i oczekiwa³ na Dip. Karteczkê, czyli akredytacjê.
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polskich. Tak¿e gen. Anders ¿¹da³ od gen. Panfi³owa podania danych o wcielonych do Armii Czerwonej Polakach i obywatelach polskich.9
Na te wszystkie polskie usi³owania albo nie by³o odpowiedzi, albo sk³adano
owiadczenie o braku danych co do liczby Polaków lub pada³y informacje k³amliwe. Oto po dwóch pismach  gen. Wolikowskiego z 21 stycznia i 24 lutego oraz
z 28 lutego 1942 roku gen. Andersa do gen. Panfi³owa  na konferencji w Moskwie 8 marca pad³a odpowied, któr¹ zanotowa³ protokolant, ¿e wed³ug zebranych danych przez w³aciwe organy radzieckie:
[ ] iloæ zdolnych do s³u¿by wojskowej obywateli polskich zamieszka³ych na objêtych
przeprowadzonym w swoim czasie poborem do PSZ w ZSRR wynosi 10 430 osób. Gen.
Wolikowski zakwestionowa³ powy¿sze dane zaznaczaj¹c, ¿e nie obejmuj¹ one obywateli polskich z poprawczych obozów pracy zatrudnionych w fabrykach i lenych przedsiêbiorstwach
radzieckich oraz wcielonych do pomocniczych jednostek Armii Czerwonej.

Kilka dni póniej, 18 marca, dosz³o do rozmowy gen. Andersa ze Stalinem
i Mo³otowem, któr¹ protoko³owa³ p³k dypl. Leopold Okulicki. Genera³ Anders
zwróci³ siê do Stalina:
[Anders:] Proszê, by oddano do Armii Polskiej Polaków ze strojbatalionów i armii
sowieckiej, zgodnie z przyrzeczeniem Pana Prezydenta. [Stalin:] Mo¿emy ich oddaæ, ale
trzeba ich przecie¿ karmiæ, a wy nie macie ¿ywnoci. [Anders:] Tam jest doskona³y, m³ody
¿o³nierski materia³. Najmocniejszych zostawiê u siebie w ramach 44 000, a resztê wyewakuujê. [Stalin:] (zapisuje) Dobrze, oddamy ich.10

W tym czasie, wed³ug za³¹cznika nr 2 do sprawozdania Ambasady z 1 kwietnia
1942 roku, z wycofanych z jednostek liniowych Armii Czerwonej11 i utworzonych ró¿nych formacji pomocniczych s³u¿yli obywatele polscy:
IH/VII/15, k. 241243, IH/VI/39, k. 520. W pimie z 8 listopada 1941 roku Delegat
Ambasady w Nowosybirsku poda³, ¿e stacjonuj¹ tu dwa strojbaty: sformowany w A³ma Ata
Batalion 1009 liczy 1300 osób, a Batalion 753 ma oko³o 800900 osób. Obydwa z³o¿one z obywateli polskich, którym na Polesiu, Wo³yniu, we wschodniej Ma³opolsce i w Bia³ostockiem wydano
paszporty sowieckie. NKWD odmawia przywrócenia im obywatelstwa, bo to sprawa miêdzy
rz¹dami.
10
IH/VII/22, k. 375376, 634. IH/VII/15, k. 243246
11
IH/VII/15, k. 299304, 736739. IH/IV/, k. 124, 152154. Podstaw¹ sporz¹dzenia tego
wykazu by³y informacje zg³aszaj¹cych siê do szeregu WP zbieg³ych lub przypadkowo zwolnionych
b. ¿o³nierzy Armii Czerwonej, wiadomoci od zes³añców zatrudnionych w fabrykach, ko³chozach
lub przy innych robotach, którzy pracowali z Polakami z rozformowanych strojbatów, ale ci nie
mieli dokumentów na podró¿ i byli objêci przymusem pracy i osiedlenia. Wykaz obejmuje tak¿e
informacje zbierane przez Attachat ju¿ w grudniu 1941 roku. Jest to w zasadzie pe³ny stan ewidencyjny pomocniczych formacji Armii Czerwonej, w których s³u¿yli Polacy w latach 19411942.
