
 

 

 

 

 

KS. BŁAŻEJ MICHALEWSKI 

 

POLSCY ZESŁAŃCY W ARMII  

GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA 
 

 

Pochylając się nad zagadnieniem, jakim jest polskie wychodźstwo i jego 
przyczyny podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu, warto zatrzymać 
się nad tymi Polakami, którzy zostali deportowani do ZSRS, a później wraz  
z Armią gen. Władysława Andersa, wyruszając na szlak bojowy, opuścili 
ziemie zesłania. Nie sposób w krótkim artykule przedstawić całość, tego jakże 
złożonego zagadnienia, dlatego zostanie tu zarysowany jedynie wycinek losu 
kilku tysięcy naszych rodaków od momentu deportacji do opuszczenia ZSRS. 

Losy żołnierzy i ludności cywilnej oprócz codziennych trosk, związane 
były również z ich życiem religijnym, a co za tym idzie, pojawienie się 
kapelanów Armii Polskiej w państwie, które z założenia budowane było bez 
Boga i wbrew Bogu, zasługuje na uwagę. Posługa kapelanów przyczyniła się  
do duchowego „oddechu” wierzących w ZSRS, którzy od lat pozbawieni byli 
posługi duszpasterskiej. Ważnym elementem w podjętej refleksji jest oddanie 
głosu tym, którzy byli świadkami tamtych lat i wydarzeń. 

Polacy zesłani do ZSRS w latach 1940-1941 

Zanim nastąpił wybuch II wojny światowej 1 września 1939 roku,  
w Moskwie odbyło się spotkanie przedstawicieli hitlerowskich Niemiec  
i Związku Sowieckiego, Joachima von Ribbentropa i Wiaczesława Mołotowa. 
Owo spotkanie zostało uwieńczone podpisaniem 23 sierpnia 1939 roku  
w obecności Józefa Stalina paktu o nieagresji między Niemcami a Związkiem 
Sowieckim. W jego tajnym protokole w punkcie 2 ustalono strefę wpływów, 
która miała przebiegać na linii rzek Narew, Wisła i San. Natomiast o dalszej 
przyszłości państwa polskiego mieli decydować sygnatariusze paktu.  

Dokument ten stał się podstawą nie tylko do wspólnej agresji Niemiec  
1 września i Związku Sowieckiego 17 września 1939 roku na Polskę,  
ale przesądził również o losie Polaków, którzy znaleźli się w sowieckiej strefie 
wpływów. Wraz z wkroczeniem Armii Czerwonej na Kresy II Rzeczpospolitej, 
które nazwano wyzwoleniem zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi, 
zaczęły się represje wobec polskiej ludności. Za szczególnie niebezpiecznych 
dla władzy sowieckiej uważano oficerów Wojska Polskiego, funkcjonariuszy 
policji, wywiadu, żandarmerii wojskowej, obszarników, fabrykantów, 
urzędników, członków różnorakich kontrrewolucyjnych i powstańczych organi-
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zacji, a także tzw. element kontrrewolucyjny
1
. Katalog ten został jednak posze-

rzony o osoby:  

które z powodu ich społecznego lub politycznego zaplecza, narodowo 
szowinistycznych lub religijnych przekonań oraz moralnej lub politycznej 
chwiejności są przeciwne porządkowi socjalistycznemu i dlatego mogą być 
użyte w celach antysowieckich przez wywiad obcych krajów lub przez ośrodki 
kontrrewolucyjne

2
. 

W grupie tej znaleźli się również osadnicy – weterani wojny polsko-
bolszewickiej 1920 roku, zamieszkujący tereny zajęte przez Armię Czerwoną. 
Jako podstawa prawna do przeprowadzenia represji wobec obywateli polskich, 
posłużyły fikcyjne wybory do sowieckich Rad, które obyły się już 22. paź-
dziernika 1939 roku. Po ogłoszeniu „wyników” wybrani delegaci natychmiast 
zwrócili się do Rady Najwyższej ZSRS z prośbą o włączenie „wyzwolonych” 
ziem do ZSRS. Dalszym skutkiem podjętej decyzji było nadanie obywatelstwa 
sowieckiego wszystkim mieszkańcom nowych terenów Związku Sowieckiego 
(1-2. listopada 1939)

3
. W konsekwencji tego NKWD rozpoczęło represje wobec 

„swoich” obywateli. Jedną z form były deportacje. 29 grudnia 1939 roku został 
zatwierdzony „Regulamin osad specjalnych i zasady zatrudniania osadników 
wysiedlonych z zachodnich obwodów USSR i BSSR oraz instrukcja Ludowego 
Komisarza Spraw Wewnętrznych ZSRS „O trybie przesiedlenia osadników  
z zachodnich obwodów USSR i BSSR”. 

Pierwsza z czterech wielkich fali deportacji odbyła się z 9 na 10 lutego 
1940 roku. Objęła ona przede wszystkim niższych urzędników państwowych  
i samorządowych, osadników wojskowych wraz z rodzinami, cywilnych 
polskich kolonistów i służbę leśną. Razem deportowano ok. 220 tys. osób. 
Drugą wywózkę przeprowadzano z 12 na 13 kwietnia 1940 roku. Wywieziono 
wtedy rodziny zbiegłych poza granice ZSRS, pozostających w niewoli 
niemieckiej oraz sowieckiej, internowanych na Litwie i Łotwie, aresztowanych 
przez władze sowieckie, oficerów i podoficerów wojska i policji, urzędników 
państwowych i samorządowych, działaczy społecznych, gospodarczych  
i politycznych, nauczycieli wszystkich typów szkół i uczelni, kupców  
i przemysłowców oraz część rodzin chłopskich. Przy czym za rodzinę uważano 
wszystkich spokrewnionych z daną osobą i zamieszkałych w tej samej 
miejscowości

