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Przekroczeni przez granicę
Katarzyna Sokół, Jarosław Wasilewski

Utrata Kresów Wschodnich była dla Polaków jednym z najdotkliwszych skutków II wojny światowej. 
Nowa granica ustanowiona w 1944 roku podzieliła kraj, rozdzielając jednocześnie wielowiekowe 
lokalne społeczności, niszcząc powiązania rodzinne, gospodarcze, kulturalne. 
W 1948 roku skromną część skutków podjętej wcześniej decyzji udało się cofnąć.

cze w tym czasie na otwarte manife-
stowanie swoich oczekiwań w tym 
zakresie, jednak w miarę uzyskiwa-
nia przez Armię Czerwoną przewagi 
w walce z Niemcami do Polaków co-
raz częściej docierały informacje, że 

Sowieci Kresów nie oddadzą. Wiel-
ka trójka, uwzględniając żądania Sta-
lina, uzgodniła jesienią 1943 roku 
w trakcie konferencji w Teheranie, 
że nowa wschodnia granica Polski 

Nowa granica, tworzona 
w zaciszu gabinetów, nie 
mogła precyzyjnie od-
zwierciedlać rzeczywistej 

sytuacji w terenie, dlatego w trak-
cie jej ostatecznego wytyczania nie-
które miejscowości zmieniły swoją 
przynależność państwową. Tak stało 
się m.in. w powiecie sokólskim 
(obecnie województwo podla-
skie), gdzie w maju 1948 roku 
nieznacznie zmieniono przebieg 
ustanowionej w 1944 roku tym-
czasowej granicy. Pozwoliło to na 
powrót kilkunastu wsi do Polski. Do 
dziś świadkowie tych wydarzeń mó-
wią o tym jak o cudzie, niebywałym 
zrządzeniu losu, który pozwolił im na 
powrót do ojczyzny bez wychodzenia 
z domu.

Curzon na nowo
Kwestia powojennych granic Polski 
była jedną z najważniejszych spraw 
prowadzonych przez władze RP 
w czasie II wojny światowej. Przebieg 
negocjacji dotyczących treści traktatu 
polsko-sowieckiego, określanego po-
wszechnie jako układ Sikorski–Maj-
ski i zawartego ostatecznie 30 lipca 
1941 roku w Londynie, unaocznił stro-
nie polskiej, że przywrócenie przed-
wojennej wschodniej granicy Polski 
nie będzie łatwe. Mimo śmiertelne-
go zagrożenia, w którym znalazł się 
po niemieckiej agresji Związek So-
wiecki, Józef Stalin konsekwentnie 
unikał udzielenia gwarancji powrotu 
do Polski ziem okupowanych przez 
ZSRR od września 1939 roku. Sytua-
cja na froncie nie pozwalała mu jesz-
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będzie biegła wzdłuż tzw. linii Cu-
rzona. Był to projekt tymczasowej 
granicy polsko-sowieckiej, przedsta-
wiony Moskwie przez brytyjską dy-
plomację w lipcu 1920 roku, a więc 
podczas wojny polsko-bolszewickiej 
1919–1921. Wtedy władze sowiec-
kie nie zgodziły się na tę propozycję, 
licząc na szybkie zwycięstwo. Nie 
przeszkodziło to jednak Stalinowi 
w jej przypomnieniu w trakcie dys-
kusji nad kształtem nowego porządku 
w Europie po zakończeniu II wojny 
światowej. Rząd RP na wychodźstwie 

w Londynie, który nie został zapro-
szony do udziału w rozmowach na te-
mat przyszłego losu Polski, liczył na 
wsparcie zachodnich sojuszników. Ci 
jednak bez większych oporów zaak-
ceptowali żądania Sowietów, nie in-
formując przy tym Polaków o swoich 
ustaleniach aż do zakończenia kon-
ferencji w Jałcie w lutym 1945 roku.

