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Arka na torach
Transporty kolejowe przesiedleńców z Galicji 
Wschodniej i Wołynia na zachód  
w latach 1944–1946

Grzegorz Hryciuk

Na mocy układu podpisanego 9 września 1944 r. w Lublinie 
przez Nikitę Chruszczowa, ówczesnego przewodniczącego 
Rady Komisarzy Ludowych Ukraińskiej SRR, i Edwarda Osóbkę-
-Morawskiego, przewodniczącego PKWN, w ciągu 5 miesięcy 
mieli zostać przesiedleni – „ewakuowani”, jak zapisano 
w tekście umowy (oczywiście dobrowolnie) – Polacy i Żydzi 
z terenów na wschód od linii Curzona, które włączono w skład 
radzieckiej Ukrainy.

Według radzieckich szacunków na obszarach tych mieszkało ponad 850 tys. Pola-
ków i Żydów. Terminy wysiedlenia były więc zupełnie nierealne. Świadczyły one 
o tym, jak bardzo Moskwie zależało, by Kresy Południowo-Wschodnie oczyścić 
z ludności polskiej. Tymczasem Polakom, liczącym na zmianę sytuacji politycz-
nej i unieważnienie narzuconych przez Związek Radziecki zmian granicznych, 
nie spieszyło się z wyjazdem. Władze „Polski Ludowej” początkowo hamowały ak-
cję przesiedleńczą, zdając sobie sprawę z tego, że tylu tysięcy ludzi nie da się roz-
mieścić na niewielkim obszarze wyzwolonym do stycznia 1945 r. spod okupacji 
niemieckiej. Terminy były kilkukrotnie prolongowane i cała akcja wysiedleńcza 
zakończyła się nie na początku 1945 r., ale jesienią 1946 r.

Wyjazdy Polaków na dobre ruszyły dopiero na wiosnę 1945 r., gdy nie tylko wy-
zwolono spod okupacji niemieckiej centralne i zachodnie rejony Polski, ale także 
administracja polska przejęła wschodnie obszary Niemiec (Warmia i Mazury, 
Pomorze Zachodnie, tzw. Ziemia Lubuska, Śląsk Opolski wraz z częścią Górnego 
Śląska oraz Dolny Śląsk). Ich zasiedlenie i zagospodarowanie, które winno do-
kumentować polskie prawa do tzw. Ziem Odzyskanych na przyszłej konferencji 
pokojowej, miało odbywać się m.in. przez wyzutych z ojcowizny Polaków z Kresów 
Wschodnich. Tymczasem w Galicji Wschodniej i zwłaszcza na Wołyniu ludność 
polska, zagrożona często z jednej strony przez wrogo nastawionych ukraińskich 
sąsiadów, z drugiej – przez represje i działania sowietyzacyjne władz radzieckich, 
decydowała się – choć z ciężkim sercem – na podróż w nieznane. Znaczna część 
przesiedleńców, jeśli nie większość, traktowała wyjazd jako tymczasowy do mo-
mentu zmiany sytuacji międzynarodowej, interwencji aliantów zachodnich lub 
nawet trzeciej wojny, która umożliwi im powrót w rodzinne strony.

Transport przesiedleńców miał odbywać się koleją. Tylko mieszkańcy rejonów 
położonych najbliżej nowej granicy polsko-radzieckiej mogli przejechać własnym 
zaprzęgiem konnym czy – najczęściej przygodnym – transportem samochodowym. 

Jak zapisano w warunkach porozumienia, organizacja transportu kolejowego oraz 
jego koszt miały spoczywać na stronie radzieckiej. Większość głównych magistrali 
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kolejowych znajdowała się pod zarządem Armii Czerwonej, inne rozwiązania 
nie mogły więc wchodzić w rachubę. Przesiedleńcy teoretycznie mogli zabrać 
ze sobą do 2 t dobytku na rodzinę, w tym inwentarz gospodarski oraz narzędzia 
i warsztaty pracy (w przypadku rzemieślników), a także zwierzęta hodowlane. 
W rzeczywistości sytuacja była znacznie bardziej skomplikowana. Od początku aż 
po kres obowiązywania umowy utrzymano – wprowadzony doraźnie ze względu 
na toczące się jeszcze działania wojenne – zakaz przewozu mebli, egzekwowany 
niezwykle drobiazgowo i brutalnie. Gdy po maju 1945 r. stronie polskiej nie udało 
się skłonić władz radzieckich do jego odwołania, pozostawało tylko przekonywanie 
przesiedleńców, że dostatnie ziemie poniemieckie opływają w dobra wszelakie, 
w tym w pełni wyposażone – nie tylko w meble – mieszkania i domy.