4
. Razem wywieziono ok. 320 tys. osób. Trzecią deportację 

przeprowadzono z 29 na 30 czerwca 1940 roku. Wywieziono wtedy przede 
wszystkim uciekinierów z terenów Polski zajętych przez wojska niemieckie. 
Według szacunków wywieziono ok. 240 tys. Osób. Czwarta fala deportacji 
dokonywała się wiosną 1941 roku. Aresztowania rozpoczęły się 22 maja 1941 
roku, a ostanie zatrzymania odbywały się jeszcze z 19 na 20 czerwca 1941  
na tzw. Zachodniej Białorusi już w trakcie rozpoczętej wojny niemiecko-
sowieckiej. Wywieziono wtedy członków organizacji kontrrewolucyjnych i ich 

                                                           
1
 Por. St. Ciesielski, Polacy w Kazachstanie w latach 1940-1946, Wrocław 1996, s. 11.  

2
 Z. S. Siemaszko, W sowieckim osaczeniu 1939-1943, Londyn 1991, s. 353.  

3
 Por. L. A. Szcześniak, Deportacja, [w:] Encyklopedia „Białych Plam”, Radom 

2001, t. V, s. 28. 
4
 Por. St. Ciesielski, Polacy w Kazachstanie, s. 19.  
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rodzin, funkcjonariuszy służby więziennej, straży granicznej, policjantów, 
fabrykantów, kupców, wyższych urzędników państwowych z rodzinami, byłych 
oficerów, repatriantów z Niemiec, uchodźców z Polski, którzy nie chcieli 
przyjąć sowieckiego obywatelstwa, kryminalistów i prostytutki

5
. Wywieziono 

wtedy ok. 300 tys. osób.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 Por. B. Michalewski, Polscy zesłańcy w obronie wiary. Kościół katolicki  

w sowieckim Kazachstanie w latach 1936 – 1991, Krzeszowice 2016, s. 81.  

Władysław Anders (1892-1970) – generał broni z okresu II wojny światowej, 
wybitny dowódca 2 Korpusu Polskiego, uczestnik kampanii włoskiej 

I bitwy pod Monte Ciasno. Sprawował również funkcję 
Naczelnego Wodza Polskich Sil Zbrojnych na Zachodzie. Wikipedia. 
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Według przedstawionych danych w czterech deportacjach wywieziono 
około 1 miliona osób, należy jednak dodać, że według danych NKWD 
deportowano w głąb Związku Sowieckiego od 309 tys. do 333 tys. osób

6
. 

Podczas pierwszej deportacji w lutym 1940 roku, wywiezionych rozlokowano 
w siedmiu obwodach oraz republikach autonomicznych ZSRS, a także  
w Kazachstanie. Największa liczba deportowanych znalazła się w Kraju 
Krasnojarskim, w Komi ASRS, a także w obwodach archangielskim, 
swierdłowskim, irkuckim i mołotowskim. W drugiej fali deportacji z kwietnia 
1940 roku, miejscem docelowym stał się Kazachstan, w tym obwody 
aktiubiński, akmoliński, kustanajski, pawłodarski, północnokazachstański oraz 
semipałatyński. Dla deportowanych w czerwca 1940 roku miejscem osiedlenia 
stało się czternaście obwodów, krajów, a także republik autonomicznych ZSRS.  
W części europejskiej najwięcej osób umieszczono w obwodzie archangielskim 
i w Komi ASRS, w Marijskiej ASRS, w obwodzie wołgogradzkim  
i mołotowskim. Na Syberii osiedlono deportowanych w obwodach swierd-
łowskim, omskim, irkuckim, nowosybirskim i czelabińskim. Część depor-
towanych zesłano do Kraju Ałtajskiego, Krasnojarskiego oraz do Jakuckiej 
ASRS

7
. Czwarta deportacja z czerwca 1941 roku została skierowana przede 

wszystkim do obwodu nowosybirskiego, Kraju Ałtajskiego, Kraju Krasno-
jarskiego i Kazachstanu

8
.  

Układ Sikorski – Majski 

Stosunki dyplomatycznie między Polską a ZSRS zmieniły się wraz  
z agresją Niemiec na Związek Sowiecki 22 czerwca 1941 roku. Szukając 
sprzymierzeńców do walki z najeźdźcą, jak również pod wpływem rządu 
Wielkiej Brytanii, 30 lipca 1941 roku w Londynie został podpisany układ 
polsko–sowiecki. Stronę Polską reprezentował premier rządu gen. Władysław 
Sikorski, a ZSRS ambasador tego państwa w Wielkiej Brytanie Iwan Majski. 
Podczas podpisania układu byli obecni premier Wielkiej Brytanii Winston 
Churchill i minister spraw zagranicznych Anthony Eden. W dokumencie 
zapisano m.in.: 

Art. 3. Oba Rządy zobowiązują się wzajemnie do udzielenia sobie 
wszelkiego rodzaju pomocy i poparcia w obecnej wojnie przeciw hitlerowskim 
Niemcom. 

Art. 4. Rząd ZSRS wyraża swoją zgodę na utworzenie na terytorium ZSRS 
Armii Polskiej w porozumieniu z Rządem ZSRS. Armia Polska na terytorium 
ZSRS podlegać będzie w sprawach operacyjnych Naczelnemu Dowództwu 
ZSRS, w skład, którego wejdzie przedstawiciel Armii Polskiej. Wszystkie 
szczegóły dotyczące organizacji dowództwa i użycia tej siły zbrojnej będą 
ustalone późniejszym porozumieniem

9
.  

                                                           
6

 Por. A. Gurjanow, Sowieckie represje polityczne na ziemiach wschodnich  
II Rzeczpospolitej w latach 1939-1941, [w:] Exodus. Deportacje i migracje (wątek 
wschodni). Stan i perspektywy badań. red. M. Wolski, Warszawa – Białystok 2008, s. 27. 

7
 Por. S. Ciesielski, Deportacje z ziem polskich do ZSRR 1940-1941 Losy 

zesłańców. Rozmieszczenie zesłanych, http://sciesielski.nazwa.pl/sov-dep/polacy/ 
rozdep.html  [stan na dzień 11.07.2019]. 