Gdy więc z 3 na 4 stycznia 1944 roku 
żołnierze Armii Czerwonej przekracza-
li przedwojenną granicę Rzeczypospo-
litej, mogli być przekonani, że znajdu-
ją się jeszcze na terytorium Związku 
Sowieckiego. I tak też się zachowy-



wali, instalując tam natychmiast włas-
ną administrację bez oglądania się na 
oczekiwania lokalnej społeczności 
i suwerenność „wyzwalanego” kraju. 
Rzeczywiste intencje Sowietów stały 
się już zupełnie oczywiste po pierw-
szych represjach, które spadły na żoł-
nierzy Armii Krajowej i cywilnych 
reprezentantów Polskiego Państwa 
Podziemnego, ujawniających się w ra-
mach akcji „Burza”.

Marionetkowy Polski Komitet Wy-
zwolenia Narodowego, utworzony 
przez władze sowieckie w Moskwie 
21 lipca 1944 roku, nie reprezentował 
polskiej racji stanu. Mimo braku legity-
macji zawarł 27 lipca 1944 roku umo-
wę graniczną z ZSRR zgodnie z życze-
niem Moskwy. Jedynym ustępstwem 
Stalina w stosunku do pierwotnego 
projektu nowej granicy była zgoda na 
włączenie do Polski części Puszczy 
Białowieskiej. Ponieważ w tym cza-
sie legalnym reprezentantem państwa 
polskiego był rząd na wychodźstwie, 
który kategorycznie odmawiał jakich-
kolwiek ustępstw w zakresie zmiany 
granicy wschodniej, Sowieci dopro-
wadzili do powtórnego zawarcia umo-
wy granicznej 16 sierpnia 1945 roku, 
gdy uznanie międzynarodowe uzyskał 
Tymczasowy Rząd Jedności Narodo-
wej, posłusznie realizujący postano-
wienia tzw. wielkiej trójki i oczekiwa-
nia wschodniego sąsiada.

Zgodnie z umową granica miała 
przebiegać od źródła rzeki San i dalej 
z jej biegiem do punktu „położonego 
na południe od miejscowości Solina, 
dalej na wschód od Przemyśla, na za-
chód od Rawy Ruskiej do rzeki Soło-
kija, stąd wzdłuż rzeki Sołokija i rzeki 
zachodni Bug na Niemirów-Jałówkę, 
pozostawiając po stronie polskiej część 
obszaru Puszczy Białowieskiej, i stąd 
do zbiegu granic Rzeczypospolitej Pol-

 Petycja do Polskiego Komitetu Wyzwolenia 
Narodowego o przywrócenie do Polski części 
ziem przyznanych Związkowi Sowieckiemu
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granicy, nie czekając na prace komisji. 
Pierwsze znaki graniczne zostały usta-
wione już w lipcu 1944 roku, w mo-
mencie gdy region został opanowany 
przez Armię Czerwoną.

Jak wspominają dziś świadkowie 
tych wydarzeń, pojawienie się żołnie-
rzy wyznaczających przebieg nowej 
granicy było dla nich zupełnym zasko-
czeniem. Nikt ich o tym nie uprzedził, 
nikt również nie wyjaśnił, jak trwały 
będzie dokonujący się właśnie podział 
ich miejscowości. Brak rzetelnych in-
formacji i ciągle żywa pamięć o sowiec-

kiej okupacji z lat 1939–1941 były 
źródłem utrzymującego się stanu za-
grożenia i niepewności.

Granicę uzgodnioną w umowie mię-
dzy PKWN a ZSRR początkowo wy-
znaczono prowizorycznie, za pomocą 
tzw. wiech (wbitych w ziemię drew-
nianych słupków z przywiązaną u góry 
słomą) oraz wyoraną bruzdą lub wyko-
panym rowem. Jej wytyczenie w tere-
nie przebiegało często bez większego 
namysłu. Przykładem może być przy-
padek jednego ze świadków zdarzenia, 
któremu słupek graniczny postawiono 
przed drzwiami domu, co oznaczało, 
że granica miała przebiegać przez jego 
środek.

Panujący chaos ułatwiał miesz-
kańcom sabotowanie nowej grani-
cy, np. przez zasypywanie rowu gra-
nicznego, przekupywanie żołnierzy 
sowieckich ustawiających prowizo-
ryczne słupy graniczne czy też samo-
wolne przesuwanie znaków granicz-
nych w bardziej dogodne miejsce.

