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Próba zjednoczenia organizacji na p rze łom ie 1917/1918  r.

L ’Association d ’A ide aux Victim es de la Guerre et le Com ité C'entral C ivique de M insk. Tentati
ves d ’unifier les organisations en 1917-1918

Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny (PTPOW) i Centralny K om i
tet Obywatelski Królestwa Polskiego (CKO) odegrały w  latach I wojny św iato
wej znaczącą rolę w życiu w ielesettysięcznej rzeszy Polaków-uchodźców, któ
rych wydarzenia wojenne rzuciły i rozproszyły na ogromnych obszarach ów czes
nego imperium rosyjskiego. Początki działalności PTPOW w  Rosji sięgają pier
wszych miesięcy wojny; CKO, powstały także w  1914 r. w  W arszawie, przeniósł 
swoje agendy i stworzył dobrze funkcjonujące struktury w  Rosji dopiero po ew a
kuacji Królestwa Polskiego w  1915 r. i przymusowej akcji w ysiedleńczej ludno
ści polskiej latem i jesienią tego roku. O powstaniu i działalności obu tych orga
nizacji w  latach I wojny światowej sporo już w iem y1, dlatego w niniejszym arty
kule autor zrezygnował z przypominania znanych już faktów, a swoją uwagę 
skoncentrował na ostatnim okresie funkcjonowania agend PTPOW i CKO na 
Białorusi, przede wszystkim w  Mińsku. Był to okres niezwykle ważny zarówno 
dla struktur i instytucji powołanych na tym terenie przez CKO, jak i placówek

1 Problematykę działalności CKO i PTPOW  w Rosji przedstawili przede w szystkim : W . G rabski, 
A. Żabko-Potopowicz: Ratownictwo społeczne w czasie w ielkiej w ojny 1914-1918 , [w:] Polacy  
w  czasie wielkiej wojny, t. II, Historia społeczna, W arszawa 1932; I. Spustek: Polacy w  Piotrogro- 
clzie 1914—1917, W arszawa 1966; W . Najdus: Polacy  w rew olucji 1917 roku, W arszaw a 1967.



PTPOW, głównie ze względu na wydarzenia polityczne w  Rosji. Rewolucja luto
wa, a zwłaszcza przewrót październikowy przyniosły poważne zagrożenia dla 
polskich organizacji opiekujących się uchodźcami. W najtrudniejszej sytuacji 
znalazły się struktury Centralnego Komitetu Obywatelskiego; władze dążyły bo
wiem  zdecydowanie do likwidacji instytucji „burżuazyjnych” związanych ze sta
rym porządkiem. N iebezpieczeństwo zagrażało też strukturom Polskiego Towa
rzystwa Pomocy Ofiarom Wojny.

PTPOW powstałe w 1914 r. w  Piotrogrodzie było organizacją społeczną, 
grupującą na ogó ł Polaków zamieszkałych w Rosji jeszcze przed wybuchem  
wojny. Działalnością bieżącą kierował Komitet Główny wybierany na dwuletnią 
kadencję przez Walne Zgromadzenie członków PTPOW. Na obszarach państwa 
rosyjskiego Towarzystwo działało za pośrednictwem oddziałów. Na Białorusi 
pierwsze oddziały PTPOW powstały już jesienią 1914 r. 2

Największy i najprężniej działający oddział powstał w  Mińsku 7 listopada 
1914 r. (st. st). Delegat tego oddziału, Józef Moczulski w ziął udział w  pierwszym  
Walnym Zgromadzeniu członków PTPOW w Piotrogrodzie, które odbyło się  21 
listopada tr., i zapoznał zgromadzonych z pierwszymi krokami swojej organiza
cji.3 W działalności ratowniczej oddziałów PTPOW na Białorusi wyraźnie w yod
rębniają się dwa okresy; cezurą rozgraniczają się wydarzenia 1915 r. i związany 
z nimi w ielki napływ uchodźców na te tereny. Tak np. do połowy 1915 r. działa
cze oddziału m ińskiego zajmowali się głównie kwestią pom ocy materialnej dla 
ludności Królestwa Polskiego i Galicji. Specjalna komisja „Dni Polskich” zor
ganizowała w  Mińsku trzydniową kwestę na rzecz ofiar wojny (na wzór akcji 
w  Piotrogrodzie i w  M oskwie). Zebrane pieniądze i odzież wysłano do Warsza
w y na adres CKO. Aktywna była sekcja pomocy dla Galicji; rozpoczęto wtedy 
też akcję pom ocy Polakom, jeńcom cywilnym . Sprowadzała się ona głównie do 
wydania świadectw potwierdzających polskie pochodzenie poddanym niem iec
kim lub austriacko-węgierskim wysyłanym  w  głąb Rosji. W ygnańcom tej katego
rii udzielano także doraźnego wsparcia materialnego.

Druga faza w  działalności oddziału w  Mińsku rozpoczęła się latem 1915 r. 
W obec wzrastającej gwałtownie liczby uchodźców ów czesny zarząd (określany 
także jako komitet), na czele którego stanął W łodzimierz Kryński, powołał Ko

2Szczegółow o na ten temat napisał autor w  artykule: Z działalności Polskiego Towarzystwa P o
m ocy O fiarom W ojny na B iałorusi w latach I  wojny św iatow ej, który zostanie opublikow any w 
„Zapiskach H istorycznych”.

3 „Głos Polski” 1914, nr 51. Odbitka: P olskie Towarzystwo P om ocy dla o fiar wojny, s. 6.
4 Archiwum  Akt Nowych w  W arszawie (dalej cyt.: AAN), Centralna Agencja Polska w  Lozannie 

(dalej cyt.: CAPL), pudło 38 (wycinki prasowe).



mitet Opieki nad ofiarami wojny w  mińskiej guberni przy mińskim oddziale 
PTPOW. Prezesem ow ego Komitetu został hrabia Józef Czapski.5 Komitet jako 
instancja gubernialna przystąpił do akcji tworzenia komitetów pom ocy w ygnań
com na terenie całej M ińszczyzny. D elegaci wyznaczani przez Komitet Guber- 
nialny organizowali zjazdy członków PTPOW z powiatu lub jego części czy  
okręgu, na których powoływano komitety powiatowe lub okręgowe i wybierano 
delegatów do komitetów gminnych. Na podobnych zasadach komitety pow iato
w e (okręgowe) tworzyły gminne komitety pom ocy wygnańcom . Komitety niż
szego szczebla w ysyłały delegatów na posiedzenie komitetu w yższego  szczebla, 
tak iż plenarne posiedzenie Komitetu Gubernialnego tworzyli członkow ie zarzą
du oraz delegaci z powiatów i gmin. W szystkie poczynania związane z akcją po
m ocy uchodźcom koordynował Komitet Gubernialny. Zdobywał fundusze, dzie
lił je  pomiędzy komitety, kontrolował ich działalność.6

Niezależnie od Komitetu Opieki nad ofiarami wojny przy zarządzie oddziału 
PTPOW w Mińsku powstały różne sekcje, których zadaniem było także niesienie 
pomocy wygnańcom. Sekcja szpitalna nadzorowała np. placówki służby zdrpwia 
-sz p ita le , ambulatoria, apteki. Sekcja pedagogiczna (oświatowa) opiekowała się  
placówkami oświatowym i -  szkołami, ochronkami itp. Szybko wzrastała liczba

η
członków oddziału -  na dzień 1 stycznia 1916 r. przekroczyła 500 osób. Guber
nia mińska należała do terenów, gdzie znajdowało się jedno z w iększych skupisk  
Polaków -  uchodźców zarejestrowanych i będących pod opieką Towarzystwa. 
Liczyło ono około 34 tys. osób (dla porównania: Piotrogród -  30 tys. Charków -  
18 tys. Kijów -  11 tys).8

Do końca 1915 r. pracami oddziału kierował zarząd, w skład którego w cho
dzili m.in. W łodzimierz Kryński (prezes), Edmund Iwaszkiewicz, Stanisław Za
niewski, Witold Falkowski, Kazimierz Chrzanowski, Michalina Łęska, Maria 
Iwaszkiewiczowa, Halina Objezierska, Karla Czapska, M ieczysław  Porowski, Ig
nacy W itkiewicz, Zygmunt W ęcławowicz. Radę Nadzorczą tworzyli: Piotr W ań

5 AAN, Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego w  Piotrogrodzie (dalej cyt.: OKO), 
40, W ypis z księgi protokołów  „Komitetu Opieki nad ofiarami w ojny”, s. 23.

6 Ibid., 660, Zasady organizacji kom itetów pom ocy w ygnańcom  w  gub. mińskiej przy Polskim 
Towarzystw ie Pomocy Ofiarom W ojny, s. 31-32 . Owe gm inne kom itety pom ocy w ygnańcom  fun
kcjonowały jako sekcje wiejskie oddziału PTPOW  w  M ińsku. Był to ew enem ent, gdyż w  struktu
rze Towarzystwa nie przewidywano istnienia oddziałów  poza ośrodkam i m iejskim i. W ynikało to 
z przyjętej w  1Q15 r. zasady, iż CKO opiekuje się uchodźcam i osiadłym i na w si, PTPOW  -  w y
gnańcami w  miastach.