19
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Ob³ast A³ma Atyñska: A³ma Ata  lotnisko
Ob³ast Archangielska: Ku³aj 850 OSB
Ob³ast Archangielska: Bakarys 857 OSB, ok. 250 Polaków
Ob³ast Archangielska: Murmañsk  port 1155 OSK, kilkadziesi¹t Polaków
Ob³ast Archangielska: Pine¿skij rajon: 856 OSB
Ob³ast Archangielska: Pine¿ski rajon: 859 OSB
Ob³ast Czka³owska: Czka³ow 256 Uczastok Wojennych Stroitielnych Rabot, 6. Pu³k Kolejowy, PJ/3
Ob³ast Czelabiñska: Z³otoust 776 OSB
Ob³ast Czelabiñska: Kopiejsk ? OSB
Ob³ast Czelabiñska: Kamieñsk Uralski SB, PJ/75
Ob³ast Karelo-Fiñska: Strojbat nad Kiem, ok. 500 ob. polskich
Kaukaz: Groznyj 572 OSB
Kaukaz: Sie³o Pietrowskoje, Ord¿onikidzewskij Kraj 424 OSB
Kaukaz: Suchumi, Ord¿onikidzewskij Kraj 118 OSB
Kaukaz: Suworowskij rajon, Sowchoz im. K. Marksa 42 OSK
Ob³ast Kirowska: pracuj¹cy na linii kolejowej KirowGorkij
Ob³ast Kirowska: Marodykowskij rajon 726 OSK
Ob³ast Kirowska: Czapca ? OSB
Ob³ast Kirowska: Kirow 728 OSB
Ob³ast Kirowska: Kotielnica k. Kirowa 175 OSB
Ob³ast Kujbyszewska: Kujbyszew SR przy UWS zawod 42, niewielka liczba Polaków
Ob³ast Kujbyszewska: Kujbyszew Karbinzatornyj zawod 511 OSB
Ob³ast Kujbyszewska: Kujbyszew Karbinzatornyj zawod 118 OSK
Ob³ast Kujbyszewska: Kujbyszew Karbinzatornyj zawod 1357 SK
Ob³ast Kujbyszewska: Wo³gar 743 OSB ok. 1500 osób, Polacy, ¯ydzi i Ukraiñcy
Ob³ast Kujbyszewska: Bezenczuk 757 OSB, 900 ludzi, 25% Polaków
Ob³ast Kujbyszewska: Syzran WSK, 20 Polaków
Ob³ast Kujbyszewska: Syzran SRK ok. 200 Polaków
Ob³ast Kujbyszewska: Syzran 257 OSB
Ob³ast Mo³otowska: 19 listopada przeprowadzono mobilizacjê obywateli
polskich i wcielono do Armii Czerwonej w jednostkach
pomocniczych:
Berezniki OR
Ob³ast Mo³otowska:Mo³otow 737 SRK
Ob³ast Mo³otowska:Gubach ? OSK
Ob³ast Mo³otowska:Krasnokamsk 745 OSK
Ob³ast Mo³otowska:£ywa 759 OSB, 800 ludzi, 20% Polaków
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Ob³ast Mo³otowska:Czasowoj 758 OSB
Ob³ast Mo³otowska:Czasowoj 786 OSB, mp. nieustalone
Ob³ast Nowosybirska: Nowosybirsk 1089 OSB, ok. 30 Polaków, 783 OSB,
753 OSB, w tych jednostkach dyscyplinarnie zmuszono do z³o¿enia przysiêgi wojskowej
Ob³ast Nowosybirska: Jurga 3 OSB, Jurga I 623 OSB, 752 OSB
Ob³ast Nowosybirska: Kamierowo 1667 OSB mp. 20 km od Nowosybirska
Ob³ast Nowosybirska: Kamierowo 1062 OSB
Ob³ast Omska: Omsk ? OSB
Ob³ast Omska: Omskij Isprawitielnyj Trudo³agier (IT£)
Ob³ast Rostowska: Paw³owsk n. Donem 400 OSB liczni b. jeñcy polscy