Z czasem zaczęły pojawić się bar-
dziej trwałe umocnienia i zasieki, jed-
nak do rozpoczęcia ofensywy stycznio-
wej w 1945 roku region podlaski był 
tak nasycony sowieckimi jednostkami 
frontowymi, że Sowieci nie widzieli 
potrzeby angażowania większych sił 
do strzeżenia granicy. Po przemiesz-
czeniu się Armii Czerwonej na zachód 
granicy pilnowały coraz liczniejsze 
wojska NKWD.

Odległość między posterunkami wy-
nosiła od 300 do 400 m w dzień, nocą 
wzdłuż całej granicy przechodziły pa-
trole. System rakiet i innych urządzeń 
sygnalizacyjnych informował o pró-
bach przekraczania linii granicznej 
i uruchamiał alarm oraz – w niektó-
rych przypadkach – pościg za osoba-
mi usiłującymi przedostać się na drugą 
stronę.

Przez cały rok 1945 ochroną grani-
cy zajmowali się wyłącznie żołnierze 
sowieccy. Dopiero na przełomie grud-
nia 1945 roku i stycznia 1946 roku na 
placówki przy granicy zostały skiero-
wane pierwsze polskie oddziały Wojsk 
Ochrony Pogranicza. Jednocześnie 

skiej, Litewskiej SRR i Prus Wschod-
nich, pozostawiając Grodno po stronie 
ZSRR”.

Szczegółowa delimitacja miała zo-
stać przeprowadzona przez Mieszaną 
Komisję Polsko-Radziecką z siedzibą 
w Warszawie, która – zgodnie ze wspo-
mnianą umową – miała zebrać się nie 
później niż piętnaście dni po wymianie 
dokumentów ratyfi kacyjnych.

Chaos pierwszych dni
Na Podlasiu władze sowieckie roz-
poczęły wytyczanie w terenie nowej 

  Mapa z nową delimitacją Białostocczyzny
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zaczęto odpowiednio oznaczać strefę 
graniczną i wprowadzać różnego ro-
dzaju utrudnienia związane z przeby-
waniem na terenie przygranicznym.

Sowieccy strażnicy dostawali dwa 
tygodnie urlopu za złapanie osoby nie-
legalnie przekraczającej granicę. Nie-
rzadko zdarzały się więc przypadki 
chwytania niewinnych ludzi po pol-
skiej stronie i przedstawiania ich jako 
osób zatrzymanych podczas przekra-
czania granicy.

Życie po drugiej stronie
W codziennym, zwykłym życiu ludzie 
bardzo szybko odczuli smak sowiec-
kich rządów i inwigilacji. We wspo-
mnieniach mieszkańców wsi przydzie-
lonych do ZSRR przewija się temat 
strachu i głodu. Ustanowiono godzinę 
milicyjną. Prowadzono szczegółowe 
rewizje w domach i stodołach, patro-
le żołnierzy chodziły nie tylko wzdłuż 
granicy, ale i po wioskach, wysyłano 
szpiegów i prowokatorów udających 
partyzantów wileńskich, którzy rze-
komo szukają schronienia, oskarżano 
mężczyzn o organizowanie partyzant-
ki, zmuszano miejscową ludność do 
pełnienia nocnych wart razem z so-
wieckimi żołnierzami. Nie utworzo-
no żadnej polskiej szkoły, narzucono 
obowiązkowe kontyngenty i podatki. 
W meldunkach sytuacyjnych komen-
danta Obwodu Sokółka–Białystok 
WiN, por. Hieronima Piotrowskie-
go „Jura”, z listopada i grudnia 1945 
roku czytamy: „Za linją Curzona na-
dal szaleje terror. Przymusowe normy 
pracy i wielkie kontyngenty oraz po-
datki pieniężne zmuszają Polaków do 
rzucania gospodarstw i do ucieczki. 
Aresztowania i wywózki oraz sądy 
za niewykonanie norm na porządku 
dziennym”.

