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Żydzi polscy ocaleni na wschodzie (1939-1946) 
 

 

 Inwazja wojsk niemieckich na Polskę we wrześniu 1939 r. spowodowała masową 

i paniczną ucieczkę na Wschód, w Warszawie zaczęła się ona już 6 września na rozkaz 

pułkownika Umiastowskiego. W grupie uciekinierów najliczniejsi byli Żydzi, którym 

nazistowska ideologia, wydarzenia, do jakich doszło w Niemczech, a przede wszystkim 

fala mordów, publicznych egzekucji, aktów poniżania, zastraszania i rabunku mienia z 

pierwszych tygodni wojny nie pozostawiały złudzeń co do losu, jaki ich spotka. 

Wydarzenia z początków okupacji budziły grozę i strach, prowokowały do ucieczki. 

Dzieje tych właśnie ludzi – uciekinierów na wschód - są tematem tego tekstu. Punktem 

wyjścia do dalszych rozważań powinno być określenie liczby Żydów mieszkających na 

wschodnich terenach II Rzeczpospolitej przed 1 IX 1939 r.1, co nie jest jednak łatwe. 

Szacunki badaczy wahają się od 813 000 (F. Friedman2) do prawie 2 mln ((E. Kulisher3). 

Najbardziej prawdopodobne wydają się być liczby w granicach 1,2 mln (K. Kersten4) – 

1,3 mln (M. Gilbert5). Szacuje się, że na tzw. kresy wschodnie, czyli ziemie, które po 17 

IX 1939 r. zostały zajęte przez Armię Czerwoną, a następnie zaanektowane przez ZSRR, 

uciekło z obszarów Polski centralnej i zachodniej około 300 000 do 350 000 Żydów6. Z 

tej właśnie grupy bieżeńców (uchodźców), najwięcej Żydów polskich przeżyło wojnę i 

powróciło po jej zakończeniu do kraju. Stało się tak pośrednio, co jest prawdziwą ironią 

losu, wskutek represji skierowanych przeciwko nim przez Sowietów. W państwie o 

ustroju realnego komunizmu w wydaniu stalinowskim nie było bezpośredniej 
                                                
1 Por. szacunki różnych autorów podane przez P. Mikietyńskiego, Zagłada ludności żydowskiej Kresów 
Wschodnich w latach 1941-1944, [w:] Między dwoma totalitaryzmami. Europa środkowa i południowo-
wschodnia w latach 1933-1956, pod red. M. Pułaskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Prace Historyczne” 1997, z. 122, s. 129-130. 
2 F. Friedman, Zagłada Żydów lwowskich w okresie okupacji niemieckiej, München 1947, s. 2. 
3 E. Kulisher, The Displacement of population in Europe, Montreal 1943. 
4 K. Kersten, Repatriacja ludności polskiej po II wojnie światowej, Wrocław 1974, s. 34. 
5 M. Gilbert, Die Endlösung. Die Vertreibung und Vernichtung der Juden. Ein Atlas, Reinbek 1982, s. 36. 
6 Część badaczy szacuje, że liczba żydowskich uciekinierów na Kresy była niższa i wynosiła ok. 200 000-
250 000. 
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eksterminacji ludzi, była natomiast powszechna eksploatacja siły roboczej wielkich mas 

ludzi i cel nadrzędny - wychowanie nowego człowieka, homo sovieticus. Nie wszyscy 

jednak, którym udało się dostać na wschód, tam pozostali. Niewielka część z tej grupy 

(prawdopodobnie około 16 000) powróciła w pierwszej połowie 1940 r. na tereny 

Generalnego Gubernatorstwa na mocy umowy niemiecko-rosyjskiej o obustronnej 

ewakuacji różnych grup ludności7. Wracali do rodzin i do tego wszystkiego, co 

pozostawili w panicznej ucieczce – wracali legalnie, zaopatrzeni w specjalne przepustki, 

wystawione im po zarejestrowaniu się w tym właśnie celu. Z GG docierały bowiem 

wieści, że jakoś jednak daje się żyć, sytuacja wróciła do okupacyjnej „normy”. Wielu 

Żydom Niemcy prawa powrotu jednak odmówili. Ludzie ci poddani zostali przez Rosjan 

wielu represjom i szykanom, a oficjanie sporządzone wówczas spisy (chętnych do 

powrotu na tereny okupacji niemieckiej) wykorzystane zostały jak swego rodzaju listy 

proskrypcyjne. Z nich to „wybierano” ludzi podejrzanych o brak lojalności wobec 

państwa radzieckiego i skazywano na więzienie (oskarżonych o szpiegostwo) lub zsyłkę. 

Trzeba podkreślić, że wszyscy uciekinierzy na wschód, zarówno Polacy jak i Żydzi, byli 

dla władzy radzieckiej elementem niechcianym i niebezpiecznym, a przede wszystkim 

podejrzanym. Pomimo to wszystkich obywateli polskich poddano tzw. paszportyzacji, 

uznano za „byłych obywateli polskich”. Sprawa ta miała istotne znaczenie w połowie 

1941 r., kiedy wszystkich zesłanych i skazanych „byłych obywateli polskich” objęto 

amnestią (o czym będzie mowa).  

 Badacze szacują, że z grupy żydowskich uchodźców około 24 000 trafiło do 

radzieckich więzień i to nie z powodu popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa czy 

wykroczenia, lecz z przyczyn systemowych. Osadzenie w więzieniu z błahego, lub z goła 

bez żadnego powodu stanowiło istotny element radzieckiego systemu represji, 

zastraszania ludności i sprawowania nad nią władzy i ścisłej kontroli8. Wielu więźniów 

zostało skazanych zaocznie na kilkuletni pobyt w łagrach przez NKWD z art. 58 – jako 

„element społecznie niebezpieczny”. W tej samej nomenklaturze łagry były „ośrodkami 
                                                
7 O prawo powrotu ubiegało się ponad 164 000 osób, z tego około 66 000 przekroczyło granicę sowiecko-
niemiecką wiosną 1940 r., w tym 50 000 było Polakami. W grupie osób, którym odmówiono powrotu byli 
głównie Żydzi, por. D. Boćkowski, Losy żydowskich uchodźców z centralnej i zachodniej Polski 
przebywających na KresachPółnocno-Wschodnich w latach 1939-1941, [w:] Świat NIEpożegnany. Żydzi 
na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII-XX wieku, pod red. K. Jasiewicza, Warszawa-
Londyn 2004, s. 105-106. 
8 J. Supady, Życie i śmierć w łagrach sowieckich, Łódź 2001. 
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wychowawczymi”. Co najmniej 65 0009, a prawdopodobnie znacznie więcej, być może 

ponad 80 00010 Żydów polskich deportowano w głąb Rosji w 1940 r. do miejsc 

przymusowego osiedlenia – swoistych obozów pracy. Byli to tzw. specprzesiedleńcy-

bieżeńcy (spiecpieriesielency, specjalni przesiedleńcy). Określano ich także jako 

„kontyngent osób chcących wyjechać do Niemiec, lecz nie przyjętych przez władze 

niemieckie”11. Do dalszych kolei ich losu jeszcze powrócimy. Ludzie uciekający w 

panice przed niemiecką armią osiedlali się w pierwszym rzędzie wzdłuż pasa 

przygranicznego oraz w większych miastach (Białymstoku12, Grodnie, Lwowie, Wilnie, 

Mińsku) powodując tym samym duże przeludnienie tych obszarów, a co za tym idzie, 

trudności w zaopatrzeniu i znalezieniu jakiegokolwiek zatrudnienia i mieszkania. Ich 

marszruta w 1939 r. naznaczona była bardzo często sytuacjami określanymi we 

wspomnieniach jako „przedsionek piekła”. Po dotarciu na tereny zajęte przez  ZSRR, 

często po pokonaniu rzek13 i bagien, czekała na nich kolejna próba przetrwania. 

„Głównymi obiektami, w których przyszło żyć uchodźcom, stały sie liczne w mieście 

synagogi oraz niektóre szkoły. Warunki w nich panujące były jednak bardzo złe. [...] 

Większość spała na podłodze, bardzo często bez koców i materacy, w brudzie i coraz 

większym błocie. [...] Ich sytuacja stawała sie coraz bardziej rozpaczliwa, tym bardziej, 

że miejscowa ludność żydowska oraz gminy odnosiły się do nich ze stale rosnącą 

wrogością. Sami z trudem wiążąc koniec z końcem, nie byli w stanie pomóc dziesiątkom 

tysięcy uchodźców”14. W tej sytuacji propaganda o pracy dostępnej za pośrednictwem 

Batalionów Pracy i to w rzekomo lepszych warunkach życia w głębi Rosji odnosiła 

skutek. Wiele osób, w tym także Żydów, przesiedliło się dobrowolnie, inni trafili tam pod 

przymusem15. Do wschodnich obwodów i na dalekie rosyjskie rubieże trafiło w ten 

                                                
9 J. Czerniakiewicz, Repatriacja ludności polskiej z ZSRR 1944-1948, Warszawa 1987. 
10 Daniel Boćkowski, Losy żydowskich..., op. cit., s. 107. 
11 Ibidem. 
12 Znalazła się tu grupa „arystokracji” – pisarzy żydowskich, których los był lepszy niż pozstałych 
bieżeńców, zob. na ten temat znakomite opracowanie Joanny Nalewajko-Kulikov, Obywatel Jidyszlandu. 
Rzecz o żydowskich komunistach w Polsce, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 2009. 
13 Tereny okupowane przez ZSRR znajdowały się na wschód od linii rzek Pisa, Narew, Bug i San. 
14 Henryk Grynberg, Dzieci Syjonu, Warszawa 1994, s. 51-52. 
15 „Rosjanie ogłosili, że potrzebni są robotnicy do kopalni węgla w głębi Rosji. Radzili stawić się 
dobrowolnie, bo jak nie – zabiorą siłą” - Widziałem anioła śmierci. Losy deportowanych Żydów polskich w 
ZSRR w latach II wojny światowej. Świadectwa zebrane przez Ministerstwo Informacji i Dokumentacji 
Rządu Polskiego na Uchodźstwie w latach 1942-1943, opr. i wstępy Maciej Siekierski i Feliks Tych, 
Warszawa 2006, s. 53. 
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sposób kilkadziesiąt tysięcy osób zwerbowanych do paramilitarnych jednostek - 

Batalionów Budowlanych (Stroitielnyj Batalion). Nazywano ich strojbatowcami, 

pracowali często przy robotach budowalnych i w kopalniach. Faktem jest, iż wśród 

dobrowolnie zgłaszających się do pracy w batalionach liczba Żydów znacznie 

przewyższała liczbę Polaków16. Powody tych decyzji były przede wszystkim natury 

materialnej, egzystencjalnej. Po kilku miesiącach wielu z nich jednak powracało. Inna z 

kolei, niewielka grupa Żydów - uciekinierów 1939 r. (około 800 osób), trafiła do obozów 

jenieckich, nieznaną liczbę mężczyzn powołano do Armii Czerwonej17 i nikt do dziś nie 

zdołał ustalić, jak wielu polskich obywateli ubrano w mundury czerwonoarmiejców. 