Ob³ast Rostowska: Paw³owsk n. Donem 1357 OSB
Ob³ast Rostowska: Serafinowicze n. Donem 855 OSB, ok. 250 Polaków
Ob³ast Rostowska: Batajsk 3 OSB
Ob³ast Saratowska: Saratow 755 SB
Ob³ast Saratowska: Saratow 13 OSB Trest Saratow
Ob³ast Saratowska: Saratow 258 OSB
Ob³ast Saratowska: Jaros³awski rajon 785 OSB
Ob³ast Swierd³owska: obywateli polskich bardzo du¿o, nale¿y przypuszczaæ, ¿e kilka tysiêcy
Ob³ast Swierd³owska: Swierd³owsk: 768 OSB, 767 OSB, 852 OSB, 764
OSB, 735 OSB, 800 OSB, 783 OSB,
964 OSB, 583 OSB, 469 OSB
Ob³ast Swierd³owska: Pierwouralsk: 1989 OSB, 763 OSB
Ob³ast Swierd³owska: Ni¿nij Tagi³ 851 OSB, 832 OSK
Ob³ast Swierd³owska: Gorkij ? 696
Ob³ast Swierd³owska: Iwanskij rajon, posio³ek Ka³uszki SB
Tatarska ASSR: ¯elenodowsk 1165 OSB, PJ/21/2
Tatarska ASSR: Kazañ ? OSK
Tatarska ASSR: KazañPleszczadka 18 UWS
Tatarska ASSR: Suslanger Kazañski 68 OSB, ok. 1000 obywateli polskich
Tatarska ASSR: Kazañ 46 UWS
Tatarska ASSR: Kazañ 540 OSB mp. nieustalone, ok. 300 Polaków
Ob³ast Uljanowska: Uljanowsk 296 OSK, 56 OSK, 744 OSB, 263 OSK,
50 Ukraiñców, 20 Polaków, 30 ¯ydów, 847 RK 1200
ludzi, 600 Polaków, 816 OSB 1100 ludzi, 200 Polaków, 41 OSB kilkuset Polaków
Ob³ast Uljanowska: Go³otowka 259 OWS
Ob³ast Uljanowska: Ni¿naja Czasownia, Wo³odarskij zawod, oddzia³ z³o¿ony z Polaków
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Ob³ast Worone¿ska: Borysoglebskij rajon 410 OSB ok. 1000 z woj. lwowskiego, wo³yñskiego, tarnopolskiego, sie³o Kalmyki
Ob³ast Worone¿ska: Pugaczewsk 1774 OSK, ? UWSB
Ob³ast Worone¿ska: Kazañ 46 UWS
Ró¿ne obozy, odcinki robót, posio³ki, zak³ady przemys³owe, ko³chozy, gdzie
stwierdzono obecnoæ Polaków:
Tobolsk: 112 strie³kowyj pu³k
Wo³oko³amskij Raboczyj Batalion PJ/91
Jaszker O³a: 45 UWS
Iwanowo: 20 UWS
Riazañ: 37 UWS
Krasnojarskij Kraj: 101 Stroitielna Kolonia
Wojenkomat Groznyj: ? OSB
Krasnodarskij Kraj: ko³choz Czerwony Szlak OSK 30
Krasnojarsk: 377 OSB
Magnitogorsk Kolcze ? OSB
Bia³omorsk: Borskij IT£, ¯eleznodoro¿nyje stroitielstwo, Soroleskij IT£
Udmurska ASSR, I¿ewsk: 778 OSB, ? 786 mp. nieustalone
Cziczma k. Ufy 1548 OSK
Analiza tej geografii polskiej martyrologii nie mo¿e byæ dope³niona liczbami, nazwiskami, nawet prób¹ okrelenia wielkoci stanu i po³o¿enia spo³ecznego tej rzeszy ludzkiej. Informacji o tych okolicznociach trzeba szukaæ we fragmentach dokumentów. Z raportu gen. Wolikowskiego, datowanego 8 kwietnia
1942 roku, wynika, ¿e 2030% stanu osobowego strojbatów stanowili Polacy.
