LILIANNA ŚWIATEK

REPATRIACJA POLSKICH DOMÓW DZIECKA
Z ZSRR DO POLSKI W 1946 R.
W drugiej połowie 1942 r. nastąpiło pogorszenie niezwykle trudnych
stosunków dyplomatycznych z ZSRR. Władze radzieckie w pierwszych
miesiącach 1943 r. „przejęły polskie placówki pomocy społecznej w ZSRR oraz
zgromadzone w magazynach zapasy”1.
Stanowisko i działania strony radzieckiej było nieustępliwe. Jakiekolwiek
starania o przestrzeganie i poszanowanie wcześniej zawartych porozumień
zakończyło się niepowodzeniem. Wiosną 1943 r. doszło do zerwania stosunków
dyplomatycznych. W ZSRR uaktywniła się grupa działaczy lewicowych i już
na początku czerwca 1943 r. z inicjatywy tych środowisk odbył się w Moskwie
założycielski Zjazd Związku Patriotów Polskich (dalej: ZPP), w czasie którego
wezwano „do jak najczynniejszego współdziałania z władzami radzieckimi”2.
Kilkanaście dni później został utworzony przy Komisariacie Ludowym
Oświaty RFSRR Komitet do spraw Dzieci Polskich w ZSRR (30 czerwca 1943 r.,
uchwała nr 710)3. Komitet był opiekuńczą instytucją radziecką. Wszelkie jego
działania były wzorowane na radzieckim systemie. Jednak w tych niezwykle
trudnych warunkach wojennych był jedyną instytucją w ZSRR, dzięki której
udało się ocalić życie dzieci polskich i żydowskich przebywających
na rozległym obszarze państwa radzieckiego.
Pierwsze posiedzenie Kompoldietu (10 lipca 1943 r.) rozpoczęło się
od debaty dotyczącej dokładnej ewidencji dzieci. To było najważniejsze
i jednocześnie niezwykle trudne zadanie. Brakowało nie tylko informacji
o miejscach ich pobytu, liczbie, a także wskazówek czy dotychczas korzystały
z pomocy jakichkolwiek instytucji dziecięcych. Najpilniejszym zadaniem było
1

S. Ciesielski, G. Hryciuk, A. Srebrakowski, Masowe deportacje ludności
w Związku Radzieckim, Toruń 2004, s. 251.
2
„Wolna Polska”, 1943, nr 15, s. 4.
3
Uchwałę podpisał zastępca przew. RKL ZSRR – Wiaczesław Mołotow, GARF,
sygn. A-304-1-1, k. 1, 6; ibidem, sygn. A-304-1-89, k. 2; ibidem, sygn. A-304-1-94,
k. 1; ibidem, sygn. A-304-1-209, k. 5; Szkolnictwo polskie w ZSRR 1943-1947.
Dokumenty i materiały, oprac. R. Polny, pod red. S. Skrzeszewskiego, Warszawa 1961,
s. 38; Ż. Kormanowa, Ludzie i życie, Warszawa 1982, s. 194; E. Syzdek, Działalność
Wandy Wasilewskiej w latach drugiej wojny światowej, Warszawa 1981, s. 180;
Komunikaty Zarządu Głównego Związku Patrjotów Polskich, „Wolna Polska” 1943,
nr 18, s. 4; Komitet do spraw polskich dzieci w ZSRR, ibidem, nr 19, s. 4.
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stworzenie systemu pomocy w postaci domów dziecka, szkół, przedszkoli,
żłobków i internatów. Jak najbardziej słusznie położono nacisk na pilne
zorganizowanie dożywiania i opieki typu sanatoryjnego dla dzieci najbardziej
osłabionych. Pomocą w wypełnieniu przyjętych celów miały służyć Komisariat
Ludowy Ochrony Zdrowia ZSRR i Komisariat Ludowy Przemysłu Lekkiego
ZSRR4.
W lipcu 1944 r. powstał w Moskwie Polski Komitet Wyzwolenia
Narodowego. Zawarte w nim deklaracje słusznie rozbudziły nadzieję na rychły
i tak długo wyczekiwany powrót do ojczyzny. Niestety na realizację tych
planów trzeba było jeszcze poczekać, a Polska, do której wracali później
zesłańcy po wielu latach upokorzenia, była już zupełnie innym krajem niż ten,
który pamiętali i za którym tak bardzo tęsknili. Głód, łzy, poczucie
beznadziejności i śmierć były codziennym towarzyszem niedoli. Okrutny czas
wojny pokazał, że „obecność Polaków na Syberii pozostawała zawsze pod
znakiem niewoli i tradycja ta zachowała swoją żywotność po dzień dzisiejszy”5.
Jedną z najważniejszych spraw Komitetu do spraw Dzieci Polskich
w ZSRR była repatriacja. To zagadnienie było wielokrotnie dyskutowane
na debatach. Było przedmiotem wielu niezwykle żmudnych spotkań, zabiegów
i wielogodzinnych rozmów z władzami radzieckimi. Należała również
to najtrudniejszych zadań realizowanych przez pracowników Kompoldietu.
Repatriacja domów dziecka do Polski rozpoczęła się w styczniu 1946 r.
Tymczasem w 1945 r. powróciły do ojczyzny dzieci z jednej placówki
znajdującej się na obszarze ZSRR. 21 marca 1945 r. Kompoldiet (w piśmie
nr 12/411) zwrócił się do Zastępcy Komisarza Ludowego Finansów ZSRR
Ja. I. Goliewa z prośbą o udzielenie pomocy w związku z repatriacją do Polski
1 grupy dzieci (50 osób) oraz 7 osób personelu towarzyszącego z domu dziecka
w Karakulino (Udmurcka ASRR). Dzieci miały zostać przewiezione w kwietniu
ze stacji w Sarapuł do Białegostoku6. Na realizację tego celu Kompoldiet
potrzebował 25000 rub. (15000 rub. na opłacenie dwóch wagonów pasażerskich
do przewiezienia dzieci i ich opiekunów oraz 10000 rub. na zakup wyżywienia
i pozostałe wydatki związane z podróżą)7.
4

