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TEKA nr. 41/6. 1941.
"Interwencje aliantów

Z.S.S.R. w sprawie polskiej."
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3.

XI. 1941.

Spotkanie Cripps'a z Wyszyńskim.

2.

18.

XI. 1941.

Depesza Ciechanowskiego o odpowiedzi Stalina
na list Harrimana.

3.

24.

XI. 1941.

Depesza Ciechanowskiego o rezultatach interwencjI
Roosevelta.
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Notatka o ,spotkaniukrz.
. DNIA- •
3 listopada 1941,9,30 wieczorem. WPŁYNEŁO
Oddalem p.WyszyAskiemu aide-mmoire, (którego odpis zalgczam).
Odpowiedział mi, że pośle go swemu RzgdoWi i postara się otrzymać
odpowiedź jak najszybciej; Dodał, że pragnie uczynić kilka uwag
wstępnych, które mu się nasuWajg.
Następnie powiedział:
Według ogólnie przyjętych-zasad takie kwestie wimx, jak te które zostały ooruszone, winny byd dyskutowane między Rzędami Radzieckim i Polskim. Co do tysięcy polskich wiożniów, pozostajgcych w obozach i t.d., ta wiadomo: 6 jest bezpodstawna, albowim wszyscy więżniowie zostali zwolnieni, zgodnie z cytowanym Ukazem. W wypadku osób
oskarżonych o niektóre zbrodnie, np.szpiegostwo na rzecz Niemców,
osoby te nie majg prawa do zwolnienia.
Wskazałem, ż e tak nie jest, i wyjaśniłem mu dokładnie, jak
klauzula o amnestii została uzgodniona między rang i p.Stalinem, jak
również zaznaczyłem, ż e nie byle wyją tków gmedz amnestii, które byłyby zaznaczone, jeśli istniałby zamiar wykluczenia z niej jakiejkolwiek grupy polskich obywateli. •
zechn j
termin
Zgodził się on, iż amnestia byiaPigixxa axkolwiek
221ixa2 "powszechna" nie został w rzeczywisto ści użyty w Ukazie.
Dodał jednak, ż e nie ma sprzeczn(Aci mię dzy tym, co oświadczył na
poczgtku i punktem widzenia o amnestii, wyr onym przeze mnie. Zauoskarżeni o szpieważył on tylko, że było możliw', iż niektórzy
gostwo, nie byli zwolnieni, natomiast nie powiedzi ł on,'że nie zostali oni zwolnieni później. V,szystkie osoby, o których mowa w aidem6aoire zostaly rzeczywi ście zwolnione.
Pewna ł rudnebd mogła powstać w stosunku do niektórych jednostek
niezwolnionych jako do ludzi ewakuowanych z Ukrainy i Białorusi,
gdyż ci zostali uznani za obywateli sowieckich. Również niektórzy
więżniowie, ewakuowani z więzieA, oskarżeni o najrozmaitsze zbrodnie,
zostali wywiezieni w róż nych kierunkach i magło sio zdarzyć , e
rejestry zostaly zgubione, albo skierowane do niewłaściwych miejsc.
Nie posiada on informacji w tej sprawie i będzie musiał w nil, wejrzeć
. Moż liwe jest również , że niektórzy sg uprawnieni do zwolnienia
i ich sprawy wymagałyby oonownego rozpatrzenia.
1 potrzebne, skoro wylgczng
Zapytałem go na co t9rjj6--tlnwszyst_s_o_.
rzecZg do sprawdzenia jest, czy sgoni czy nie sg obywatelami polskimi. Odpowiedział, ż e kwestia ich obywatelstwa będzie musia ła byb
zbadana w pierwszym rz ędzie. Po dalszym nacisku moim powiedział,
ż e jest to jedyna rzecz, jakę trzeba bę dzie sprawdzić .
Wówczas powiedziałem, ż e według naszej informacji, znaczne
iłoci Polaków pozostaję, jeszcze w obozach i t.d., na co odparł ,
ż e on takich informacji nie posiada i czy nie zechciałbym dać mu
nazwisk i miejscowcAci. Powiedzinem, że mógłbym tylko powtórzyć
mu
którą, ma już od Polskiego Ambasadora.
Nast ę pnie o świadczył on, ż e tylko bardzo nieznaczna ilo ść jest
jes,zcze zatrzymana i że dawał on okresowo listy zwalnianych Ambasudowowi polskiemu. Jest mo żliwe, ż e w wypadku osób, znajdujgcych
ai bardzo daleko, wiadomo ści o ich zwolnieniu jeszcze nie zostały