Wielu z nich po pewnym czasie zostało zwolnionych i skierowanych do pracy 

przymusowej w batalionach budowlanych. Latem 1941 r., po inwazji Niemiec na Rosję, 

ludność żydowska mieszkająca przed wrześniem 1939 r. na Kresach, oraz ta część 

bieżeńców, która nadal tam pozostawała, szukała ratunku w kolejnej fali panicznych 

ucieczek na wschód, niektórzy natomast wracali do GG chcąc połączyć się z rodzinami. 

Inni znaleźli się w radzieckich transportach ewakuacyjnych18. Znów nie wiemy jak liczne 

były to grupy, być może około 250 000. To właśnie spośród nich, oraz tych, którzy za 

taką bądź inną przyczyną, dobrowolnie lub pod przymusem, już wcześniej trafili na 

tereny w głębi ZSRR19 rekrutować się będzie około 65-70% ocalałych z wojny polskich 

Żydów, którzy znaleźli się po wojnie na terenie Polski w jej nowych granicach. 

 Trzeba zdawać sobie sprawę z gehenny jaką przeszli Żydzi (i również Polacy) 

przesiedleni przymusowo na tereny wschodnie ZSRR, aczkolwiek przesiedlenia te warto 

widzieć na szerszym tle, jako jeden z elementów większych operacji deportacyjnych 

prowadzonych przez Stalina już od początku lat trzydziestych20. Ich losy w zasadzie nie 

                                                
16 Licza osób, które wyjechały dobrowolnie do pracy w głąb ZSRR szacowana jest na 50 000-80 000, por. 
E. Hornowa, Powrót Żydów polskich z ZSRR oraz dzialalność opiekuńcza Centralnego Komitetu Żydów 
Polskich, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1985, nr 1-2 (133-134), s. 107. 
17 Niektórzy badacze szacują, że do Armii Czerwonej trafiło nawet ok. 100 000-330 000 obywateli 
polskich, mieszkańców kresów wschodnich. 
18 Ewakuowane całe fabryki i zakłady pracy, przede wszystkim związane z produkcją wojenną, a także inne 
urzędy i instytucje. 
19 W sumie w latach 1940-1941 wywieziono prawdopodobnie ok. 325 000 obywateli polskich. 
20 Masowe deportacje ludności przeprowadzano w Rosji od początku 1930 r. i była to forma represji, 
„swoiście pojmowanej prewencji” oraz polityki ekonomicznej prowadzonej w systemie obozów pracy. 
Deportacje obejmowały przede wszystkim tzw. kułaków, niektóre grupy etniczne oraz ludność z terenów 
wschodnich II Rzeczypospolitej inkorporowanych w 1939 r. przez ZSRR w wyniku umowy z Niemcami. 
Ogółem objęły kilka milionów osób i prowadzone były do 1953 r. tj. do śmierci Józefa Stalina. Por. S. 
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różniłyby się niczym niezwykłym od losów setek tysiecy, a nawet milionów innych 

przymusowych przesiedleńców, gdyby nie fakt, że byli to ludzie mający już za sobą 

bardzo trudne przeżycia związane z ucieczką na wschód przed armią niemiecką, często 

nie dysponujący prawie żadnym większym majątkiem ani gotówką – wielu swoje domy i 

cały dorobek życia zostawiło w Polsce, okupowanej przez III Rzeszę. W momencie 

zsyłki należeli więc do grupy najuboższej, już wyniszczonej długą i niebezpieczną 

ucieczką oraz wielomiesięcznym życiem na wygnaniu. „Uchodźcy z centralnych i 

zachodnich ziem II RP stali się jedną z najbardziej represjonowanych przez system 

stalinowski grup”21. Sama akcja przesiedlenia przeprowadzana była niespodziewanie i 

brutalnie, ściśle wedle obowiązującego, urzędowego schematu-instrukcji22. Potwierdza to 

wiele relacji, jak na przykład ta: „Wysiedlenie miało zaczynać się w nocy lub o świcie. 

Grupa operacyjna, wkraczając do mieszkania danej rodziny, miała wszystkich 

zgromadzić w jednej izbie, sprawdzić obecność [...]”23. Wysiedlenie przeprowadzane 

było nagle, zawsze pod osłoną nocy i błyskawicznie – dawano 15 minut, a gdy 

dopisywało szczęście - godzinę lub dwie na spakowanie dobytku, którego ciężar nie mógł 

przekroczyć dokładnie określonego limitu (na ogół było to nie więcej niż 50-100 kg na 

osobę). Pozostały majątek po prostu konfiskowano. Oszukiwano więc ludzi w taki 

sposób, aby zabierali ze sobą jak najmniej, bo dzięki temu więcej zostawało do 

zagrabienia przez enkawudzistów. A przecież to, co zdołano ze sobą zabrać, miało mieć 

ogromne znaczenie w przyszłości dla przetrwania w trudnych syberyjskich warunkach. I 

często decydowało o szansach przeżycia. W tajdze, na Syberii, każda rzecz była 

„kapitałem”, poszukiwanym towarem wymienianym na żywność. Wyprzedaż zabranych 

rzeczy, obok przysyłanych od rodzin paczek, była podstawowym źródłem dodatkowych 

racji żywności, bez których nie można było przeżyć24. W momencie załadowania do 

wagonów cel podróży był przesiedlanym całkowicie nieznany. Wielu sądziło wręcz, że 

                                                                                                                                            
Ciesielski, Masowe deportacje w ZSRR – charakterystyka wybranych aspektów zjawiska, „Dzieje 
Najnowsze” 2001, nr 3, s. 29-56; A. Applebaum, Gułag, Warszawa 2005.  
21 D. Boćkowski, Losy żydowskich..., s. 108. 
22 Tryb przesiedlania określany był w specjalnych instrukcjach podających dokładnie wielkość składów 
(najczęściej 55-60 wagonów), liczbę ludzi w każdym wagonie, limit bagażu, przysługujące im podczas 
podróży wyżywienie i inne. 
23S. Ciesielski, Masowe deportacje..., s. 51. 
24 Normy pracy do wykonania były tak wyśrubowane, a racje otrzymywanego zań pożywienia tak 
niewielkie, że prowadziły po pewnym czasie do całkowitego wyczerpania organizmu. Szanse przetrwania 
dawało redukowanie wykonywanej pracy i zdobywanie dodatkowego pożywienia. 
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trafili do transportów kierowanych na teren GG, przecież zapisali się na powrót do 

swoich domów! Dopiero wydłużająca się z każdym dniem podróż przekonywała ich, że 

jej kierunek był przeciwny. Dokąd jechali, mieli dowiedzieć się dopiero w momencie 

przybycia na miejsce, po kilkutygodniowej, a nawet i dwumiesięcznej podróży. W jej 

trakcie dokuczał upał bądź dotkliwy chłód i nieznośny zapach niemytych ciał i fekaliów. 

Na postoje zatrzymywano się na ogół tylko dwa-trzy razy. W bydlęcych wagonach 

jechało po 30, a nawet 50 osób wraz z dobytkiem. Szczęśliwie nie rozdzielano rodzin. 

Przydzielane porcje żywności były głodowe: woda, kromka chleba, zupa. Ludzie 

zaczynali chorować i umierać już w drodze. 

 Większość osób przesiedlono do Kazachstanu, na Ural, Zachodnią Syberię, do 

Uzbekistanu, republik Baszkirskiej i Komi, do Kraju Ałtajskiego i Krasnojarskiego. 

Żydzi trafili łącznie do 269 specposiołków25 (specjalnych osad, osiedli) w 14 

terytorialnych jednostach administracyjnych ZSRR26. Nadzorowane były przez 

komendantury NKWD. Opuszczenie rejonu osiedlenia było zabronione. Wysiedlenie 

Żydów przeprowadzone zostało na przełomie czerwca i lipca 1940 r. i poprzedzone tzw. 

akcją lutową (tego samego roku), w czasie której w głąb Rosji wywieziono duże grupy 

ludności polskiej zmieszkującej Kresy. Ogółem na ziemiach RP zajętych w 1939 r. przez 

Armię Czerwoną przeprowadzono cztery wielkie wywózki – w lutym, kwietniu i czerwcu 

1940 r. oraz w czerwcu 1941 roku. Losy obu tych grup przesiedleńców, Polaków i 

Żydów, były w zasadzie bardzo podobne, o ile nie identyczne, jeśli chodzi o sposób ich 

traktowania przez władze sowieckie27. Obowiązywało „równouprawnienie” i jedynym 

istotnym kryterium było kryterium klasowe. Sowieci w niczym nie faworyzowali Żydów, 

odnosiły się do nich te same, co wobec wszystkich innych grup ludności, „zasady”. Pobyt 

na zesłaniu w relacjach jednych i drugich wyglądał podobnie. 