GARF, sygn. A-304-1-10, k. 8-10. Na temat powstania Kompoldietu szerzej:
L. Ladorucka, Komitet do spraw Dzieci Polskich w ZSRR 1943–1946, [w:] W drodze
do władzy. Struktury komunistyczne realizujące politykę Rosji Sowieckiej i ZSRS wobec
Polski (1917–1945), pod red. E. Kowalczyk i K. Rokickiego, Warszawa 2019, s. 433-454.
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A. Kuczyński, 400 lat polskiej diaspory. Zesłania, martyrologia i sukces
cywilizacyjny. Rys historyczny. Antologia, Krzeszowice 2007, s. 19.
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GARF, sygn. A-304-1-141, k. 1; T. Żeglicki, Szlakiem wychowanków Domu
Dziecka w Karkulino, „Wolna Polska” 1945, nr 8-9, s. 5. Na XVII posiedzeniu
Kompoldietu, 09.06.1945 r., wspomniano że do ambasady polskiej w Moskwie w lutym
1945 r. wpłynęło pismo od rodziców z Białegostoku, którzy poszukiwali swoich dzieci
przebywających w domach dziecka na terenie ZSRR. Urzędnicy zwrócili się z prośbą
o pomoc do Kompoldietu w odnalezieniu dzieci i ich bezpieczny transport do Polski.
Okazało się, że większość tych dzieci znajdowała się w domu dziecka w Karkulino.
Nieliczne przebywały w Baszkirskiej ASRR, a 4 osoby z tej grupy odnaleziono
w obw. irkuckim, GARF, sygn. A-304-1-145, k. 147-149.
7
Ibidem, sygn. A-304-1-141, k. 2; ibidem, sygn. A-304-1-145, k. 148.
Na wymienione koszty składały się następujące kwoty: opłata za 2 wagony kolejowe
(2 x 7500 rub. = 15000 rub.). Natomiast kwota 10000 rub. została przeznaczona
na zakup obiadów (57 osób x 7 dni podróży x 8 rub. = 3192 rub.), dowóz dzieci

Repatriacja polskich domów dziecka z ZSRR do Polski w 1946 r.

23

27 marca 1945 r. naczelnik Wydziału Finansowego Kompoldietu
(Gieorgij Iwanowicz Kaczmar) wystosował kolejne pismo do Komisariatu
Ludowego Finansów ZSRR, w którym ponawiał prośbę o pilne przyznanie
wnioskowanej kwoty8.
4 kwietnia 1945 r. przewodniczący Kompoldietu Siergiej Aleksandrowicz
Nowikow (rozkaz nr 19) zobowiązał Jekatierinę Wasiljewnę Koniachinę
(kierownik Wydziału Domów Dziecka) do sprawnego zorganizowania
w kwietniu 1945 r. transportu do Polski wymienionej grupy dzieci wraz
z opiekunami. Obowiązki naczelnika transportu powierzono S. M. Pewznerowi
(dyrektor Domu Dziecka w Karakulino). W podróży towarzyszyli mu
R. N. Pinkusfeld (lekarz) i Gieorgij F. Butlow (Starszy Inspektor Wydziału
Przedszkolnego Kompoldietu)9.
Pomimo wielu starań nadal brakowało kwoty niezbędnej do zapewnienia
bezpiecznej podróży dzieci z domu dziecka w Karkulino do Polski. Ostatecznie
organizację transportu, przewiezienie dzieci do jednego zbiorczego punktu,
zorganizowanie odzieży, obuwia i żywności zorganizował Kompoldiet. Komitet
Ludowy Oświaty RFSRR (dalej: KLO RFSRR) polecił, by na ten cel zostały
przeznaczone środki z przyznanego mu budżetu. Wspomniane kłopoty były
przyczyną ciągłego opóźniania wyjazdu. Ostatecznie transport z dziećmi wyruszył
do Polski z Dworca Białoruskiego w Moskwie dopiero 29 maja 1945 r.10
Pociąg dotarł do Białegostoku 1 czerwca 1945 r. Dzieci zostały uroczyście
powitane przez delegację polską w sali Domu Kolejarzy. Następnego dnia na
uroczystej akademii w Teatrze Miejskim Butlow przedstawił zebranym referat, w
którym zaprezentował formy opieki nad dzieckiem polskim w ZSRR. Dyrektor
Prewzner został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Nie obyło się bez
wykorzystania w sprytny sposób elementów propagandy radzieckiej i zachwytu
nad jego władzami. Ponoć do Moskwy został wysłany telegram, w którym
oświadczono, że
tylko rząd radziecki mógł wychować nauczycieli, którzy tak humanitarnie i
bezinteresownie oddali się niepodzielnie dzieciom bratniego słowiańskiego
narodu11(!)
z Sarapuł do Karkulino i związane z tym pozostałe wydatki – 2000 rub. zakup
prowiantu (57 osób x 7 dni podróży x 6 rub. = 2394 rub.). Ponadto należało wziąć
jeszcze pod uwagę wydatki na tzw. cele gospodarcze (57 osób x 42 rub. = 2394 rub.).
Kwotę 10000 rub. należało przekazać kierownikowi pociągu, który miał przewieźć
dzieci z Sarapuł do Białegostoku.
8
Ibidem, sygn. A-304-1-141, k. 2.
9
Ibidem, k. 3; ibidem, sygn. A-304-1-143, k. 24; ibidem, sygn. A-304-1-145,
k. 147–149. Przed odjazdem do Polski dzieci zostały przywiezione do Moskwy.
Przebywały tam 3 dni. Zostały przyjęte w siedzibie Komitetu Wszechsłowiańskiego
przez jego sekretarza płk. Moczałowa. W dokumentach odnotowano, że zorganizowano
spotkania z przedstawicielami ZG ZPP i ambasadorem Zygmuntem Modzelewskim.
Były w teatrze, kinie, cyrku, planetarium i ZOO w Moskwie. Zwiedzały Kanał
Moskwa-Wołga im. Józefa Stalina (od 1947 r. nosi nazwę Kanał imienia Moskwa),
ibidem, sygn. A-304-1-145, k. 149–150; Wychowankowie Domu Dziecka w Karkulino
opuszczają gościnną ziemię radziecką, „Wolna Polska” 1945, nr 20, s. 1.
10
GARF, sygn. A-304-1-141, k. 53.
11
Przyjazd Karkulińskiego Domu Dziecka do Białegostoku, „Wolna Polska”
1945, nr 23–24, s. 1; Butlow odnotował, że dzieci były witane w Białymstoku bardzo
uroczyście „wszyscy cieszyli się z ich powrotu do kraju”, GARF, sygn. A-304-1-147,
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6 lipca 1945 r. podpisano w Moskwie porozumienie pomiędzy
Tymczasowym Rządem Jedności Narodowej RP a rządem ZSRR
o prawie zmiany obywatelstwa radzieckiego przez osoby narodowości polskiej
i żydowskiej, mieszkające w ZSRR, i o ich ewakuacji do Polski oraz o prawie
zmiany obywatelstwa polskiego przez osoby narodowości rosyjskiej, ukraińskiej,
białoruskiej, rusińskiej i litewskiej, mieszkające na terytorium Polski, i o ich
ewakuacji do ZSRR.

