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pAKT
RIBBENTROP–
MOŁOTOW

Zawierał tajny protokół dodatkowy, 
w którym III Rzesza i Związek Radziecki 
dokonały podziału stref wpływów 
w Europie Środkowej i Wschodniej 
(Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, 
Finlandia i Rumunia).

23 VIII 1939 r.



Konsekwencje
paktu
1 IX 1939 r. 
napaść III Rzeszy 
na Polskę.

17 IX 1939 r. 
napaść Związku Sowieckiego 
na Polskę.



Napaść
na Polskę
Odbyło się to według uzgodnień 
zawartych w pakcie 
Ribbentrop-Mołotow.
 
28 IX 1939 r. 
niemiecko-radziecki 
„Traktat o granicach i przyjaźni”.



losy ziem
okupowanych

· Sowietyzacja.

· Masowe represje skierowane 
przeciwko potencjalnym wrogom 
ustroju sowieckiego.

· Zastraszanie. 

· Masowe aresztowania osób 
uznanych za groźne dla 
władz sowieckich.

przez Związek Sowiecki 
po 17 IX 1939 r.



masowe
aresztowania
Wzięcie do niewoli przez Armię 
Czerwoną po 17 IX 1939 r. 
tysięcy oficerów Wojska Polskiego, 
Policji, Korpusu Ochrony Pogranicza 
i Straży Granicznej, których 
przetrzymywano w obozach 
w Kozielsku, Starobielsku 
i Ostaszkowie.

Około połowa uwięzionych była 
oficerami rezerwy – byli to wykładowcy 
wyższych uczelni, przedstawiciele 
wolnych zawodów, działacze społeczni 
itp. – słowem, elita społeczna, nie tylko 
wojskowa.



zBRODNIA
KATYŃSKA
Wiosną 1940 r. wymordowano 
(tzw. zbrodnia katyńska) poprzez 
rozstrzelanie ponad 21 tysięcy polskich 
oficerów, których ukryto (pogrzebano) 
w masowych grobach w Katyniu pod 
Smoleńskiem, Miednoje koło Tweru, 
Piatichatkach na przedmieściu 
Charkowa, Bykowni koło Kijowa 
i innych nieznanych miejscach.



WYMORDOWANIE
POLSKICH JEŃCÓW
Z 5 III 1940 r. pochodzi wniosek Ławrentija Berii 
(Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych ZSRR – 
szef NKWD), skierowany do Józefa Stalina o 
wymordowanie polskich jeńców, gdyż stanowią 
oni „zdeklarowanych i nie rokujących nadziei 
poprawy wrogów władzy sowieckiej”.

Zachował się wspomniany dokument z podpisami:
Józefa Stalina, Klimenta Woroszyłowa (Ludowy 
Komisarz Obrony ZSRR), Wiaczesława Mołotowa 
(Ludowy Komisarz Spraw Zagranicznych ZSRR) 
i Anastasa Mikojana (członek Prezydium Biura 
Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiąz-
kowej Komunistycznej Partii (bolszewików) – 
WKP(b)) oraz z dodatkową informacją, że 
rozstrzelanie zaakceptowali również Michaił 
Kalinin (Przewodniczący Prezydium Rady 
Najwyższej ZSRR) i Łazar Kaganowicz (członek 
KC Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii 
(bolszewików) – WKP(b)).



DEPORTACJE 
POLAKÓW
Masowe deportacje Polaków 
z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej 
do Związku Sowieckiego 
odbyły się w latach 1940-1941.



pLAN
WYWÓZEK
Plan wywózek realizowano 
w trakcie czterech deportacji
 
I: w nocy z 9 na 10 II 1940 r.

II: w nocy z 12 na 13 IV 1940 r.

III: maj-lipiec 1940 r.

IV: od 22 V do 13 VI 1941 r.



deportacja
Deportacji dokonywano na zasadzie 
odpowiedzialności zbiorowej, a więc 
całymi rodzinami. 