Trudności potęgowało to, że nowa 
linia graniczna podzieliła wiele go-
spodarstw, pozostawiając pola upraw-
ne, łąki i pastwiska po drugiej stronie 
i tym samym odbierając wielu ludziom 
źródło utrzymania. Jedynie przez kilka 
pierwszych tygodni po przeprowadze-
niu linii granicznej pozwalano miej-

scowym na zebranie swoich sprzę-
tów i plonów zza granicy. Jednak już 
23 września 1944 roku poinformowa-
no mieszkańców wiosek o bezwzględ-
nym zakazie przekraczania wyznaczo-
nej granicy, argumentując, że „wy już 
ruskie”.

Nowa granica nie przerwała więzi 
międzyludzkich. Mimo dotkliwych 
represji mieszkańcy wsi przydzielo-
nych do ZSRR utrzymywali kontakt 
z Polską, próbowali przechodzić na 
drugą stronę. Granica była dużym za-
skoczeniem także dla ludzi powraca-
jących z frontu lub z robót przymu-
sowych. Będąc po stronie polskiej, 
próbowali przedostać się do swoich 
domów. Czasem to się udawało, jed-
nak wielu zginęło. Wśród mieszkań-
ców wsi oddzielonych wówczas linią 
graniczną od Polski żywa jest pamięć 
o krewnych, znajomych, sąsiadach, 
którzy ponieśli śmierć podczas prze-
kraczania granicy. Wielu też w trak-
cie takich prób zostało aresztowanych 
i nigdy nie powróciło do domów. Do 
dzisiaj nie jest znana liczba osób za-
trzymanych lub zabitych przez żoł-
nierzy Wojsk Pogranicznych NKWD 
w ciągu niespełna czterech lat funk-
cjonowania owej granicy.

Starania o przesunięcie granicy 
Mimo zastraszania i grożącego nie-
bezpieczeństwa mieszkańcy podla-
skich wsi przyłączonych do ZSRR nie 
tracili nadziei na powrót do ojczyzny, 
pielęgnowali swoją tożsamość: orga-
nizowali manifestacje patriotyczno-
-religijne, wywieszali polskie fl agi, 
w prywatnych domach zbierali się na 
modlitwę, pisali petycje o ponowne 
przyłączenie ich wsi do Polski.

Potwierdzają to raporty sytuacyjne 
Okręgu Białostockiego AK: „[Lud-
ność] odnosi się do Sowietów z otwartą 
nienawiścią, pogardą i wstrętem, […] 
na każdym kroku manifestuje swo-
ją przynależność do Polski. W wielu 
wioskach nie tylko polskich, ale i bia-
łoruskich bez przerwy każdej nocy 
wywieszane są biało-czerwone cho-
rągwie. Przez te wioski przejeżdżają 

każdego dnia rano patrole sow[ieckie], 
grożąc tym, którzy podkreślają swoją 
przynależność do Polski” […]. Licz-
ne delegacje i prośby wpływające do 
władz w Bstoku [Białymstoku] pro-
szą o »przyłączenie« do Polski”. Na 
przykład już 21 sierpnia 1944 roku 
mieszkańcy Nowodzieli napisa-
li podanie o ponowne włączenie ich 
miejscowości do państwa polskiego. 
Trzech z nich dostarczyło pismo do 
Białegostoku. Szczęśliwie udało im 
się powrócić. Z podobnymi petycja-
mi wystąpili mieszkańcy Nomików, 
Klimówki, Szymaków, Tołcz i innych 
miejscowości. Petycje zostały przeka-
zane do PKWN w Lublinie. W odpo-
wiedzi sekretarz generalny Prezydium 
PKWN, Jan Wende, powiadamiał, że 
ostateczne granice wschodnie Rzeczy-
pospolitej Polskiej zostaną wytyczo-
ne przez specjalną komisję, a wszel-
kie przesłane materiały (podania oraz 
odpowiednio umotywowane informa-
cje) będą służyły PKWN jako materiał 
pomocniczy.