Realizacją tego porozumienia zajmowała się Radziecko-Polska Komisja
Mieszana z siedzibą w Moskwie. Delegacji polskiej przewodniczył dr Henryk
Wolpe. Repatriację planowano zakończyć 31 grudnia 1945 r.12. Od samego
początku było to zadanie nierealne do wykonania w zaplanowanym terminie,
bowiem ogromna ilość zadań i problemów organizacyjno-prawnych, z którymi
należało się zmierzyć spowodowała, że ogromny ciężar przygotowań został
przypisany Komitetowi do spraw Dzieci Polskich w ZSRR.
W Kompoldiecie każdego dnia wykonywano ciężką pracę. Podjęto szereg
działań zmierzających do sprawnego przeprowadzenia repatriacji dzieci
polskich do ojczyzny. Do właściwych instytucji szczebla obwodowego,
krajowego i republikańskiego rozesłano precyzyjne okólniki, w których zawarto
dokładne wskazówki dotyczące powrotu dzieci do Polski. Zawierały one: kwoty
finansowe przysługujące na 1 wychowanka, spis artykułów spożywczych,
odzieży wierzchniej, bielizny osobistej i pościelowej przyznanych na czas
podróży. Ponadto w związku z wyjazdem dorosłych obywateli polskich,
wspominano o likwidacji instytucji opiekuńczych działających z ramienia
Komitetu do spraw Dzieci Polskich w ZSRR. W omawianym dokumencie
doprecyzowano również kolejność i liczbę dzieci, które będą podlegały
repatriacji do Polski. Dotyczyło to najmłodszych obywateli polskich przebywających w domach dziecka dla dzieci polskich, dzieci które znalazły opiekę
w placówkach radzieckich oraz dzieci pozostających w radzieckich rodzinach
zastępczych (patronat).
Odnotowano w nim skrupulatnie jakie informacje należy umieścić
w przygotowywanych listach (nazwisko, imię, imię ojca, narodowość, miejsce
urodzenia, kiedy i skąd przybył do ZSRR; te same wiadomości należało
zamieścić w przypadku rodziców). Wychowankowie domów dziecka, którzy
mieli rodziców przebywających na terenie ZSRR podlegali włączeniu na listy
po wyrażeniu zgody przez rodziców i po rezygnacji przez nich z obywatelstwa
radzieckiego. Dzieci do lat 14, których rodzice przebywali w zamknięciu
nie podlegały ewakuacji. Dzieci od 14 do 18 lat, które chciały wyjechać
do Polski musiały składać podania, które podlegały rozpatrzeniu przez
k. 39-40; ibidem GARF, sygn. A-304-1-167, k. 11 odwracana – 13 odwracana; Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich, t. VIII, styczeń 1944 –
grudzień 1945, Warszawa 1974, s. 478-481.
12
A. Głowacki, Ocalić i repatriować. Opieka nad ludnością polską w głębi
terytorium ZSRR, Łódź 1994, s. 208; Idem, Problem repatriacji wychowanków polskich
domów dziecka z ZSRR (1945-1946), „My, Sybiracy” 2004, nr 15, s. 34; S. Ciesielski,
Polacy w Kazachstanie 1940-1946. Zesłańcy lat wojny, Wrocław 1996, s. 57.
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przedstawicieli miejscowych organów władzy i właściwych urzędników władz
oświatowych13.
We wskazówkach Kompoldietu ( nr 7/1183) przesłanych 6 sierpnia 1945 r.
do KLO SRR, ASRR i kierowników obwodowych (krajowych) wydziałów
oświaty ludowej, jego przewodniczący odnotował
tam gdzie ostateczny termin rozpoczęcia repatriacji nie został jeszcze ustalony
[…] należy dalej kontynuować prace przy remoncie budynków szkolnych,
dostarczać paliwo do ogrzania pomieszczeń oraz zapewnić uczniom niezbędne
pomoce szkolne.

Apelował w przesłanym piśmie do zachęcania polskich nauczycieli do
udziału w naradach pedagogicznych zorganizowanych w sierpniu 1945 r. przez
Komitet, na których zaplanowano dyskusję dotyczącą nauczania języka
polskiego, historii i geografii Polski. Prosił, by szczególną uwagę zwrócić
na powtórzenie z uczniami materiału po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.
Dzieci wyjeżdżające do Polski należało zaopatrzyć w dokumenty świadczące
o kontynuowanej nauce, ze wskazaniem klasy, do której dany uczeń uczęszczał.
Uczniowie kl. IV, VII i X mieli otrzymać zaświadczenia potwierdzające
ukończenie szkoły. Zaś nauczycielom szkół dla dzieci polskich należało
przekazać dokumenty świadczące o ich pracy na terenie ZSRR
ze szczegółowym wskazaniem liczby godzin prowadzonych zajęć w tygodniu.
Prosił także, by lokalne władze umożliwiły uczniom zabranie podręczników
i natychmiast przesyłały do Kompoldietu komunikaty o zamykanych
placówkach14.
***
W celu sprawnego wyjazdu do Polski dzieci pojedynczych oraz
niewielkich grup dzieci, już 15 października 1945 r., na podstawie decyzji RKL
ZSRR (nr 15083-r) zorganizowano na bazie istniejącej placówki w Zagorsku
(obw. moskiewski; dzisiaj Siergijew Posad) centralny Ewakuacyjny Dom
Dziecka. Ostatnia grupa opuściła tę instytucję 30 lipca 1946 r.15
Dodam, że ogromnym problemem było odnalezienie dzieci pojedynczych
znajdujących się w różnych instytucjach na terenie rozległego obszaru ZSRR.
Z inicjatywy Kompoldietu zorganizowano Biuro Adresowe. Oprócz tego,
na podstawie rozporządzenia Głównego Zarządu Milicji NKWD z 15 listopada
13