8
 Por. S. Ciesielski, Polacy w Kazachstanie, s. 28. 

9
 Z. Wawer, Armia generała Władysława Andersa w ZSRR 1941-1942, 

Warszawa 2012, s. 22.  
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W skład układu wchodziły także dwa protokoły jawny i tajny. Jawny 
zawierał następujące zobowiązanie: 

Z chwilą przywrócenia stosunków dyplomatycznych rząd sowiecki udziela 
amnestii wszystkim obywatelom polskim, którzy są obecnie pozbawieni 
wolności na terytorium ZSRS, bądź jako jeńcy wojenni, bądź na innych 
podstawach

10
. 

Układ ten otwierał nie tylko możliwość utworzenia Armii Polskiej i walki 
z okupantem niemieckim, ale również dawał nadzieję odzyskania wolności dla 
tysięcy obywateli polskich aresztowanych i wywiezionych w głąb ZSRS. 
Spośród zaproponowanych kandydatów na dowódcę Armii Polskiej w ZSRS, 
naczelny wódz wyznaczył dwóch: gen. dyw. Stanisława Hallera i gen. Władys-
ława Andersa. Gdy jednak okazało się, że gen. Haller nie żyje, funkcję 
tworzenia Armii powierzono gen. W. Andersowi, którego 4 sierpnia 1941 roku 
zwolniono z więzienia na Łubiance.  

Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej 30 lipca 1941 roku,  
14 sierpnia tegoż roku, została podpisana umowa wojskowa, pozwalająca 
utworzyć Armię Polską w ZSRS. Zapisano w niej między innymi:  

2. Armia Polska będzie organizowana w jak najkrótszym czasie  
na terytorium ZSRS – przy czym a) będzie ona stanowiła część sił zbrojnych 
suwerennej Rzeczpospolitej Polskiej, b) żołnierze tej armii przysięgać będą  
na wierność Rzeczpospolitej Polskiej, c) będzie ona przeznaczona do wspólnej z 
wojskami ZSRS i innych państw sojuszniczych walki przeciw Niemcom,  
d) po zakończeniu wojny powróci ona do Polski, e) w ciągu całego czasu 
wspólnych działań będzie ona podporządkowana w znaczeniu operacyjnym 
Naczelnemu Dowództwu ZSRS, a w sprawach organizacyjnych i personalnych – 
Naczelnemu Wodzowi Polskich Sił Zbrojnych, który w drodze przez dowódcę 
Armii Polskiej na terytorium ZSRS uzgadnia zarządzenia w sprawach 
organizacyjnych i personalnych z Naczelnym Dowództwem ZSRS […].  

6. Formowanie oddziałów polskich będzie przeprowadzone w miejscach 
wskazanych przez Naczelne Dowództwo ZSRS, przy czym oficerowie  
i szeregowi powołani będą z obywateli polskich, znajdujących się na terytorium 
ZSRS drogą poboru i ochotniczych zgłoszeń. W celu przeprowadzenia poboru 
ustalone będą komisje poborowe przy udziale władz ZSRS w miejscowościach 
przez nie wskazanych […]. 

12. Uzbrojenie, oporządzenie, umundurowanie, środki motorowe itd. będą 
dostarczone w miarę możliwości a) przez rząd ZSRS z własnych jego zasobów, 
b) przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej z dostaw przyznawanych na podstawie 
Bill’u Lease – and Lend (prawa o pomocy walczącym krajom demokratycznym, 
przyjętego przez rząd USA. W tym ostatnim wypadku rząd ZSRS okaże 
możliwą pomoc w transporcie). 

13. Wydatki związane z organizacją, zaopatrzeniem i utrzymaniem Armii 
Polskiej na terytorium ZSRS będą kredytowane przez rząd ZSRS i podlegają 
zwrotowi przez rząd polski po zakończeniu wojny. Zagadnienie to będzie 
przedmiotem osobnego finansowego porozumienia

11
. 

Po podpisaniu umowy wojskowej, 16 sierpnia 1941 roku toczyły się 
dalsze rozmowy mające na celu doprecyzowanie takich zagadnień jak: zasady 
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 Z. Wawer, op. cit.  s. 22. 
11

 Z. Wawer, op. cit. s. 29-31. 
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formowania armii, jakie jednostki powinny się tworzyć w ramach armii, 
terminy formowania, uzbrojenie, wyposażenie, wyżywienie, finansowane, 
zakwaterowanie, kultura i oświata. Rozmowie przewodniczyli ze strony 
polskiej gen. Zygmunt Bohusz-Szyszko i gen. Anders, stronę sowiecką 
reprezentował gen. Panfiłow. Omawiano także kwestię opieki religijnej nad 
żołnierzami tworzącej się armii. Gen. Anders  powiedział wówczas; 

Mamy jedno zagadnienie dość delikatne. To zagadnienie kapelanów. 

Pragniemy, by w naszych oddziałach byli kapelani, gdyż ma to dla nas bardzo 

wielkie znaczenie” Panfiłow odpowiedział: „Przeszkód z naszej strony  

nie będzie”
12

. 

Ustalono, że sztab Armii Polskiej będzie mieścić się w Buzułuku,  
a punkty zborne będą w Tocku znajdującym się między Kujbyszewem  
a Czkałowem oraz w Tatiszczewie pod Saratowem. Natomiast ambasada RP 
wraz z 20 delegaturami, utworzyła do końca 1942 roku 800 palcówek, których 
zadaniem było pomoc cywilom

13
. 

Napływ obywateli polskich do Armii Polskiej  

Wiadomość o rozpoczęciu wojny niemiecko-sowieckiej wywołała różnie 
reakcje wśród deportowanych Polaków. W większości przypadków była  
to nadzieja na zmianę ich losu, tym bardziej gdy pojawiły się informacje  
o podpisaniu układu Sikorski – Majski i związanej z nią tzw. amnestii oraz 
tworzącej się Armii Polskiej.  

W czerwcu 1941 roku Niemcy napadli na ZSRR, posuwając się  
z wielkim impetem naprzód i wkrótce zagrabili olbrzymie połacie sowieckiej 
ziemi.  