  Z relacji Polaków28: na mieszkania przydzielano stare, spróchniałe chaty, stajnie, 

cielętniki, albo lepianki bez pieców, drzwi i okien, latem upały dochodziły do 60 stopni, 

                                                
25 Były to nieformalne obozy pracy przymusowej tworzone dla skazanych na zesłanie i lokalizowane często 
na odludnych, leśnych terenach Syberii. 
26 A. Głowacki, Ocalić i repatriować: opieka nad ludnością polską w głębi terytorium ZSRR (1943-1946), 
Łódź 1994, s. 25. 
27 Por. A. Głowacki, Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1939-1941, Łódź 
1997; „W czterdziestym nas matko na Sibir zesłali...”. Polska a Rosja 1939-42, wybór i oprac. J. T. Gross, 
I. Grudzińska-Gross, Warszawa 1990; Widziałem aniola śmierci..., passim, op. cit. 
28 Por. „W czterdziestym nas Matko...” op. cit., passim. 
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zimą temperatura spadała do minus 60-70 stopni; pracowano przy wyrębie i karczowaniu 

lasu, rżnięciu torfu, w tartakach i kopalniach rudy; wynagrodzenie za ciężką, 

przymusową pracę było symboliczne i aby przeżyć sprzedawano ostatnie rzeczy, 

panował brud, nędza, głód, dzieci „obdarte jak dziady” chodziły na żebry, ludzi zżerała 

plaga wszy i pluskiew; brak było chleba, zbierano w tajdze grzyby i jagody, dożywiano 

się dzięki paczkom przysyłanym od rodziny z kraju, ludzie z głodu jedli pokrzywy i 

chwasty, padłe konie, łapali bezpańskie psy, mówiło się o przypadkach kanibalizmu29; 

ludzie umierali na chorobę głodową, malarię, tyfus, chorowali na szkorbut, cyngę, 

odmrożenia, owrzodzenia i wiele innych chorób, byli prawie całkowicie pozbawieni 

opieki lekarskiej, „na posiołku ludzie umierali jak muchy”. 

 Z relacji Żydów30: posiołki znajdowaly się w głębokim lesie „wśród półdzikich 

ludzi”, mieszkano w barakach, czasem nawet przez wiele dni pod gołym niebiem, w 

przegniłych namiotach, gdyż „posiołek składał się z ziemi, wody i lasu”, w lepiankach z 

gliny bez podług i okien, bez pieców, jedynie z prymitywnymi sprzętami, glina 

rozmiękała w czasie deszczu, wówczas „mieszkało się literalnie w błocie”, różnice 

temperatur między nocą i dniem dochodziły do 40 stopni, „mrozy były straszliwe [...] 

spaliśmy w ubraniach”, w barakach mieszkało po 30, 50, a nawet i 100-200 osób, 

walczono nieustannie z plagą pluskiew, wszy, moskitów, mrówek i innego robactwa, a 

także myszy, „komary gryzły nas w straszny sposób”, „nawet w dzień myszy skakały po 

łóżku nie dając choremu ojcu spokoju i musiałem odganiać je kijem”, ludzie głodowali i 

chodzili obdarci, „nie przywiązywali wielkiej wagi do życia”, „mówiono, że w lesie są 

ludożercy [...] i widzieliśmy ludzkie kości”, wielu chorowało na tyfus brzuszny i 

plamisty, dezynterię, malarię, „nasza krew zamieniała się w materię”, w barakach 

mieszkano z Polakami, Białorusinami, Ukraińcami, „obrażano nas i upokarzano, a 

czasem nawet bito. Żydzi prosili o oddzielne baraki, ale żadne prośby nie skutkowały”, 

pracowano przy piłowaniu i spławianiu drzewa, w lesie po dwanaście godzin, pracować 

musiały nawet małe dzieci przy wyrywaniu korzeni i obrywaniu kory, „ale wszyscy 

razem zarabiali tak mało, że stale byliśmy głodni”, „wielu ludzi umarło”, „naczelnik nic 

sobie nie robił z wysokiej śmiertelności. Mówił, że wszyscy zesłańcy muszą na Syberii 

                                                
29 Por. Ewa Domańska, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, 
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006, s. 131-160. 
30 Por. Widziałem anioła śmierci..., op. cit., passim; H. Grynberg, Dzieci..., op. cit., passim. 
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umrzeć”. Osoby nie pracujące nie otrzymywały nic, w myśl zasady: Kto nie rabotajet tot 

nie kuszajet (kto nie pracuje, ten nie je). 

 Wybuch wojny niemiecko-rosyjskiej (22 czerwca 1941 r.) był dla polskich 

obywateli w Rosji kresem ich przymusowego pobytu w wyznaczonych miejscach zsyłki. 

Podpisany 30 lipca 1941 r. układ Sikorski-Majski oznaczał dla nich amnestię oraz 

możliwość utworzenia, limitowanej co do liczebności, polskiej armii. W tamtym 

momencie Żydzi polscy nie byli jednak uznawani przez władze sowieckie za obywateli 

polskich31. Dotyczyło to także innych grup etnicznych z terenów II Rzeczypospolitej 

zajętych przez ZSRR w 1939 r.: Białorusinów, Ukraińców, Litwinów32. Żydzi nie mogli 

być tym samym powołani do wojska, choć zgłaszali się masowo. Mimo iż układ z 30 

lipca 1941 r. gwarantował amnestię polskim obywatelom, jej realizacja w praktyce 

przebiegała z trudnościami. Informacja o amnestii docierala do niektórych specposiołków 

z kilkutygodniowym opóźnieniem, lub nigdy. Komendanci NKWD usiłowali ją zatajać, 

aby nie pozbywać się taniej siły roboczej. Niektórzy zesłańcy dowiadywali się o niej 

dopiero z gazet, w które opakowane były produkty nadsyłane im w paczkach od rodzin. 

Poza problemami natury politycznej drugim czynnikiem ograniczającym liczebność 

Żydów w nowej polskiej armii był panujący wśród części polskich żołnierzy 

antysemityzm. Pomimo to około 4200–4300 żydowskich żołnierzy znalazło się w 

szeregach utworzonej w Buzułuku (niedaleko Kujbyszewa) Armii Polskiej pod 

dowództwem gen. Władysława Andersa33. Razem z nimi wydostało się z Rosji do Iranu, 

a następnie do Palestyny około 1500–2500 osób cywilnych pochodzenia żydowskiego 

(członków ich rodzin i innych). Można przyjąć, że żadna z tych osób po wojnie nie 

wróciła już do Polski. Wśród ewakuowanych w lipcu 1942 r. były także dzieci z polskich 
                                                
31 Stanowisko Moskwy podyktowane było taktyką zmierzającą do trwałego zagarnięcia Kresów 
Wschodnich, stąd nieuznawanie innych mieszkańców tych ziem, poza Polakami, za polskich obywateli.  
32 Akcje tzw. przymusowej paszportyzacji, czyli skłaniania mieszkańców Kresów do przyjmowania 
radzieckich paszportów przeprowadzono w 1940 i 1943 roku. Por. Pismo MSZ do Ambasady RP w 
Moskwie z 10 XI 1942 r. na temat „Sprawy Żydów Obywateli Polskich w świetle oficjalnych dokumentów 
oraz praktyki władz radzieckich”, publikowane w: Widziałem anioła śmierci..., op. cit., s. 557-570. 
33 Żołnierze ci w większości opuścili nielegalnie szeregi Polskich Sił Zbrojnych na terenie Palestyny i 
zostali uznani za dezerterów, jednak nie spotkały ich z tego powodu represje. Ok. 3700 wniosków w 
sprawie znajduje się w aktach Konsulatu Polskiego w Jerozolimie, Instytut Polski i Muzeum im. gen. 
Sikorskiego, sygn. A.16/1-4. Por. także T. Gąsowski, Pod sztandarami orła białego. Kwestia żydowska w 
Polskich Siłach Zbrojnych w czasie II wojny światowej, Kraków 2002. Wśród nich był był także Menachem 
Begin, wówczas kapral, pochodzący z Brześcia nad Bugiem, późniejszy premier Izraela i laureat 
Pokojowej Nagrody Nobla. Begin przed odejściem z armii Andersa uzyskał zwolnienie z przysięgi 
wojskowej, wstąpił do wojskowego podziemia w Palestynie – Hagany. 
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ochronek i sierocińców, wśród nich 871 dzieci żydowskich. Ogółem z Armią Andersa 

wydostało się z Rosji ok. 76 000 żołnierzy i oficerów oraz ponad 43 500 cywilów34, 

Żydzi stanowili więc bardzo niewielki procent ewakuowanych. Powodem tego było nie 

tylko stanowisko rządu ZSRR, ale i mniej lub bardziej jawna niechęć polskich dowódców 

do przyjmowania Żydów w szeregi Polskich Sił Zbrojnych 35. 