GARF, sygn. A-304-1-142, k. 16-17; Wszelkie informacje dotyczące
repatriacji zawarte w dokumencie z lipca 1945 r. potwierdził Kosygin w piśmie
z 13.12.1945 r. skierowanym do Sz. U. Urazbajewa (Obwodowy Komitet Wykonawczy
Aktiubińska), Z dziejów Polaków w Kazachstanie 1936-1956. Zbiór dokumentów
Prezydenta Republiki Kazachstanu, Warszawa 2006, s. 201.
14
GARF, sygn. A-304-1-141, k. 6.
15
Ibidem, sygn. A-304-1-209, k. 26; Placówka w Zagorsku została powołana
na podstawie rozporządzenia RKL nr 15082/r z 16.10.1945 r. Podpisał je przew. RKL
ZSRR Kosygin, ibidem, sygn. A-304-1-208, k. 18. Natomiast kilka dni później
w rozkazie nr 91 z 20.10.1945 r. przew. Kompoldietu wydał dyrektywę dotyczącą
organizacji Ewakuacyjnego Domu Dziecka w Zagorsku. Rozpoczął on działalność
17.03.1946 r. zgodnie z rozkazem nr 141 z 15.03.1946 r., Szerzej zobacz: ibidem, sygn.
A-304-1-201, k. 28.
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1945 r. (decyzja nr 29/Ja) wezwano wszelkie instytucje, by nie stawiały
jakichkolwiek przeszkód i natychmiast wydawały przepustki dzieciom
skierowanym do Ewakuacyjnego Domu Dziecka w Zagorsku. Zorganizowanie
sprawnej akcji repatriacyjnej było możliwe dzięki współpracy i współdziałaniu
na wielu polach ministerstw oświaty, finansów, handlu i komunikacji
(zapewnienie właściwej liczby wagonów). Było to ogromne przedsięwzięcie
i wyzwanie logistyczne. Imponująca statystyka, która znalazła swoje
odzwierciedlenie w dokumentach przedstawia bardzo precyzyjne zestawienia,
rozporządzenia i komunikaty. W doskonały sposób prezentuje kontrolowaną
na każdym kroku machinę działania państwa radzieckiego.
Obwodowe/rejonowe oraz krajowe wydziały otrzymały od Kompoldietu
szczegółowo sporządzone normy wyżywienia przysługujące na 1 wychowanka.
Ponadto, placówki dziecięce mogły zabierać produkty, które otrzymały z baz
Uprosobtorgu16. W dokumentach odnotowano, że na 1 dziecko przysługiwało
10 rub. na zakup gorących obiadów na każdy dzień podróży17.
Ustalono również normy finansowe przypadające na każdy skład.
Przyznano od 5000 do 10000 rub. na tzw. dodatkowe wydatki. Założono,
że skład będzie liczył 140 dzieci i 15 osób personelu towarzyszącego.
W zależności od długości dni podróży na 1 wychowanka w czasie podróży
zadeklarowano następujące kwoty: na 20 dni podróży – 1622 rub., na 15 dni
podróży – 1444 rub., na 10 dni podróży – 1276 rub.18
***
11 listopada 1945 r. Polska i ZSRR porozumiały się odnośnie
przedłużenia terminu zmiany obywatelstwa (do 1 stycznia 1946 r.) oraz
zakończenia repatriacji do 15 czerwca 1946 r. Niewielkiej zmianie poddano
również umowę z 6 lipca 1945 r. Uczyniono to na podstawie dekretu Prezydium
Rady Najwyżej ZSRR.
W grudniu 1945 r. Koniachina skierowała pismo do Danyło Byczenki
(Naczelnik Zarządu Przesiedleńczego przy RKL ZSRR), w którym przedstawiła
grafik odjazdu dzieci polskich z ZSRR do Polski. Liczba dzieci oraz personel
towarzyszący zostały ustalone na podstawie danych sporządzonych
na 1 października 1945 r. W pierwszej kolejności miały odjeżdżać dzieci
z domów dziecka w Zagorsku i Czkałowie (20 stycznia 1946 r.). Należy dodać,
że w Czkałowie panowały bardzo trudne warunki bytowe spowodowane
pożarem części budynku. Termin odjazdu pozostałych placówek wyznaczono
na 1 kwietnia 1946 r. Przesłanką, którą kierowano się w ustaleniu tej pory było
rozmieszczenie geograficzne poszczególnych placówek, zakończeniem roku
szkolnego i terminowe dostarczenie wagonów pasażerskich, bowiem tylko
o takich była mowa w powyższym piśmie19.
***
16
Uprosobtorg – Urząd zaopatrywania Polaków ewakuowanych z zachodnich
obwodów Ukrainy i Białorusi, A. Głowacki, Ocalić i repatriować…, s. 239–243.
17
GARF, sygn. A-304-1-209, k. 27.
18
W przypadku 20-dniowej podróży kwota wydatków różniła się od podanej
i wynosiła 1610 rub., ibidem, k. 28.
19
Ibidem, sygn. A-304-1-141, k. 100–101, 105–106.
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1 stycznia 1946 r. w Kompoldiecie przygotowano bardzo precyzyjną
statystykę wynikającą z rozporządzenia nr 817 wydanego 1 października 1945 r.
przez RKL ZSRR . Potwierdzono w niej funkcjonowanie 52 domów dziecka
dla dzieci polskich i 7 filii przy placówkach rosyjskich, w których przebywało
4840 dzieci.
Ostatecznie do Polski wyjechało 5269 dzieci. Było to o 429 dzieci więcej
od liczby zaplanowanej we wcześniej sporządzonym harmonogramie
(60 domów dziecka)20.
Pracownicy Kompoldietu w trakcie realizacji akcji repatriacyjnej
systematycznie i szczegółowo odnotowywali wszelkie prowadzone przedsięwzięcia i zadania. Sprostanie tym obowiązkom wiązało się to z ciężką
i mozolną pracą. Zgodnie z przyjętym planem w marcu-kwietniu 1946 r. zostały
repatriowane do Polski domy dziecka znajdujące się na obszarze RFSRR
za wyjątkiem placówek w Kraju Krasnojarskim i Stawropolskim, ponieważ
akcję repatriacyjną rozpoczęto tam już w lutym 1946 r. Natomiast domy
dziecka z obw. tomskiego, wołogodzkiego i Udmurckiej ASRR zostały
repatriowane dopiero w maju. Przedstawiciele Kompoldietu uwzględnili w tym
przypadku trudne warunki pogodowe oraz oddalenie tych terenów
od najbliższych dróg kolejowych. Do 3 kwietnia 1946 r. wyjechało z ZSRR
do Polski 16 domów dziecka wraz z 1562 wychowankami i 389 osobami
personelu towarzyszącego21.
Dalszy plan akcji repatriacyjnej był realizowany w kwietniu. Wówczas to
zaplanowano przewiezienie wychowanków, którzy przebywali w domach
dziecka w: Kazachskiej SRR, Kirgiskiej SRR, Tadżyckiej SRR (od 18
kwietnia), Uzbeckiej SRR, Kraju Ałtajskim oraz obw. gorkowskim (placówka
w Kstowie) i swierdłowskim.
Kolejny etap rozpoczął się w maju. Przesiedlono instytucje z obw.
czkałowskiego, irkuckiego, omskiego, tiumeńskiego i woroneskiego oraz
z Udmurskiej ASRR. W czerwcu wyjechały dzieci z placówek z obw.
tobolskiego i wołogodzkiego (dom dziecka w Babuszyńsku)22.
Z przyjętych harmonogramów wynikało, że dalszej repatriacji
(w kwietniu, maju, czerwcu) podlegało 729 dzieci z RFSRR (12 domów
dziecka), a z pozostałych republik 2613 dzieci (30 domów dziecka)23. W tym:
160 dzieci z Kirgiskiej SRR (2 domy dziecka), 934 dzieci z Kazachskiej SRR
(9 domów dziecka), 298 dzieci z Tadżyckiej SRR (3 domy dziecka)
i 1221 dzieci z Uzbeckiej SRR (16 domów dziecka).
****
20