Znowu w nasze serca wstąpiła nadzieja – a więc jeszcze nie koniec wojny. 
Wiedząc o militarnej potędze Niemiec, liczyliśmy na szybkie zagrabienie Rosji  
i na reakcję całego świata, który znając ekspansywne zamiary Hitlera będzie 
musiał stawiać im opór. […] 

Gdy wiadomość o umowie między gen. Sikorskim a Stalinem w sierpniu 1941 r. 
dotycząca wypuszczenia wszystkich Polaków z więzień, łagrów i internowanych 
w obozach celem utworzenia Polskiej Armii w Związku Sowieckim dotarła do 
nas, uwierzyliśmy w cud!

14
 

Pisała o tym Zdzisława Krystyna Kawecka w swoich wspomnieniach, 
natomiast w książce Józefa Czapskiego Na nieludzkiej ziemi, możemy znaleźć 
następujący opis tamtych dni: 

25-go sierpnia dostałem się z Butyrek na Łubiankę i tam dopiero 
dowiedziałem się o podpisaniu układu Sikorski – Stalin i o tak zwanej amnestii. 
Tam wzywano mnie jeszcze parę razy do sędziego śledczego, pamiętam, że się 
nazywał Chorbatenko, że traktował mnie uprzejmie, zupełnie inaczej, niż 
wszyscy dotychczasowi sędziowie, namawiał mnie jednak usilnie, bym podpisał 
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 Cyt. za Z. Wawer, op. cit. s. 38; P. Majka, Generał Józef Gawlina. Biskup 
polowy, Warszawa  2017, s. 108. 

13
 Por. J. Myszor, Biskup Józef Gawlina w Związku Sowieckim, Katowice 2015, s. 24. 

14
 Z. K Kawecka, Do Anglii przez Syberię, Wrocław 1994, s. 119-120. 
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gotowość współpracy z NKWD, zaznaczając, że jeśli nie podpiszę, mogę nie być 
wypuszczony nigdy. Wiedziałem już wtedy od współwięźnia z Łubianki, oficera 
sztabowego, że się tworzy nasza armia w Rosji, że dowódcą tej armii został 
mianowany generał Anders, że go już uwolniono

15
.   

Natomiast tak czas ten wspomina ks. Tadeusz Fedorowicz: 

Kiedy 22 czerwca wybuchła wojna niemiecko-sowiecka, nastąpiło wielkie 
zaostrzenie rygorów naszego życia. Więcej wymagano i bardziej kontrolowano. 
Dopiero po paru tygodniach zwołali nas na zebranie w stołówce i powiedzieli:  

– Jesteście wolni, możecie jechać, dokąd chcecie, po całym Związku 
Radzieckim, z wyjątkiem stolic republik i terenów na sto kilometrów  
od jakiejkolwiek granicy. No i dokąd tu jechać16

? 

Dzień swojego uwolnienia następująco zapamiętał gen. W. Anders: 

Była 8,00 wieczorem 4 sierpnia 1941, gdy samochód ruszył sprzed głównego 
podjazdu gmachu NKWD. Ulice słabo oświetlone. Niewielu przechodniów,  
ale za to sporo samochodów, wszystkie wojskowe, silnie nadużywają sygnałów. 
Po prawie dwóch latach pobytu w celi więziennej oszołamia mnie powietrze, 
gwar uliczny i ruch. Miałem dziwne uczucie. Jestem na swobodzie, ale ciągle 
przytłacza mi piersi

17
.  

Ogłoszona tzw. amnestia stała się możliwością dla Polaków, aby opuścić 
sowieckie więzienia, łagry oraz miejsca zsyłki. Według różnych danych podaje 
się, że około 300 tys. żołnierzy znajdujących się w więzieniach i łagrach  
po uwolnieniu ruszyło do punktów zbornych i od 500 tys. do 1 mln. ludności 
cywilnej wyruszyło, aby dostać się do Armii Andersa

18
. Według posiadanych 

wówczas przez władze polskie danych, do tworzącej się armii nie docierali 
oficerowie, którzy znajdowali się w obozach w Kozielsku, Starobielsku oraz 
Ostaszkowie. Z tych trzech obozów odnaleziono jedynie 400 oficerów, których 
wiosną 1940 roku przeniesiono do obozu w Griazowcu. Zadanie odnalezienia 
zaginionych oficerów powierzono rtm. Józefowi Czapskiemu. Informacja  
o odnalezieniu pomordowanych oficerów w katyńskich mogiłach, dotarła  
do żołnierzy 13 kwietnia 1943 roku. 

Mimo ogłoszonej amnestii, władze utrudniały Polakom wyjazd z miejsc 
zesłania i dołączenie się do wojska. Cytowana już Zdzisława Krystyna 
Kawecka pisała:  

Na drugi dzień znalazłam się w kancelarii dyrektora sowchozu w Graznówce, 
tłumacząc powód mego przyjścia. „Co?” – ryknął ze złością: „teraz, kiedy 
potrzebujemy więcej robotników, więcej wydajności i stachanowców – ty chcesz 
uciekać stąd? To sabotaż, za który idzie się do więzienia!”. Opuściłam kancelarię 
z gniewem, ale i determinacją19

! 