 Ogłoszenie amnestii zapoczątkowało masowe i chaotyczne opuszczanie przez 

przesiedleńców i łagierników miejsc zesłania i kierowanie się dużych mas ludności w 

regiony południowe, tam gdzie rekrutowano do wojska polskiego i gdzie klimat był 

łagodniejszy niż na Syberii. „Więźniowie wychodzili ze wszystkich możliwych stron 

lasu, wtorząc wzbierającą rzekę zwolnionych z łagrów Polaków”36. Zesłańcy 

otrzymywali zaświadczenia pozwalające na swobodne poruszanie się, wybór miejsca 

pobytu i pracę zgodną z wykształceniem, co było wyłącznie teorią. „Trudno opisać naszą 

radość, kiedyśmy się dowiedzieli o amnestii”, „płynęliśmy do Omska”, „popłynęliśmy 

rzeką do Tawdy”, „udaliśmy się do Czelabińska, czekaliśmy na pociąg do Taszkientu”, 

„wyruszyliśmy w stronę Samarkandy”, „wyruszyliśmy do Uzbekistanu”, „ruszyliśmy do 

Iszyma”, „dostaliśmy miejsce w pociągu do Buchary”, „pojechaliśmy do Turkiestanu”, 

„poszliśmy pieszo do stacji, która znajdowała się o dwa dni drogi od posiołka i 

spotkaliśmy tam tysiące ludzi”, „tylko nieliczni zostali”37 – tak relacjonowano ten 

moment w późniejszych wspomnieniach. Nowe warunki były nadal bardzo trudne: wstęp 

do dużych miast bywał im często zabroniony, a spontaniczny napływ wielkich mas ludzi 

pozbawionych jakiejkolwiek pomocy i źródeł utrzymania powodował tragiczne sytuacje. 

Ludzie koczowali tygodniami na ulicach, bez dachu nad głową, bez środków do życia, 

bez opieki lekarskiej. Większość Polaków tułających się po Rosji nie miała pieniędzy ani 
                                                
34 A. Głowacki, Ocalić i repatriować..., op. cit., s. 27-28. Inne dane podaje K. Kersten, Polacy-Żydzi-
komunizm. Anatomia półprawd 1939-68, Warszawa 1992, s. 60: „Z tysięcy Żydów, którzy pragnęli 
wyjechać, ewakuowano ponad 850 dzieci, 600 członków rodzin wojskowych, 120 osób spoza wojska. 
Oprócz tego w szeregach armii znajdowało się 1300 Żydów. Ogółem opuściło wówczas ZSRR 40 144 
żołnierzy i 29 832 osoby cywilne, a zatem Żydzi stanowili odpowiednio 3,2% i 5,2% wszystkich 
ewakuowanych”. 
35 Więcej na temat przyjmowania Żydów do Polskich Sił Zbrojnych zob. K. Kersten, Polacy-Żydzi-
komunizm..., s. 15-75. Problem antysemityzmu w PSZ na Wschodzie i ogólnie stosunków polsko-
żydowskich w Rosji podczas II wojny światowej jest odrębnym, bardzo ważnych i rozległym tematem. Już 
z samych tekstów relacji, także dzieci („Cierpieliśmy bardzo od polskich dzieci, które wciąż krzyczały 
‘Żydzi do Palestyny’”), wynika, że niechęć do Żydów, uprzedzenia i zakodowane stereotypy zostały 
przeniesione wraz z uciekinierami w nowe warunki. 
36 Izaak Kotkowski, Wyroki losu, Wydawnictwo CLIO, Lublin 1997, s. 113. 
37 H. Grynberg, Dzieci..., op. cit., s. 102-107. 
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żadnego bagażu. Wielu chorowało na choroby epidemiczne, równie wielu umierało 

wprost na ulicach. Już podczas długiej podróży na południe (czasem trwającej kilka 

tygodni) wycieńczeni potwornymi warunkami życia i pracy ludzie, bez pieniędzy i 

zapasów, odżywiający się zielskiem rosnącym na polu lub wyżebranymi na postojach 

produktami, chorowali na dezynterię i umierali. Szlak podróżny naznaczony był ich 

grobami. W miastach docelowych „tysiące uchodźców wałęsało się po ulicach”, 

„codziennie leżały dziesiątki trupów”. Szczególnie trudna była sytuacja żywnościowa. 

Ludzie umierali przede wszystkim z głodu i od chorób nim spowodowanych, np. cyngi 

(awitaminozy). W najdalszych jej stadiach ciało pokryte ropnymi wrzodami odpadało 

wręcz całymi kawałami, była to typowa choroba syberyjskich zesłańców.  

 We wspomnieniach etap po amnestii opisywany jest jako znacznie gorszy niż rok 

spędzony na posiołku. Zaczął się od radykalnego zmniejszenia i tak już 

niewystarczających porcji żywności: „Po wybuchu wojny roboty w łagrze było więcej, a 

chleba mniej”38. Kolejnym więc krokiem było opuszczenie posiołka i droga na południe, 

w stronę łagodnego klimatu, z nadzieją na ewakuację, a co najmniej na lepsze życie. 

Władze radzieckie wprowadziły wobec części osób ponowne przesiedlenia (tak było np. 

w Uzbeckiej SRR), aby zapobiec tragediom i zbytniej koncentacji ludzi w kilku tylko 

regionach, i tak narażonych na głód („Uzbecy sami byli w strasznej sytuacji”). 

Kierowano ich do pracy przymusowej w kołchozach, wielu mężczyzn wcielono do 

wojska. Ludzie, także dzieci, pracowali głównie przy zbiorze bawełny (nazywanej watą), 

zboża, przy orce, w cukrowniach czy kołchozach wyspecjalizowanych w uprawie 

owoców. Pomimo ciężkiej pracy otrzymywali wynagrodzenie uniemożliwiające 

utrzymanie się, zaś warunki życia w kołchozach były często tragiczne, zwłaszcza w 

Kazachstanie. „Niemal nikt spośród tych, którzy podpisali wcześniej umowę o pracę, nie 

chciał dalej pracować w kołchozie. Wielu z nas nie mogło już pracować. Leżeli obłożnie 

chorzy. W chwili przyjazdu do Kazachstanu wszyscy byliśmy wyczerpani fizycznie i 

zastraszeni. Zamiast spodziewanej pracy, zapłaty i godziwych warunków do życia w 

bawełnianym kołchozie czekała nas katorżnicza praca, antysanitarne warunki życia i 

spędzanie zimnych nocy na wilgotnej ziemi. Całości dopełniało jedzenie, którego jakość i 

sposób przyrządzania urągały wszelkim wyobrażeniom o sposobie karmienia ludzi. 

                                                
38 Ibidem, s. 102. 
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Niemal wszyscy cierpieliśmy na rozstrój żołądka, a niektórzy nawet poważnie 

zachorowali. Pojawiły się pierwsze przypadki dezynterii, co nie było dla mnie 

niespodzianką. Wszak woda z kołchozowej studni nie nadawała się do picia”39. Dlatego 

masowo uciekano z kołchozów, próbowano handlu i spekulacji, czegokolwiek, co 

przyniosłoby dodatkowy dochód. Liczna grupa ludzi znajdowała się jednak w 

zaawansowanej dystrofii40 i nie była zdolna do wykonywania jakiejkolwiek pracy 

zarobkowej. Śmiertelność była bardzo wysoka, przez polskie ośrodki emigracyjne 

oceniana na ponad 15% wśród uchodźców i około 30% w obozach pracy41. Brakowało 

lekarzy, brakowało pieniędzy na lekarstwa: „połowa naszej rodziny wymarła w Fundze”, 

„z piętnastu osób naszej rodziny zesłanych do Rosji zostało nas sześcioro”. Sytuacja 

zaczęła się poprawiać i nieco stabilizować dopiero w momencie uruchomienia na 

przełomie 1941 i 1942 r. przez polską ambasadę w Kujbyszewie akcji pomocowej na 

szeroką skalę42. Poza pomocą materialną zorganizowano sieć sierocińców i ochronek dla 

dzieci, w których ratunek znalazło również kilkaset dzieci żydowskich. Na wiosnę 1943 

r. w związku z ujawnieniem zbrodni katyńskiej doszło jednak ponownie do zerwania 

stosunków dyplomatycznych między ZSRR, a rządem RP na uchodźstwie. Polska 

ambasada została zamknięta, a więc także jej dzialalność pomocowa. Kontynuować ją 

będzie już nie polska instytucja rządowa, lecz nowo powołana organizacja – Związek 

Patriotów Polskich.  

 W tym samym czasie (co układ Sikorski-Majski, amnestia, przemieszczanie sie 

mas ludności na południe ZSRR, powstanie Armii Polskiej i jej ewakuacja, działalność 

polskiej ambasady w Kujbyszewie) trwała rzeź i zagłada żydowskiej ludności Ukrainy, 

Białorusi i Litwy dokonywana w masowych egzekucjach rękoma kroczących za armiami 

niemieckimi członków Einsatzgruppen43.  

                                                
39 I. Kotkowski, Wyroki losu..., s. 135-136. 
40 Dystrofia - duże zmiany w tkankach, narządach i organach prowadzace nawet do ich zaniku, 
spowodowane niedożywieniem. 
41 Dane te nie są jednak wiarygodne i prawdopodobnie jednak zawyżone. 
42 Por. A. Głowacki, Ocalić i repatriować…, op. cit. 
43 Były to oddziały policyjne do zadań „specjalnych”, do których żołnierzy werbowano spośród wszystkich 
innych formacji policyjnych, głównie z Waffen SS, Sipo, SD, Orpo, Kripo, Hipo i Policji Państwowej 
(Staatspolizei). Utworzono cztery Einsatzgruppen (A, B, C i D) o sile batalionu każda (ok. 1000 żołnierzy). 
Jednostkami operacyjnymi były Einsatzkommandos i Sonderkommandos.  
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„Akcje eksterminacyjne na obszarach wschodniej Polski polegały zazwyczaj na 

tym, że żydowska ludność wsi i mniejszych miast była najpierw osaczana przez 

zaskoczenie, a następnie koncentrowana w rejonie obszarów leśnych i tam w większości 

rozstrzeliwana. Ocalali byli natychmiast przerzucani do większych ośrodków miejskich i 

tworzonych tam już od wczesnej jesieni 1941 r. gett. W wypadku Żydów z dużych miast 

wyglądało to nieco inaczej, choć podlegali oni częściowo także wstępnej eksterminacji 

natychmiast po wkroczeniu oddziałów niemieckich do danego miasta. Wszystko zależało 

od przeprowadzonej na wstępie selekcji pod kątem przydatności do wykonywania pracy 

przymusowej. Natychmiastowej likwidacji podlegali bezwzględnie tzw. „nieprzydatni 

ekonomicznie”, czyli osoby w starszym wieku, chorzy, kobiety i dzieci. Osoby 

przeznaczone do likwidacji były po uprzedniej koncentracji transportowane w okolice 

podmiejskie, gdzie wcześniej były już przygotowywane głębokie rowy (zwykle 

przeciwczołgowe lub kratery po wybuchach ciężkokalibrowych pocisków). Tuż przed 

egzekucją przyszłe ofiary były pozbawiane odzieży i wszelkich wartościowych 

przedmiotów, po czym komanda śmierci przystępowały do etapowej rzezi”44.  