7 ΑΛΝ, C'APL, pudło 38 (wycinki prasowe).
* Ibid.



kowicz, W ładysław Szalewicz, Emanuel Obrąpalski. W Komitecie Gubernial-
nym działali: Jerzy Czapski (prezes), E. Obrąpalski (zastępca), 1. W itkiewicz
(skarbnik), Witold Łopott (zastępca skarbnika), Józef Iwaszkiew icz (sekretarz).4
N iew ielk ie zmiany w e władzach nastąpiły na Walnym Zgromadzeniu członków
oddziału w  połowie lutego 1916 r. Zarządem nadal kierował Kryński, ale w  jego
składzie pojawili się nowi ludzie: A leksy Chrzanowski, Stefan Heltman, Jadwiga
Parafianowiczowa. Powiększono skład Rady Nadzorczej -  w eszli do niej J. Cza

*  10 pski, A dolf Swida, ks. Bolesław Jagiełłowicz, I. W itkiewicz, E. Obrąpalski.
Warto zwrócić uwagę na nazwiska trzech członków  zarządu: Heltmana, Fal

kowskiego i Zaniewskiego -  reprezentowali oni w  oddziale mińskim orientację 
związaną, najogólniej rzecz biorąc, z lewicą. Najbardziej znanym (zwłaszcza  
z działalności na Białorusi po rewolucji lutowej) i aktywnym z tej trójki był Ste
fan Heltman. Już w  czasie nauki w  radomskim gimnazjum związał się z organi
zacją m łodzieżową pozostającą pod wpływami PPS. Usunięty ze szkoły i oddany 
pod nadzór policyjny, maturę -  jako ekstern -  uzyskał w 1905 r. właśnie w  Miń
sku. Następnie studiował w  Krakowie, jednocześnie na wydziałach: filozoficz
nym i przyrodniczo-agronomicznym UJ. B ył wtedy członkiem m łodzieżowej or
ganizacji socjalistycznej „Spójnia”. W latach I wojny światowej pracował naj
pierw jako instruktor do spraw hodowli w Wileńskim Towarzystwie Rolniczym; 
po zajęciu Wilna przeniósł się do Mińska. W oddziale PTPOW, jako członek za
rządu, odpowiadał za pracę sekcji ośw iatow ej.11 Lewicowa orientacja wspom nia
nej wyżej trójki (o Falkowskim i Zaniewskim i ich działalności przed wojną nie
w iele wiadom o) uwidoczni się zwłaszcza w  latach rewolucji i będzie miała 
w pływ  na funkcjonowanie m ińskiego oddziału PTPOW.

Na Białorusi, niezależnie od działalności PTPOW, po ewakuacji Króle
stwa Polskiego i w  okresie m asow ego napływu uchodźców  w  1915 r. pow sta
ły  struktury podporządkowane kierownictwu powstałej w  Piolrogrodzie nowej 
organizacji -  Centralnemu Komitetowi Obywatelskiemu Królestwa Polskiego

9Ibid. Ostatnio w ysunięto sugestię, iż powstanie Komitetu G ubernialnego nastąpiło z inicjatywy 
działaczy CKO i stanowiło początek formowania się stałej struktury tej organizacji na Białorusi 
czy R egionu Zachodniego  CKO. Zob.: M. Korzeniowski: Region Zachodni C entralnego K om itetu  
O byw atelskiego — fw w stan ie  i  począ tk i działalności, „Studia z  dziejów  Rosji i Europy Środkow o
W schodniej”, t. XXIX: 1494, s. 32. Nie negując roli działaczy CKO przy pow staniu komitetu 
w  M ińsku, trzeba jednak podkreślić, iż był on częścią struktury organizacyjnej m ińskiego oddziału 

PTPOW .
10 A A N, С  APL, pudło 38 (wycinki prasowe).
11 Zob.: Słow nik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. 2: F.-J, W arszaw a 1987, 

s. 502-503 .



12 /w Rosji. We wrześniu 1915 r. poczynania działaczy na Białorusi ujęte zostały 
w stałe struktury organizacyjne -  powstał wtedy Rejon Zachodni obejmujący gu
bernie: mińską, mohylowską, smoleńską, orłowską, czernihowską i czasow o ki
jowską. Siedzibą zarządu rejonu stał się Rasławl (miasto w guberni sm oleńskiej), 
pełnomocnikiem szczególnym  został Józef Dangel. Zarząd funkcjonował pod na
zwą Zachodniej Komisji Wykonawczej (ZK W ).13 Rejon dzielił się  na 11 jedno
stek: były to okręgi (3), oddziały (7) oraz instruktoriaty (1). W Mińsku Istniało 
biuro pełnomocnika okręgowego, którym kierował A dolf Swida (w cześniej czło 
nek Suwalskiego Komitetu O byw atelskiego).14 Oddział miński CKO z dniem  
1 marca 1916 r. został przekształcony w  rejon Frontowy CKO -  pełnomocnikiem  
był nadal Swida. Był to w  strukturze organizacyjnej ważny rejon, obejmujący za
sięgiem  działania całą gubernię mińską oraz część w ileńskiej, nie zajętej przez 
wojska niemieckie. Podzielono go na 16 dzieln ic.15 Pod opieką placówek CKO 
w  oddziale mińskim, a później w  Rejonie Frontowym znalazło się około 50 tys. 
uchodźców (48 291).16 Łącznie w ięc w  zasięgu oddziaływania struktur obu orga
nizacji istniejących na terenie m ińszczyzny znajdowało się  w  1916 r. ponad 80  
tys. Polaków; liczba ich zwiększy się jeszcze w 1917 r.

Jak już wyżej wspomniano (przyp. 6), w  działalności opiekuńczej na terenie 
Rosji obowiązywała zasada, iż PTPOW zajmuje się wygnańcami w  miastach; 
CKO natomiast opiekuje się uchodźcami poza ośrodkami miejskimi, a w ięc na 
wsi. Ponieważ na Białorusi, a w łaściw ie tylko w  guberni mińskiej powstały  
i działały sekcje wiejskie oddziału PTPOW w Mińsku, stąd pewna część  
uchodźców żyjących na wsi otrzymała pomoc za pośrednictwem PTPOW. W re
jonie Mińska istniały 22 sekcje wiejskie, w  których zarejestrowano (stan na ma
rzec 1916 r.) ogółem  11 629 uchodźców z Królestwa Polskiego i Litwy (w tym 
5825 osób z Królestwa).17 Z drugiej zaś strony, powstanie struktur CKO w  mia
stach M ińszczyzny było także czym ś oczywistym , stąd i pewna część uchodźców

12 Była to równoprawna organizacja w  stosunku do nadal funkcjonującego C K O  w  W arszawie. 
W krótce jednak okupacyjne władze niem ieckie rozwiązały Kom itet w  W arszaw ie, stąd CKO 
w  Rosji stał się jedną organizacją o tej nazwie Spraw ozdanie z działalności C entralnego K om itetu  
O bywatelskiego Królestwa Polskiego wśród w ygnańców  w R osji za czas od  1-go sierpnia № 15 r. 
d o d n ia  1-go października № 16., Piotrogród 1918 ,s. 7 -9 .

13 Szczegółowiej na ten temat zobacz Korzeniowski: op. cit., s. 34 -36 .
u Ibid., S.37.
15Spraw ozdanie z  działalności..., s. 92-93 .
16 Są to dane z początku 1916 r. Korzeniowski: op. cit., s. 39.
l7AAN, CKO, 132, Liczba wygnańców z Królestwa Polskiego zarejestrow anych w  sekcjach 

wiejskich PK POW  w M ińsku, s. 19-20.



osiadłych w  tych miastach korzystała z pomocy materialnej CKO. W marcu 1916 r., 
realizując wspomnianą zasadę, obie organizacje działające w guberni mińskiej 
dokonały wymiany: CKO przekazał do opieki oddziałom Towarzystwa 50% 
uchodźców zarejestrowanych przez swoich instruktorów w  miastach, czyli 5737  
osób, a z dziesięciu sekcji wiejskich PTPOW przeszło pod opiekę instruktorów 
komitetu 4832 w ygnańców .18 Podobna wymiana nastąpiła w  początkach 1917 r. 
Wtedy z oddziału mińskiego (jego sekcji wiejskich) pod opiekę CKO przeszło 
2249 osób (w wykazach CKO tylko 2160), a równocześnie w  Kłecku spod opieki

I Q  ^

CKO do PTPOW przekazano 2736 osob. Świadczyło to -  jak się wydaje -  o dobrych 
stosunkach i współpracy między PTPOW a CKO na interesującym autora terenie, co 
będzie m ieć określone konsekwencje na przełomie 1917/1918 r., w  momencie, 
kiedy zostanie podjęta próba zjednoczenia struktur obu organizacji w Mińsku.

Do wybuchu rewolucji lutowej organizacje polskie działały w Rosji (także 
w  Mińsku) w  zasadzie bez przeszkód, najważniejszym w  zasadzie problemem  
były rosnące koszty utrzymania, a w związku z tym normy pom ocy materialnej 
gwarantowane przez państwo i wypłacane uchodźcom nie wystarczały nawet na 
skromne egzystowanie w  warunkach trwającej wojny. Sytuację pogarszało także 
to, iż rząd starał się coraz bardziej ograniczyć liczbę mających prawo do korzy
stania z pom ocy materialnej państwa. Z drugiej strony, organizacje musiały pew
ną część subsydiów rządowych przeznaczać na utrzymanie rozbudowanych stru
ktur. Płacono (w  CKO) niezłe pensje pełnomocnikom, pracownikom etatowym  
biur rejonowych i okręgowych, instruktorom; podobnie było w  oddziałach 
PTPOW, gdzie tylko nieliczne osoby pełniły swoje funkcje (np. w  zarządach) ho
norowo, bez pobierania wynagrodzenia.