Bardzo często natomiast zwalniano osoby nie nadające się do pracy  
i do wojska, ludzi starszych i chorych. Kolejnym sposobem utrudniania dotarcia 
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do Armii gen. W. Andersa zwalnianym Polakom, było kierowanie ich  
na przymusowe osiedlenie w Azji Centralnej, a także powoływanie obywateli 
polskich o narodowości ukraińskiej, białoruskiej i żydowskiej do sowieckiej 
służby pomocniczej i zakazywanie im jednocześnie udawania się do miejsc,  
w których tworzyła się Armia Polska

20
. Pomimo tego polskie komisje 

rekrutacyjne, przyjmowały obywateli polskich różnej narodowości za wyjątkiem 
niemieckiej. Dla zgłaszającej się młodzieży w wieku 14-18 lat organizowano 
szkoły junackie, a dla dzieci, w tym dla sierot otwierano szpitale, szkoły  
i sierocińce – w jednym z nich działała słynna piosenkarka, Hanka Ordonówna.  
Do punktów zbornych zgłaszali się nie tylko ochotnicy do wojska, lecz również 
całe rodziny (kobiety, dzieci, starcy), którzy w Armii Polskiej widzieli nadzieję  
na wyrwanie się z nieludzkiej ziemi i przeżycia. Jak wyglądała ich droga  
do wymarzonej wolności i ocalenia ukazuje fragment Kroniki Bazy Ewakuacyjnej 
w Krasnowodzku:   

Uderzający był zapał, z jakim ochotnicy garnęli się do wojska. Zresztą nie 
należy tu owijać w bawełnę – dla wielu była to sprawa bytu i życia,  
nie umieli bowiem w warunkach sowieckich urządzić się i ginęli z głodu. 
Wielu jednak polskich obywateli prosperowało tam względnie dobrze, zwłaszcza 
lekarzy, inżynierów, technicy, mechanicy itd., mimo to rzucali wszystko i prze-
dzierali się przez cały chaos komunikacyjno-transportowy ówczesnej Rosji, 
gdzie wszystkie stacje i pociągi zawalone były niezliczonymi masami ludności 
ewakuowanej z terenów przyfrontowych, z całej prawie Rosji europejskiej. 

Wałęsali się ci głodni, bezdomni, wlokąc ze sobą toboły, dzieci i bety, 
zapełniając poczekalnie, z których ich co chwila wyganiano dla „dezynfekcji”, 
kontroli dokumentów i innych czynności urzędowych. Zalegając place dokoła 
dworca i stacji, gdzie pod gołym niebem czekali „rekompasirowki” – to jest 
stempla upoważniającego do przesiadki – nieraz tygodniami.  

Kto nie widział w tym czasie placu koło dworca w Taszkiencie, ten nie wie, 
co to jest piekło. Kto nie widział, jak w jednej chwili zrywały się tłumy  
z tego kotłowiska ludzi i tobołów i pędziły do kasy biletowej, bo rozeszła się 
pogłoska, że będą stemplować bilety, ten nie wie co to jest rozpacz ludzka  
i bezsilna walka – instynktowna obrona przed zagładą. Żadne najbardziej 
wytrawne pióro, najzdolniejszy artysta-malarz nie zobrazuje tej straszliwej 
rzeczywistości i żaden film jej nie odda. 

I poprzez ten chaos przedzierali się ochotnicy do Jangi-Jul, Kermine, Guzar, 
Kitab, Czok-Pak, Gorczakowo [Margełen], Dżałał – Abad, Kara-Su, Otar, 
Wrewskaja – do miejsc postoju Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR i zgłaszali się 
do Komisji Poborowej. 

Przychodzili wyczerpani, obdarci wynędzniali, obrzuceni wrzodami, zawsze-
ni, bez włosów po przebytym tyfusie, raczej do stworów jakiś niż do ludzi 
podobni. Docierali ostatnim wysiłkiem swych gasnących już sił. I zdarzało się 
nieraz, że koło stacji czy na dziecińcu Komisji Poborowej dogasali. Po prostu 
umierali z wyczerpania i wycieńczenia, na samym progu nowego życia

21
. 

Taki obraz podróży do punktów zbornych Armii Polskiej wyłania się  
z wielu wspomnień osób, które wyruszyły w drogę ku ocaleniu. Określając 
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liczbę osób, które zostały uratowane dzięki utworzeniu Armii Andersa, można 
podać liczę osób ewakuowanych w marcu i sierpniu 1942 roku z ZSRR  
do Iranu. (18 marca 1942 roku gen. Anders w rozmowie ze Stalinem poruszył 
kwestę ewakuacji żołnierzy, dla których nie wystarczało zaprowiantowania. 
Stalin przystał na wyprowadzenie tych żołnierzy. Druga ewakuacja była 
skutkiem podpisania 31 lipca 1942 w Taszkiencie protokołu polsko-
sowieckiego o ewakuacji do Iranu Polskich Sił Zbrojnych wraz z rodzinami 
oficerów i żołnierzy). W sumie Związek Sowiecki opuściło  wówczas 116 543 
ludzi, w tym 78 631 żołnierzy

22
, 18 tys. dzieci i ok. 4 tys. polskich Żydów 

ewakuowanych dzięki interwencji gen. Andersa
23

 

Posługa religijna 

Jak już wspomniano, podczas rozmów gen. Andersa z gen. Panfiłowem, 
poruszono również kwestę posługi kapelanów w tworzących się Polskich Siłach 
Zbrojnych w ZSRS. Pozytywna odpowiedź ze strony sowieckiej otworzyła 
drogę do zorganizowania struktury duszpasterstwa wojskowego, a przy tej 
okazji również duszpasterstwa cywilnego. Do zadania tego przystąpił  
ks. bp Józef Gawlina – biskup polowy. Kiedy 19 kwietnia 1942 roku bp 
Gawlina przybył do ZSRS, dowiedział się, że pracuje tu już 54 księży,  
39 kapelanów wojskowych, a wśród ludności cywilnej jeszcze 15 księży.  
W liczbie tej było 17 zakonników, a księża diecezjalni pochodzili z Wilna – 11, 
Lwowa – 6, Łomży – 2, Pińska – 2, Chełmna, Krakowa, Mohylewa, Lublina, 
Łucka, Przemyśla – po jednym, 2 duchownych było obrządku greko-
katolickiego, 2 obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (tzw. neounia) oraz 6, 
których pochodzenia Ambasada Polska nie znała

24
. 

Władze polskie, mające na uwadze życie religijne cywilów znajdujących 
się na terenie Związku Sowieckiego, akredytowały przy Ambasadzie Polskiej  
w Moskwie uwolnionego z więzienia ks. Kazimierza Kucharskiego SJ  
w charakterze szefa duszpasterstwa cywilnego. Jednak wewnętrzne niesnaski  
i intrygi spowodowały, że bp Gawlina przeniósł ks. K. Kucharskiego  
do duszpasterstwa wojskowego. Sytuację tę wykorzystały władze sowieckie  
i zlikwidowały stanowisko kapelana przy naszej ambasadzie. 