Ibidem, sygn. A-304-1-209, k. 39.
GARF A-304-1-212, k. 4.
22
GARF A-304-1-216, k. 5; Potwierdzono również, że w obw. pawłodarskim
przygotowano 2 wagony dla dzieci, a w obw. kustanajskim 1 wagon dla dzieci
pojedynczych. Natomiast w rej. kstowskim (obw. gorkowski) nadal trwało wyjaśnianie
przyjętego zapotrzebowania, ibidem, k. 9.
23
Nowikow podawał, że repatriacji z tych republik podlegało 2458 dzieci [!]
Wspomniał również o 4 szkołach-internatach, w których przebywało 103 dzieci,
ibidem, k. 10.
21
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W informacji Kompoldietu dotyczącej repatriacji (stan na 3 kwietnia
1946 r.) odnotowano, że do Polski zostało repatriowanych 1563 dzieci
(16 domów dziecka) oraz 389 osób personelu towarzyszącego z domów dziecka
i nauczycieli szkół znajdujących się przy tych placówkach. Były to placówki
z obwodów znajdujących się na obszarze RFSRR. W tej statystyce został
również uwzględniony dom dziecka w Mukryńsku (obw. tałdykorgański,
Kazachska SRR), którego wychowankowie zostali dołączeni do transportów
kolejowych z obywatelami polskimi (58 dzieci oraz 13 pracowników)24.

Ok. 1946 r., Zagorsk, obw. moskiewski, ZSRR.
Chłopcy z polskich rodzin deportowanych w latach 1940-1941 do ZSRR. Zdjęcie
wykonane podczas pobytu w polskim domu dziecka w Zagorsku.
Źródło: Fundacja Ośrodka Karta.

***
4 maja 1946 r. na posiedzeniu plenarnym Kompoldietu jego
przewodniczący (Nowikow) zaprezentował realizację planu repatriacji instytucji
dla dzieci polskich. Wspomnił, że zgodnie z podjętymi zobowiązaniami
zaplanowana akcja powinna się zakończyć do 15 czerwca 1946 r. (to się nie
udało). Ponadto zauważył, że przy ustalaniu grafika odjazdów uwzględniono
odległości placówek od najbliższej linii kolejowej, drogi rzecznej,
i co najważniejsze położenie geograficzne danej instytucji. Z Kazachstanu,
Kirgistanu, Tadżykistanu i Uzbekistanu zaplanowano powrót do Polski dzieci
z 30 domów dziecka. Zasygnalizował, że 1 maja 1946 r. z Kazachstanu
24

Ibidem, k. 4.
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wyjechała grupa dzieci pociągiem specjalnym. Omówił przygotowania, plany
i przebieg repatriacji, które rozpoczęły się już w sierpniu 1945 r. Wysłano
wówczas pierwsze pisma z prośbą o sporządzenie dokładnej statystyki
wychowanków. W liczne delegacje wyjeżdżali pracownicy Kompoldietu, którzy
kontrolowali przygotowania i zachęcali urzędników do udzielenia niezbędnej
pomocy25.
Koszty repatriacji wyniosły ok. 8 mln. rub. Zaś po dodaniu do nich
kosztów wyjazdu personelu kwota ta wzrosła do 8,5 mln rub.26

***
Brak daty, Zagorsk, obw. moskiewski, ZSRR.
Dzieci polskie w domu dziecka – dziewczynki tańczące podczas akademii.
Źródło: Fundacja Ośrodka Karta.

W marcu 1946 r. na szczeblu polskich ministerstw oświaty i zdrowia
podjęto decyzję, że w wolnych salach Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Gostyninie zostanie zorganizowany Dom Repatriacyjno-Rozdzielczy dla dzieci repatriowanych z ZSRR. Docierały tu transporty
z dziećmi od marca do sierpnia 1946 r.27
25

GARF, sygn. A-304-1-216, k. 10–12.
Ibidem, sygn. A-304-1-216, k. 28.
27
M. Osmałek, Gostynin w latach 1945-1989, [w:] Dzieje Gostynina od XI
do XXI wieku, pod red. B. Konarskiej-Pabiniak, Gostynin 2010, s. 553; T. Bugaj, Dzieci
polskie w ZSRR i ich repatriacja 1939–1952, Jelenia Góra 1982, s. 137-140;
W. F. Marciniak, Powroty z Sybiru. Repatriacja obywateli polskich z głębi ZSRR
w latach 1945-1947, Łódź 2014, s. 296; B. Konarska-Pabiniak, Dom Rozdzielczy
dla dzieci repatriowanych w Gostyninie, „Notatki Płockie” 1992, t. 37, nr 4(151), s. 39.
26
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Nadzór nad placówką powierzono dyrektorowi Szpitala Psychiatrycznego
doktorowi Eugeniuszowi Wilczkowskiemu28. W lutym 1946 r. szpital
dysponował 250 wolnymi łóżkami. Zaś 23 lutego 1946 r. dyrektor odnotował
w piśmie do Ministerstwa Oświaty w Warszawie
Przygotowanie pawilonu im. dr. K Mikulskiego (duży murowany) dla Domu
Dziecka jest w całej pełni. Łóżka już ustawione. Przeprowadza się ostateczny
drobny remont. Czynione są wszelkiego rodzaju zakupy […]. W lutym
otrzymaliśmy na »gwarantowany« przydział dla Szpitala sól, cukier
i marmoladę, zaś na chleb tylko papier. Mamy absolutny brak bielizny dla dzieci.
Starsze dzieci będą musiały spać w koszulach dla dorosłych. Łóżek, materacy,
koszy mamy dostateczną ilość. Poduszki będą ze słomy. Brak powłoczek,
możliwe, że dostaniemy29.