Żydów z zachodniej Ukrainy, włączonej do GG jako nowa jednostka 

administracyjna (Dystrykt Galicja), mordowano od wiosny 1942 r. w obozie zagłady w 

Bełżcu. Holokaust na Wschodzie dokonywał się w kilku etapach, w ramach których 

koncentrowano żyjących jeszcze Żydów w gettach, zdatnych do pracy selekcjonowano 

do obozów, pozostałych likwidowano w masowych egzekucjach przez zastrzelenie. Z 

terenów tych powróciło do Polski w latach 1944-1948 około 54 tys. osób45; w liczbie tej 

znajdować się mogli także ci, którzy po wojnie powrócili na własną rękę z głębi ZSRR na 

Kresy i stąd przyjechali do Polski w ramach tzw. dzikiej repatriacji. W niektórych 

ośrodkach na wschodzie dokonano całkowitej zagłady społeczności żydowskiej. Losy 

Żydów na tych terenach podczas drugiej wojny światowej podzielić można na dwa 

okresy: pod okupacją sowiecką nacechowaną represjami, biedą, eksploatację 

ekonomiczną, a nade wszystko sowietyzacją ludności, oraz pod okupacją niemiecką 

                                                
44 P. Mikietyński, Zagłada ludności żydowskiej...,  op. cit., s. 138. 
45 Por. J. Adelson, W Polsce zwanej ludową, [w:] Najnowsze dzieje Żydów w Polsce w zarysie (do 1950 
roku), pod red. J. Tomaszewskiego, Warszawa 1993, s. 388. Z Litwy przesiedlono 16 958 Żydów, z 
Ukrainy 33 105, z Białorusi 4531, por. Przesiedlenie ludności polskiej z kresów wschodnich do Polski 
1944-1947, wybór, opr. i red. dokumentów S. Ciesielski, wstęp W. Borodziej, S. Ciesielski, J. 
Kochanowski, Warszawa 1999, s. 48. 
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oznaczającą systematyczną i planową zagładę. Nieliczni swoje ocalenie zawdzięczali 

ucieczce i ukrywaniu się, często w bunkrach i kryjówkach leśnych oraz w partyzantce, 

czasem dzięki pomocy znajomych i przyjaciół, a nawet obcych ludzi. Kilku tysiącom 

udało się zbiec tuż przed niemiecką inwazją, na własną rekę np. na Węgry, lub do innych 

krajów dzięki pomocy niektórych placówek dyplomatycznych, np. japońskiego konsula 

w Kownie, Sugihary. „Drogi prowadziły do Szwecji, przez Turcję do Palestyny albo 

przez Chiny i Japonię do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady i Australii. Do 

krajów tych dotarły setki polskich Żydów, głównie przewódców politycznych, rabinów i 

inteligencji”46, ludzi dysponujących funduszami koniecznymi do opłacenia kosztów tak 

dalekiej podróży. Należy przyjąć, że żaden z nich nie powrócił po wojnie do 

komunistycznej Polski. 

 Wiosną 1943 r. powstała w Moskwie organizacja akceptująca zajęcie przez ZSRR 

dawnych polskich kresów wschodnich – Związek Patriotów Polskich. Inicjatywa ta 

umożliwiła wyłonienie rok później pierwszego polskiego rządu narzuconego przez 

Moskwę, Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Manifest PKWN ogłoszony 22 

lipca 1944 r. deklarował, że: „Żydom po bestialsku tępionym przez okupanta zapewniona 

zostanie odbudowa ich egzystencji oraz prawne i faktyczne równouprawnienie”47. W 

lipcu 1944 r. powstała kolejna inicjatywa – Komitet Organizacyjny Żydów Polskich48 

przy ZPP (w skrócie KOŻP), którego zadaniem było gromadzenie danych (także 

liczbowych) o Żydach polskich  w ZSRR, udzielanie informacji, organizowanie wszelkiej 

pomocy materialnej oraz innej, koniecznej przy ich repatriacji do Polski. Skład, cele i 

zadania KOŻP, do którego powstania w dużej mierze przyczynił się przebywający 

wówczas w Moskwie Jakub Berman, podano do publicznej wiadomości w organie 

prasowym ZPP „Wolna Polska”49. Na czele KOŻP stanął dr Emil Sommerstein50, on 

                                                
46 T. Prekerowa, Zarys dziejów Żydów w Polsce w latach 1939-1945, Warszawa 1992, s. 60. 
47 Manifest PKWN, Warszawa 1974, s. 20. 
48 Zlikwidowany w maju 1946 r., członkami KOŻP ponadto byli: Jakub Berman, Leo Finkelstein, Berek 
mark, Ida Kamińska, rabin Sztejnberg, Szymon Zachariasz, Mojżesz Broderson, Efraim Kaganowski, mjr J. 
Finkelstein, dr Szulfrajnd, dr Dawid Sfard, rabin Szczekacz, Rachela Korn, Józef Rubinsztejn, M. Melman. 
49 „Wolna Polska” 1944, nr 29, 35-36, s. 2, artykuł informacyjno-programowy: O celach i zadaniach 
Komitetu. 
50 Emil Sommerstein (1883–1957), prawnik (studiował we Lwowie), adwokat, działacz syjonistyczny, 
poseł na sejm RP (1922-1939). Po wybuchu wojny został uwięziony przez władze sowieckie i uwolniony 
dopiero w 1944 roku. Został członkiem Związku Patriotów Polskich oraz przewodniczącym Komitetu 
Ogranizacyjnego Żydów Polskich w Moskwie. Po powrocie do kraju jesienią 1944 r. został członkiem 
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także po powrocie do kraju w listopadzie 1944 r. został przewodniczącym Centralnego 

Komitetu Żydów w Polsce. Bardzo różne szacunki liczby polskich obywateli 

przebywających na terenie ZSRR związane są z brakiem ich wcześniejszej rejestracji. 

Życiu uchodźców towarzyszyły chaos i ciągłe, niekontrolowane ruchy dużych mas 

ludności, nie mniej ważnym czynnikiem był brak polskiego urzędu lub instytucji, która 

prowadziłaby jakąkolwiek rejestrację i ewidencję. Liczby, które znamy, odnoszą się więc 

tylko do tych grup ludności, które poddane zostały planowanym i przymusowym 

przesiedleniom przez NKWD, lub znalazły się w późniejszym polskich spisach i 

ewidencji (poczynając od 1943 r.). Dane pochodzące ze źródeł NKWD oraz szacunki 

podawane przez polskie władze i instytucje bardzo się różnią, te ostatnie z reguły 

znacznie przewyższają te pierwsze. Obecny stan badań nie pozwala na ustalenie liczby 

polskich obywateli w ZSRR w II połowie 1941 r.51, jak również składu etnicznego 

ludności na Kresach w latach 1943-1945. Aż do momentu powstania ZPP nie 

prowadzono bowiem żadnej ewidencji obywateli polskich. W spisach tej organizacji na 

początku 1945 r. było 177 604 Żydów, co stanowiło 56% wszystkich zarejestrowanych. 

Pod koniec tego roku zarejestrowanych było już tylko 112 814 Żydów (oraz 115 263 

Polaków); mowa tu naturalnie o ludziach przebywających w głębi ZSRR52, przede 

wszystkim w Azji Środkowej, na Kaukazie i w Rosyjskiej Republice Federacyjnej. W 

1944 r. żydowscy działacze szacowali liczbę Żydów w Rosji na 300 00053; zaś końcowe 

„Sprawozdanie z akcji repatriacyjnej Żydów Polskich ze Związku Radzieckiego” podaje 

iż „wiadomo było, że w Związku Radzieckim przebywa około 150 tys. Żydów polskich, 

którzy znaleźli tam schronienie przed nawałą hitlerowską w 1939 roku”54. Jest to liczba 

co najmniej dwukrotnie zaniżona. Niezależnie od podawanych i bardzo różniących się od 

siebie szacunków, trzeba pamiętać, że nie informują one, jaki procent tej ludności 