Do biskupa polowego, zgodnie ze Statutem Duszpasterstwa 
Wojskowego, które 27 lutego 1926 roku zatwierdziła Stolica Apostolska  
i wprowadziło w życie rozporządzenie premiera i ministrów z dnia 25 listopada 
1926 (Dz.U. 1926, Nr 124 poz. 714, s. 1452-1456), jako stojącego na czele 
duszpasterstwa sił zbrojnych, należało m.in.: mianowanie wikariusza 
generalnego, wyznaczenie dziekanów, stojących na czele duszpasterstwa 
wojskowego w okręgach wojskowych,  określenie ich czynności, mianowanie 
kapelanów wojskowych, sprawowanie jurysdykcji nad kapelanami należącymi 
do rezerwy  i duchownymi powołanymi do służby sanitarnej. Rozkazem 
Naczelnego Wodza z 16 marca 1942 roku, wspomniany Statut został 
uzupełniony o stwierdzenie: „Biskup Polowy jest Szefem Duszpasterstwa 
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Polskich Sił Zbrojnych”. Natomiast dekret watykańskiego Sekretariatu Stanu  
z dnia 3 października 1942 roku (nr 58) do kompetencji biskupa dodał 
jurysdykcję nad ludnością cywilną deportowaną, podążającą za Armią Polską25

.  
Bp Gawlina, będąc jeszcze w Londynie na przełomie września i paź-

dziernika, mianował ks. majora Czesława Wojtyniaka szefem duszpasterstwa 
wojskowego. Według W. Siemaszko bp Gawlina przygotował dwa dekrety 
nominacyjne, przywiezione przez gen. Bohusza-Szyszko, z których pierwszy 
powoływał na stanowisko szefa duszpasterstwa wojskowego ks. Wojtyniaka,  
a gdyby było to niemożliwe z różnych przyczyn, drugi dekret powoływał  
ks. Józefa Panasia. Jednocześnie, gdyby obydwaj nie mogli podjąć tej funkcji, 
gen. Anders miał według swego uznania obsadzić stanowisko szefa 
duszpasterstwa wojskowego, który został by zatwierdzony przez biskupa 
polowego. Po dostarczeniu dekretów, okazało się, że obaj kapłani nie żyją,  
a 3 września 1941 roku gen. Anders stanowisko szefa duszpasterstwa w Armii 
Polskiej powierzył ks. prał. Włodzimierzowi Cieńskiemu. W październiku 1941 
roku bp Gawlina dekretem mianował ks. Cieńskiego szefem duszpasterstwa 
wojskowego dla Armii Polskiej w ZSRS. 

W początkowej fazie organizowania duszpasterstwa, ks. Cieński miał  
do dyspozycji 10 kapłanów, wśród nich ks. Kazimierza Kozłowskiego SJ,  
ks. Franciszka Plutę, ks. Jana Cibora. Jako zastępca ks. Cieńskiego, został 
mianowany ks. K. Kozłowski. Wraz z wypuszczanymi z więzień i łagrów 
duchownymi – m.in. ks. Tadeusz Fedorowicz, o. Ryszard Czesław Grabski – 
zwiększała się możliwość organizowania struktury duszpasterskiej. Dla każdej 
dywizji przeznaczone było 7 etatów kapelańskich i 10 etatów pomocniczych  
dla służby kościelnej. Zostały także utworzone etaty kapelanów w szpitalach, 
Ośrodkach Organizacyjnych i Centrum Rezerwy. Wraz z przeniesieniem 
oddziałów z Buzułuku do nowych punktów przebywania Armii, zadyspo-
nowano nowe przydziały dla kapelanów

26
. 

Do obowiązków kapelanów należało m.in. utrzymywanie stałego 
kontaktu z żołnierzami, z kolei nabożeństwa miały być „zwięzłe”, kazania 
miały nie przekraczać 15 minut, a Msza św. mogła trwać najwyżej pół godziny. 
Kapelani mieli również przesyłać okresowe raporty i sprawozdania,  
co wynikało z Rozkazu Wewnętrznego nr 1 wydanego przez ks. Cieńskiego, 
który odwoływał się w nim do Rozkazu Wewnętrznego wydanego przez bpa.  
Gawlinę z 20 marca 1940 roku. 

Na potrzeby duszpasterstwa wojskowego powstała oficyna wydawnicza, 
która wydawała tygodnik „Orzeł Biały”, a także mszaliki ułożone przez księży 
Kantaka i Kozłowskiego. Żołnierze otrzymali także modlitewniki i śpiewniki 
oraz dewocjonalia rozdawane przez biskupa polowego

27
. Obecność księży  

w tworzącej się Armii Polskiej stało się okazją, aby posługą duszpasterską 
objąć nie tylko żołnierzy, lecz także osoby cywilne, które przybyły do miejsc 
grupowania Wojska Polskiego. Księża kapelani udawali się także do 
„pobliskich” miejscowości, by tam pośród zesłańców spełniać posługę 
kapłańską. Jedną z takich wypraw opisuje o. Ryszard Cz. Grabski: 
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Na drugi dzień czeka nas nowa podróż: 17 kilometrów, tym razem  
do miejscowości Bezbożnik. Mąż zaufania postarał się o sanie zaprzężone  
w dobrego konia. […] Na drugi dzień sala miejscowego klubu napełniła się 
ludźmi po brzegi. Obok naszych katolików większość miejscowej ludności 
prawosławnej. Spowiedź trwała długo. Za Polakami ustawiają się w kolejce  
do spowiedzi i prawosławni. Wstałem i objaśniłem im, że jestem katolickim 
księdzem, że nie mam prawa spowiadać prawosławnych. Wtedy z wielkim 
żalem, niemal z płaczem odpowiadają: 

– Jaka różnica, przecież jest jeden Bóg. Wyspowiadaj i nas…  
Msza św. w Bezbożniku. Zdawałoby się paradoks, a jednak rzeczywistość. 