Jest to najlepszy materia³ wojskowy  pisa³  rw¹cy siê do s³u¿by w WP, niezbyt wynêdznia³y, z najlepszych roczników, który ju¿ przeszed³ twarde pocz¹tkowe wyszkolenie
wojskowe. Jest to równie¿ najlepszy materia³ roboczy i dlatego trzeba siê liczyæ z tym, ¿e
w³adze sowieckie ani chêtnie, ani dobrowolnie siê nie zgodz¹ na zwolnienie tych ludzi do
WP. W³adze sowieckie odnosz¹ siê do tej kwestii z du¿¹ z³¹ wol¹.

Dalej za czytamy:
Rozkaz o rejestracji spowodowa³ przegrupowanie najbardziej zdolnych do pe³nienia s³u¿by
ob. polskich w osobne oddzia³y, które s¹ wysy³ane w nieznanym kierunku. W ostatnich
dniach wys³ano ze Strojbatalionu nr 743 w Krie¿ oko³o 600 ob. polskich i codziennie z innych
strojoddzia³ów w okolicy Kujbyszewa wysy³a siê po kilkudziesiêciu ludzi najlepszego materia³u, kieruje siê wed³ug istniej¹cych poszlak do oddzia³ów frontowych, dok¹d ¿adna rejestracja ani ewidencja narodowociowa ju¿ nie siêgnie. Prawdopodobnie to samo dzieje siê w innych strojoddzia³ach w ZSRR. Jakakolwiek reakcja czy obrona ze strony ¿o³nierzy Polaków
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jest niemo¿liwa z powodu surowych kar stosowanych za samo wyra¿enie chêci przejcia
do WP.12

Wspomniany rozkaz o rejestracji dotyczy³ rozszerzenia zakresu poboru
w ZSRR, którym objêto obywateli polskich pozbawionych po amnestii dokumentów, bowiem uwalniaj¹c Polaków, wydawano udostowierienije wa¿ne na
3 miesi¹ce. Po up³ywie tego terminu, albo nawet bez takiej okolicznoci, odbierano udostowierienije i wcielano do strojbatów lub innych kolumn roboczych, okrelanych jako Wojenno-stroitielne Kantory, w których pracownicy
byli umundurowani i nie posiadali ¿adnych dokumentów osobistych, poza ewidencj¹ Kantoru. Zdarza³y siê wypadki zwolnienia na skutek decyzji komisji
lekarskich orzekaj¹cych niezdolnoæ do pracy i wtedy by³o mo¿liwe uzyskanie
informacji o losach Polaków s³u¿¹cych w strojbatach. Na tê okolicznoæ p³k
L. Okulicki szef sztabu PSZ wyda³ instrukcjê o zbieraniu materia³u dla referatu
interwencyjnego Ambasady RP, który w drodze akcji dyplomatycznej usi³owa³
uzyskaæ zwolnienia ze strojbatów. Oto fragment takiego zeznania z³o¿onego 11 czerwca 1942 roku przez Zbigniewa Banasiaka, ur. w 1918 roku we Lwowie, wcielonego 22 kwietnia 1940 roku do Armii Czerwonej, w lipcu 1941 roku
przeniesionego do strojbatalionu. W listopadzie 1941 roku ze strojroty Uljanowskiego garnizonu zbiegli,
[ ] jednak z³apano ich, odby³ siê s¹d, w rezultacie którego jednego z nich a mianowicie
Koz³owskiego Józefa (ze Lwowa) skazano na karê mierci i zrazu wykonano, za dwóch
Samborskiego i Karpiera skazano na 10 lat pozbawienia wolnoci. Karpier zmar³ w wiêzieniu. W naszej rocie obywateli polskich by³o mniej wiêcej 200, za Polaków 66 osób. W koñcu maja 1942 r. na skutek mojej choroby zosta³em przez Komisjê Lekarsk¹ uznany za niezdolnego do pracy i dnia 4 VI 1942 zosta³em zwolniony z roty. [ ] Razem ze mn¹ zosta³o
zwolnionych na skutek choroby 5 ¯ydów oraz Bia³orusin i 3 Polaków.13

Z innych dokumentów wiadomo, ¿e w grudniu 1941 roku zbiegli 19-letni
¿o³nierze Pukas i Leszczyñski z 259 USW i zostali rozstrzelani. 16 marca 1942
roku student Politechniki Lwowskiej Franciszek Olejniak (ur. 1917) i Bernard
Szakel (ur. 1909) ze Strojbatalionu Kolumna 1766 po ucieczce zostali zgarniêci
na pobliskim dworcu kolejowym przez NKWD jako dezerterzy.14 To tylko losy
IH/VII/15, k. 732734.