                                                                                                                                            
PKWN oraz przewodniczącym CKŻP; należał do partii Ichud. W 1946 r. wyjechał do Stanów 
Zjednoczonych, gdzie ze względu na ciężki stan zdrowia pozostał aż do śmierci pod opieką córki.  
51 Według danych NKWD wolność w wyniku amnestii uzyskało 90 662 Żydów oraz prawie 300 000 
Polaków. Natomiast według innych danych NKWD (ze stycznia 1943 r.) po ewakuacji Armii Andersa w 
ZSRR pozostało 102 153 Żydów – obywateli polskich, por. J. Czerniakiewicz, Repatriacja ludności 
polskiej z ZSRR 1944-1948, Warszawa 1987.  
52 Por. A. Głowacki, Ocalić i repatriować..., op. cit., s. 29. 
53 B. Mark w sprawozdaniu z połowy 1945 r. oszacował liczbę Żydów już tylko na 180 000. Trudno 
wytlumaczyć tak dużą dysproporcję wyłącznie faktem dzikiej repatriacji, por. A. Głowacki, Uwagi o 
Komitecie Organizacyjnym Żydów Polskich przy ZPP w ZSRR, [w:] Dzieje Żydów w Łodzi, red. W. Puś, S. 
Liszewski, Łódź 1991, s. 282-298. 
54 AZIH, Wydział Repatriacji, sygn. 303/VI/3. 
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pochodził z ziem Polski zachodniej i centralnej, a jaki z Kresów, oraz jakimi drogami i 

sposobami ludzie ci znaleźli się w głębi ZSRR. Częściowo dane takie zawierają źródła 

powojenne: spisy repatriowanych, wykazy i dane rejestracyjne Centralnego Komitetu 

Żydów w Polsce gromadzone przez jego Wydział Ewidencji i Statystyki, który notował 

przedwojenny adres danej osoby, a czasem także sposób (miejsca pobytu) przeżycia 

czasu wojny (w tym wypadku podawano po prostu ZSRR). Nieznana jest także liczba 

Żydów zmarłych na zesłaniu ani liczba dzieci tam urodzonych. Można założyć, że 

odsetki te były bardzo wysokie. W ostatnim okresie pobytu w ZSRR środowisko polskich 

uchodźców i przesiedleńców charakteryzowało się wielkim rozproszeniem. Ludzie 

mieszkali w prawie sześciu tysiącach miejsc, w niewielkich skupiskach i grupach, na 

ogół do 50 osób. Pomimo istnienia już instytucjonalnej pomocy ich rejestracja i 

ewidencja, a także dotarcie z tą pomocą było bardzo utrudnione: „Zdani byli w zasadzie 

tylko na własne siły, na umiejętność dostosowania się do nowych warunków, na spryt, 

zaradność, przypadek”55. 

 Porozumienia repatriacyjne z Białoruską, Litewską i Ukraińską SRR podpisano 

już we wrześniu 1944 roku. Zakładano, że repatriacja będzie aktem dobrowolnej decyzji, 

a podlegać jej mieli Polacy oraz Żydzi będący do 17 września 1939 r. obywatelami 

polskimi. Porozumienie z ZSRR podpisano dopiero 6 lipca 1945 r., sama repatriacja z 

głębi Rosji rozpoczęła się w lutym 1946 roku. KOŻP nie istniał jako odrębna i 

samodzielna organizacja, lecz jako integralna część Związku Patriotów Polskich i jako 

taki nie brał udziału w rozmowach i negocjacjach z Sowietami, które doprowadziły do 

porozumienia. Współpracował natomiast z Polską Komisją Repatriacyjną w ZSRR 

kierowaną przez dr. Henryka Wolpego. Całością akcji repatriacyjnej kierował 

Państwowy Urząd Repatriacyjny (PUR) i jego urzędnicy podejmowali decyzje o 

transportach, ich trasie i stacji docelowej. Współpraca z PUR-em reprezentantów Żydów 

polskich na wyższych szczeblach przebiegała dobrze. Zdaniem KOŻP repatriantów 

żydowskich należało osiedlać na terenach poniemieckich i tamże PUR kierował eszelony. 

Józef Adelson podaje, że „szczegółowy plan repatriacji, opracowany i ogłoszony pod 

koniec 1945 r. wspólnie przez Państwowy Urząd Repatriacyjny i Centralny Komitet 

Żydów w Polsce, przewidywał, że rozpocznie się ona wiosną 1946 r. i będzie trwać do 

                                                
55 A. Głowacki, Ocalić i repatriować..., op. cit., s. 28. 
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końca roku. Błąd w ocenie terminu przybycia pierwszych transportów i zakończenia całej 

akcji spowodował późniejsze komplikacje”56. Z notatki Kierownika Repatriacji na Dolny 

Śląsk w Rychbachu (Dzierżoniowie) z 29 stycznia 1946 r. dowiadujemy się jednak, że: 

„Wymaga natychmiast uzgodnienia sprawa postępowania z PURem, a to dla uniknięcia 

nieporozumienia, lub dwutorowości. PUR nie ma żadnych oficjalnych rozporządzeń co 

do współpracy z Komitetami Żydowskimi i jeśli w jednych miejscowościach ta 

współpraca ułoży się harmonijnie, to w innych miejscach mogą wyniknąć z braku 

wyraźnych instrukcji nieporozumienia. Instrukcja musiałaby ustalić formy i granice 

współpracy oraz skoordynować wspólne wysiłki w udzielaniu pomocy. Mnie samemu 

dotychczas nie wiadomo, czy repatrianci żydowscy będą przyjmowani przez PUR, a 

potem kolejno przez Komitety Żydowskie, czy też przez Komitety Żydowskie z 

pominięciem PUR-u. Czy PUR będzie wypłacał zasiłki repatriantom żydowskim 

bezpośrednio, czy też pośrednio przez Komitety. Czy żywność będzie wydawana przez 

PUR na pewien okres czasu, a potem [przez] Komitety. Jak długo repatrianci będą 

utrzymywani przez PUR względnie Komitety, jak długo będą mieli prawo zamieszkać w 

domach noclegowych itp.”57. Pomimo to już tydzień później dotarł do Chełma pierwszy 

transport z ZSRR i Żydzi w nim powracający (około 500 osób na ogólną liczbę 1186 

repatriowanych) byli przyjmowani już na stacji przez przedstawicieli Komitetu 

Żydowskiego. Dokumentacja Wydziału Repatriacji CKŻP dowodzi, że fundusze na cele 

opieki nad repatriantami były bardzo skąpe, wówczas nie otrzymano jeszcze subwencji z 

Jointu. Pięć milionów złotych CKŻP uzyskał we własnym środowisku z wpłat na tzw. 

Fundusz Repatriacyjny. Ogółem na cele akcji repatriacyjnej wydano prawie 36 milionów 

złotych, głównie z subwencji rządowych. Dysponowano ponadto żywnością otrzymaną 

od Ministerstwa Aprowizacji (żyto, mąka, konserwy, śledzie), przydziałami sprzętu z 

PUR-u, np. łóżkami, siennikami, namiotami i inymi sprzętami, a także 10 barakami z 

Ministerstwa Odbudowy. Przebieg przyjęcia pierwszego transportu znamy dzięki 

zachowanemu raportowi referenta Herca58. Wszystkich badał na miejscu lekarz PCK, 

który stan repatriantów ocenił jako zły, a nawet zatrważający. Ludzie ci nie posiadali 
                                                
56 J. Adelson, W Polsce zwanej Ludową, [w:] Najnowsze dzieje Żydów w Polsce w zarysie (do 1950 roku), 
Warszawa 1993, s. 391. Autor nie podaje przypisu źródłowego do tej informacji; mnie nie udało się 
dotychczas odszukać tego dokumentu 
57 AŻIH, Wydział Repatriacji, sygn. 303/V/19. 
58 AŻIH, Wydział Repatriacji, sygn. 303/V/4. 
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nawet podstawowych rzeczy, ubrań na zmianę, butów czy bielizny. Wiele osób 

chorowało i było bardzo osłabionych. Referent Herc opisał repatriantów jako 

zniechęconych, przestraszonych i zrezygnowanych. 

Równolegle do repatriacji legalnej i zorganizowanej przez PUR już od jesieni 

1944 r. zaczęły się stosunkowo liczne i nierejestrowane powroty indywidualne. 

Nieszczelność wschodnich granic w tamtym okresie ułatwiała te przesięwzięcia. Dzika 

repatriacja przybrała znaczne rozmiary, gdyż ludzie nie chcieli czekać na umowy 

międzypaństwowe, doświadczenia wojenne podpowiadały im, że lepiej działać na własną 

rękę. Obawiano się nowej komunistycznej władzy, a co za tym idzie kolektywizacji 

rolnictwa i nacjonalizacji przemysłu, nie wierzono, że Żydzi będą faktycznie 

pełnoprawnymi obywatelami i że zostanie im zapewnione bezpieczeństwo. Obawiano 

sie, że „zabiorą [do kraju] Polaków, Żydzi zostaną”. Rozeszły się także pogłoski, że 

repatriowani będą wyłącznie Polacy nieżydowskiego pochodzenia, miały one pewne 

oparcie w faktach59. W tej sytuacji Żydzi często nie czekali na otrzymanie zezwolenia na 

wyjazd. Z południowego Kazachstanu wyjechało w nielegalny sposób ok. 19-30% 

polskich obywateli, w tym 90% stanowili Żydzi. Powroty na własną rękę trwały aż do 

1948 r.60, choć dzika repatriacja na większą skalę ustała w momencie rozpoczęcia akcji 

przywracania polskiego obywatelstwa. Elżbieta Hornowa oceniała, że około 20 000 osób 

powróciło do kraju poza zorganizowanymi transportami, dane te jednak zawsze będą 

tylko szacunkami. Do Polski wrócili również Żydzi w mundurach polskich formacji 

wojskowych utworzonych na terenie ZSRR: 1. Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki, I 

Korpusu i Armii Polskiej w ZSRR pod dowództwem gen. Zygmunta Berlinga. Było ich 

około 13 000 do 20 000. 