W ybuch rewolucji w Piotrogrodzie, obalenie caratu, a w  następstwie tego 
demokratyzacja życia społeczno-politycznego w  Rosji -  w szystko to wywarło 
określony w pływ  także na zachowanie mas wygnańczych. W środowiskach 
uchodźców w pływ  wydarzeń rewolucyjnych przejawił się m.in. w  rosnącej opo
zycji przeciwko najbardziej zbiurokratyzowanej instytucji, jaką był Centralny 
Komitet Obywatelski. Biurokratyzacji w  CKO sprzyjało wiele: zasada mianowa
nia i powoływania pełnomocników czy instruktorów na wszystkich szczeblach, 
niezależność finansowa od społeczności polskiej w  Rosji, która ponadto nie mia
ła w łaściw ie żadnego wpływu na funkcjonowanie struktur CKO i jego przedsta

18 Ibid., s. 18 Porozum ienie nastąpiło 29 marca , tak aby można było w ym ianę uw zględnić przy 
planow aniu budżetu obu organizacji na II kwartał (kw iecień -  czerw iec) 1916 r.

w Ibid., s. 166, Swiedenija o koliczestwie bieżencew pribywszich w  I czetwierli 1917 goda iz raźnych 
organizacyj wo Frontowoj Rajon C KO gub. Carstwa Polskogo, s. 256 ,2 6 5 .



wicieli w  terenie. W początkach 1417 r. nastroje wśród uchodźców uległy pew 
nej radykalizacji i wyraziły się m.in. w  postulatach, aby działalność organizacji 
ratowniczych poddać jakiejś społecznej kontroli, a nawet by przekazać akcję nie
sienia pomocy w ręce przedstawicieli wygnańców na demokratycznych zasa
dach.20

Tendencje demokratyzacyjne zarysowały się wyraźnie na odbytym 7 -1 0  
kwietnia 1417 r. (st. st.) zjeździe przedstawicieli organizacji i instytucji zajmują
cych się sprawą pomocy dla uchodźców w  Rosji.21 W zjeździe uczestniczyło bli
sko 80 delegatów reprezentujących rosyjskie organizacje -  byli to głów nie przed
stawiciele gubernialnych komitetów pomocy uchodźcom, tzw. narad gubernial- 
nych oraz delegaci organizacji narodowościowych: Komitetu Łotew skiego, K o
mitetu Żydowskiego. Polskie organizacje reprezentowali m.in. W acław Purski 
z Komitetu Polskiego w  M oskwie oraz Józef Lutosławski z CKO.22 Przedstawio
no bardzo obszerny projekt reorganizacji organów do spraw uchodźców. Zm ie
rzano m.in. do powołania komitetów wiejskich pom ocy uchodźcom, w  gminach, 
które przedtem nie funkcjonowały w Rosji, z udziałem wybieranych przedstawi
cieli wygnańców. Projekt dopuszczał delegatów uchodźców do w yższych  
szczebli -  komitetów powiatowych i gubernialnych.-  Dla polskich instytucji ra
towniczych znaczenie miał fakt, iż zarówno w  projekcie, jak i w  uchwałach zjaz
du postanowiono utrzymać autonomię organizacji narodowych, sugerując jed
nakże, by w  razie funkcjonowania kilku różnych tworzyły one wspólny organ na 
szczeblu gubernialnym. Podkreślano równocześnie, że organizacje zajmujące się  
uchodźcami winny być zbudowane na demokratycznych zasadach z udziałem sa
mych wygnańców. Zapowiadano konieczność likwidacji rosyjskiego Komitetu 
w. ks. Tatiany i jego terenowych oddziałów, postulowano też rozwiązanie w szy 
stkich innych organizacji, które miały jawnie antyspołeczny charakter i powstały  
z inicjatywy starej władzy, realizując określony cel polityczny.24 Ten ostatni po
stulat m ógł w  pewnym stopniu odnosić się do CKO -  organizacji często postrze-

* 25ganej przez uchodźców jako urząd czy organ państwowy. '
Z konieczności przeprowadzenia w CKO demokratyzacji nie od razu w szy

20 Najdus: Polacy w rewolucji..., s. 155.
2 O obradach tego zjazdu informował Zarząd Główny CKO jeden z działaczy w  M oskwie , Józef 

Lutosławski. AAN, CKO, 95, J. Lutosławski do Zarządu G łównego CKO, 12 IV 1917, s. 79.
22 Ibid.
23 Ibid., s. 80-85 .
24 Ibid. Projekt uchwały zjazdu d/s pom ocy uchodźcom , s. 91 -9 2 ; Postanow ienia zjazdu d/s po

mocy uchodźcom 7 -1 0  kwietnia 1917 (kopia w języku rosyjskim ), s. 98-103 .
25 Zob.: Najdus: Polacy  w rewolucji..., s. 155 i passim .



scy jej działacze, zwłaszcza w  Zarządzie Głównym, zdawali sobie sprawę. Prze
ważyła jednak stanowczość Władysława Grabskiego, pełnomocnika głów nego, 
oraz postawa funkcjonariuszy terenowych organizacji, g łów nie instruktorów bez
pośrednio stykających się z uchodźcami. Sprawa została podjęta podczas obrad 
zjazdu delegatów polskich organizacji pomocy ofiarom wojny w  maju 1917 r. 
Przyjął on uchwałę w  kwestii demokratyzacji polskich organizacji ratowni
czych.26 Postępowała ona jednak dość wolno, odnosiło się to zwłaszcza do CKO 
i były to niestety procesy dość powierzchowne. Prawo do głosowania, a w ięc do 
współdecydowania otrzymali jedynie ci wygnańcy, którzy otrzymywali od CKO 
pom oc materialną, co więcej, tylko ci, zorganizowani w  partie wygnańcze. Miały 
powstać tzw. rady kolonijne, dzielnicowe i okręgowe. Jedynie radom okręgowym  
przyznano uprawnienia ciała wnioskodawczego, opiniodawczego i kontrolujące
go. Do rad wszystkich szczebli, oprócz członków z wyboru, wchodzili także w li
czbie 1/3 składu dotychczasowi członkowie władz CKO różnego stopnia z nomi
nacji. Ponadto dla pełnomocnika okręgowego CKO zastrzegano prawo mianowa
nia instruktorów i całego personelu biurowego w okręgach. Tym samym rezyg
nowano z wysuwanej wcześniej koncepcji przekształcenia CKO w  organizację 
społeczną (na wzór PTPOW), skupiającą członków zorganizowanych w  koła 
i opłacających składki.27 Ta ograniczona przebudowa struktur CKO w  Rosji roz
poczęła się w  maju i przeciągnęła do końca tego roku, co  miało określone nastę
pstwa.

W odniesieniu do PTPOW -  procesy demokratyzacji jego struktur były zde
cydowanie łatwiejsze. Towarzystwo było od sam ego początku organizacją społe
czną o znacznej autonomii oddziałów terenowych, których kontakty z centralą 
czyli Komitetem Głównym były luźniejsze. Określone znaczenie miał także fakt, 
iż np. w e władzach PTPOW zasiadali ludzie związani zarówno z działalnością 
partii socjalistycznych, jak i członkowie Polskiego Zrzeszenia N iepodległościo
w ego, organizacji powstałej jeszcze w  1915 r., grupującej elementy połączone

28 ·niechęcią do endecji, która z kolei zdominowała struktury CKO. Oddziałom  
PTPOW i ich placówkom opiekuńczym łatwiej było zaakceptować nowe zjawi
ska i procesy demokratyzacji życia społeczno-politycznego w  ówczesnej Rosji.

Przewrót październikowy i ustanowienie nowej władzy radzieckiej w  Rosji 
przyniosły kolejne zmiany i wpłynęły zdecydowanie na trudną i tak sytuację pol
skich organizacji ratowniczych. Przede wszystkim  dlatego, że nowe władze

26 „Gazeta Polska" nr 102,24 IV (8 V) 1017, s. 3; G rabski, Żabko-Potopow icz: op. cii., s. 102.
27 Najdus: Polacy w  rewolucji..., s. 157-158.
28 Spustek: op. cit., s. 248-257.



zmierzały do centralizacji. Całokształt spraw polskich w Rosji chciały oddać 
w  ręce jednego tylko organu kierowanego przez działaczy lew icow ych. Był nim 
Komisariat do Spraw Polskich powołany w  listopadzie 1917 r., będący częścią  
Komisariatu do Spraw Narodowości. Komisariatowi Polskiemu podporządkowa
no wkrótce wszystkie instytucje państwowe i społeczne ewakuowane z Króle
stwa Polskiego, przyznając mu prawo nadzoru i kontroli także w  trakcie postępo-

29wama likwidacyjnego. Ważne znaczenie miał także fakt, iż dotychczasow e na
czelne rosyjskie instytucje do spraw wygnańczych zostały zastąpione przez orga
ny wyłonione w listopadzie 1917 r. na zjeździe delegatów O gólnorosyjskiego  
Związku W ygnańców. Zjazd ów  uchwalił likwidację w szystkich dawnych orga
nizacji pomocy uchodźcom jako instytucji burżuazyjnych i kontrrewolucyjnych. 
Ich m iejsce zająć miały oddziały Związku W ygnańców, organizacji ogólnorosyj- 
skiej, przy niej m ogły funkcjonować sekcje narodowościowe.30 Komisariat Pol
ski postanowił wprowadzić plan reorganizacji akcji ratowniczej, zgodnie z w yty
cznymi listopadowego zjazdu. Oznaczało to likwidację w szystkich dotychczaso
wych organizacji polskich, wybory do Rad W ygnańczych, następnie zw ołanie  
zjazdu delegatów owych Rad i wyłonienie Rady Głównej W ychodźstwa Polskie
go. Polskie Rady wygnańcze miały połączyć się  z Radami W ygnańczym i innych 
narodowości, a Rada Główna miała ukonstytuować się jako Sekcja Polska przy 
Centralnym Zarządzie Ogólnorosyjskiego Związku W ygnańczego.31

W najtrudniejszej sytuacji znalazł się Centralny Komitet Obywatelski z całą 
jego strukturą organizacyjną, uznany niewątpliwie za organizację najsilniej zw ią
zaną ze starym porządkiem, tj. rządem carskim i Rządem Tym czasowym . Istotne 
było i to, że procesy demokratyzacyjne nie zostały przeprowadzone do końca -  
m ógł być argument użyty przeciw CKO. Los organizacji w ydaw ał się  przesądzo
ny. Działacze podjęli jednak próbę uratowania i zachowania struktur swojej orga
nizacji. Najbardziej interesującą próbą uratowania CKO była akcja podjęta w łaś
nie w  Mińsku, polegająca na połączeniu struktur ów czesnego Okręgu Frontowe
go ze strukturami oddziału PTPOW i stworzenia jednej dużej i silnej organizacji 
na terenie M ińszczyzny.