Na mocy wspomnianej już umowy 
powołano Mieszaną Komisję Delimi-
tacyjną Polsko-Radziecką z siedzibą 
w Warszawie, której zadaniem była 
praca nad ostatecznym ustaleniem 
przebiegu linii granicznej. Do prze-
prowadzania poprawek zorganizowa-
no sześć podkomisji polskich i sowiec-
kich. Wschodnią granicę Polski na te-
renie podległym wojewodzie biało-
stockiemu wyznaczały V Podkomisja 
z siedzibą w Niemirowie i VI Podko-
misja z siedzibą w Kuźnicy. Obie roz-
poczęły pracę 5 czerwca 1946 roku. 
Jednocześnie do Ministerstwa Admi-
nistracji Publicznej napływały z tere-
nu województwa białostockiego wnio-
ski o korektę granicy państwowej ze 
względów komunikacyjnych, gospo-
darczych i narodowościowych.

W kwietniu 1947 roku został usta-
lony ostateczny protokół przebie-
gu granicy państwowej między Pol-
ską a ZSRR. Zgodnie z dokumentami 
podpisanymi przez Mieszaną Komisję 
Delimitacyjną granica państwowa na 
terenie powiatu sokólskiego została 
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przesunięta na korzyść Polski, na nie-
których odcinkach od 100 m do 3 km. 
Dzięki tej decyzji w granice państwa 
polskiego powróciły m.in. Rogacze 
(kolonia), Chworościany, Nowodziel, 
Tołcze, Szymaki, Klimówka, Palesty-
na, Nomiki, Minkowce, Usnarz Górny, 
Grzybowszczyzna, Jurowlany, Łapi-
cze, Ozierany Małe i Wielkie, Łosi-
niany i Rudaki.

Radość z powrotu
„Przywrócone Polsce” wsie faktycznie 
wróciły do ojczyzny dopiero 16 maja 
1948 roku. Świadkowie wspominają: 
„Wybuchła wielka, nieopisana radość, 
ludzie natychmiast ruszyli w stronę 
Polski. Deptano ziemię w miejscach, 
gdzie stały graniczne słupy, tańczo-
no, śpiewano”. „Jaka to była wspa-
niała radość, aż nie można było uwie-
rzyć”. „Trudno opisać naszą radość po 
otrzymaniu wiadomości, że wracamy 
do Polski”. „Radość była wielka. Wy-
wiesiliśmy polskie fl agi”. Mieszkańcy 
Nowodzieli wyruszyli z procesją do 
oddalonego o pięć kilometrów kościoła 
parafi alnego w Kuźnicy, niedostępne-
go dla nich od czterech lat. Z Kuźni-
cy również ruszyła grupa parafi an pod 
przewodnictwem proboszcza, ks. Jana 
Malinowskiego. Spotkanie dwóch pro-
cesji odbyło się w miejscu przebiegu 
granicy z 1944 roku. Następnie wszy-
scy ruszyli do kościoła w Kuźnicy na 
nabożeństwo dziękczynne. Proboszcz 
powiedział do kuźnickich parafi an: 
„Dajcie miejsce dla ludzi z Nowodzie-
li, oni są już u nas, wolni wchodzą do 
naszego kościoła”. Świadek wydarzeń 
wspomina: „W procesji odprawialiśmy 
godzinki. Przechodząc starą granicę, 
akurat śpiewaliśmy: »Z pokłonem, 
Panno Święta…«”.

Spontaniczna radość ludności po-
wracającej w granice Polski spotkała 
się z niechęcią przedstawicieli organów 
bezpieczeństwa. Już 25 maja 1948 roku 
szef Powiatowego Urzędu Bezpieczeń-