orzymang.
Co do sprawy ich żywienia, nie mogę oni otrzymywać jedzenia,
zanim .nie; bpdg pracowa ć , podobnie jaka obywatele sowieccy. aednakowoż wszystko co zosta ł o poruszone w aide-mmoire, zostanie danie-
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sione Rządowi i Rząd Brytyjaki otrzyma odpowied ź.
Następnie prosił o wyjaśnienie ostatniego paragrafu. Odpowiedziałem, ż e o ile jestem poinformowany Gen.Sikorski pragnąłby, by
te sprawy były uzgodnione w zasadzie, ponieważ nie chce vklawad sip
w uciążliwe dyskusje, gdy przyjedzie, a jeżespraw tych nie dało
mię uzgodnić, uznałby prawdopodobnie za rozsad e odroczyć swa wizytę.
P.WyszyAski podzipkowai mi za wyjaśnienie i oświadczył, iż
nie ma nieuzgodnionych spraw, ponieważ wszyscy, którym należy sip
zwolnienie, zostali zwolnieni i jeźli pragną‚mogg otrzymać pracę .
Powtórzył on, iż nic jest dobrze wprowadzony w t ę materi ę i zajmie
się nią znowu.
Następnie powrócił on do sprawy żywienia i zapytał mnie, czy
intencją naszą jest, by wszyscy niepracujący również byli utrzymywani. Odpowiedziałem, że nie, ale wszyscy, którzy pracowa ć nie mogą, jak starcy, chorzy, inwalidzi, kobiety i dzieci muszą być
utrzymywani. Wówczas zapytał on, dlaczego nie ma ich utrzymywać
Rzad Polski, na co odpowiedziałem - dlatego, ż e Rząd Radziecki wywiózł ich z ich domów i obecnie znajdują się oni w ZSRR a nie w
Polsce. PonadtzRząd Polski nie posiada niezbpdnych zasobów.
Odparł 44, że nikt nie dostaje za darmo chleba bez włączenia
do planu ~-e-ffl.t-ijae•h zasiłków i ż e w każdym razie Polacy otrzymywali 15 rb dziennie podczas podróży. Oświadczyłem, ż e istota zagadnienia polega nie na tym, kto ma płacić za żywność , co można
ułożyć potem pomiędzy dwoma Rządami, lecz by ludzie dostawali żywność i nie- umierali z głodu. Następnie przytoczyłem wypadek 16-tu
ludzi, którzy zmarlj w drodze z północy tutaj przed kilku dniami,
o czym mial on nie słyszeć i wyraził przypuszczenie, iż musiało to
być wywołane chorobą,ł na co odpowiedziałem, iż według mojej informacji śmierć spOwodowana była głodem a nie chorob ą. Podkreźliłem
również, iż mam informacje o xilexplx niezenwelaniu Polakom na stacjach nabywania chleba. Odpowiedział, iż jest to niemożliwe, bowiem
w ZSRR nie ma różnic rasowych i jeśli maj ą oni pieniądze, mogą kupować chleb, jednak zbada on te rzeczy dokładnie. Przyznał on,
rzeczą ważną jest, by ludzie mieli ch_leb,i ż e kwestia, kto ma płacić za to, mogłaby być uregulowana póniej.
Odniosłem wrażenie, że wziął on aide-mmoire bardzo na serio,
i byłem zaskoczony, iż starał. sip tak długo ze mną dyskutowad,aby
usprawiedliwić pozycję swego Rzą du. Jego początkowe objekcje co do
wtrącania się naszego w tę sprawę były wyraźnie tylko formalnodci ą;
6tarai się on zrobi ć wszystko aby mnie uspokoić . Sądzę , iż odczu ł
on, żel mus si ę to nie udało i z tego wzgl ędu trzymał się wcig ,z
powtarzania, że nie orientuje się w materiale faktycznym, każe
2
przeprowadzióIhadanisetych spraw i t.d.
Jestem zupełnie pewien, że on nie sądzi, iż wszyscy Polacy zostali zwolnieni, i że IpEgox~montxopxdz~~ zdaje sobie
sprawę , że jego argument o szpiegach nie wytrzymuje kryt ,ki.(W tekźcie angielskim "woni hold water") .
"Agdz ę, iż , naogół biorąc, interwencja Rzędu J.R.M. może mieć
pewien wynik i wyjaźnilem wyrażnie, że wizyta fklms2 Sikorskiego będzie zależ eć od odpowiedzi, jaką Rząd Radziecki da na polskie proPozYoje,. kim
Wreszcie zapytał em go o powrót Mokotowa, na co odpowiedział,