Tendencjom zjednoczeniowym w  Mińsku sprzyjały następujące okoliczno
ści. W burzliwym okresie rewolucyjnym doszło w  oddziale PTPOW do w yda
rzeń, które przerodziły się w  konflikt wewnętrzny. Na walnym zebraniu człon
ków odbytym w początkach lipca (2 czerwca 1917 st. st.), wybrano nowe władze.

29 W . Najdus: Lewica Polska  w Kraju Rad № 18—1920, W arszawa 1471, s. 24.
30 AAN, CKO, 40, Okólnik Kom itetu Głównego t’TPOW  na 114 z 101 1418, s. 514.
31 Najdus: Lew ica polska..., s. 40-41 .



W zarządzie zabrakło kilku dotychczasowych działaczy: Stanisława Zaniewskie
go i Witolda Falkowskiego. Również Stefan Heltman znalazł się jedynie na liście 
kandydatów do zarządu.32 Reakcją na zebranie i wybory były, zorganizowane 
w  kilkanaście dni później (19, 21, 23 lipca) przez miński Związek Robotników  
Polaków w iece, na których przyjęto rezolucję wyrażającą krytyczne stanowisko 
w obec poczynań władz oddziału PTPOW. Organizatorom walnego zebrania za
rzucono, że nie pozwolili grupie żołnierzy i robotników wejść na salę obrad. Nie 
byli oni, co prawda, członkami oddziału, ale uczestnicy w iecu uznali, że „przed
staw iciele ludu” mieli prawo brać udział w obradach bez głosu decydującego. 
Wybory do zarządu uznano za stronnicze i świadczące o ignorowaniu interesów  
szerokich mas wygnańców. W rezolucji stwierdzono, iż zarząd winien być w y
bierany nie przez grono płacących składki, lecz przez szerokie warstwy polskie
go społeczeństwa, w  pierwszym rzędzie przez uchodźców. Zebrani na wiecach  
odm ówili nowemu zarządowi kompetencji w rozstrzyganiu spraw obchodzących  
ogół wygnańców i postulowali jego zorganizowanie na demokratycznych zasa
dach.“ Pod koniec lipca (27 lipca 1917 st.st.) w  „Dzienniku Mińskim" pojawiła 
się  O dpow iedź zarządu oddziału mińskiego PTPO W  wywołana rezolucją, w  któ
rej zaatakowano byłych członków władz, tj. Heltmana, Falkowskiego i Zanie
w skiego. Ci z kolei próbowali przedstawić w łasne stanowisko w  postaci wyjaś
nień złożonych w  dwa dni później w redakcji gazety. Ponieważ jednak redakcja 
„Dziennika M ińskiego” zwróciła rękopis z odm ową zam ieszczenia wyjaśnień 
w  gazecie, wspomniana trójka wystąpiła z  Listem  otw artym .34

Publikacje w „Dzienniku M ińskim” oraz List o tw arty  pozwalają poznać 
przyczyny i zrozumieć istotę konfliktu. Pewne rozbieżności w  zarządzie oddziału 
istniały dużo wcześniej; autorzy Listu  zyskali nawet miano opozycji jeszcze  
przed rewolucją. Potem zarzucono im, że dążyli do zajmowania kierowniczych  
stanowisk w  oddziale, by pracować dla „triumfu idei socjalistycznej”. Ich obe
cność w  zarządzie sprawiła, że po lutym 1917 r. lokal Towarzystwa stał się biu
rem generalnym i punktem zbornym partii socjalistycznych, działających w ów 
czas w  Mińsku. Walne zebranie (około 300 członków) nie wybrało Heltmana, 
Falkowskiego i Zaniewskiego do zarządu, uznając, że ich wybór przyniesie szko
dę instytucji. Wybory zostały przygotowane: przed walnym zgromadzeniem od
działu odbyło się szereg nieformalnych spotkań, na których przygotowano skład 
personalny przyszłego zarządu. Głosowano na dwie listy -  jedna z nich opatrzo

32 A A N, OAPL, pudło 39 (wycinki prasowe).
33 Ibid.
34 A A N , C K O , 89, List otwarty (druk), s. 43-47 .



na była nagłówkiem: „Komu droga jest sprawa narodowa polska, niech głosuje 
na tę listę bez najmniejszych zmian”. Na drugiej liście znalazły się nazwiska 12 
osób, w tym 7 nazwisk osób należących do przeciwnego obozu politycznego, by
łych i obecnych członków zarządu.35 Nazwiska au torów  Listu otw artego  były na 
tej drugiej liście.

W yeliminowanie aktywnych przedstawicieli lew icy z kierownictwa oddziału 
PTPOW zbiegło się w czasie z wysuniętą przez działaczy mińskich koncepcją 
stworzenia jednej wielkiej organizacji. To samo walne zgrom adzenie przyjęło 
bowiem  uchwałę, iż:

[:] „dążyć n a leży  usilnie do  stw orzen ia  jednej organizacji polskiej, k tó ra  by  objęła w szy 
stk ich  w ygnańców  Polaków  zam ieszkałych w  ziemi m ińskiej i k tó ra  by  w y tw o rzy ć  m ogła  d ro 
gą  pow szechnych  w yborów  Polską Radę N aczelną W ygnańczą".

Rada ta miała być uznana, za organ kierowniczy dla obu organizacji:CKO  
i PTPOW.36 Realizując uchwałę, działacze PTPOW doprowadzili do wyborów  
i powołania dzielnicowych rad wygnańczych. Pod koniec października 1917 r. 
zjazd delegatów dzielnicowych rad wygnańczych opow iedział się  w iększością  
głosów  za utworzeniem jednej polskiej Rady W ygnańczej. R ów nocześnie rada 
wygnańcza oddziału PTPOW w Mińsku wybrała 6 osób, które miały w ejść do 
projektowanej Rady Naczelnej.37 W kilka dni później podobną uchwałę przyjęła 
Rada Rejonowa CKO w  Mińsku i wybrała 12 swoich przedstawicieli. Polecono  
im, razem z szóstką delegatów z PTPOW, w ejść do Rady nowej organizacji, w y
brać organ wykonawczy, który przejąłby od dotychczasowych zarządów Rejonu 
Frontowego CKO i oddziału PTPOW wszystkie prowadzone przez nie placówki 
opiekuńcze.3 c

Dnia 2J\5  grudnia 1917 r. zjazd delegatów rad wygnańczych reprezentują
cych około 100 tys. Polaków z ziemi mińskiej i wileńskiej dokonał wyboru 18 
członków  Polskiej Rady Wygnańczej. Na pierwszym  posiedzeniu (odbytym  
10/23 grudnia) wybrano przewodniczącego Polskiej Rady W ygnańczej -  został 
nim prezes oddziału PTPOW W łodzimierz Kryński. Obok niego w  Radzie za
siedli: A. Chrzanowski, M ichał S. Kossakowski (pełnomocnik okręgu mińskiego  
CKO), Witold Poklewski-Koziełł, A dolf Świda, F. Hilchen, J. Frankowski, 
L. W itkowski, Puchalski, Skowroński, Mierzejewski, M ałecki.34 Powołano wtedy

35 Ibid., s. 43-44 .
36 „Dziennik M iński” nr 16, 20 I (2  II) 1418. List otwarty do Kom itetu G łów nego PTPO W  w  Pio

trogrodzie, s. 2.
*  Ibid.
34 AA N, CKO, 84. Uchwala Rady Rejonowej CKO w M ińsku z 2/15 XI 1417 (kopia), s. 65.
39Ibid  Protokół posiedzenia Rady Zjednoczonej Organizacji POW  w  dn. 10/23 XII 1417 r. s. 77.



też tymczasowy wydział wykonawczy zwany komitetem w ykonawczym , odpo
wiedzialny przed radą. W jego skład wchodzili: Kossakowski, Poklewski-Ko- 
ziełł, Chrzanowski, Skowroński i Winnicki. Przewodniczącym został Kossako
wski. W ydział rozpoczął prace, a na koniec grudnia 1917 r. planowano posiedze
nie rady, na którym miał on przedstawić projekty i szczegóły techniczne połącze
nia organizacji polskich w  Mińsku.40