 Na początku 1946 r. delegacja KOŻP (tzw. inspektorzy) przyjechała do kraju, aby 

dokładniej zlustrować tereny i miejsca przewidziane do przyjęcia żydowskich 

repatriantów. Przeprowadzono rozmowy w siedzibie PUR w Łodzi, odwiedzono różne 

miejscowości, nadające się do zasiedlenia. Od 20 lutego 1946 r. na stałe już 
                                                
59 Jak pisze Joanna Nalewajko-Kulikov to, kto będzie w rzeczywistości miał prawo być repatriowany 
wyglądało inczej z żydowskiej, a inaczej z polskiej lub radzieckiej perspektywy, zob. więcej na ten temat: 
J. Nalewajko-Kulikov, Obywatel Jidyszlandu. Rzecz o żydowskich komunistach w Polsce, Wydawnictwo 
Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 2009, s. 156-158. 
60 A. Głowacki, Czy i dokąd wracać? Dylematy repatriacyjne Żydów polskich w ZSRR (1944-1946), [w:] 
Świat NIEpożegnany. Żydzi na dawnych ziemiach wschodniej Rzeczypospolitej w XVIII-XX wieku, red. K. 
Jasiewicz, Warszawa-Londyn 2004, s. 179-180. 
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funkcjonowała delegacja wychodźstwa polskiego w ZSRR przy Zarządzie Centralnym 

PUR w Łodzi. Przy CKŻP powstał specjalny Wydział Repatriacyjny w celu załatwiania 

spraw repatriantów, udzielania im tymczasowych noclegów, lokowania na stałe w 

wybranych miejscowościach, udzielania pomocy materialnej (każdy miał prawo do 2000 

zł. w gotówce), udzielania informacji, pomocy medycznej i prawnej oraz wielu innych. 

Poza pracownikami wydziału przy istniejących już komitetach żydowskich powoływano 

komisje obywatelskie do opieki nad repatriantami, na każdym punkcie etapowym (tam 

gdzie zatrzymywały się pociągi z powracającymi) mieli oni obowiązek być obecni i 

informować osoby żydowskiego pochodzenia o lokalnej sytuacji.  

 Żydzi powracający z ZSRR byli oczywiście procentowo grupą bardzo małą w 

porównaniu z ogólną liczbą ludności objętej umowami repatriacyjnymi. Przypomnijmy, 

że z Polski wyjeżdżali na wschód Ukraińcy i Białorusini, a do Polski przyjeżdżali przede 

wszystki tzw. Polacy zabużańscy. W latach 1944-1948 przesiedlono do Polski z terenów 

wschodnich byłej II RP ponad półtora miliona osób. Polacy z Kresów byli oczywiście w 

zupełnie innej sytuacji materialnej niż żydowscy uchodźcy powracający w 1946 r. z głębi 

ZSRR, po niemal siedmiu latach tułaczki. Ci pierwsi mieli prawo do zabrania części 

swojego dobytku (2 tony na osobę), w tym mebli, narzędzi i innych ruchomości, a także 

żywego inwentarza. Ci drudzy dobytku żadnego praktycznie nie posiadali, najczęściej 

utracili wszystko z wyjątkiem życia. Powracali do Polski organizującej się na nowo, z 

nowymi strukturami administracyjnymi, w której rządy objęła inna niż przed wojną 

władza. Jak dowodzą zachowane listy repatriantów, wśród powracających Żydów 

odsetek bieżeńców z 1939 r., czyli mieszkańców przedwojennej Polski centralnej i 

zachodniej, był największy. Osoby, których domy lub mieszkania przetrwały wojenną 

zawieruchę, musiały po powrocie skonfrontować się z faktem, że z reguły były już zajęte 

przez kogo innego. Była to jedna z najważniejszych przyczyn, dla których transporty 

kierowano wprost na ziemie tzw. odzyskane (znajdujące się przed wojną w granicach 

Niemiec), których chłonność osadniczą obliczano na ponad 5 milionów osób. Stały tu 

wolne mieszkania po wysiedlonej ludności niemieckiej i mogły zostać zasiedlone przez 

powracających ze Wschodu. Ważny był też „aspekt bezpieczeństwa dla Żydów, który 
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niestety pozostawia wiele do życzenia – szczególnie w małych miasteczkach”61 – a na 

ziemiach zachodnich było zdecydowanie bezpieczniej dla żydowskich przybyszów ze 

wschodu. Repatriacja zorganizowana z głębi Rosji (niektóre transporty odchodziły także 

z Zachodniej Ukrainy) rozpoczęła się 8 lutego 1946 r. i zakończyła się 31 lipca 1946 

roku. W tym czasie przybyło ponad dwieście transportów z ogółem 214 210 

repatriantami, w tym liczba Żydów wynosiła 136 57962. Na Dolny Śląsk skierowano 86 

563 osoby ze 124 transportów, do Szczecina 28 324 osoby z 39 transportów63. Najwięcej 

osób na Śląsku osiedliło się we Wrocławiu (13 057), Rychbachu (10 356), Wałbrzychu 

(7466), Bielawie (4769) i Legnicy (4150). Ogółem pod koniec I półrocza 1946 r. Wydział 

Repatracji liczbę legalnych repatriantów ocenił na 157 420 osób64. Cechą 

charakterystyczną całego okresu powrotów było przemieszczanie się ludzi z miejsca na 

miejsce. Zaświadczenia PUR-u uprawniały do bezpłatnej podróży na terenie kraju i 

niektórych innych świadczeń, np. do otrzymania kart żywnościowych; były one dla wielu 

osób w początkowym okresie jedynymi dowodami osobistymi65. 

 Co wiedzieli Żydzi w ZSRR o swojej polskiej ojczyźnie w 1944 i 1945 r., czy tuż 

przed wielkim powrotem w 1946 roku? Czy wiedzieli przed przyjazdem do Polski o 

Zagładzie niemal wszystkich Żydów po niemiecką okupacją, o istnieniu ośrodków 

śmierci w Bełżcu, Treblince, Sobiborze, Chełmnie czy Auschwitz? I czy zdawali sobie 

sprawę z istnienia antysemickich nastrojów w Polsce oraz wydarzeń takich jak pogrom 

11 sierpnia 1945 r. w Krakowie, w którym zginęło pięć osób? Jeden z działaczy KOŻP, 

Beniamin Dodiuk, powiadomił - co zostało odnotowane w dokumentach tej organizacji – 

że: „Myśmy dotychczas nie przedstawiali w obwodach Żydom grozy sytuacji w Polsce 

[...]. Kłamaliśmy. W Uzbekistanie okłamaliśmy 150 000 ludzi. Należy powiedzieć 

                                                
61 AŻIH, CKŻP, Wydział Repatriacji, Sprawozdanie z akcji repatriacyjnej Żydów polskich ze Związku 
Radzieckiego, sygn. 303/V/3. 
62 AŻIH, Wydział Repatriacji, Wykaz transportów repatriantów z ZSRR. Załącznik nr 1 do Sprawozdania z 
akcji repatriacji Żydów polskich ze Związku Radzieckiego, b.d., sygn. 303/V/3. 
63 Tamże, załączniki nr 3 i 4. 
64 AŻIH, Wydział Repatriacji, sygn. 303/V/4. 
65 „W terminie miesięcznym od chwili zameldowania się na miejscu osiedlenia wymieniony w 
zaświadczeniu repatriant winien zgłosić się do miejscowego zarządu gminnego (zarządu miejskiego) celem 
otrzymania tymczasowego zaświadczenia tożsamości”. AŻIH, Wydział Repatriacji, sygn. 303/V/6: 
Zaświadczenie nr 5771/2 dla Michała Grundlanda z Warszawy. 
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ludziom, co ich czeka [w Polsce]. Że Polska będzie trampoliną, to jest mało”66. Faktem 

jest, że dla wielu Polska stała się krajem tranzytowym, nie wiemy jednak ilu z nich 

decyzję o dalszej emigracji podjęło już przed przybyciem do kraju. Docierające do nich 

od 1942 r. skąpe informacje o tym, co dzieje się na ziemiach okupowanych przez III 

Rzeszę nie mogły w żaden sposób uzmysłowić im, co się tak naprawdę stało. Niektórzy 

(niewielu jednak) czytali ukazujący się od czerwca 1942 r. w Kujbyszewie organ 

Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego, wychodzący w języku jidysz „Ejnikajt”. 

„W październiku 1943 r. w krótkiej notatce pisano o powstaniu w Treblince, likwidacji 

getta w Będzinie i o końcu „litewskiej Jerozolimy”, tj. Wilna, donoszono też, powołując 

się na „podziemne radiostacje polskie”, że w Polsce pozostało przy życiu 250 tys. 

Żydów”67. Do ilu Żydów w ZSRR ta informacja mogła w ogóle dotrzeć, a ilu spośród 

tych, którzy ją otrzymali, dało wiarę i pojęło rzeczywistą grozę opisanych wydarzeń? 