Pierwsze transporty przesiedleńców ruszyły na przełomie listopada i grudnia 
1944 r. Strona radziecka starała się nadać im uroczystą oprawę i stworzyć jak 
najlepsze warunki przejazdu, by skłonić jak najwięcej osób do szybkiej ewakuacji. 
Składający się z wagonów osobowych transport nr 1, który wyruszył ze Lwowa 
1 grudnia 1944 r., był uroczyście żegnany na stacji przez delegację ze sztandarem. 
Do Przemyśla dojechał już po 4 godzinach najkrótszą trasą przez Medykę, po 
„oględnej” odprawie granicznej. Nieco inaczej wyglądały losy pierwszego trans-
portu kolejowego z Równego. Składał się on z 6 wagonów (132 ludzi) i – choć został 
załadowany 27 listopada, a wyruszył w podróż dzień później – dotarł do Lublina 
1 grudnia 1944 r. W czasie odprawy granicznej na stacji Jagodzin funkcjonariusze 
radzieccy przeprowadzili dokuczliwą rewizję, konfiskując kilka żelaznych łóżek 
(które natychmiast wstawili do swoich pomieszczeń służbowych) oraz przewożone 
przez przesiedleńców „sowieckie pieniądze”. Doświadczenia Polaków z Kołomyi 
były jeszcze gorsze – pierwszy transport wysłany w grudniu 1944 r. został skom-
pletowany na podstawie spisu osób zarejestrowanych przez lokalną administrację 
z wykorzystaniem milicji i funkcjonariuszy NKWD. Przerażeni ludzie, wyciągani 
siłą z domów, byli przekonani, że czeka ich deportacja w głąb Związku Radzieckiego.

Transportom mieli towarzyszyć przedstawiciele polskich i ukraińskich władz 
przesiedleńczych. Ich obecność, zwłaszcza obecność konwojentów ukraińskich, nie 
zawsze gwarantowała bezpieczeństwo przejazdu. Przekonali się o tym ci, którzy 
wyruszyli 10 stycznia 1945 r. z Czortkowa: „Obaj referenci [ukraińscy] konwojujący 
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transport czortkowski składający się z 7 wagonów podczas całej swej podróży 
pobierali od ludności znajdującej się w wagonach pieniądze na opłatę wagonów 
w gotówce (w rublach) tak i w naturaliach – biorąc słoninę, wódkę i co zdołali od 
ludności zabrać – do tego stopnia, że jedna z osób ewakuowanych była zmuszona 
sprzedać własny koc, by opłacić – niby to taksę kolejową – pozostawiając sześcioro 
swoich dzieci bez żadnego nakrycia [...]. Powyżsi referenci, pobierając od ludności 
pieniądze i produkty w naturze, twierdzili, że gdy ludność ewakuująca się nie złoży 
powyższych datków, to wyrzucą ich z wagonów w Przemyślu za rampą, tak samo 
pobierali osobno po 100 rubli za bydło transportowane w wagonach od jednej sztuki 
[…]. Zebrali od ludności około 6000 rubli i masę produktów w naturze”.

Zwiększenie tempa rejestracji i dążenie do jak najszybszego wyjazdu zimą i wiosną 
1945 r. natrafiło jednak na poważne problemy transportowe. W lutym i marcu doszło 
do niemal zupełnego zahamowania ewakuacji na skutek braku wagonów kolejowych. 
Chęć jak najszybszego opuszczenia terenów radzieckich skłaniała ludność polską do 
poszukiwania środków transportu na własną rękę, a nawet do nielegalnego przekra-
czania granicy. Główny pełnomocnik ds. ewakuacji w Łucku w swoim sprawozdaniu 
z kwietnia 1945 r. pisał: „Nie da się wprost opisać, jakie u ludzi panuje nastawienie. 
Rzucić wszystko i za wszelką cenę wyjechać. Na stacjach gromadzą się tłumy i ocze-
kują tygodniami. Żadne tłumaczenie tu nie pomoże”. W miasteczkach, w których 
skupiała się ludność polska w obawie przed wystąpieniami nacjonalistów ukraińskich, 
na stacjach załadowczych, gdzie oczekiwano na podstawienie pociągów, panowały 
warunki, które ze zgrozą opisywali polscy urzędnicy: „Rejony jak: Zborów, Zbaraż, 
Tarnopol, Trembowla, Borki Wielkie, Podwołoczyska, Grzymałów – są przepełnio-
ne przez uciekinierów ze wsi. Żyją oni w warunkach okropnych po 20 do 30 osób 
w jednej izbie lub koczują pod gołym niebem, przymierając głodem i utrzymują 
z największym wysiłkiem bydło. Paszę (siano, słoma) nie mogą dowozić ze swoich 
wsi, bo te zajęli miejscowi Ukraińcy lub ewakuowani z zachodu, a władze nie okazują 
żadnej pomocy. Bydło ginie lub zostaje sprzedane za bezcen (konie). Ze zbliżeniem 
się wiosny grozi w tych skupiskach epidemia tyfusu, wypadki w Zborowie, Zbarażu 
i Podwołoczyskach, ponadto pomór wycieńczonego bydła”.