IH/VII/25, k. 66. IH/VII/15, k. 736. Jan £azar z Borys³awia (ur. 1917) potwierdzi³ to
zeznanie. Trzeba dodaæ, ¿e karê mierci za dezercjê orzekano na podstawie art. 58/1 b wed³ug
Kodeksu Karnego RSFRR; czêæ szczególna, jako zdradê ojczyzny. Egzekucjê wykonywano przed
frontem kompanii, skazañca pozbawiano za mogi³y przez zadeptanie. Zwyczaj ten bierze pocz¹tek z reform wojskowych Piotra Wielkiego.
14
IH/VII/24, k. 636, 645. Je¿eli s¹d ustali³ okolicznoci ³agodz¹ce w przypadku dezercji, np.
12
13
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Polaków  przyk³ady, o których obszernie donosi³ gen. Anders Ambasadorowi
RP w pimie datowanym 17 czerwca 1942 roku, gdy informowa³, ¿e w Ob³asti
Omskiej, Pietropaw³owskiej, wierd³owskiej, A³maackiej, Ufiñskiej oraz w obwodzie moskiewskim
[ ] istniej¹ce tam bataliony robocze (strojbataliony) zosta³y rozwi¹zane, znajduj¹cy siê
w nich obywatele polscy zostali zdemobilizowani, jednak wys³ani do prac w ko³chozach,
w lasach, fabrykach itp. wzglêdnie pozostawieni przy pracach poprzednio wykonywanych
jako pracownicy cywilni. Mimo to pozostali oni w rejestrach podlegaj¹cych obowi¹zkowi
s³u¿by wojskowej w armii sowieckiej.
Wszyscy obywatele polscy wcieleni w ró¿nym czasie do Armii Czerwonej, a nastêpnie
do strojbatalionów zostali pozbawieni wszelkich dowodów stwierdzaj¹cych ich polsk¹ przynale¿noæ pañstwow¹ i obecnie czêæ z nich ma tylko paszporty sowieckie, reszta za nie ma
¿adnych dowodów osobistych, gdy¿ odbierano im zarówno paszporty, jak i ksi¹¿eczki wojskowe sowieckie. Podobno od 5 maja br. w³adze sowieckie og³osi³y paszportyzacjê dla nieposiadaj¹cych dokumentów, co zmusza wszystkich do przyjêcia paszportów sowieckich, pod
grob¹ kar, do wiêzienia w³¹cznie.
Wynika z tego, ¿e amnestia nie objê³a naszych obywateli wcielonych do Armii Czerwonej i strojbatalionów, wskutek czego nie posiadaj¹ oni udostowiereñ wydawanych przez
NKWD, a tym samym nie mog¹ obecnie otrzymaæ paszportów polskich. Jest to widoczna,
wiadoma i tendencyjna robota maj¹ca na celu zatrzymanie, a nastêpnie zniszczenie w ZSRR
wielu dziesi¹tków obywateli polskich, bez wzglêdu na narodowoæ, uniemo¿liwienie im powrotu do Polski, a w danej chwili wst¹pienia do Polskich Si³ Zbrojnych, wzglêdnie ciganie
jako dezerterów, którzy w taki czy inny sposób znaleli siê w szeregach podleg³ej mi Armii
i którzy stanowi¹ bardzo cenny element ¿o³nierski.