Wprawdzie tendencje do zjednoczenia organizacji ratowniczych na Białorusi 
wyraźnie zarysowały się wśród mińskich działaczy PTPOW, ale głównymi reżyse
rami i wykonawcami całej tej akcji byli ludzie z CKO. Stworzenie Polskiej Rady 
Wygnańczej, w  której zasiadło dwa razy więcej przedstawicieli CKO aniżeli 
PTPOW, i oddanie przewodnictwa komitetu wykonawczego w  ręce pełnomocnika 
CKO M. Kossakowskiego oznaczało w  praktyce przejęcie przez Centralny Komitet 
Obywatelski kontroli nad całością poczynań w  zakresie spraw wygnańczych, tyle 
tylko, że pod nowym szyldem. O tym, że to CKO prowadziło tę grę, świadczy 
wyraźne zaangażowanie się w akcję zjednoczeniową samego pełnomocnika głów 
nego, Władysława Grabskiego, który w końcu 1917 r. przebywał w Mińsku. Trudno 
precyzyjnie określić czas jego pobytu w mieście; nadsyłana przez Grabskiego kore
spondencja do Zarządu Głównego CKO w  Piotrogrodzie świadczy, iż był on nie tyl
ko obserwatorem, ale i aktywnym uczestnikiem wydarzeń w  Mińsku. Grabski 
uważał, że połączone w jeden organ (Polską Radę Wygnańczą) instytucje ratowni
cze stworzą bodziec do podobnych działań np. w  Kijowie,Witebsku i Pskowie. 
W ten sposób -  jak pLsał -  „stworzone byłyby nasze placówki demokratyczne, do
stosowane do dzisiejszych wymagań, a odpowiednio z nami zespolone”.42 Uważał 
Grabski, że tworząc owe Rady Wygnańcze trzeba całkowicie zrezygnować z zasady 
podtrzymywanej w  CKO, że 1/3 członków Rady powinna pochodzić z kooptacji. 
Rady miały być wyłowione tylko drogą wyborów z dołu.43

W taki sposób miała zostać wyłoniona Polska Rada W ygnańcza w  Mińsku. 
Grabski pisał: „zostanie już wtedy zupełnie według reguły bolszew ickiej pow oła
ny zarząd od wygnańców”. Ale autorowi tych sformułowań chodziło jeszcze  
o coś innego, znacznie ważniejszego. Zjazd delegatów w  początkach grudnia 
(2 /15 grudnia 1917) miał służyć likwidacji CKO w  oczach władzy bolszewickiej, 
która dążyła do likwidacji jego struktur. Zamierzano to osiągnąć przez g łosow a
nie: otóż delegaci mieli także oddać swoje głosy i wybrać 5 członków  Zarządu

40 Ibid. W yciąg z protokołu posiedzenia Komitetu W ykonaw czego Rady z 22 XII (4 I) 
1917/1918, s. 78.

41 Ibid., W . Grabski do Zarządu Głównego CKO z M ińska (liez daty), s. 128.
12 Ibid., s. 129.
43Ib id .



Głównego CKO. Kandydatami byli: W ojciechowski, S. Korsak i F. Skąpski (obaj 
z PTPOW) oraz Kryński i Kossakowski z Mińska. Wybory miały pokazać, iż Za
rząd Główny sprawuje swój mandat z woli wyborców, wyrażonej w  demokraty
cznym głosowaniu, i jest uprawniony do otrzymywania pieniędzy od rządu. Pro
pozycja Grabskiego, by w Zarządzie głównym  zasiedli działacze PTPOW, tra
ktowana była jako akt lojalności wobec działaczy z Mińska popierających zjed
noczenie. Równocześnie nie ukrywał Grabski następujących planów: po zjedno
czeniu się PTPOW i CKO w jedną organizację, CKO przeniesie się  do Mińska 
i w eźm ie w  swoje ręce sprawę powrotu uchodźców do kraju; PTPOW i jego  
działacze zostaną w Piotrogrodzie i będą zabiegać o pieniądze na tę akcję. Cel 
został wyraźnie określony: „podzielimy się nie wygnańcami, a robotą”.44 Reali
zacja tego planu wymagała jednak ostrożności, pozyskania poparcia działaczy  
PTPOW z centrali. Grabski obawiał się ponadto przeciwdziałań ze strony A le
ksandra Lednickiego i kierowanej przez niego Rady Zjazdów Polskich Organiza
cji Pomocy Ofiarom W ojny.4"

Aktywność Grabskiego doprowadziła do powołania jeszcze jednej nowej 
placówki polskiej w  Mińsku, wspólnej nie tylko dla instytucji ratowniczych, ale 
wszystkich innych organizacji w  tym mieście. Jeszcze przed formalnym ukonsty
tuowaniem się Polskiej Rady W ygnańczej, przyszli członkow ie zorganizowali 20  
listopada/3 grudnia 1917 r. naradę, na którą zaprosili przedstawicieli innych or
ganizacji reprezentujących zrzeszenia zawodowe i pracownicze.Tematem obrad 
były kwestie związane z problemami, przed którymi wkrótce stanąć mogły pol
skie organizacje. Chodziło o powrót uchodźców do kraju, a przewidywano słusz
nie, że naturalne drogi powrotu wygnańców prowadzić będą przez front zachodni 
czyli M ińszczyznę. Należało przygotować się do tego: gromadzić artykuły żyw 
nościow e, środki transportu i pomocy sanitarnej, przystąpić też do stopniowego  
rozrzedzania w ielkiego już skupiska wygnańców na tym froncie przez częściow e  
przemieszczanie ich na drugą stronę kordonu. D o realizacji tych zadań postano
w iono powołać Główną Radę Polską dla powrotu do kraju przez front zachodni. 
Rada naczelna tej instytucji liczyła 18 członków.46 Wybrano też komitet w yko

44 Ibid. W. Grabski do Zarządu Głównego z M ińska, 23 XI/6 XII 1417, s. 132-133.
45Ibid., s. 133. W  końcu listopada 1917 r. zebrał się  Zarząd G łów ny CKO i, ogólnie rzecz biorąc, 

udzielił do pewnego stopnia poparcia koncepcjom  pełnom ocnika głów nego. Przestrzegał jednak 
przed pochopnymi działaniam i, w skazywał na trudności i zdecydow ał np. w  spraw ie rozm ów 
z PTPOW  czekać do powrotu Grabskiego do Piotrogrodu. Ibid. Zarząd G łów ny do W. Grabskiego 

(bez daty), s. 135-136.
46 W  jej składzie znaleźli się delegaci w ygnańców zarejestrow anych w Sekcji Sanitarno-Zyw no- 
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nawczy w  liczbie 7 osób; znaleźli się w  nim Kryński, Kossakowski, Grabski, 
Chrzanowski, Swida, Jan Baryła, Feliks Hilchen.47 Komitet miał w  porozumieniu 
z organizacjami niepolskimi stworzyć w  Mińsku organ z „atrybucjami rządowy
mi” dla spraw powrotu przez front zachodni. Zamierzano też zwrócić się do 
m iejscowych i centralnych władz z żądaniami: natychmiastowego uznania prawa 
powrotu dla skupionych w rejonie frontu grup wygnańców, by zrobić m iejsce dla 
napływających ze wschodu, także natychmiastowego wydania środków pienięż
nych, zabezpieczenia transportu, żyw ności, środków sanitarnych itp. oraz w łą
czenia do delegacji, która będzie prowadziła rokowania pokojowe, przedstawi
cieli w ygnańców .48 Plany i zamierzenia były bardzo ambitne i dalekosiężne, przy 
czym  Grabski nie ukrywał, że wprawdzie Rada Powrotu do kraju „nie jest for
malnie związana z CKO, ale de facto będzie to CKO”.44 Udało się porozumieć z 
organizacjami niepolskimi: 24 listopada/ 7 grudnia 1917 r. w  lokalu oddziału 
PTPOW w  Mińsku zebrali się przedstawiciele organizacji białoruskich, lite
wskich, żydowskich. Powołali oni tzw. Centralny Zjednoczony Komitet 
Uchodźczy dla powrotu do kraju przez front zachodni.50 Czy powstała w  Mińsku 
nowa polska instytucja podjęła działalność? Sam Grabski jako członek Rady Po
wrotu zamierzał przedostać się przez linię frontu i pertraktować z władzami w oj
skowym i na temat przepuszczenia uchodźców za kordon.51 W ładze bolszew ickie  
urzędowo nie uznały Komitetu w międzynarodowym składzie, jakkolwiek przed
staw iciele m iejscowych organów, np. Komitetu W ojskowo-Rewolucyjnego, 
utrzymywali z jego reprezentantami poprawne stosunki.52 Na prośbę członków  
Komitetu został nawet wysłany do Lwa Trockiego telegram, w  którym proszono 
o zgodę na wysłanie do Brześcia na rozmowy pokojowe dwóch „ekspertów”

Związków  W ojskow ych Polaków, Zrzeszenia Pracowników Polskich Związku Ziem skiego, S to
w arzyszenia Lekarskiego, Związku Kolejarzy, Związku Polaków D rogow ców  przy arm iach II, III 
i X, Stowarzyszenia Nauczycieli i Związku Rzem ieślników. Ihid. Protokół, s. 125.