Zdesperowani wysiedleńcy wiele tygodni czekali na transport. Nierzadko ostatnich 
kilkanaście dni spędzali pod gołym niebem na rampach kolejowych. Przykładowo 
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w Brodach „transport miał odejść jeszcze w dniu 26/2 br. [1945]. Ludność zaopatrzona 
w karty ewakuacyjne oczekiwała podstawienia wagonów z dnia na dzień. Dnia 4/4 br. 
przewieziono około 300 rodzin na stację z tym, że w dniu 5/4 miały nadejść wagony. 
Taki stan trwał do 25/4 br. W dniu tym faktycznie podstawiono 39 wagonów krytych 
i 29 platform. Załadowano 108 krów oraz 9 owiec i kóz w 13 wagonach krytych. Na 
platformach rozmieszczono bagaż, zboże, narzędzia i inne, zaś w 25 i ½ wagonach 
krytych pomieszczono 1064 osoby, z tym, że w wagonach z bydłem jako nadzór jechało 
po 4–5 osób, zaś na platformach po 12–16 osób, celem pilnowania swego mienia. Ła-
dowanie zaczęto około godz. 10, zaś odjazd nastąpił tegoż samego dnia o godz. 18. Już 
następnej nocy transport powyższy był w Przemyślu, skąd po kontroli dokumentów 
odjechał do Polski przez Kraków, Katowice do Poznania. Ludność wymęczona okresem 
wyczekiwania na wagony, ulegając różnego rodzaju podszeptom, zaczęła wątpić w moż-
liwość odjazdu. To też z chwilą pojawienia się wagonów zapanowała ogólna radość tak, 
że piętno zimna, deszczów, niewygody zatarło się zupełnie, ludność odjechała wielce 
zadowolona, współczuwając nawet tym, którzy na razie zmuszeni są pozostać. Sam 
moment odjazdu był wzruszający. Z pieśniami nabożnemi na ustach odjeżdżając, 
życzyli sobie i pozostałym szybkiego zobaczenia się w Polsce”.

Wiosną 1945 r. w obliczu upływającego 31 lipca kolejnego terminu zakończenia 
ewakuacji zaczęto wykorzystywać tzw. przygodne pociągi, a także wiertuszki – składy 
węglarek i wagonów odkrytych jeżdżących w ruchu wahadłowym między Górnym 
Śląskiem a stacjami na Kresach Południowo-Wschodnich. Jeden z takich trans-
portów wyruszył ze Stanisławowa w kwietniu 1945 r. W sprawozdaniu konwojenta 
zapisano: „Ludzie w wagonach otwartych jechali w niemożliwy sposób z powodu 
deszczu i zimna, dzieci w lorach po przyjeździe do Katowic prawie wszystkie chore, 
spuchnięte od zimna. Tak samo i dość dużo osób starszych było chorych. Żywność 
ludzka zamokła i inne rzeczy. Lekarza służbowego prawie że nie było. Wysłany 
lekarz ten, któremu Komitet powierzył opiekę, sam zachorował i w ogóle pomocy 
w drodze ludziom nie udzielał. W Katowicach lekarz dyżurny część ludzi opatrzył, 
a część odesłano do szpitala. W wagonach krytych jechało około 34 osób, tak że 
niemożliwem było pomieścić wszystkich z lor do wagonów krytych”.

Ze względu na presję czasu 16 i 19 maja 1945 r. główny pełnomocnik ds. ewa-
kuacji z Ukraińskiej SRR, kpt. Stanisław Pizło, nie tylko zalegalizował praktykę 
transportu ludzi i ich mienia w wagonach otwartych i na lorach, ale także zalecił 
gromadzenie ludzi na stacjach załadowania i rampach jeszcze przed przybyciem 
wagonów. Osobom, które wysyłano na stacje i rampy kolejowe w oczekiwaniu na 
ponadkontyngentowe, niezapowiedziane wagony i pociągi, dawano dobrą radę, by 
w obliczu kilku- lub kilkunastodniowego oczekiwania przygotowali sobie „stosowną 
żywność na przeciąg 2 tygodni”.