W imiê zagro¿onych podstawowych praw naszych obywateli, jak i w interesie armii
polskiej, któr¹ tu reprezentujê  proszê Pana Ambasadora o energiczny protest przeciwko
takiemu gwa³ceniu zawartych umów, wyst¹pienie z ¿¹daniem odes³ania znajduj¹cych siê dot¹d w Armii Czerwonej i strojbatalionach (roboczych kolumnach) obywateli polskich do Polskich Si³ Zbrojnych oraz zaniechania bezprawnego wydawania im dokumentów stwierdzaj¹cych ich rzekome obywatelstwo sowieckie.15

Stwierdziæ trzeba, ¿e wspó³praca Ambasady RP z organami formowanego
Wojska Polskiego by³a nie tylko dobrze zorganizowana, ale przep³yw informacji pozwala³ na prezentowanie jednolitego stanowiska wobec w³adz radzieckich. Dotyczy to tak¿e dzia³alnoci MSZ w Londynie wobec ambasadora ZSRR
A. Bogomo³owa, bowiem noty i inna korespondencja strony polskiej zawiera³y
dokumentacjê zbie¿n¹ w treci z podobnymi dokumentami sk³adanymi przez
Ambasadê RP do LKSZ. Wielokrotne próby dyplomatycznego oddzia³ywania na
oddalenie bez broni lub na blisk¹ odleg³oæ od jednostki, orzeka³ karê nie mniejsz¹ ni¿ 10 lat
pozbawienia wolnoci. Karê w zasadzie odbywano w wiêzieniu.
15
IH/VII/12, k. 498499. Pismo L.2049/ AR. tj. 42, z miejscem napisania w Jangi Jul,
stanowi³o jeszcze jedn¹ przes³ankê do permanentnej akcji interwencyjnej Ambasady wobec LKSZ.
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w³adze radzieckie sta³y siê jedyn¹ mo¿liw¹ drog¹ ujawniania prawdy o losach
obywateli polskich wcielonych do Armii Czerwonej i podlegaj¹cych jej nie tylko
formacji pomocniczych, ale tak¿e ca³ej infrastruktury zaplecza wojskowego, gdzie
ich zatrudniano, bowiem wszelkie próby rozwi¹zania tych problemów z Komendantur¹ Armii Czerwonej, oddelegowan¹ do spraw formowania Wojska Polskiego, nie przynios³y ¿adnego rezultatu.16
Zasadnicz¹ czêæ w dzia³alnoci Ambasady wobec LKSZ stanowi³a sprawa
obywatelstwa polskiego, podejmowana w rozmowach przedstawicieli Ambasady
i LKSZ oraz notach, i to od 22 sierpnia 1941 roku w sposób konsekwentny,
bowiem ani uk³ad z 30 lipca, ani umowa wojskowa z 14 sierpnia 1941 roku nie
wprowadza³y ¿adnych ograniczeñ w pojmowaniu obywatelstwa polskiego. Pocz¹wszy od 1 grudnia 1941 roku, kiedy LKSZ z³o¿y³ notê okrelaj¹c¹ jego stanowisko w pojmowaniu tego obywatelstwa (IH/VII/22, k. 373, orygina³ dokumentu w jêzyku rosyjskim), rozpocz¹³ siê spór dyplomatyczny. ¯adna ze stron nie
zmieni³a stanowiska, a dotyczy³o to w sposób szczególny wcielonych do Armii
Czerwonej i strojbatów.
Strona polska w sprawach obywatelstwa okrela³a swoje dzia³ania na podstawie Konwencji Konsularnej z 1924 roku zawartej w ZSRR i niezmiennie sta³a na
stanowisku okrelonym w ustawie z 20 stycznia 1920 roku o obywatelstwie RP.