47 Ibid.
ĄtIbid.
49 Ibid. W. (Ira lis ki do Zarządu G łównego z  Mińska (bez daty), s. 128.
50 Byli to Kryński i Baryła oraz ze strony żydowskiej: Lipm an, D im ensztajn i Ohaim Lewin; ze 

strony litewskiej: Pij M iczulis i Edward M isewicz; ze strony białoruskiej Ludmiła Siwickaja i Na
um Kozicz. Ibid. Protokół I posiedzenia Centralnego Zjednoczonego Kom itetu W ygnańczego, 
s. 127.

51 Ibid. W . Grabski do Zarządu G łównego z Mińska (bez daty), s. 128.
52 Na przykład Stanisław  Berson, działacz SD KPiL, który na w niosek K om itetu W ojskow o- 
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spraw wygnańczych. W razie pozytywnej odpowiedzi pojechać m ieli Kryński i 
Baryła. Przystąpiono też do wydawania zaświadczeń (legitym acji) uchodźcom , 
które um ożliwić im miały przekraczanie linii frontu, ale w tym wypadku reakcja 
władz wojskowych była zdecydowana. Aresztowanie osób z takimi zaśw iadcze
niami spowodowało wycofanie się z tej akcji.'3

W ydawać by się m ogło, iż zaangażowanie tak wielu osób z PTPOW i CKO, 
w  tym sam ego Grabskiego, w stworzonej jednej silnej organizacji wygnańczej 
przyniosło niewątpliwy sukces. Powstała przecież Polska Rada W ygnańcza, 
a także Rada Powrotu do kraju; udało się w  ten sposób zachować zagrożone stru
ktury CKO. Wkrótce jednak okazało się, że ów  sukces był tylko pozorny, a ini
cjatywy zjednoczeniowe zostały storpedowane.

Przede wszystkim przeciwstawiły się zjednoczeniu z CKO władze PTPOW, 
czyli Komitet Główny w Piotrogrodzie. Kiedy członkow ie oddziału w  Mińsku 
podejmowali w  lipcu 1917 r. uchwałę o potrzebie stworzenia jednej polskiej or
ganizacji, nie uznali za konieczne poinformować o niej centrali. Oddział bowiem  
miał na tyle szeroką autonomię, że nie trzeba było o każdym porozumieniu 
z CKO powiadamiać Komitetu Głównego. Jednakże, kiedy zjazd delegatów po
wziął decyzję o połączeniu się ze strukturami CKO, to decyzja taka wykraczała 
poza zakres spraw wewnętrznych, wysuwała bowiem pytanie o potrzebę Istnienia 
oddziału. Komitet Główny został w ięc poinformowany. Reakcja była jednozna
czna: do Mińska wysłano telegram z żądaniem wstrzymania połączenia. Nastę
pnie przybył pełnomocnik główny PTPOW W ładysław Rawicz-Szczerba, który 
po rozmowach z działaczami oddziału wręczył im pisemny protest przeciwko 
uchwale o zjednoczeniu. Zarząd oddziału nic widział jednak m ożliw ości zmiany 
stanowiska.54 Rawicz-Szczerba wyjechał z Mińska, ale pozostawił w  m ieście 
członka Komitetu Głównego w  osobie Kazimierza Rożnowskiego, którego zada
niem stało się nie dopuścić do tego, by Polska Rada W ygnańcza i jej w ydział w y 
konawczy rozpoczął działalność. R ożnow ski jako sw ego  sojusznika pozyskał 
Heltmana, pełnom ocnika do spraw w ygnańczych Komisariatu P olsk iego, któ
ry w  listopadzie 1917 r. został powołany na stanow isko komisarza do spraw  
polskich w Mińsku. Komisariat miński, podobnie jak komisariaty w  innych
miastach, zajął określone m iejsce w  system ie radzieckiego aparatu pańslw o- 

55w ego.

raA A N ,C 'K O , 84. M. Kossakowski do Zarządu G łównego M ińska, 15/28X11 1417, s. 49.
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Dnia 29 grudnia 1917 r. (st. st.) Heltman najpierw osobiście, a następnie pi
sem nie interweniował w  sprawie zamierzonego od 1 stycznia 1918 r. połączenia. 
W piśm ie skierowanym do zarządu Oddziału, powołując się na decyzję Komisa
riatu Polskiego w  Piotrogrodzie w  sprawie reorganizacji instytucji ratowniczych, 
pytał, czy zarząd powstrzyma zjednoczenie z CKO, czy przyjmie na siebie roz
dzielanie funduszów pomiędzy poszczególne instytucje CKO, a tym samym od
powiedzialność za funkcjonowanie jego struktur i czy udzieli pom ocy technicz
nej przy organizacji wyborów do rad wygnańczych w edle koncepcji komisaria
tu.56 Oferta Heltmana była jasna: w  zamian za wycofanie się PTPOW w Mińsku 
ze zjednoczenia, funkcjonowanie nadal i przejęcie kontroli nad placówkami opie
kuńczymi CKO na tym terenie. Tego sam ego dnia zarząd oddziału udzielił odpo
w iedzi. Informowano Heltmana, że projekt połączenia PTPOW i CKO i stworze
nia Polskiej Rady Wygnańczej oznaczały tylko wyłonienie instytucji, która za
rządzałaby i dysponowała wszystkimi funduszami dostarczanymi przez rząd na 
akcję pom ocy wygnańcom. Projekt ten całkowicie jest zgodny z planem reorga
nizacji akcji ratowniczej, bo oddaje rozporządzenie funduszami w  ręce samych 
zainteresowanych wygnańców. Jeśli jednak Komisariat w  Mińsku jako przedsta
w iciel rządu zakaże działalności Polskiej Rady W ygnańczej, to zarząd nie podpo
rządkuje się jej komitetowi wykonawczemu i będzie nadal działał samodzielnie. 
Deklarowano także gotow ość do rozdziału funduszów wśród w ygnańców  będą
cych pod opieką CKO i ewentualną pomoc przy organizowaniu nowych rad w y
gnańczych.57 Oznaczało to, że oferta Heltmana nie została odrzucona.

Tego dnia również (wieczorem  29 XII) odbyło się  posiedzenie Polskiej Rady 
W ygnańczej, która, zdominowana przez działaczy CKO, podtrzymała decyzję
0 zjednoczeniu. W uchwale stwierdzano m.in., że Polska Rada Wygnańcza nie 
widzi m ożliw ości „zaniechania i zburzenia dokonanego już dużym nakładem 
pracy przy współudziale szerokich rzesz wygnańczych polskich dzieła zjedno
czenia |.„] i do cofnięcia się do przestarzałych i przy dzisiejszej swobodzie two
rzenia organizacji demokratycznych nieodpowiednich form bytowania w  dwóch 
starego przedrewolucyjnego typu organizacjach” .58 Co więcej -  Rada Wygnań
cza poleciła w ydziałowi wykonawczem u, aby z dniem 1 stycznia 1918 r. prze
niósł biura połączonej organizacji do nowego, obszerniejszego lokalu. Postano
w iono dokonać zmiany: biura oddziału PTPOW miały zostać przeniesione do lo

56 A A N, CKO , 8d. S. Heltman do zarządu oddziału m ińskiego PTPO W , 2d XII ld  17, s. 6d.
57 Ibid. Zarząd oddziału PTPOW  w  M ińsku do Komisarza d/s Polskich Okręgu Zachodniego
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kalu w  siedzibie Towarzystwa Dobroczynności, biuro połączonej organizacji 
zainstalowane zostałoby w  siedzibie PTPOW. Przedstawiciel Komitetu G łów ne
go PTPOW Kazimierz Rożnowski zaprotestował.54 Następnego dnia (30 grudnia) 
Heltman w  kategorycznym tonie oświadczył, iż lokal w  Towarzystwie Dobro
czynności został zarekwirowany na potrzeby wydziału spraw w ygnańczych K o
misariatu Polskiego w  Mińsku i wobec tego lokal ten nie m oże być zajęty. Ponie
waż zarząd oddziału do końca nie wyjaśnił sw ego stanowiska w obec połączenia  
się z CKO -  komisarz zalecił zarządowi, aby nie przenosił sw ych biur z dotych
czasow ego lokalu i nie zezw olił na oddanie tych pom ieszczeń jakiejkolwiek or
ganizacji czy instytucji.60 Zdecydowana postawa Heltmana sprawiła, że zarząd 
oddziału uznał, iż w  tej sytuacji należy zaniechać połączenia obu organizacji, aby 
nie narażać tak instytucji wygnańczych, jak i całej akcji ratowniczej.61 W tej sy 
tuacji, gdy działacze PTPOW z Mińska w ycofali swoje zdecydowane przedtem  
poparcie dla akcji zjednoczeniowej, na posiedzeniu komitetu w ykonaw czego  
Polskiej Rady Wygnańczej 1/14 stycznia 1918 r., po dyskusji, uznano że niem o
żliw e jest rozpoczęcie działalności i dlatego członkow ie komitetu złożyli na ręce 
przewodniczącego Rady W. Kryńskiego swoje mandaty.62

Winą za niepowodzenie akcji zjednoczeniowej obciążono w ładze PTPOW  
czyli Komitet Główny, a w Mińsku delegata centrali Kazimierza Rożnowskiego. 
On bowiem w początkach stycznia 1918 r. uznał za konieczne przejęcie ogólnego  
kierownictwa sprawami Towarzystwa w okręgu mińskim. Powołał się przy tym 
na udzielone mu pełnomocnictwa Komitetu G łównego. Dom agał się , aby w szel
kie sprawy prezes oddziału załatwiał przy jego bezpośrednim udziale i obecno
ści. Rożnowski zażądał też natychmiastowego zwołania posiedzenia zarządu. Po
siedzenie odbyło się dopiero 8/21 stycznia. Zebrani zakw estionow ali żądania 
Rożnowskiego, twierdząc, iż zarząd otrzymał mandaty od w alnego zebrania 
członków i tylko przed nim czuje się odpowiedzialny. D elegat Komitetu G łów 
nego może działać jedynie jako pośrednik między oddziałem a komisariatem. 
Następnego dnia, uznając działania Rożnowskiego za niew łaściw e, zarząd tele
graficznie poinformował o tym centralę i zarządał odwołania go z Mińska.65