Protesty ludności, wspierane przez polskich pełnomocników do spraw ewakuacji, 
spowodowały, że próbowano skłonić stronę ukraińską do zapewnienia w każdym 
transporcie przynajmniej ¼ wagonów krytych, w których mogłyby się pomieścić 
rodziny z małymi dziećmi i osobami starszymi. Tymczasem wiele transportów 
w maju 1945 r. m.in. ze Stanisławowa czy Kałusza formowanych było wyłącznie 
z wagonów otwartych. Z powodu obfitych deszczów ludzie narażeni byli na choro-
by, a ich dobytek na zniszczenie. Nawet jeśli – tak jak w transporcie formowanym 
w czerwcu 1945 r. w Perespie na Wołyniu – w pociągu były wagony kryte, przez 
nieszczelne dachy w trakcie opadów do wnętrza lała się woda. 

Prawdopodobnie pod presją radziecką, ale też w obliczu oczekiwań tysięcy osób, 
pragnących możliwie najszybciej wyjechać na zachód, strona polska zgodziła się na 
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zwiększenie liczby osób przewożonych w pojedynczym wagonie (do 16 osób w wagonie 
2-osiowym i 32 w 4-osiowym), a co za tym idzie – na wprowadzenie ograniczenia 
ilości przewożonego bagażu. Warunki oczekiwania na wagony i podróż nimi opisywał 
w swojej notatce z 27 września 1945 r. rejonowy pełnomocnik w Samborze: „Nie zda-
rzyło się jeszcze, by wagony zamówione, podane były na czas przed upływem tygodnia 
lub i więcej. […] Ludność ewakuująca się pozbawiona jest młodzieży i mężczyzn w sile 
wieku, a więc dzieci, kobiety przeważnie z niemowlętami i starcy mieszkają na rampie 
prowizorycznej w czystym polu, bez jakiejkolwiek osłony przed opadami deszczowymi, 
po dwa i trzy tygodnie w szałasach skleconych z części mebli, które nie zabezpieczają 
przed deszczem i zimnem. Ludność, znajdując się na rampie, zmuszona jest przez 
cały czas swej bytności czuwać w permanencji celem zapobieżenia grabieży, co nie 
odnosi zresztą skutku przy większej ilości napastników. Przesiedleńcy na rampach 
prześladowani są przez różne indywidua, które pod różnymi pozorami wymuszają 
okup, czy też w inny sposób gnębią. [...]. Wyznaczony kontyngent 16 osób na wagon 
jest ściśle przestrzegany mimo tego, iż te 16 osób niejednokrotnie stanowi 16 rodzin, 
a więc około 1 m kw. na osobę. Gdy weźmie się pod uwagę, że jedna osoba w pozycji 
stojącej potrzebuje około 0,25 m kw., więc na dobytek rodziny, która ma umową 
zastrzeżone dwie tony pozostaje 0,75 m kw. powierzchni wagonu. W dużo lepszych 
warunkach podróżuje bydło, gdyż ono posiada około 1,2 m i może od czasu do czasu 
położyć się”. Warto wziąć pod uwagę to, że wykorzystywane do transportu wagony 
zazwyczaj były brudne, zanieczyszczone łajnem i odchodami ludzkimi.

Tysiące osób gromadziły się i niemal pod gołym niebem oczekiwały przez wiele 
tygodni na pociąg. Szczególnie dramatyczna sytuacja powstała latem i jesienią 1945 r. 
na Podolu. Zgromadzeni na rampach i stacjach kolejowych ludzie padali ofiarą nie 
tylko podejrzanych indywiduów, ale także urzędników i funkcjonariuszy radzieckich, 
którzy ich grabili. 10 sierpnia 1945 r. rejonowy pełnomocnik ds. ewakuacji z Tarnopola 
alarmował swojego zwierzchnika w Łucku o sytuacji w podległej mu Trembowli: „Od 
10 lipca br. do dziś 10 VIII na rampie załadowczej Trembowla oczekuje na wagony 
przeszło 700 rodzin polskich repatriantów. W międzyczasie władze miejscowe prze-
prowadzają na rampie rewizje bagażu repatriantów, w dniu 3 VIII na st. Trembowla 
dla repatriantów podano było kilkadziesiąt wagonów. […] W trakcie ładowania na 
rampę wkroczyły miejscowe władze NKGB, NKWD, Rajpartkomu, Rajispołkomu 
i Rajnarkomzagu z wojskiem i rozpoczęły masową rekwizycję mienia repatriantów. 
Z wagonów wyprowadzano bydło, konie, wyrzucano zboże, narzędzia rolnicze, meble, 
maszyny do szycia, a nawet pierzyny. Zboże rabowali nawet tym, którzy posiadali 
po 2–3 cetnary. Protesty naszych referentów, płacz i krzyk repatriantów nie pomogły 
nic. Osiem wagonów w ten sposób załatwionych przez władze miejscowe zostały 
natychmiast odesłane na zachód bez kart ewakuacyjnych, bez spisu […]. Dnia 4 VIII 
egzekucja rozpoczęła się na nowo. Gospodarzom, którym jednego dnia zabrano już 
część mienia, na drugi dzień zabierano z tych samych wagonów dodatkowo: konie, 
krowy, zboże, narzędzia rolnicze i in. Oczyszczonych w ten sposób 16 wagonów 
repatriantów wysłano jak i poprzednio bez dokumentów przez Tarnopol na zachód”.