stwa Publicznego w Sokółce pisał 
w ściśle tajnym sprawozdaniu do szefa 
Wojewódzkiego UBP w Białymstoku: 
„W związku z korekturą granic pań-
stwowych na odcinku naszego powia-
tu wytwarza się niezdrowa atmosfera 
anty-państwowej [tak w oryginale] pro-
pagandy w strefi e pogranicza. Ludność 
przebywająca dotychczas po stronie 
Zw. Radzieckiego bardzo wrogo usto-
sunkowana do Zw. Radz., a zarazem 
obecnie do Polski Demokratycznej. 
W dniu 16 maja 1948 r. we wsi nowo 
przybyłej Nowodziel gm. Kuźnica zo-
stał przybity afi sz z dykty o rozmiarach 
30×70 cm, a u góry w środku był wyry-
sowany czarny krzyż, a nad nim napis 
»Polska w żałobie«, po obydwu stro-
nach krzyża umieszczone godła pań-
stwowe – orzełki z koronami – u dołu 
napis »Jeszcze Polska nie zginęła i kto 
będzie znieważał krzyż i godło nasze, 
niech będzie przeklęty«”. W związku 
z powyższym szef PUBP w Sokółce, 
po uzgodnieniu z sekretarzem PPR 
i starostą sokólskim, planował nawet 
– przy pomocy władz wojewódzkich 
– wysiedlenie miejscowych mieszkań-
ców i obsadzenie wolnych gospodarstw 
„partyjniakami i zdrowo myślącym do-
brze ustosunkowanym do Demokracji 
Ludowej chłopstwem”. Zamierzeń tych 
nie wprowadzono w życie.

Skorygowana w 1948 roku wschod-
nia granica Polski spełniała marzenia 
wielu ludzi o powrocie do ojczyzny. 
Jednak wytyczenie jej z pominięciem 
elementarnych zasad gospodarczych 
oraz brak uwzględnienia przez tereno-
we podkomisje delimitacyjne potrzeb 
ekonomicznych miejscowej ludności 
spowodowały, że przychodzące w gra-
nice Polski wsie większość gruntów 
pozostawiły po stronie Białoruskiej 
SRR. Wysiedlenia z pasa granicznego 
doprowadziły do zrujnowania i likwi-
dacji wielu gospodarstw. Neutralny pas 
graniczny, miejsce dawnych pastwisk, 
pól i łąk, zaczął zarastać lasami.

Upamiętnienie
Także w późniejszym czasie „przy-
wrócenie Polsce” było traktowane 
w tych wioskach jako doniosłe wy-
darzenie. Jednak prawdę o tym, co 
działo się w latach 1944–1948, można 
było w pełni publicznie głosić dopie-
ro po przemianach roku 1989. Wcześ-
niej niedopuszczalna była jakakolwiek 
krytyka Sowietów i polskich władz 
komunistycznych. W maju 1998 roku, 
z inicjatywny kuźnickiego proboszcza, 
ks. Konstantego Andrzejewicza, odby-
ły się w Nowodzieli uroczystości zwią-
zane z pięćdziesięcioleciem powrotu 
do Polski. Podobną imprezę zorganizo-
wano w Klimówce. W maju 2008 roku 
w Kuźnicy obchodzono sześćdziesię-
ciolecie delimitacji. W przygranicznym 
lesie został poświęcony pomnik na gro-
bie dziewczyny zastrzelonej przez so-
wieckich pograniczników w 1947 roku. 
W ostatnich latach pojawia się coraz 
więcej form upamiętnienia wydarzeń 
z lat 1944–1948. Jedną z nich jest 
„Szlak Pamięci Narodowej – Granica 
1944–1948”, utworzony z inicjatywy 
Krzysztofa Pawłowskiego, dyrekto-
ra szkoły w Kuźnicy (nagrodzonego 
w 2010 roku przez Oddział IPN w Bia-
łymstoku Nagrodą Honorową „Świa-
dek Historii” za pielęgnowanie pamięci 
historycznej i przekazywanie jej kolej-
nym pokoleniom), przy współudziale 
lokalnej społeczności. Szlak poprowa-
dzono w miejscu przebiegu linii gra-
nicznej z 1944 roku. Jego zasadniczym 
elementem są dwie tablice pamiątkowe 
w kościołach i trzynaście głazów, na 
których znajdują się krzyże i tablice in-
formujące o tutejszych wydarzeniach. 
Pamięć o wydarzeniach granicznych 
z lat 1944–1948 przetrwała i stała się 
ważnym elementem lokalnej świado-
mości historycznej.
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