59Ib id .
“  ΑΛΝ, CKO, 84. S. Heltman do zarządu oddziału PTPOW  w Mińsku, 30 XII 1917 (kopia), s. 70.
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Tym czasem  Rożnowski, jeszcze przed posiedzeniem  zarządu w ysła ł depeszę  
do Piotrogrodu z informacjami o przebiegu wydarzeń i odpow iednio je na
św ietlił. Dnia 10/23 stycznia 1918 r. centrala zaw iadom iła, że zm uszona jest 
przekazać całość spraw oddziału m ińskiego delegatow i Komitetu G łów nego, 
a w  związku z tym pełnom ocnictwa Kryńskiego (prezesa) i Iw aszkiew icza  
(skarbnika) w ygasły. N astępnego dnia odbyło się  połączone posiedzenie za
rządu, rady nadzorczej, delegatów  reprezentujących w ygnańców  i pracowni
ków biur oddziału. U chwalono protest przeciw ko postępowaniu Komitetu 
G łów nego, ale obawa przed konfliktem z w ładzam i bolszew ickim i w  Mińsku 
(ofiaram i jego  staliby się  w ygnańcy) skłoniła działaczy do ustąpienia i odda
nia kierownictwa oddziału w ręce R ożnow skiego.64 Dnia 13/26 stycznia prze
ją ł on oddział w  Mińsku. W łaściw ie rzecz biorąc, nie było to konieczne, gdyż 
zarząd oddziału w ycofa ł się  i zaniechał akcji zjednoczeniow ej. Gdy R ożno
w ski przejął oddział, dotychczasow i działacze opracowali i przygotow ali tekst 
protestu w  postaci Listu  o tw artego , który ukazał się  z nagłówkiem  informują
cym , że 19 stycznia (1 II) 1918 r. Kom itet G łów ny rozw iązał zarząd oddziału  
w  M ińsku.65

D laczego PTPOW przeciwstawił się  zjednoczeniu z CKO? Dla działaczy 
CKO odpow iedź na to pytanie nie nastręczała trudności. Najdobitniej wyraził to 
M. Kossakowski, pisząc w poufnym liście do W. Grabskiego, że „centrala 
PTPOW porozumiała się z Komisariatem i w  zamian za połknięcie CKO i przy
znanie nowych wyborów -  nadal istnieć będzie".66 Owo „połknięcie” Centralne
go Komitetu Obywatelskiego oznaczało np., że w  Mińsku oddział PTPOW przy
jął propozycję Komisariatu przejęcia kontroli nad Rejonem Frontowym CKO 
złożoną pod koniec grudnia 1917 r. Od tej pory preliminarze budżetowe, spra
wozdania itp. władze rejonu przesyłały do zarządu oddziału, skąd dopiero szły  do 
odpowiednich wydziałów Komisariatu. Kossakowski wprawdzie jako pełnom oc
nik CKO bronił się przed kontrolą PTPOW, zwłaszcza, że oddziałem w  Mińsku 
kierował Rożnowski, ale niewiele m ógł zrobić.67

Druga istotna kwestia -  to zgoda PTPOW na przeprowadzenie nowych w y
borów wśród uchodźców; wyborów według koncepcji i planów Komisariatu do

M Ibid.
65 W  proteście oskarżono Komitet Główny o brutalne bezprawie, całkowicie niepotrzebne, bo po wy
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Spraw Polskich. W początkach 1918 r. Komitet Główny PTPOW uznał, że w  no
wej sytuacji, tzn. agresywnego stosunku władz bolszew ickich do dawnych orga
nizacji ratowniczych, organa radzieckie będą musiały liczyć się z organizacjami 
wygnańców wyłonionym i w drodze powszechnych wyborów. Należy w ięc nie
zw łocznie powołać do życia nowe organizacje -  Polskie Rady W ygnańcze, które 
przejmą przedstawicielstwo i obronę interesów wszystkich w ygnańców  w obec  
nowych władz. Będą samodzielne i niezależne od jakichkolwiek organizacji ro
syjskich.

Koncepcja ta różniła się od tego, co usiłowano zrealizować na przełom ie 
1917/1918 r. w Mińsku. CKO przyznał prawo wyboru tylko tym uchodźcom, 
którzy korzystali z pomocy materialnej, tymczasem do głosu doszli robotnicy, 
żołnierze -  element znacznie radykalniejszy. PTPOW zdawało sobie z tego spra
wę. Powołanie Rad Wygnańczych nie oznaczało likwidacji jego struktur. Tow a
rzystwo i jego oddziały musiały pozostać w  Rosji jako prywatna organizacja. 
Wzajemny stosunek w  zakresie organizacji pom ocy Rady W ygnańcze miały 
określać w porozumieniu z oddziałami PTPOW.68

Równocześnie z koncepcją powołania Polskich Rad W ygnańczych na dro
dze demokratycznych wyborów wystąpił Komisariat Polski. Różnica m iędzy  
PTPOW a komisariatem w poglądach na charakter Rad jednak istniała. Towarzy
stwo chciało widzieć w nich samodzielne organizacje polskie; Komisariat chciał 
z nich uczynić polskie sekcje Ogólnorosyjskiego Związku W ygnańców. Zdając 
sobie sprawę, iż to Komisariat przeprowadzi te wybory, a PTPOW nie jest w  sta
nie przeciwstawić się i zorganizować własnych -  centrala Towarzystwa uznała, 
że nie należy uchylać się od głosowania organizowanego z inicjatywy władz bol
szewickich. Przeciwnie, w takich wyborach należy brać udział i to jak najczyn- 
niej, prowadząc agitację wyborczą pod hasłami zupełnej sam odzielności i nieza
leżności Polskich Rad W ygnańczych oraz ich bezpartyjności.64 Tak w ięc zgoda 
PTPOW na wybory organizowane przez komisariaty w  terenie nie oznaczała zu
pełnego podporządkowania się nowej władzy.

Nieudana próba zjednoczenia organizacji polskich w Mińsku spowodowała, 
że działacze CKO w początkach 1918 r. musieli liczyć się z realiami polityczny
mi w  daleko większym  stopniu niż dotychczas, tym bardziej że i powołana z ich 
inicjatywy Rada Powrotu do Kraju praktycznie nie prowadziła działalności. K os
sakowski rozważał nawet m ożliwość jej likwidacji, chociaż liczył, że być m oże 
komisariat w Mińsku po wprowadzeniu w  jej skład „zaufanego” Heltmana zgo-

M Ibid., 40. Okólnik Komitetu G łównego nr 114 z 10 I 1418, s. 514-520 .
69 Ibid., s. 520.



70dzi się na istnienie Rady Powrotu. Zmienił się również stosunek CKO do zapo
wiedzianych wyborów do Polskich Rad W ygnańczych. Nie zamierzano prze
szkadzać, a wręcz ułatwić przeprowadzenie wyborów. Kossakowski jako pełno
mocnik CKO zaręczał, iż „czeka z upragnieniem powstania nowej Rady Wy
gnańczej”, którą mógłby uznać za faktycznego reprezentanta uchodźców. Dekla
rował, że wów czas przekaże jej wszystkie instytucje i sprawy.71 Co więcej, fun
kcjonariusze i urzędnicy CKO powołali zrzeszenie zawodowe (na czele stanął 
W ładysław Olewiński) i zamierzali w  wyborach wystawić własną listę kandyda
tów. Sam Kossakowski w  razie zgłoszenia jego kandydatury zamierzał ubiegać 
się  o mandat w  Radzie W ygnańczej.72

Styczeń 1918 r. był okresem, w  którym wybory miały zostać przeprowadzo
ne w e wszystkich koloniach polskich w  Rosji, tak aby 1 lutego tr. delegaci Rad 
spotkali się  na zjeździe. Miał on w yłonić Radę Główną W ychodźstwa Polskie
go. ' Heltman torpedując inicjatywę zjednoczeniową w Mińsku, równocześnie 
w  początkach 1918 r. podpisał Instrukcję o  zasadach działania i wyborach do 
M ińskiej Rady W ygnańczej. Był to interesujący dokument chociażby z tego po
wodu, że przedstawiono w  nim najpierw zasady działania CKO i PTPOW  
w  przeszłości i poddano te organizacje krytyce, surowiej oceniając niedemokra
tyczny Centralny Komitet Obywatelski.74 W dalszej części Instrukcji komisariat 
Zachodniego Okręgu i Frontu ogłosił wybory w rejonie mińsko-wileńskim, które 
w yłonić miały Radę W ygnańczą tego rejonu. Ustalono, że delegaci do Rady zo
staną wybrani w  proporcji 1:1000 wyborców. Rejon m ińsko-wileński dzielił się 
na okręgi wyborcze: miński, wileńsko-borysowski, bobrujski, poleski, słucki 
i nieświeski.75 Prawo głosowania otrzymali w szyscy po ukończeniu 20 roku ży
cia, bez różnicy płci, którzy z takich czy innych powodów opuścili przed wojną 
lub w  czasie jej trwania miejsce stałego zamieszkania w  m iejscowościach znaj
dujących się po drugiej stronic kordonu wojennego i nie byli umieszczeni w  spi
sach wyborczych.76 Wyborami miała kierować rejonowa komisja wyborcza

70O baw y K ossakowskiego co do m ożliwości działania Rady brały się i stąd, że  w  Mińsku 
PTPO W  zam ierzało założyć w łasną centralną organizację powrotu do kraju. Ibid, s. 89. M. K ossa
kowski do W. Grabskiego, 6/19 I 1918, s. 87.