iż nic bpdLio on przed świętem, podczas którego odbędzie się tutaj
parada.
'Obiecał on przyjąć mnie i Bir Walter Moneton jutro w poudnie.
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. Rzęd J.K.A. był bardzo zatroskany informacjami, które otrzymywał ostatnio od Rzędu Polskiego o trudnoMiach, które powstały w
związku z wykonywaniempostancwieh Układu z 30 czerwca 1941 0) i póżniejsZego układu wojskowego mię dzy Polskim i Radzieckim Rz ędami.
Premier i p.Eden przedyskutowali to zagadnienie dokładnie z Gen,
Sikorskim i Rzędem Polskim w Londynie i wszyscy oni sg, zgodni co do
tego, że wizyta Gen.Sikorskiego w ZSR jest pożądana.
Rzęd J.K.M. poczuwa si ę do pewnej odpowiedzialnohci w tej sprawie, ze względu na rolę , jaką odegrał, pomagajgc Rzędom Polskiemu i
adzieckiemu 4.1v). osięgni ęciu, porozumienia w pierwszej fazie. W czczególn(Aci Rzgd Radziecki zechce przypomnieć sobie, ż e sformułowanie
klauzuli o amnestii dla obywateli polskich zostało uzgodnione w
Moskwie między p.Stalincm a Ambasadorem Brytyjskim.
W wyniku rozmów, które odbyły się w Londynie między Rzędami Bry
tyjskim i Polskim, i wobec deklaracji, wpówiee]zianej przez p.Mołotowa wobec Ambasadora Polskiego w Kujbyszewie przed kilku dniami, że
Rzgd Radziecki nie jest w stanie zaopatrywać wojsk polskich w broi
i Żywnoó w dostatecznych ilcAciach, wysuni ęto propozycję , iż byłoby
najlepiej, gdyby wojska te zostały przesuni ęte na południe, gdzie
mogłyby byó zaopatrywane przez Władze Brytyjskie i gdzie dostę )\byłby dogodniejszy z b t jskich ź ródeł eaoeutrywani:.
:LeteLieje jeszcze •a sza, ves a,
grę 'zę• .K.M. jest bardzo
zatroskany, odnosząca się do wspomnianej już wyż ej amnestii, za któie
jak 'już zaznacz ono, czuje eip on w pewnej mierze odpowiedzialny.
Dowiaduje siep on, ż e wcięż jeszcze wiele tysięcy obywateli polskich
wśród . nich wielu. w wieku poborowym i zdolnych do służby wojskowej,
znajduje się w więzieniach, obozach koncentracyjnych i obozach pracy
przymusowej, szczególnie na skrajniej północy Zwi ązku Radzieckiego.
Nie rozumie on dlaczego osoby te dotychczas nie zostały zwolnione,
jak to zostało uzgodnione około trzech miesięcy temu i ustalone w
Ukazie Rady Najwyższej ZSRR z 8 sierpnia, który został następnie
opublikowany. Wydaje się mu, ż e niezwłoczne zwolnienie tych polskich
obywateli jest konieczne, jeż eli dobre stosunki mię dzy Rzędami Polskim i Radzieckim maję trwać nadal. Rzęd Radziecki zechce niewę tpliwiepwzynió wszelkie xx~zoniaxx±wz14xlex~oteczymxxixx*Imuzxxbpf
w * lix/ndskielt konieczne zarzędzenia, by tym obywatelom polskim
zapewnió niezbę dne warunki egzystencji, albo przez dostarczenie im
wolnej pracy za, odpowiednim wynagrodzeniem, albo też przez wypłacanie im niezbędnych zapomóg w pieniędzach lub w naturze. Rząd
czuje się zmuszonym zwrócić uwag ę Rzędu Radzieckiego na wyż ej wymienione zagadnienia, bowiem jest jego największą troskę uczynić
wszystko co moż e, by dopomóc w zachowaniu dobrych stosunków, które
istnieję mię dzy Rzędami Polskim i Radzieckim.
Rzęd J.K.M. pragnęłby nakionló Rzęd Radziecki do wydania zasadniczej decyzji co do powyż szych punktów w jak najszybszym terminie,
co umożliwiłoby Gen.Sikorskiemu odwiedzill6c.ZSRR w bliskiej przyszło-
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AMBASADA BRYTYJSYA
KouTbyshev
3 listopada 1941.
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Pokazywano mi w Departamencie Stanu odpowiedź Stalina
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