Kierownikiem placówki została Katarzyna Zielińska, kierownikiem
administracyjno-lekarskim i pełnomocnikiem dyrekcji szpitala do spraw
repatriantów była doktor Helena Dreszerowa. Opiekę lekarską zapewniało
8 lekarzy oraz 20 osób średniego personelu medycznego. Ponadto zatrudniono
do pracy w Domu Repatriacyjno-Rozdzielczym: intendenta – Chlewiński,
sekretarza – Mikulską, Ciszewskiego, urzędnika gospodarczego – Matisow,
inspicjenta terenowowego – Stanisława Cichalewskiego, pracowników:
Zygmunta Cichalewskiego, Lameckiego, Daleckiego. Obsada pawilonu 3 a:
ordynator – dr Dreszerowa, siostrę pielęgniarkę – H. Sygulską, starsza pielęgniarkę – Stanisława Ciećwierz, starszego oddziałowego – Oszczyk,
oddziałowego – Włodarczyk, pielęgniarzy: Kowalczyk, Fidrysiak, Ciechomski,
kuchenkową – Kowalska, pomoc kuchenkowej – Wroczyńska, pielęgniarki –
Fidrysiakówna, Zarzycka, Nowicka, Łuszczakówna, Imbirska, Pietraszkówna,
Wałęsówna oraz Niemki – Lidia Fobel, Lidia Bauer, Jedw. Heiser, Berła
Himkelman30.
Pierwszy transport dotarł do Gostynina 15 marca 1946 r. z Ipatowa
(Kraj Stawropolski). Było w nim 180 osób (w tym 153 dzieci). Kolejny
przyjechał 23 marca 1945 r. ze Stanicy Apfiskiej (Kraj Krasnodarski)
i Zagorska. Liczył 206 osób. W dniach od 15 do 26 marca 1946 r. przyjęto
łącznie 430 dzieci ze Stawropola, Kraju Krasnodarskiego i Zagorska.
W następnej kolejności miał dotrzeć transport ze 150 dziećmi z Czkałowa (dziś
Orenburg). W ciągu następnych 2 tygodni dowieziono dzieci z sześciu
transportów. W kwietniu przyjechały transporty z dziećmi z RFSRR, w maju
28

Był twórcą i organizatorem I Katedry i Kliniki Psychiatrii w nowo powołanym
Uniwersytecie Łódzkim oraz prorektorem do spraw medycznych w latach 1947–1948,
J. Berner, Akademicka droga łódzkiej medycyny, „Forum Bibliotek Medycznych” 2013,
t. 6, nr 1(11), s. 21; W. Puś, Zarys historii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 18.
29
B. Konarska-Pabiniak, Dzieje gostynińskiej psychiatrii – w 70. rocznicę
narodzin, „Notatki Płockie” 2004, t. 49, nr 1(198), s. 40; Eadem, Dom Rozdzielczy
dla dzieci repatriowanych w Gostyninie, „Notatki Płockie” 1992, t. 37, nr 4(151), s. 39.
30
M. Osmałek, Gostynin w latach…, s. 553; B. Konarska-Pabiniak, Dzieje
gostynińskiej psychiatrii…s. 41; R. Rękawiecki, Dom Repatriacyjno-Rozdzielczy
w Gostyninie-Zalesiu, „Nasze Korzenie. Półrocznik popularnonaukowy Muzeum
Mazowieckiego w Płocku poświęcony przyrodzie, historii i kulturze północno-zachodniego Mazowsza” 2014, nr 7, s. 92.
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i czerwcu dotarły dzieci z placówek w Kazachstanie, Kirgistanie, Uzbekistanie
i Tadżykistanie oraz kolejne z najodleglejszych obwodów RFSRR31.
Pobyt w ośrodku wspominała również Irena Bonadrowicz (zastępczyni
dyrektora w domu dziecka w Atbasarze, Kazachstan), która zapisała
wszystkie Domy Dziecka z ZSRS zawieźli do Ośrodka Psychiatrycznego
w Gostyninie. Był to ogromny zadrzewiony park z ogromnymi wielopiętrowymi
gmachami. Rozlokowano nas w ogromnych salach32.

Nie wszystkie transporty docierały do Gostynina. Okazuje się,
że 78 dzieci z domu dziecka w Daniłowce (rej. muraszyński, obw. kirowski)
i 70 dzieci z domu dziecka w Oparino (obw. kirowski) skierowano
bezpośrednio do Zbąszynia33.
18 marca 1946 r. dyrektor Wilczkowski w piśmie do Centrali
Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Łodzi odnotował
cały zapas bielizny szpitalnej został oddany do dyspozycji dzieci, brak jednak
drugiej zmiany dla utrzymywanych przez nas chorych, jak i też i dla dzieci.
Mając na względzie, że poza zdrowymi psychicznie dziećmi Szpital ma na
względzie przyjęcie wszystkich transportów z psychicznie chorymi repatriantami, zwracam się z uprzejmą prośbą o przydzielenie Szpitalowi: kompletnego
wyposażenia Szpitala na 750 łóżek i umeblowania Szpitala na tyle osób.

W kolejnym liście wysłanym trzy tygodnie później (11 kwietnia 1946 r.)
Wilczkowski sygnalizował Ministerstwu Aprowizacji i Handlu, że szpital
otrzymał
tylko niektóre artykuły w bardzo ograniczonych ilościach absolutnie
nie wystarczających do wyżywienia znajdującej się ilości osób34.

1 czerwca 1946 r. wyjaśniło się, że zadłużenie Ministerstwa Oświaty
wobec szpitala wynosiło 20655,00 zł, a
szpital dostał tylko jeden przydział aprowizacyjny (cukier 4 VI, konserwy
mięsne 4 VI, kasza jęczmienna 4 VI, mąka pszenna 13 VI, groch 22 VI, fasola
22 VI, mąka zamiast chleba 24 VI). Nie otrzymano przydziału na kartofle,
warzywa, tłuszcz, jaja35.

Wiadomo było, że brakuje pieniędzy na bieżące funkcjonowanie szpitala.
Niezbędna była zaliczka w wysokości 600000 zł. Wilczkowski wystąpił
w specjalnym piśmie relacjonował:
Na wyższy koszt utrzymania wpłynął wzrost cen na produkty żywnościowe,
jaki szczególnie przypada na miesiąc kwiecień i specjalne warunki obsługiwania
31

R. Rękawiecki, Dom Repatriacyjno-Rozdzielczy w Gostyninie-Zalesiu, s. 92;
M. Osmałek, Gostynin w latach…, s. 553; B. Konarska-Pabiniak, Dzieje gostynińskiej
psychiatrii…, s. 41; T. Bugaj, Dzieci polskie w ZSRR…, s. 138.
32
Przerwane biografie. Relacje deportowanych z Polski w głąb Sowietów 1940-41, wybrała Ewa Kołodziejska-Fuentes, Warszawa 2020, s. 295.
33
T. Bugaj, Dzieci polskie w ZSRR…, s. 138.
34
B. Konarska-Pabiniak, Dom Rozdzielczy dla dzieci repatriowanych
w Gostyninie…, s. 39.
35
Ibidem.
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Domu Rozdzielczego, a w szczególności: stałe dezynfekowanie rzeczy
repatriantów, wymagające większej ilości opalu i większej ilości personelu
gospodarczo-technicznego. Dotychczas przeszło przez dezynfekcję ok. 1400
kompletów ubrań i bielizny repatriantów, nie licząc bielizny szpitalnej,
wzmożono czynności pralni, większa liczba personelu potrzebna do obsługi przy
stałym ich zmienianiu się wobec stałego kursowania transportów tam
i z powrotem [...]. Nierównomierność przybywania transportów, szczególnie
transportów przybywających bez uprzedzenia zmusza do zatrudnienia personelu
w godzinach nadliczbowych specjalnie opłaconych zgodnie z umową36.