Nikt z sali nie wyszedł, dopóki nie skończyła się ostatnia modlitwa, póki 
wszyscy nie otrzymali błogosławieństwa

28
. 
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Dla Polaków, jak również i katolików innych narodowości, którzy zostali 
zesłani w 1936 roku do Kazachstanu oraz deportowanych w latach 1940-41, 
pojawienie się kapelanów wojskowych było wielkim wydarzeniem i religijnym 
przeżyciem. Pozbawieni przez lata kapłana, nie mogli oni przystępować  
do sakramentów. Nie dziwią więc opisy zesłańców jak również kapłanów 
opowiadające ze wzruszeniem o przystępowaniu do spowiedzi, przyjmowaniu 
pierwszej Komunii św., błogosławieniu małżeństw czy uczestnictwie  
we Mszy św. Władzę udzielania sakramentów dla ludności cywilnej otrzymali 
kapelani od biskupa polowego. We wspomnieniach ks. Tadeusza Fedorowicza, 
możemy przeczytać: 

W czasie kilkudniowego pobytu w Gieorgiewce uczyłem dzieci i przy-
gotowywałem je do pierwszej Komunii św. Ładna była to uroczystość. Kiedyś 
na msze św. przyszły Niemki. Było tam dużo Niemców przesiedlonych  
z niemieckiej republiki autonomicznej nad Wołgą. […] 

Z Gieorgiewki wyjechałem dwa razy w teren. Raz do miejscowości Agżał, 
odległej o kilkadziesiąt kilometrów. Miejscowość ta leżała na wzniesieniu. Było 
tam kilka rodzin polskich, które pracowały w kopalni złota, między innymi pan 
Zygmunt, staruszek, i jego stara żona. Pochodzili z Białorusi. Prosili, żeby ich 
wyspowiadać. Ona była bardzo słaba i bodajże w parę dni potem umarła. Mąż jej 
powiedział mi, że żona tylko czekała, żeby ksiądz przyjechał, żeby się mogła 
wyspowiadać, bo już chciała umrzeć29

. 

Utworzenie duszpasterstwa zaowocowało nie tylko duchową opieką  
nad żołnierzami i osobami cywilnymi, które przybyły do miejsca zgrupowania  
i wraz z Armią opuściły ZSRS, ale także oddziaływało na pozostałą ludność 
katolicką w Związku Sowieckim. Od czasu wywózki z ojczyzny pozbawieni 
byli posługi duszpasterskiej i dopiero stosunkowo krótki okres pobytu 
kapelanów wojskowych był dla nich znakiem Opatrzności Bożej, która ich nie 
opuściła. Po wyjściu Armii z ZSRS albo musieli czekać na repatriację albo na 
lata 50. XX wieku, kiedy księży zaczęto zwalniać z łagrów.  

Na osobną uwagę zasługuję natomiast pobyt biskupa polowego Józefa 
Gawliny w Związku Sowieckim. Decyzja o powstaniu Armii Polskiej w ZSRS, 
przyczyniła się do podjęcia przez bp Gawlinę próby przedostania się na zajęte 
przez Armię Czerwoną ziemie polskie i przywrócenia tam funkcjonowania 
kościołów. Napisał w związku z tym list do ambasadora polskiego w Moskwie, 
Stanisława Kota z prośbą o przyjęcie go jako asystenta kościelnego. Prośba  
ta została poparta przez gen. Władysława Sikorskiego, mimo to została ona 
odrzucona przez ambasadora. Nie zniechęciło to jednak Gawliny i sam zaczął 
starać się w Londynie o sowiecką wizę, jednocześnie dzięki pozyskanym 
funduszom wydrukował modlitewniki, literaturę religijną oraz zorganizował 
dewocjonalia, które miały być przekazane żołnierzom Armii Andersa, co też się 
stało i wysłano do ZSRS 14 skrzyń z dewocjonaliami. 26 października 1941 
roku biskup polowy otrzymał zgodę na wjazd do Związku Sowieckiego, lecz ze 
względu na decyzję gen. Sikorskiego, wyjazd z Londynu nastąpił dopiero 27 
stycznia 1942 roku w towarzystwie ks. Bronisława Chrostowskiego. Droga 
trwająca ponad trzy miesiące wiodła przez Afrykę Zachodnią, Egipt, Palestynę i 
Iran. Do Moskwy bp Gawlina przybył 19 kwietnia 1942 roku. W Moskwie  
ks. bp odprawił Mszę św. w kościele św. Ludwika znajdującym się 
naprzeciwko siedziby NKWD na Małej Łubiance. Wyjeżdżając w dalszą 
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podróż, w Kujbyszewie spotkał się z ambasadorem Kotem, by omówić sytuację 
Polaków w ZSRS po 1939 roku. 30 maja 1942 ambasador Kot podpisał 
przygotowaną przez biskupa polowego Instrukcję w Sprawie Duszpasterstwa 
nad Ludnością Cywilną30

. W instrukcji tej czytamy, że 

z chwilą ostatecznego przyjęcia przez Rząd Sowiecki propozycji Ambasady RP 
w sprawie opieki religijnej na nad polską ludnością cywilną opiekę  
tę obejmują księża polscy pod kierownictwem Dziekana Cywilnego, którego 
mianuje i odwołuje Ksiądz Biskup Gawlina, jako Wizytator Apostolski. Rodziny 
wojskowych, a szczególnie ich żony oraz dzieci przed 21 rokiem życia należą  
do jurysdykcji Dziekana Wojskowego (…). Gdyby Armia Polska opuściła albo 
w całości poszła na front, cała opieka duszpasterska przechodzi do dziekana 
cywilnego

31
. 