71 Ib id ., s. 85.
72 Ibid., s. 85 -86 .
73 Najdus: Lew ica polska..., s. 41.
74 AA N, C K O , 90. Instrukcja..., s. t -2 .
75 Określono dokładnie, jak ie oddziały i sekcje PTPOW  oraz instruktoriaty C K O  zostały przypi

sane do okręgów  w yborczych. Ibid., s. 4 -5 .
76 Ibid., s. 5.



w  składzie złożonym z przedstawicieli partii socjalistycznych (SDK PiL, PPS-Le- 
wica, PPS-Frakcja Rew.), Związku Robotników Polaków, wygnańców  i pracow
ników instytucji ratowniczych oraz Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Pracowni
ków Polskich. Komisji przewodniczyła osoba delegowana przez komisariat. 
Przewodniczącego dzielnicowej komisji wyborczej (o odpowiednim  składzie)

77mianowała komisja okręgowa. Podstawą spisów  wyborczych sporządzanych  
w każdej dzielnicy osobno były wykazy rejestracyjne PTPOW i CKO. Osoby  
mające prawo wybierania zgłaszały się do komisji, jeśli ich nazwiska nie figuro
wały w  rejestrach wyborczych. Głosowanie odbywało się na listę kandydatów, 
każda z nich musiała być podpisana przynajmniej przez 30 osób, przy czym  o so 
by kandydujące nie mogły podpisywać list. Wyborca m ógł podpisać w  okręgu 
tylko jedną listę. Na jednej liście mogło figurować 30 kandydatów. Kartka w y
borcza zawierać miała tylko numer listy. Dzień wyborów w yznaczał komisariat;

78lokale otwarte były od 9 rano do 9 wieczorem.
W Mińsku rejonowa komisja wyborcza zebrała się już 7/20 stycznia 1918 r. 

Posiedzenie zw ołał referent d/s organizacyjnych komisariatu Stanisław Zanie-
7 Q

wski (były członek zarządu oddziału PTPOW). Obecni byli Ludwik Czyż 
(SDKPiL), Edward Werczak (PPS-Lewica), Marceli W innicki (delegat wygnań
ców  przy zarządzie oddziału PTPOW), Tadeusz Osuchowski (przedstawiciel pra
cowników oddziału), W ładysław Olewiński (delegat pracowników zarządu Rejo
nu Frontowego CKO), Stefan Majewski oraz Stanisław Bielenia (z Towarzystwa 
Wzajemnej Pomocy Pracowników Polskich). Na posiedzeniu tym doszło do 
pewnych kontrowersji. Bielenia złożył deklarację, oświadczając, że obcy rząd 
[władze bolszewickie -  M. M.] nic może narzucać Polakom sw ych metod i spo
sobów  organizowania się, sprawa ta winna być pozostawiona do decyzji polskiej 
społeczności. Zażądał, aby do komisji wyborczej w eszli przedstawiciele innych 
zawodowych zrzeszeń polskich, np. Związku Pracowników Poczty i Telegrafu, 
Związku W ojskowych Polaków. Oświadczenie Bielenia (który jednak nie rezyg
nował z pracy w  komisji wyborczej) poparli Winnicki, O lewiński, Majewski 

80i Osuchowski. W dyskusji stanowiska komisariatu bronił Zaniewski, tłumacząc, 
że regulamin wyborczy wyklucza np. pow iększen ie składu kom isji. O p ozy
cjon iśc i w sk azyw ali, iż udział przed staw icie li partii p o lityczn ych  w  pra-

77 Ibid.
7t Ibid., s. 6 -7 .
” Ibid. Protokół z pierwszego posiedzenia rejonowej komisji wyborczej do M ińskiej Polskiej Ra

dy W ygnańczej 7/20 I 1418, s. 10. W arto tu dodać, iż trzeci były członek zarządu, W itold Falko
wski został referentem  wydziału ogólnego kom isariatu. Najdus: Lew ica po lska ..., s. 40.

80 ΛΛΝ, CKO , 40. Protokół..., s. 11.



each komisji jest niewłaściwy, tym bardziej że są to delegaci tylko partii socjali
stycznych. Burzliwość dyskusji spowodowała chyba, że Zaniewski zamknął po
siedzenie, wyznaczając termin następnego na 10/23 stycznia 1918.81 Drugie ze
branie rejonowej komisji wyborczej prawdopodobnie już się nie odbyło; podob
nie zresztą jak wybory do Rady W ygnańczej. Miasto zostało zajęte przez oddzia
ły  korpusu gen. Józefa Dowbora-M uśnickiego, a następnie okupowane przez 
wojska n iem ieck ie .82

Heltman został po wejściu N iem ców  w  marcu 1918 r. aresztowany i osadzo
ny w  obozie internowania w  Havelbergu, gdzie przebywał do listopada tr. Po
w rócił jednak do Mińska i działał tam w  następnych latach.83 Obawy CKO, że po 
wybraniu w  stolicy Białorusi Rady Wygnańczej -  Rejon Frontowy przestanie ist
nieć, okazały się przedwczesne. Dopiero 22 lipca 1918 r. ukazało się rozporzą
dzenie Komisariatu do Spraw Narodowościowych „O likwidacji polskich nacjo- 
nalistyczno-burżuazyjnych stowarzyszeń” -  podpisane zresztą przez Stanisława 
Pestkowskiego i Stanisława Bobińskiego. Rozporządzenie oznaczało likwidację 
Centralnego Komitetu Obywatelskiego i Rady Zjazdów Polskich Organizacji Po
m ocy Ofiarom Wojny. Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny nie zostało 
wym ienione w  dekrecie, ale i jego dni były policzone; przestało Istnieć na przeło
mie 1918/1919 r.84

RÉSUMÉ

Entre 1917 et 1918, deux associations polonaises actives en B iélorussie, la branche locale de 
l ’A ssociation Polonaise d 'A ide  aux V ictim es de la Guerre (PTPO W ) et celle du Com ité Centrale 
Civique (C K O ), ont tenté d ’unir leurs structures et de fonder une organisation unique appelée le 
Conseil Polonais pour les Expatriés. Elle devait porter une aide m atérielle aux 100 m ille expatriés 
polonais concentrés dans la région de M insk. L 'unification  de la PTOW  et du CKO devait en 
m êm e tem ps perm ettre d ’éviter la dissolution des structures et la ferm eture des sièges du CKO , 
considéré par les nouvelles autorités soviétiques com m e institution bourgeoise liée à l'ancien  ordre 
so c io -p o lit iq u e  e t qui m an ifes ta ien t à son  ég ard  une a ttitu d e  h o stile . La P T P O W , en tant

" Ib id ., s. 12.
“ Konflikt między Korpusem gen. D ow bora-M uśnickiego a władzami radzieckimi na Białorusi 

narastał od pew nego czasu, by w ybuchnąć w styczniu 1918 r. O ddziały polskie rozpoczęły akcję 
m ilitarną 12/25 1 1918 r.: sukcesy doprow adziły do zajęcia przez Korpus m.in. Bobrujska, a 20 II 
1918 r. M ińska. Na żądanie w ładz niem ieckich wojska polskie po kilku dniach opuściły jednak 
m iasto. Zob.: M. W rzosek: K onflikt korpusu generała D ow bora-M uśnickiego z w ładzą radziecką  
(listopad 1 4 1 7 - l u t y  1418), „Przegląd H istoryczny”, 1967, t. LV1II z. 4, s. 658-661 .

10 Słow nik  biograficzny..., t. 2, s. 502-503 .
** Najdus: Lew ica polska..., s. 111-112.



q u ’association, pouvait com pter, pendant un certain tem ps au m oins, sur une plus grande tolérance 
de la part des nouvelles autorités.

A la fin de 1417, on est arrivé  à créer à M insk le C onseil P o lonais pour les E xpatriés. Les 
activistes du CKO (W ładysław  Grabski, M ichał Kossakowski) tout com m e les chefs de la direction 
régionale de la PTPOW  (W łodzim ierz Kryński, A leksy C hrzanowski) se sont activem ent engagés 
dans l ’action d ’unification. Elle a été facilitée par de bonnes traditions de coopération de ces o rga
nismes d 'avan t 1417.

Pourtant, l’hostilité de l’institution relevant du gouvernem ent soviétique -  du Com m issariat 
aux affaires polonaises du district occidental, dirigé d 'a illeu rs par un Polonais, Stefan H eltm an -  
à l ’égard du nouvel organism e a em pêché le Conseil Polonais pour les Expatriés d 'ex ercer ses 
activ ités. Au début de 1418, le C om m issariat a proposé de créer, su ite  à des é lec tio n s, un au tre  
C onseil, organism e révolutionnaire structuré selon le m odèle des Conseils de D élégués Populaires. 
La proposition a été acceptée par le Com ité Central de la PTPOW  qui s 'e s t  opposé à l’unification 
de la délégation régionale de l’Association avec les structures du CKO. Cette décision a entraîné un 
conflit entre le Com ité Central et la délégation de la PTPO W  de M insk.