Najtrudniejsza sytuacja latem i jesienią 1945 r. powstała na jednej z maleńkich po-
dolskich stacji – Pyszkowce. „Tragedia pyszkowiecka” odbiła się szerokim echem, gdyż 
bezsilni polscy pracownicy ewakuacyjni zwrócili się o pomoc do ambasady w Moskwie, 
która interweniowała u najwyższych władz radzieckich. Nieco wcześniej, 10 listopada, 
rejonowy pełnomocnik z Czortkowa opisywał grozę sytuacji w sprawozdaniu skiero-
wanym do głównego pełnomocnika w Łucku: „PYSZKOWCE – największe skupienie 
ludzi w tut. rejonie, a na pewno i w ogóle na terenie ewakuacyjnym. Skupienie liczące 
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7000. Przeciętnie 1 do 2 miesięcy oczekuje na transport ta masa ludzka. Dotychczaso-
we transporty z tej stacji w niczym sytuacji nie zmieniły. Istniejące bowiem warunki 
transportu kolejowego nie pozwalają na podstawienie więcej niż 15 do 30 wagonów 
równocześnie jednego dnia. Na to składa się pochyłość toru na stacji niepozwalająca 
na zostawienie wagonów bez lokomotywy, ta zaś, przyjeżdżając z Czortkowa, po poko-
naniu wielkich wzniesień nie może stać dłużej, jak 2 godziny z braku wody i w takim 
wypadku ludzie musieli nosić wiadrami wodę z odległego o 400 m stawu do tendra. 
Chcąc tam podać 30 wagonów dziennie, należy mieć do dyspozycji dwa parowozy, 
jeden do wyciągania wagonów załadowanych – drugi do trzymania wagonów pod 
ładowaniem. […] To straszliwe skupienie ludzi sprzyja rozmaitym chorobom. O wa-
runkach sanitarnych mowy być nie może. Jedyna pomoc, jaka spotkała Pyszkowce ze 
strony władz sanitarnych, to fakt, że nie nałożono tam kwarantanny na bydło. Poza tym 
lekarza tam nie było przez cały czas działalności. Na stacji w Pyszkowcach urodziło 
się już 14 dzieci, z nich niestety 9 umarło na skutek mrozów przez ostatnich dni trzy. 
Łączna ilość osób starszych i dzieci zmarłych i pochowanych na cmentarzu »poległych 
za repatriację« wynosi w Pyszkowcach powyżej 21 osób. Pomiędzy ludnością zaczyna 
się szerzyć rabunek i złodziejstwa chleba, i wyżywienia, i straszliwa demoralizacja 
młodych ludzi. W 20% zjedzono już swoje zapasy, a pozostałych 50% wyjada ostatki. 
Wszystko zboże przygotowane do siewu ozimin w Polsce zjedzone i wymienione za 
paszę. [...] Wszystkie drzewa w promieniu 2 km od zajmowanego terenu już wyrąbane 
i palić w ogniskach już nie ma czem”.

Skargi przyniosły rezultaty. To, co było niemożliwe przez całe lato i wczesną jesień, 
udało się zrobić w ciągu miesiąca: od 6 listopada do 6 grudnia. Jednak koszt był 
ogromny. Mimo ciężkich warunków atmosferycznych do przejazdów w listopadzie 
i grudniu użyto przede wszystkim wagonów otwartych, przez co wzrosła liczba ofiar 
śmiertelnych. Przykładem tego był dramat transportu sformowanego 19 listopada 
1945 r. w Pyszkowcach. Składał się on z 55 wagonów „w tym krytych 14, odkrytych 41 
(kryte ściany dziurawe w kilku wozach)”, którymi jechało 961 osób, w tym 143 dzieci. 
Podczas trwającej 21 dni podróży do Rzeszowa (406 km!) zamarzły 4 osoby.

O tym, że takie warunki transportu były raczej regułą niż wyjątkiem, świadczą 
wspomnienia jednej z mieszkanek Zabojek w woj. tarnopolskim: „Ludzie z Zabo-
jek wyjechali ostatni z rejonu Kozłowa. Ale zanim dali nam wagony, musieliśmy 
czekać dwa tygodnie na stacji w Tarnopolu. Wyjechaliśmy z domu 16 października 
1945 r., a przywieźli nas do Żar 5 grudnia. Podróż trwała 7 tygodni. Jak do Australii. 
Z załadowaniem też były problemy. Na jedną odkrytą lorę wyznaczyli 66 osób, wraz 
z pościelą i ubraniem. [...] Lory, choć wysokie, są załadowane do wysokości piętra”. 