Wspomnieæ trzeba, ¿e ju¿ 21 padziernika 1939 roku minister August Zaleski
skierowa³ do rz¹dów pañstw sojuszniczych i neutralnych notê z protestem w sprawie plebiscytu czy te¿ wyborów na terenach okupacji sowieckiej zapowiedzianych na 22 padziernika.17 Natomiast strona radziecka stale powo³ywa³a w³asn¹
ustawê o obywatelstwie ZSRR z 19 sierpnia 1938 roku, w której art. 3 odnosi³
siê do cudzoziemców niemog¹cych takiego obywatelstwa uzyskaæ [ ] na w³asn¹ probê albo [ ] decyzj¹ Prezydium Rady Najwy¿szej ZSRR lub Prezydium Rady Najwy¿szej Republiki Zwi¹zkowej, na terytorium której zamieszkuj¹. I to sta³o siê 29 listopada 1939 roku.
16
IH/VII/12, k. 470482 spis skazanych i aresztowanych po 12 sierpnia 1941 roku IH/VII/15
k. 196200, w sprawozdaniu Referatu Interwencyjnego Ambasady RP, T. 307/II/8/43 zestawiono
liczbowo noty polskie do LKSZ oraz jego odpowiedzi. Wobec licznych aresztowañ Polaków po
amnestii rozpoznano zarzuty wobec 302 osób, z których 91 aresztowano bez podania powodu,
84 za przestêpstwo wobec ustawodawstwa pracy, 38 za dzia³alnoæ kontrrewolucyjn¹, 38 za spekulacjê, a 51 za kradzie¿, i Ambasada zabiega³a o mo¿liwoæ uzyskania z nimi kontaktu. Pad³a
odpowied: [ ] wszyscy obywatele, znajduj¹cy siê z tych czy innych przyczyn w zamkniêciu,
maj¹ pe³n¹ mo¿liwoæ utrzymywania pisemnej ³¹cznoci (listownej i telegraficznej) z Ambasad¹
odpowiednio do ustawionego w miejscach uwiêzienia porz¹dku takiego korespondowania. Wys³ano wiêc z Ambasady 500 listów wed³ug ustalonego wzoru do wskazanych wiêzieñ i nadesz³a jedna
odpowied.
17
IH/VI/37, k. 59, 4950, 6162.
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Co prawda w tej kwestii nast¹pi³y istotne zmiany spowodowane wspomnianym uk³adem MajskiSikorski i nastêpstwami wynikaj¹cymi z umowy wojskowej oraz dekretu o amnestii, ale ze strony radzieckiej przyjêto zasady wynikaj¹ce z teorii zmian obiektywnych, w których narodowoæ uznano za podstawê
okrelenia obywatelstwa i o tym sygnalizowa³a ju¿ wymieniona nota LKSZ
z 1 grudnia 1941 roku. Strona polska tê argumentacjê odrzuci³a not¹ z 9 grudnia
1941 roku, stwierdzaj¹c, ¿e w ¿adnym z tych dokumentów nie ma wzmianki
o rasie i pojêciu narodowoci. D¹¿¹c do prze³amania oporu strony radzieckiej,
minister Raczyñski z³o¿y³ Aide Memoire 1 maja 1942 roku do Ambasady ZSRR
w Londynie, poruszaj¹c tak¿e sprawê zwolnienia Polaków ze strojbatów. Chargé
dAffaires I. S. Cziczajew powiadomi³ 13 maja o niemo¿liwoci zmian decyzji. W tym samym czasie, bo 5 maja, Ambasada w Kujbyszewie wyst¹pi³a z not¹ bezporednio do W. M. Mo³otowa i otrzyma³a odmienn¹ odpowied:
Co siê tyczy poruszonej w nocie sprawy wypadków wcielenia obywateli polskich do
Czerwonej Armii i Strojbatalionów, zamiast kierowania ich do Armii Polskiej, to uwa¿am za
konieczne zaznaczyæ, ¿e poborowi do Czerwonej Armii i Strojbatalionów podlegaj¹ wy³¹cznie obywatele radzieccy. (-) Mo³otow.