Pismo „Nowe Widnokręgi”, redagowane w Kujbyszewie przez Wandę Wasilewską 

opublikowało w maju 1943 r. krótką notę o planowym mordowaniu Żydów: „Jak podała 

londyńska Agencja Reutera, Niemcy przystąpili w Krakowie do „likwidacji” tamtejszego 

ghetta żydowskiego. W ciągu jednego tylko tygodnia wymordowanych zostało t y s i ą c 

ludzi. Pozostałych przy życiu ładują hitlerowcy na samochody ciężarowe i wywożą do 

osławionego obozu w Oświęcimiu, gdzie wymordowują masowo swe ofiary przy 

pomocy gazów i prądu elektrycznego”68. Do części osób wiadomości docierały poprzez 

gazety rosyjskie, które publikowały np. artykuły Ilji Erenburga o obozach 

koncentracyjnych, komorach gazowych i innych faktach dotyczących losu Żydów. Nie 

dawano im do końca wiary, uważano za sowiecką propagandę69. Więcej informacji 

zaczęło napływać od połowy 1944 r., od chwili wkroczania Armii Czerwonej na tereny 

dzisiejszej Polski. 25 lipca 1944 r. wyzwolono Majdanek, jednak dopiero pół roku 

później Warszawę i pozostałe miasta, miasteczka i obozy. Pisma Związku Patriotów 

Polskich („Nowe Widnokręgi”, „Wolna Polska” i „Patriota Polski”) oraz „Biuletyn” 

KOŻP informowały wprawdzie o zrujnowanym kraju i wielkich trudnościach, nadal 

jednak wiedza ta nie przebijała się w pełni do świadomości uchodźców. Sposób, w jaki ją 
                                                
66 AAN, ZPP, Komitet Organizacyjny Żydów Polskich przy ZPP, sygn. 216/67, k. 51, cyt. za: J. 
Nalewajko-Kulikov, Obywatel Jidyszlandu...., s. 154. 
67 J. Nalewajko-Kulikov, Obywatel Jidyszlandu..., s. 137.  
68 Giną ludzie bezbronni, „Nowe Widnokręgi”, 1943, nr 9. 
69 Zob. Mosze Berger, Na tajgach Sybiru, Drukarnia NEON, Olkusz 2005, s. 134. 
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podawano, mógł wzbudzać wątpliwości, a te – z psychologicznego punktu widzenia – 

były pożądane, dawały bowiem nadzieję. Pozbawić jej mogło dopiero osobiste zetknięcie 

się z polską tuż powojenną rzeczywistością, spalonymi miastami, pustymi wioskami, 

zrujnowanymi domami, zaoranymi kirkutami, cudem ocalałymi Żydami.  

„W miarę zbliżania się do granic Polski dowiadywaliśmy się coraz więcej o 

dokonanym przez Niemców ludobójstwie. Ogarnęły mnie obawy o los mojej rodziny. 

Powoli traciłem nadzieję, że jeszcze ujrzę ich żywych. [...] Powrót do polskich miast po 

prawie pięcioletniej nieobecności, polski język, który znów rozbrzmiewał wokół nas, 

sprawiły, że czuliśmy się jak gdyby przebudzeni z letargu. [...] W Lublinie po raz 

pierwszy spotkałem Żydów, którzy wojnę przeżyli w Polsce. Po rozmowie z nimi 

straciłem ostatecznie nadzieję na ocalenie mojej rodziny. Wiedziałem, że moich bliskich 

nie ma już wśród żywych. – Wszyscy zginęli – mówili Żydzi”70. 

Oswojenie się z szokującymi faktami było trudne, bolesne, a rozmiary tragedii 

niewyobrażalne. Psychologiczne mechanizmy obronne blokowały możliwość szybkiej i 

pełnej ich percepcji i pojęcia, że nowa Polska jest „bez Żydów”. Powracający najbardziej 

pragnęli znać odpowiedź na pytanie, czy przeżył ktoś z ich najbliższych? Powroty 

oznaczały uświadomienie sobie, że wszystko to, co pozostawili za sobą w 1939 r., już nie 

istnieje, że nie ma do czego i do kogo powracać, że jest się bezdomnym rozbitkiem, 

często niechcianym w starej ojczyźnie. Jeśli domy pozostały nietknięte, to mieszkał w 

nich już ktoś inny, kto zdążył je zasiedlić i „zasiedzieć”, uznać, że jest się „na swoim”.  

„Stałem się obojętny i jak gdyby skamieniały. Cała okolica tak bliska sercu i tak 

daleka. Tak chciałem tu wrócić, a teraz wszystko mi obce. Wszystkie moje marzenia i 

nadzieje są tutaj pogrzebane. Wszystko tu stoi na miejscu. Miasto [Olkusz] ładne. Pełno 

zieleni, nawet wybudowane nowe domy. W dalekich i uciążliwych drogach, w pociągach 

nawet koła dudniły „Do domu, do domu, do domu”. [...] Kogo tu szukacie? Zdławionym 

głosem odpowiadam: „My tu mieszkaliśmy. To jest dom naszych rodziców”. Fela 

wybucha głośnym płaczem. Kobieta zaprasza nas do środka. Nogi mi się ugięły, gdy 

przeszedłem próg domu. [...] W kuchni stał jeszcze ten sam gliniany piec, gdzie mama 

piekła sobotnie chały i ciasta. Tu było moje łóżko [...]. Prosiliśmy, czy może zostały 

zdjęcia lub jakieś pamiątki po naszej rodzinie? Gdy myśmy tu zamieszkali, mieszkanie 

                                                
70 I. Kotkowski, Wyroki losu..., s. 176-178. 
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było puste. Ostatnia nasza nadzieja, by znaleźć choć jakiś znak, pamiątkę po naszych 

najbliższych – znikła. Wyszliśmy z domu. W kącie na podwórku nasza mama zawsze 

spalała śmieci i niepotrzebne rzeczy. Poszliśmy tam szukać w śmieciach i znalazłem 

spalony kawałek z obrazu Ściany Płaczu. [...] Wyszliśmy z podwórka i nie oglądaliśmy 

się za sobą. Szliśmy szybko. Uciekaliśmy z tego miejsca. [...] Przyroda żyje – jak gdyby 

nic się nie stało. Tylko w mojej duszy pustka. [...] Za nami widać rodzinne miasto. Nasze 

miasto, do którego przez cały czas wygnania wracałem w myślach i we śnie. Teraz 

odwróciło się ode mnie. Nie mam tu więcej co szukać”71. 

Przeżycia Mosze Bergera były doświadczeniem zbiorowym Żydów, on sam i jego 

siostra szybko wyjechali z Polski do Palestyny. Powroty Żydów ze Związku 

Radzieckiego naznaczone były nie tylko trudnościami podróży, ale i doznaniem szoku, 

smutku, rozpaczy, pustki, bólu utraty już po dotarciu do kraju. Repatrianci wracali w 

okresie, którego atmosferę badacze nazywają „pogromową”72. W relacjach i 

dokumentach czytamy o szajkach młodych ludzi grasujących w pociągach i na peronach, 

szukających Żydów. Grabili ich mienie, a często nawet zabijali. W tzw. akcjach 

pociągowych zginęło nie mniej niż dwieście osób. Ministerstow Administracji Publicznej 

uznało w czerwcu 1946 r. za konieczne eskortowanie pociągów od granicy sowieckiej do 

stacji końcowej73. Przez cały okres trwania zorganizowanej repatriacji, czyli do końca 

lipca 1946 r., sytuacja pod względem bezpieczeństwa była dla Żydów bardzo zła. 

Pogrom kielecki 4 lipca 1946 r. zakończył pewną, jakże krótką, epokę w powojennej 

historii Żydów polskich. Większość z nich zdecydowała się opuścić Polskę na zawsze. 

 W ZSRR przeżyło lata wojny co najmniej 230 000 Żydów – posiadamy dane 

źródłowe poświadczające taką liczbę, z tego ok. 212 000 osób powróciło do Polski w 

ciągu kilku pierwszych powojennych lat. Szacowano, iż w grupie ocalałych na wschodzie 

dzieci do lat 16 stanowiły 20% (czyli około 30 000). Na terenie ZSRR przebywało 

prawdopodobnie około 5000 dzieci żydowskich w polskich sierocińcach; były to pełne 

sieroty lub półsieroty. Około 20-30% repatriantów nie nadawało się do żadnej pracy - 

byli to ludzie chorzy, starzy lub inwalidzi. W stosunku do Żydów ocalałych „po aryjskiej 

stronie” i w obozach koncentracyjnych repatrianci ze wschodu rzadziej byli osobami 

                                                
71 M. Berger, W tajgach Sybiru..., s. 143-144. 
72 Por. D. Blus-Wegrowska, Atmosfera pogromowa, „Karta”, 1996, nr 18, s. 87-107. 
73 AAN, MAP, Departament Polityczny, Wydział Narodowościowy, sygn. 786, k. 42. 
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całkowicie pozbawionymi rodzin, choć rodziny te również ucierpiały, czasem wymarła z 

głodu i różnych chorób połowa ich członków. Dzięki danym CKŻP struktura według płci 

jest dobrze zbadana. Mężczyźni stanowili aż 54,5% wśród zarejestrowanych 

repatriantów74, co było charakterystyczne dla całej populacji ocalałych z Zagłady. Pobyt 

w ZSRR wpłynął na zmianę struktury zawodowej: procent osób posiadających 

kwalifikacje zawodowe wzrósł z 30% do 70%75. W dokumentach organizacji żydowskich 

znajdujemy opinię, że Żydzi w ZSRR przeszli już „proces produktywizacji” i stali się 

wysoko wyspecjalizowanymi rzemieślnikami i robotnikami różnych branż. Dla części z 

nich przekwalifikowanie znaczyło degradację społeczną i zawodową. Żydom przybyłym 

z Rosji z reguły udało się ocalić tradycję, religię i język jidysz, którym nadal między sobą 

mówili. Wśród ocalonych na wschodzie była także liczna grupa nauczycieli, literatów, 

dziennikarzy, artystów, aktorów, liderów społecznych i politycznych. Spośród nich 

rekrutowali się działacze żydowskich instytucji i organizacji w powojennej Polsce. 

Ilu naprawdę polskich Żydów ocaliło życie na wschodzie i ilu z nich tam 

pozostało, tego się zapewne już nigdy nie dowiemy. Jednak jeszcze dziś w samym tylko 

Petersburgu w gminie żydowskiej zarejestrowanych jest kilka tysięcy Żydów, którzy 

pamiętają język polski. W 1939 r. uciekli przed Hitlerem na wschód, wierząc, że to 

uratuje im życie. Ocaleli. 

                                                
74 Por. Tabela „Repatrianci zarejestrowani według wieku i płci w pierwszym półroczu 1946 r.”, w: Zarys 
działalności CKŻP za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 1946 roku, Warszawa 1947, s. 26. 
75 B. Mark, Referat wygłoszony na naradzie przedstawicieli Żydów polskich, Moskwa 18-20 XI 1945 roku. 