Okres jesienno-zimowy 1945–1946 przyniósł zahamowanie wyjazdów do Polski. 
Z jednej strony, zgodnie z ustaleniami polsko-radzieckimi, oczekiwano na popra-
wę warunków atmosferycznych, z drugiej – ludność polska na Kresach wyglądała 
jakichkolwiek symptomów zmiany sytuacji politycznej. Nadal nie poprawiło się to, 
jak traktowano ewakuowanych ludzi. W Stanisławowie pociągi podstawiane były 
z reguły wieczorem, więc załadunek, po którym jeszcze kilka dni oczekiwano na 
wyjazd, odbywał się w nocy na nieoświetlonej rampie. Wiosną 1946 r. przedstawiciele 
polskich władz ewakuacyjnych z Sambora skarżyli się na powtarzające się okradanie 
przesiedleńców podczas postoju pociągu na stacji w Skniłowie pod Lwowem oraz 
na przypadki wymuszeń pieniędzy i wódki przez urzędników, funkcjonariuszy 
i kolejarzy radzieckich.

Na stacjach granicznych nierzadko dochodziło do konfiskaty przedmiotów, 
które przesiedleńcy zgodnie z umową mogli przewieźć. Jak pisano w jednej ze 
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skarg skierowanej do strony ukraińskiej, „przy przejeździe przez punkt graniczny 
Rawa Ruska przeprowadzana jest szczegółowa rewizja rzeczy i osobista do badań 
ginekologicznych kobiet włącznie. Odbierane są przy tym różnego rodzaju złote 
przedmioty – zegarki, obrączki, pierścionki i inne (nuty)”.

Przejazd przez posterunki graniczne niewiele zmieniał w sytuacji przesiedleńców. 
Prawdziwa gehenna często zaczynała się właśnie tutaj. Chaos okresu wojennego i po-
wojennego, radziecki zarząd na kolei, nieprzygotowanie władz polskich na przyjęcie 
masy ludzi ze wschodu, a także obojętność i niejednokrotnie zła wola przysparzały 
przesiedleńcom dodatkowych cierpień. Jedną z największych niedogodności była 
konieczność przeładunku na wagony kolei o rozstawie europejskim i oczekiwania na 
wolny tabor oraz sprawne lokomotywy. Drugim problemem było nieprzygotowanie 
lokalnych władz. Ewakuowani musieli długo czekać w wagonach lub na stacjach, 
przy torach – bez żywności, dachu nad głową, paszy dla zwierząt – na transport do 
docelowego miejsca osiedlenia. 

Jak wyglądały losy i marszruty poszczególnych transportów już na terenie Polski, 
pokazują sprawozdania konwojentów, pracowników lokalnych pełnomocnictw 
ds. ewakuacji, którzy do czerwca 1945 r. towarzyszyli w podróży przesiedleńcom. 

Obawy przesiedleńców przed skierowaniem na tereny poniemieckie w początkowym 
okresie akcji ewakuacyjnej były bardziej niż uzasadnione. Świadczyło o tym choćby 
sprawozdanie urzędników PUR-u na temat sytuacji ewakuowanych, którzy znaleźli 
się w czerwcu 1945 r. na stacji Grodziec Mały w pobliżu Głogowa: „Na stacji kolejowej 
Niederfeld [Grodziec Mały] pracownicy PUR zastali około 2,5 tys. repatriantów przy-
wiezionych dwoma transportami. […] Przedstawiciele PUR w Poznaniu oświadczyli im, 
ludności w większości miejskiej, że zostają skierowani do pięknego miasta Głogowa, 
w którym wszyscy znajdą możliwość osiedlenia się i uzyskania dla siebie możności 
zarobkowania jako pracownicy umysłowi i fizyczni. Po przybyciu na miejsce przekonali 
się, że miasto Głogów nie istnieje i że zamiast rozlokowania ich w mieście, zmuszeni 
są szukać schroniska w tłoczeniu się po osiedlach wiejskich. […] Podczas transportu 
wieziono ich bez udzielenia wskazówek, aż do stacji Niderfeld, gdzie nakazano im 
pod groźbą użycia broni wyładunek podczas ciemnej nocy i deszczu wprost w bagno, 
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zaszły wypadki użycia przemocy fizycznej. Wagony zostały zabrane tak szybko, że część 
rzeczy nie zdążono wyładować i odjechały z powrotem. […] Repatriantom oświadczono 
w Poznaniu, że jadą oni na teren przygotowany do osadnictwa, tymczasem trafili oni 
w najokropniejsze warunki sanitarne i bezpieczeństwa, gdyż na teren, który z czasów 
długotrwałych bojów o Głogów jako jego przedpole pokryty jest niepochowanymi 
trupami żołnierzy i padliną, a także nierozminowane dotychczas. Zaszedł wypadek 
oberwania nogi przez minę, a obecnie 4 wypadki, w tym dwa śmiertelne. Pomocy le-
karskiej ani sanitarnej nie było ani w transporcie, ani na miejscu, gdyż takowych brak 
jest w ogóle w powiecie głogowskim”. Podsumowując, stwierdzano: element miejski 
„pragnie jak najprędzej uciec, nie wierząc po przykładzie Głogowa, że dalej na zachód 
na Dolnym Śląsku będzie miał możliwość pracy i życia”.