Wśród skazanych na deportację znaleźli 
się przedstawiciele szeroko rozumianych 
elit II Rzeczypospolitej. 

Już w październiku 1939 r. wysiedlono 
do wschodnich obwodów Białoruskiej 
i Ukraińskiej SRR tzw. „bieżeńców” 
(tak nazywano obywateli polskich, 
głównie Żydów, pochodzących z ziem 
okupowanych przez Niemców, którzy 
uciekli do sowieckiej strefy okupacyjnej).



deportacja
Już w  grudniu 1939 r. władze 
sowieckie podjęły ostateczną decyzję 
o przystąpieniu do usuwania
niepewnego politycznie elementu 
z zajętych przez siebie obszarów.

5 grudnia 1939 r. 
Rada Komisarzy Ludowych ZSRR 
podjęła uchwałę o wysiedleniu 
polskich osadników i służby leśnej 
z zachodnich obwodów Białoruskiej 
i Ukraińskiej SRR, którą traktowano 
jako „element politycznie niepewny”. 



Pierwsza
deportacja

Wywożono przede wszystkim 
osadników wojskowych, średnich 
i niższych urzędników państwowych, 
służbę leśną oraz pracowników PKP. 
Wysiedlony kontyngent określono 
mianem „spiecpieriesieliency-
osadniki”.

Deportowano wtedy 
ok. 140 tys. osób.

10 II 1940 r.



Druga
deportacja

Wysiedleniu podlegały rodziny 
„wrogów ustroju”: rodziny 
zamordowanych oficerów, 
urzędników państwowych, wojskowych, 
policjantów, służby więziennej, 
nauczycieli, działaczy społecznych, 
kupców, przemysłowców i bankierów 
oraz rodziny osób aresztowanych 
dotychczas przez NKWD i zatrzymanych 
przy nielegalnej próbie przekroczenia 
linii demarkacyjnej niemiecko-radzieckiej. 

Zesłańców z kwietnia 1940 r. 
określano jako „administratiwno-
wysłannyje”. Spośród zesłanych w tej 
deportacji odsetek kobiet i dzieci był 
wyjątkowo duży, gdyż mógł wynieść 
nawet ok. 80%.

Deportowano ok. 61 tys. osób.

kwiecień 1940 r.

Masowe deportacje Polaków 
z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej 
do Związku Sowieckiego 
odbyły się w latach 1940-1941.



trzecia
deportacja

Objęła głównie uchodźców 
(„bieżeńców”) z centralnej 
i zachodniej Polski przybyłych 
w czasie działań wojennych na tereny, 
które znalazły się potem pod okupacją 
radziecką oraz tych, których 
nie zdążono wywieźć wcześniej.
 
Większość deportowanych stanowili 
Żydzi (do 80% całości kontyngentu), 
Białorusini i Ukraińcy, których 
w dokumentach sowieckich określano 
mianem „spiecpieriesielency-bieżency”.
 
Łącznie deportowano 
ponad 80 tys. osób.

maj-lipiec 1940 r.



czwarta
deportacja

Wywieziono wtedy na wschód 
głównie członków rodzin 
ze środowisk inteligenckich, 
pozostałych jeszcze uchodźców, 
rodziny kolejarzy, rodziny osób 
aresztowanych przez NKWD 
w czasie drugiego roku okupacji, 
wykwalifikowanych robotników 
oraz rzemieślników. 

Deportowanych zakwalifikowano 
jako „ssylno-posielency”. 

W sumie deportowano 
ponad 85 tys. osób. 

maj-czerwiec 1941 r.



podsumowanie
W ciągu 15 miesięcy sowieckiej okupacji 
na Wschód wywieziono co najmniej 
330-400 tys. obywateli polskich.