Nawet nie by³o tradycyjnej formu³y grzecznociowej, co znamionowa³o twarde
stanowisko 18
Zosta³o ono wyartyku³owane jednoznacznie kolejn¹ not¹ LKSZ z 16 stycznia 1943 roku, gdzie stwierdzono, ¿e wymiana not w latach 19411942 o obywatelstwie pozwala na stwierdzenie, i¿ wszyscy mieszkaj¹cy w dniach 12 listopada
1939 roku na terenie zachodniej Ukrainy i zachodniej Bia³orusi nabyli obywatelstwo radzieckie, a w zakoñczeniu dodano: [ ] kwestia mo¿liwoci nierozci¹gania na te osoby postanowieñ o obywatelstwie ZSRR odpada.19 Nic dodaæ.
Rozpoczêto akcjê przymusowego narzucania obywatelstwa radzieckiego, odbieraj¹c masowo do sprawdzenia posiadane przez rzeszê Polaków jakiekolwiek
dokumenty i w zamian zmuszano do przyjmowania sowieckich paszportów. By
zrozumieæ okolicznoci i sytuacjê Polaków, trzeba powo³aæ Zarz¹dzanie Centralnego Komitetu Wykonawczego z 22 listopada 1939 roku, gdzie w punkcie 1.
czytamy:
Odmowê przyjêcia obywatelstwa ZSRR na propozycjê organów w³adzy pañstwowej
w granicach ZSRR uwa¿aæ jako przejcie do obozu wrogów klasy robotniczej i w³ociañskiej
i kwalifikowaæ jako zdradê.20
IH/VI/37, k. 185189.
IH/VII/22, k. 387388
20
IH/IV/101, k. 513.
18
19
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Co to pojêcie oznacza³o w warunkach wojny w g³êbi ZSRR, nie trzeba wyjaniaæ, bowiem ten jeszcze jeden rozdzia³ polskiej martyrologii na Wschodzie jest
zrelacjonowany w wielu opisach w pamiêtnikarstwie.
Powróæmy do sprawy strojbatów, bowiem notatka pro memoria z 15 czerwca 1942 roku w aktach Ambasady warta jest powtórzenia:
Wobec trudnoci porozumiewania siê z ludmi wcielonymi do Czerwonej Armii i gro¿¹cych im bardzo surowych kar za próbê nawi¹zania ³¹cznoci z w³adzami polskimi materia³
informacyjny jest ubogi. Ewidencja tych ludzi niemo¿liwa, nawet w przybli¿eniu nie mo¿na
wnioskowaæ o ich stanie liczebnoci.21

Niech ta okolicznoæ usprawiedliwi niedostatki naszego raportu, ale bêdzie zarazem motywacj¹ do dalszych badañ.
SUMMARY

The first part of the article concerns archive sources kept at the H. Hoovers Institute at the
University of Stanford in California. Microfilms of these records were transferred to the Archive
of New Records in Warsaw. Selected records from: W³adys³aw Anders Collection, the Embassy
of the Polish Republic in Moscow and Kuibyshev covering the years 19411943, Ministry of
Information and Documentation, and Stanis³aw Miko³ajczyks Papers served for a research
recognition of the Red Armys auxiliaries called Osoby Stroitielnyj Batalion (Stroibat), as well
as its other working divisions.
Several dozen thousands of Poles and Polish citizens of different nationalities (born 1917
1920) were conscripted into these units. They came from these parts of Poland which were situated
east of the Bug and the San rivers, the lands annexed to the Soviet Union in 1939.
After establishing the Polish-Soviet diplomatic relations and the agreement of the 30th July
1941, the so-called amnesty for Poles, as well as after the August agreement on formation of the
Polish Army under general W³adys³aw Anders command, the Polish Republic Embassy made an
attempt to release these Poles from the Red Army and from its stroibats. Despite the promise of
Stalin himself they were never released and had to work for the army.
The last part of the article presents documentation concerning endeavours of the Embassy and
the Polish Armys command to release Poles from stroibats units and to introduce passports
granting the Soviet Union citizenship until breaking diplomatic relations by the Soviet Union on the
26th April 1943.

21

IH/VII/15, k. 707708.