Zwiększenie liczby przewozów kolejowych latem i jesienią 1945 r. powodowało 
ogromne problemy komunikacyjne na najbardziej obciążonej trasie wiodącej od Prze-
myśla przez Kraków w kierunku Opola i Wrocławia. W jednym z raportów PUR 
z lipca 1945 r. pisano: „Repatrianci koczują na całej trasie Opole–Wrocław, na ulicach, 
podwórzach, dworcach itp. Mieszkają w budach skleconych z desek, inni pod gołym 
niebem, całymi tygodniami”. Wielu przesiedleńców przebywało trzy i więcej tygodni 
bez środków żywnościowych i opieki sanitarnej. Kuchnie były w stanie wydawać ciepłe 
posiłki ledwie jednej trzeciej z 15 tys. ludzi. Ci, którym udało się dotrzeć na Dolny Śląsk, 
niejednokotnie musieli przebywać nawet 4 tygodnie w wagonach w oczekiwaniu na 
wyładowanie. Zdarzało się, że milicja pod pretekstem zwalczania szabru rabowała ich 
dobytek, a wojskowe władze radzieckie kierowały ich pod przymusem do prac polowych. 
W efekcie wszędzie można było zaobserwować „piechotą wracających repatriantów”.

Urzędnicy PUR pomocy szukali nawet u funkcjonariuszy UB. W lipcu 1945 r. woje-
wódzkie władze PUR prosiły Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Ka-
towicach o interwencję: „W Jęzorze stoi pociąg z repatriantami ze Lwowa. Brak jest 
lokomotywy. Skierowanie pociągu do Kłacka. Pociąg szerokotorowy. W Mikulczycaach 
stoi jeden pociąg szerokotorowy z repatriantami, skierowany do Groszowic. Brak loko-
motywy. Oprócz tego w Kędzierzynie trzy transporty. W Mikulczycach 5 transportów. 
W Ligocie 5 transportów, w Bytomiu 2 transporty. W Karbiu 2 transporty. Wszystkie te 
transporty szerokotorowe czekają na podstawienie wagonów normalnotorowych celem 
przewiezienia ich na miejsce przeznaczenia”. 

Wstrząsające wypadki rozgrywały się na stacji przeładunkowej Katowice Ligo-
ta. W sierpniu 1945 r. pisano: „Wyładowani z pociągu repatrianci wyczekują na 
następne załadowanie pod gołym niebem, w strasznych warunkach sanitarnych, 
zawszeni, bez możliwości umycia się i uprania brudnej bielizny. Niektórzy mieszkają 
w namiotach naprędce przez siebie skleconych. […] Zdarzają się wypadki rodzenia 
dzieci pod gołym niebem. Niedolę wyczekujących repatriantów powiększa fakt 
częstych kradzieży, jakich dopuszczają się sowieccy żołnierze, rabując pod groźbą 
użycia broni nie tylko paczki, a nawet konie i krowy. Nieodosobnione są też fakty 
dopuszczania się gwałtów na dziewczętach przez żołnierzy sowieckich. Czas wycze-
kiwania na dalszy transport trwa przeważnie do 3 tygodni. […] Repatrianci z całym 
swoim dobytkiem (martwy i żywy inwentarz, zbiory) ulokowali się wzdłuż torów 
kolejowych, w 2 liniach dochodzących do 1,5 km długości każda. W dniu kontroli 
znajdowało się na punkcie około 4000 repatriantów”.