Doliczając osadzonych w więzieniach, 
skazanych i zesłanych do obozów 
pracy przymusowej, jeńców wojennych, 
wcielonych do Armii Czerwonej 
i „strojbatalionów” (grup budowlanych), 
należy szacować, że w okresie od 
września 1939 do czerwca 1941 r. 
ok. 700 tys. obywateli II RP było 
w rozmaity sposób represjonowanych 
przez władze sowieckie.



ogólnie
o deportacji
Warto dodać, że deportacje Polaków do Kazach-
stanu Stalin rozpoczął już w latach 1934–1936.
 
Dotknęły one wtedy ludność polską zamieszkującą 
tereny I Rzeczypospolitej, które decyzją Traktatu 
Ryskiego nie znalazły się w granicach II RP. 

Z kolei w latach 1935-1938 Sowieci podjęli decyzję 
o likwidacji polskich regionów autonomicznych: 
Marchlewszczyzny (polska autonomiczna jednostka 
administracyjna utworzona w 1925 r. w obwodzie 
wołyńskim Ukraińskiej SRR) i Dzierżowszczyzny 
(polska autonomiczna jednostka administracyjna 
utworzona w 1932 r. w obwodzie mińskim 
Białoruskiej SRR).

Kolejne deportacje Polaków z ziemi lwowskiej 
miały miejsce również w latach 1944–1946. 

Dodać wypada, że ostatnie wyjazdy Polaków 
z Kresów Wschodnich miały miejsce 
w latach 1955-1959 r., jednak tym razem 
już do Polski (PRL).



układ
sikorski-
majski

Został on podpisany przez Premiera 
Rządu RP na uchodźstwie gen. Władysława 
Sikorskiego i ambasadora ZSRR w Londynie 
Iwana Majskiego. Przywracał stosunki 
dyplomatyczne zerwane przez sowietów.

Układ był przejściowym ustępstwem 
Stalina wymuszonym katastrofalną 
sytuacją militarną ZSRR latem 1941r. 

z 30 VII 1941



układ
sikorski-
majski

Związek Sowiecki uznał, że traktaty 
radziecko-niemieckie z 1939 roku 
(tzw. „czwarty rozbiór Polski”) tracą moc.

Odpowiedni fragment układu brzmiał
następująco: „Rząd ZSRR uznaje, 
że traktaty sowiecko-niemieckie z roku 
1939, dotyczące zmian terytorialnych 
w Polsce, utraciły swą moc”.

z 30 VII 1941



układ
sikorski-
majski

W protokole dodatkowym ZSRR 
zagwarantował „amnestię” i uwolnienie 
obywateli polskich: więźniów politycznych 
i zesłańców pozbawionych wolności na 
terenie ZSRR w więzieniach i obozach 
Gułagu.

14 VIII 1941 r. podpisano umowę 
wojskową, która dała podstawę 
do utworzenia Armii Polskiej 
w ZSRR pod dowództwem 
gen. Władysława Andersa. 

Względnie poprawny stosunek 
Sowietów do Polaków trwał do chwili, 
gdy udało się im powstrzymać Niemców 
i przejść do kontrofensywy. 
 

z 30 VII 1941



los kresów
wschodnich
W końcu kwietnia 1943 r. Sowieci zerwali 
stosunki dyplomatyczne z rządem polskim 
na uchodźstwie, do czego pretekstem 
było oczekiwanie Rządu Londyńskiego, 
by odkryte przez Niemców groby polskich 
oficerów w Katyniu zbadała komisja 
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża.
 
Zerwanie stosunków dyplomatycznych 
przez Związek Sowiecki z Polską 
przesądziło o losie polskich Kresów 
Wschodnich.
 

 



konferencja
jałtańska

Spotkanie przywódców 
tzw. Wielkiej Trójki: 

· przywódcy ZSRR 
Józefa Stalina
· premiera Wielkiej Brytanii 
Winstona Churchilla
· prezydenta USA 
Franklina Delano Roosevelta. 

Decyzje konferencji były de facto 
zgodą zachodnich sojuszników 
na podporządkowanie Polski 
Związkowi Sowieckiemu.

 

4-11 II 1945 r.