Na efekty tych działań nie trzeba było długo czekać i należało się
spodziewać skutków. 24 czerwca 1946 r. w Domu Repatriacyjno-Rozdzielczym
rozpoczęła się drobiazgowa kontrola z ministerstwa, którą uzasadniono
licznymi prośbami finansowymi i oczekiwaniami deklarowanymi przez
dyrektora Wilczkowskiego. Za to we wnioskach pokontrolnych możemy
przeczytać „opieka wychowawcza stoi na wysokości zadania”, a także „wygląd
dzieci jest schludny”. Skrupulatnej kontroli poddano dożywianie dzieci.
Te działania należały do kompetencji dr Anny Kulikowskiej (starsza ordynator;
w czasie choroby zastępował ją st. ordynator dr Zimmerman). Tylko dzięki ich
staraniom i zapobiegliwości zapewniono dzieciom normę wyżywienia
przewidzianą w wytycznych otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia (2400 kal.)37.
W opracowaniach odnotowano, że do Gostynina przyjeżdżały z ZSRR
„dzieci skrajnie wycieńczone, zawszone, a ponadto chorowały na grzybicę,
szkarlatynę, choroby płuc”. Po dotarciu na miejsce od razu trafiały na oddział
szpitalny. Wilczkowski skrupulatnie prowadził statystykę gdzie zanotował
1VI-15 VII zestawienie chorób wyglądało następująco: malaria 194
przypadki, jaglica 8, grzybica 44, gruźlica 30, rożne 68, t.zn. świnka, grypa,
biegunka, angina, szkarlatyna, świerzb. 16 VII–1VII: malaria 16, angina 4,
gruźlica kości 2, pleuritis 1, złamanie podudzia 2, t.b.c. pulm. 2, otitis 2, icterus
1, pneumonia 1, scabies 3, bronchadenitis 3, grzybica 3038.

Dzieci z podejrzeniami jaglicy39 wysyłano do Zakładu Leczniczo-Wychowawczego UJ w Witkowicach koło Krakowa40 (obecnie Wojewódzki
Szpital Okulistyczny przy ul. Osiedle na Wzgórzach 17 B w Krakowie). Chore
na gruźlicę odwożono do sanatoriów w Busku, Rabsztynie i Istebnej41.
36

Ibidem.
Ibidem, s. 40-41; A. Kulikowska, Okupacyjne wspomnienia ze Szpitala
Psychiatrycznego w Gostyninie, „Przegląd Lekarski. Organ Polskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego” 1977, t. XXXIV, nr 1, s. 211.
38
B. Konarska-Pabiniak, Dom Rozdzielczy dla dzieci repatriowanych
w Gostyninie…, s. 40; R. Rękawiecki, Dom Repatriacyjno-Rozdzielczy w Gostyninie-Zalesiu, s. 93.
39
Jaglica jest to ciężkie przewlekłe zapalenie spojówek. Kiedyś nazywano ją
egipskim zapaleniem oczu. Wywołuje ją bakteria Chlamydia trachomatis. Zapadają
na nią osoby najczęściej niedożywione i zamieszkujące w skrajnie niehigienicznych
warunkach. Występuje w Azji, Afryce i Ameryce Południowej.
40
Więcej na temat historii tego ośrodka, zobacz: J. W. Rączka, Zakład
Leczniczo-Wychowawczy UJ w Witkowicach pod Krakowem, „Folia Historica
Cracoviensia” 1999, vol. 6, s. 129-142.
41
R. Rękawiecki, Dom Repatriacyjno-Rozdzielczy w Gostyninie-Zalesiu, s. 93.
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24 lipca 1946 r. dr Wilczkowski zanotował po kontroli Komisji
Wizytacyjnej:
Cały personel Szpitala: administracyjny, techniczny, kuchenny, pralniczy
z jednej strony oraz lekarski i pielęgniarski z drugiej upadał z nóg,
by sprostać zadaniu jakie przypadło mu w udziale. Ilość godzin nadliczbowych
sięgała niezwykle wysokich liczb. Zdobywanie produktów, nawet na wolnym
rynku, napotykało na znaczne trudności. Wysyłano rowerzystów w teren
po zakup ziemniaków, żyta, grochu i in., po czym wysłano samochody
ciężarowe do zwiezienia zakupionych produktów. Poza tym stałe telefony, stały
warkot samochodów własnych i wynajętych, pędzących tam i z powrotem
od m. Gostynina 5 km, latanie gońców z rożnymi poleceniami, praca w ciągu
całego dnia, a często w nocy na wszystkich odcinkach (przyjmowanie, zdawanie,
liczenie, zapisy, kąpiele, dezynfekcja, naprawa urządzeń technicznych popsutych
przez dzieci, przenoszenie różnych rzeczy z powodu jedzenia itp.) stwarzały
obraz podobny do pracy na froncie w ciężkich warunkach, często przy
olbrzymich trudnościach gotówkowych, przy opóźnionych przydziałach
żywności, przy obciążeniu powyżej dwukrotnego Szpital miał ambicje
wywiązania się ze swego zadania i wywiązał się z niego na skutek niezwykłego
wysiłku całego zespołu pracowników, którym się należą wyrazy prawdziwego
uznania42.

15 sierpnia 1946 r. Dom Repatriacyjno-Rozdzielczy dla dzieci
repatriowanych z ZSRR został zlikwidowany. 20 września 1946 r. dyrekcja
szpitala otrzymała podziękowania z Ministerstwa Oświaty, które podpisał
zastępca dyrektora departamentu F. Borkowski. Doceniono
wielki wkład pracy włożonej przez Dyrekcję Szpitala dla Psychicznie
i Nerwowo Chorych w Gostyninie, które, kierując gospodarczo-administracyjną
stroną Domu Rozdzielczego, z zadania swego wywiązało się całkowicie. Wobec
likwidacji Domu Rozdzielczego w Gostyninie MO wyraża pod adresem Dyrekcji
Szpitala podziękowanie dla tych pracowników Szpitala, którzy wkładem swych
sił i pracy przyczynili się do wypełnienia podstawowych zadań Domu
Rozdzielczego w Gostyninie43.