Między grudniem 1945 a lutym 1946 r. ruch transportów na prośbę strony pol-
skiej został przyhamowany. Jedną z przyczyn był paraliż komunikacyjny na linii 
kolejowej między Przemyślem a Krakowem. Pod koniec października 1945 r. alar-
mowano z Rzeszowa: „W granicach naszego województwa znajduje się 16 pociągów 

17TEMAT NUMERU



z repatriantami ze wschodu i południa, które już dłuższy czas, 2–3 tygodnie, 
tkwią w różnych stacjach bez nadziei wyruszenia w dalszą podróż. Ogólna liczba 
repatriantów w podanych transportach wynosi przeszło 10 000 ludzi. W wagonach 
(otwarte lory!) również mieści się inwentarz żywy, który pozwolono repatriantom 
zabrać ze sobą. Inwentarz jest obliczany na około 3000 sztuk. [...] Ludzie słaniają się 
na nogach i błagają, by ich zastrzelić, bo dłużej w takich warunkach nie mogą żyć. 
Duży % załamało się psychicznie. Stan zdrowotny jest opłakany. Ludzie umierają 
bez należytej pomocy lekarskiej, co jest wynikiem tego, że lekarze nie posiadają 
ani leków, ani środków opatrunkowych”.

Nie lepsza sytuacja panowała na zachodzie Polski. W tym samym miesiącu na-
płynęła rozpaczliwa skarga z Jeleniej Góry skierowana przez przesiedleńców z pow. 
zbaraskiego na adres Osóbki-Morawskiego, ówczesnego premiera Tymczasowego 
Rządu Jedności Narodowej. Transport, który miał trafić do powiatu lwóweckiego, po 
7 tygodniach podróży utkwił na tydzień na stacji w Jeleniej Górze.

Niestety, dramaty przesiedleńców nie wynikały tylko z niekompetencji, indo-
lencji czy kompletnej obojętności polskich i radzieckich władz administracyjnych. 
Na ich trudnej sytuacji żerowali także zdemoralizowani wojną tzw. zwyczajni 
ludzie, np. kolejarze, nie tylko radzieccy, ale niekiedy i polscy. Przykładem mógł 
być los liczącego około 1600 osób transportu, w którym podróżowały m.in. rodziny 
tramwajarzy lwowskich do stacji Prochów (Brochów, wówczas pod Wrocławiem). 
W drodze z Krakowa do Wrocławia polski maszynista zażądał łapówki za dalszą 
jazdę. Gdy wręczono mu solidarnie zebrane przez wysiedleńców prawie 2 tys. zł, 
„maszynista pieniądze pobrał, parowóz odczepił i odjechał”. 

Większość przesiedleńców wyjechała jeszcze w 1945 r. Do grudnia 1945 r. Galicję 
i Wołyń opuściło około 75 proc. wszystkich zarejestrowanych obywateli polskich. 
Po zimowej przerwie od kwietnia 1946 r. wyjazdy ponownie ruszyły. Nasilona ak-
cja ewakuacyjna trwała aż do sierpnia 1946 r. W ostatniej turze do jesieni 1946 r. 
wyjeżdżały już tylko stosunkowo nieliczne rodziny osób zwolnionych z łagrów 
i więzień oraz najbliżsi zdemobilizowanych żołnierzy.

Ogółem w ciągu 2 lat – od listopada 1944 r. do listopada 1946 r. – koleją wyje-
chało z Galicji Wschodniej i Wołynia oraz Bukowiny Północnej 56 792 wagonami 
267 797 rodzin liczących 768 214 osób. Było to blisko 95 proc. z 810 tys. wysied-
lonych. 14 111 wagonów przeznaczono pod bydło, 21 430 pod inwentarz martwy, 
a 21 251 wagonów na przewóz ludzi. Oznaczało to, że jednym wagonem jechało 
przeciętnie 36 osób. W wielu rejonach, np. kowelskim, do wagonu ładowano 6 lub 
7 rodzin. Jedynie w przypadku rodzin z większą liczbą dzieci limit zmniejszano 
do 4–5 rodzin. Z południowego Podola, z którego wyjechało blisko 107 tys. osób 
w 558 transportach liczących 8041 wagonów, do jednego wagonu przeznaczonego 
do przewozu ludzi ładowano nawet 38 osób. W rejonie samborskim, skąd odcho-
dziły transporty w wagonach normalnotorowych (przez Niżankowice), w wagonach 
umieszczano przeciętnie 35 osób. W przypadku wagonów czteroosiowych, tzw. pul-
manów towarowych, regułą było ładowanie co najmniej 60–70 osób. 

Trudno jest obliczyć straty ludzkie, koszty materialne, traumy psychiczne, które 
ponieśli przesiedleńcy, kłamliwie lub szyderczo określani mianem „repatriantów”. 
Nastroje i postawę tych, którzy dotarli przed czerwcem 1946 r. do „Polski Ludowej”, na 
Ziemie Zachodnie i Północne, najlepiej oddawały chyba wyniki tzw. referendum ludo-
wego, w którym wyzuci z ojcowizny byli mieszkańcy Kresów Wschodnich gremialnie 
głosowali trzy razy „nie”, w tym również przy pytaniu o „utrwalenie zachodnich granic 
Państwa Polskiego na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej”.
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