Podczas pobytu w Związku Sowieckim bp Gawlina dokonał wizytacji 
ośrodków, w których znajdowało się Wojsko Polskie. Odwiedzał szpitale, 
szkoły i sierocińce. Każdego dnia odprawiał Msze św. dla żołnierzy i cywilów, 
podczas których głosił homilię. Jak wspominał, w tym czasie udzielił 
sakramentu bierzmowania 1100 żołnierzom i 1496 dzieciom. W szkołach  
i sierocińcach zapoznał się ze stanem nauczania religii. Oceniając go jako 
dobry, podkreślił, że jest to przede wszystkim zasługa matek i polskich kobiet

32
.  

Dzięki działalności i zaangażowaniu ks. biskupa, liczba kapelanów 
zwiększyła się z kilkudziesięciu do dwustu w lipcu 1942 roku. Na uwagę 
zasługuje również fakt, iż podczas pobytu ks. bp Gawliny wśród polskich 
żołnierzy, 27 czerwca 1942 roku w miejscowości Janngi-Jul podczas Mszy św. 
złożył wyznanie wiary i przeszedł z protestantyzmu na katolicyzm  
gen. Władysław Anders. W protokole z tego wydarzenia pisano: 

Przede mną, Biskupem Polowym, Józefem Gawliną i wobec Dziekana P.S. 
Zbr. w ZSSR ks. Włodzimierza Cieńskiego, jako notariusza pro casu, dnia 27 
czerwca 1942, Generał Dywizji, Władysław Albert Anders, Dowódca Polskich 
Sił Zbrojnych w ZSSR i Inspektor Wojska Polskiego na Bliskim Wschodzie, 
urodzony 11 sierpnia 1892 w Błoniu pow. Kutno, syn Alberta i Elżbiety, 
wyznania augsbursko-ewangelickiego złożył wyznanie Wiary Katolickiej,  
przez co został przyjęty na łono Kościoła Katolickiego.  

Niniejszy protokół stwierdza to własnoręcznym podpisem wyżej wymie-
nionych osób. 

/…/ 
Władysław Albert Anders 
Gen. Dyw. 
Coram me. 
/…/ 
Ks. Józef Gawlina 
Bisk. Pol. W.P. 
/…/ 
Ks. Włodzimierz Cieński 
Dziekan P.S. Zbr. w ZSSR 
Not. Ad casum

33
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Przed swoim wyjazdem, a zarazem przed ewakuacją Armii gen. Andersa  
z ZSRS, bp Gawlina starał się zapewnić opiekę duszpasterską Polakom, którzy 
mieli pozostać w Związku Sowieckim. Pierwszą próbą było zalegalizowanie 
działalności kapelanów przy trzech szpitalach, w których pozostawali chorzy 
żołnierze oraz w 15 ośrodkach, gdzie znajdowały się rodziny wojskowe, które 
nie podlegały ewakuacji. Na takie rozwiązanie jednak nie otrzymał zgody  
od władz sowieckich. Jednocześnie jak było już wspomniane, po przeniesieniu 
do wojska ks. Kucharskiego, który w Ambasadzie Polskiej w Kujbyszewie 
odpowiadał za duszpasterstwo ludności cywilnej, władze nie pozwoliły 
obsadzić tego stanowiska innym kapłanem.  

Z uwagi na powyższe, podczas odprawy 18 sierpnia 1942 roku w Jangi-
Julu, bp Gawlina zapytał księży czy są wśród nich gotowi, aby pozostać  
w Związku Sowieckim jako osoby cywilne i pracować duszpastersko nielegalnie 
w ukryciu. Zgłosiło się 20 księży, wiadomość o tym dotarła jednak do NKWD, 
która zapowiedziała, że jeżeli księża będą potajemnie sprawować Msze św.  
to zostaną natychmiast aresztowani. Nie pomogła również rozmowa bp Gawliny 
z gen. NKWD Żukowem, który nie wyraził zgody na żadną formę pozostania 
kapelanów, a jednocześnie przypominał biskupowi, że ostatni transport z Jangi-
Julu odchodzi 1 września, którym to bp Gawlina opuścił ZSRS. 

Na zakończenie warto przytoczyć fragment wspomnień cytowanej  
już Zdzisławy Krystyny Kaweckiej: 

Najbardziej wzruszający dzień w moim dotychczasowym życiu miał dopiero 
nastąpić w pierwszą niedziele po przybyciu do Szachriziabsu, gdy wybieraliśmy 
się do OZD na msze św. Ojciec wyprasował kanty spodni na brzytwę, macocha 
włożyła najlepszą sukienkę, a ja byłam w przykrótkiej, odkrywającej moje 
kościste kolana, spódniczce z bluzeczką. Czesałam włosy, uplatając je w warko-
cze, które sięgały do pasa. Na nogach – stare pantofle z dziurami w zelówkach. 
Z mega „skarbca” wyciągnęłam książeczkę do nabożeństwa, którą strzegłam jak 
oka w głowie. 

Na placu pod ogromnym drzewem morelowym, obsypanym jeszcze 
kwieciem, był ustawiony polowy ołtarz, a przed nim ławki dla ludności cywilnej. 
W momencie, gdy dzwonki oznajmiły nadejście kapłana, a lekki powiew wiatru 
strząsał różowe płatki na biały obrus ołtarza, wyrwała się z ust pieśń „Kto się  
w opiekę odda Panu swemu…”, ta sama która była śpiewana przez nas  
w zamkniętych bydlęcych wagonach, to z oczu popłynęły łzy. Łzy radości, 
szczęścia i wdzięczności spływały po mojej twarzy, spadają na złożone  
do modlitwy dłonie. Słowa pieśni utkwiły w zaciśniętym gardle, ale tym razem 
nie bólu czy goryczy – tylko szczęścia…, a jednak Był z nami! Ten sam Bóg  
tu na tym ołtarzu towarzyszył nam przez stepy, śniegi, głód, chłód, nędzę  
i poniewierkę, i gorycz rozczarowań, wyprowadził nas z domu niewoli i poz-
wolił tu, przy tym skromnym, polowym ołtarzu, złożyć sobie dzięki za ocalenie  
i dar życia! Był to najpiękniejszy cud tego pięknego, czerwcowego poranka…
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