Pobyt dzieci w Domu Repatriacyjno-Rozdzielczym trwał od 10 do 15
dni. Następnie rozsyłano je do innych placówek. Dzieci z Taszkientu wyjechały
do domu dziecka w Helenówku koło Łodzi. Pozostałe skierowano do innych
domów dziecka lub zakładów opiekuńczo-wychowawczych (Wrocław,
Ząbkowice Śląskie, Malbork, Bytów, Sztum, Toruń, Słupsk, Wrzeszcz, Sopot
i Leszno)44.

42

B. Konarska-Pabiniak, Dom Rozdzielczy dla dzieci repatriowanych
w Gostyninie…, s. 41.
43
Ibidem.
44
Ibidem, s. 40. Zdaniem autorki tej publikacji łącznie zarejestrowano
w Gostyninie 4645 osób (dzieci wraz z personelem). Natomiast inne dane odnotował
Marek Osmałek. W jego opinii do Gostynina dotarło 4807 osób (z tego 3980 dzieci).
Z tej grupy 1087 dzieci wyjechało do swoich rodzin, a pozostałe do domów dziecka
w byłych woj. gdańskim i wrocławskim oraz woj. łódzkim, zob. M. Osmałek, Gostynin
w latach…, s. 554.
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W doskonale zachowanej, pięknej kartonowej Księdze Pamiątkowej
Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Gostyninie odnajdujemy
fotografie, rysunki oraz odręczne, pięknie wykaligrafowane wpisy dzieci
i opiekunów domów dziecka ze Szwarychy (obw. gorkowski), Stawropola,
(obw. kujbyszewski), Niżnej Uwelki (obw. czelabiński), Bolszoj Jerby, Porogu
i Małej Minusy (Kraj Krasnojarski), Ipatowa (Kraj Stawropolski), Aktiubińska,
Usz-Tobe i Turkiestanu (Kazachska SRR). Potwierdzają doskonałą opiekę,
dobroduszność, troskę i słowa uznania dla personelu ośrodka. Wiele ciepłych
słów zostało również skierowanych pod adresem ks. prałata Helenowskiego45.
Bardzo serdeczny wpis wychowanków i personelu domu dziecka
ze Szwarychy (22 kwietnia 1946 r.) oddaje słowa uznania za otrzymaną opiekę:
Gostynin, Dom Rozdzielczy dla Dzieci – wywarł silne niezatarte wrażenie
i zostanie na zawsze w pamięci i w sercach dzieci i dorosłych, którzy wracając
z Rosji mają szczęście zatrzymać się tutaj. Słów nie wystarcza, by wyrazić to
wszystko, co odczuwały serca wychowanków Domu Dziecięcego
z Szwarychy gorkowskiego obwodu i pracowników tego domu, gdy po 6-ciu
latach tułaczki Ojczyzna przywitała ich tą cząstką najlepszą jaką miała –
gorącym czystym sercem polskim46.
Tabela 1
Liczba pracowników towarzyszących dzieciom polskim
w czasie przejazdu z ZSRR do Polski w 1946 r.
Lp.
1
2
3
4
5

Stanowisko
Naczelnik pociągu
Kierownik gospodarczy
(intendent)
Personel medyczny (lekarz
lub pielęgniarka)
Wychowawcy
Personel pomocniczy

Pociąg
z 50-60
dziećmi
1
1

Pociąg
z 100-120
dziećmi
1
1

Pociąg
z 150-160
dziećmi
1
1

Pociąg z
200-250
dziećmi
1
1

1

1

1

1

2
3

4
4

6
5

8
7

8

11

14

18

Uwaga: Naczelnik pociągu, kierownik gospodarczy i personel medyczny nie byli
pracownikami domów dziecka. Po dowiezieniu dzieci do granicy wracali do ZSRR.
Natomiast pozostałe osoby należało wytypować spośród pracowników instytucji
opiekuńczych, w pierwszej kolejności z grona osób podlegających repatriacji do Polski.
Źródło: GARF, sygn. A-304-1-141, k. 62.

Kolejną pamiątką jest wpis z 30 kwietnia 1946 r. od powracających
z Małej Minusy, którzy zanotowali:
Znaleźliśmy się tu w Gostyninie domu rozdzielczym dla dzieci, jak w istnej
oazie! – Wśród lasów zielonych, pięknych dróżyn, są domy przepiękne w blasku
zachodzącego słońca, ale stokroć piękniejsze są dusze ludzi, którzy się w nich
45
46

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, sygnatura A-9476, k. 1-15.
Ibidem, k. 2.
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znajdują, którzy jak rodzice, jak siostry i bracia – podeszli do nas z dobrym
słowem i pociechą złotą, a nam się zdawało, jak gdyby cały czas naszej rozłąki
upłynął z niemi!47.

***

Źródło: Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, sygn. MPS/D/1483.
Zaświadczenie sporządzone odręcznie, wystawione przez Gostynin Zakład
dla Psychicznie i Nerwowo Chorych, informujące że Marian Umecki
przybył do domu dziecka przy zakładzie psychiatrycznym, Gostynin, 27.06.1946 r.

47

Ibidem, k. 11.
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6 sierpnia 1946 r. Ministerstwo Oświaty RFSRR skierowało pismo
(nr 974) do zastępcy przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR (Ławrientija
Berii), w którym poinformowało go, że zadania nałożone na Kompoldiet
w uchwale z 30 czerwca 1943 r. zostały wypełnione, do Polski wyjechało
5269 wychowanków (60 domów dziecka). Natomiast z rodzicami lub bliskimi
wróciło do ojczyzny 18869 uczniów i 3080 przedszkolaków. Majątek posiadany
przez placówki oświatowo-wychowawcze został przekazany do dyspozycji
terenowych resortów oświaty48.
18 września 1946 r. w Moskwie na podstawie rozporządzenia
Rady Ministrów ZSRR (nr 11267-r) został zlikwidowany Komitet do spraw
Dzieci Polskich w ZSRR49.

Wychowankowie i personel Polskiego Domu Dziecka
w Bolszoj Jerbie, ZSRS, 1945

48

Beria był Zastępcą Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, GARF, sygn.
A-304-1-216, k. 53. Dokument podpisali Minister Oświaty RFSRR (A. Kapasznikow)
i Przew. Kompoldietu (Nowikow).
49
GARF, sygn. A-304-1-209, k. 52.

