
Joanna upi ska

W 1933 r. utworzono polski konsulat w Bombaju. By a to pierwsza polska pla-
cówka w Azji Po udniowej i Po udniowo-Wschodniej. Swym zasi giem obejmo-
wa a brytyjskie wówczas Indie, Malaje i Singapur. Pierwszym konsulem zosta  Eu-
geniusz Banasi ski. Jego zadaniem by a organizacja wymiany handlowej mi dzy 
Polsk  a Indiami. Nie bez znaczenia by a zapewne jego znajomo  problematyki 
Dalekiego Wschodu, mo e najlepsza w ród polskich dyplomatów1. 

Eugeniusz Banasi ski rozpocz  sw  przygod  z Orientem w 1903 r. Maj c sie-
demna cie lat, Banasi ski wzi  udzia  w prote cie przeciwko carskiemu zakazowi 
u ywania w szko ach j zyka polskiego. Los chcia , e przy apano go i wyrzucono ze 
szko y. W konsekwencji dosta  tzw. wilczy bilet, który praktycznie uniemo liwia  mu 
nauk  w zaborze rosyjskim. Dzi ki pomocy rodziny wyjecha  na studia do Szwajca-
rii, gdzie uko czy  studia na uniwersytecie we Fryburgu. Jego opiekunem naukowym 
by  profesor Ignacy Mo cicki, znakomity chemik i pó niejszy prezydent RP. 

I wojna wiatowa zasta a Banasi skiego w Rosji. Przysz y dyplomata wspó -
pracowa  z Naczelnym Polskim Komitetem Wojskowym, kierowanym przez W a-
dys awa Raczkiewicza. Rewolucyjna zawierucha rzuci a jednak Banasi skie-
go w przeciwnym kierunku � do dalekiej Mand urii2. W Harbinie zatrudni  si  
w ameryka skiej  rmie ubezpieczeniowej. Zorganizowa  tam tak e polsk  szko-

1 Katarzyna Maciaszek, Czerwony krzy  Banasi skich, �Wprost� 25 kwietnia 2004, nr 1117.
2 Ibidem. 



 podstawow , w której uczy  dzieci polskich uciekinierów matematyki i  zyki. 
W Mand urii pozna  swoj  przysz  on  Kir , Polk  urodzon  na Syberii. Tra a 
ona do Chin z transportem austriackich je ców wojennych, ewakuowanych w oba-
wie przed bolszewikami.

Banasi ski nie zamierza  tkwi  w Chinach. Gdy tylko sytuacja si  ustabilizo-
wa a, nawi za  kontakt z krajem. Polecono mu przedosta  si  do Japonii, gdzie 
mia  pomóc w zorganizowaniu polskiej ambasady. Znalaz  si  tam w 1923 r. ra-
zem z Kir , któr  po lubi  w Harbinie. W tamtym okresie napisa  studium poli-
tyczno-ekonomiczne o Japonii i Mand urii, które zosta o wydane w Polsce przez 
Instytut Wschodni, co przynios o mu zas u on  opini  znawcy Dalekiego Wscho-
du. Po powrocie do kraju Banasi ski napisa  kilka prac po wi conych zagadnie-
niom gospodarczym Azji, zyska  te  miano eksperta w dziedzinie polskiej poli-
tyki na Dalekim Wschodzie. Nic zatem dziwnego, e gdy w 1933 r. przyst piono 
do organizowania polskiego konsulatu w Bombaju, stanowisko szefa tej placówki 
zaproponowano w a nie jemu.

Nowy konsul musia  zorganizowa  placówk  praktycznie z niczego. Po przy-
je dzie na placówk  Banasi ski raportowa  w li cie do Ministerstwa Spraw Za-
granicznych w Warszawie: Po kilkudniowym pobycie i nawi zaniu o cjalnych 
kontaktów zmuszony by em, aby unikn  wra enia czego  niepowa nego, do uru-
chomienia prowizorycznego biura. W zwi zku z tym nasun a si  konieczno  wy-
naj cia lokalu i mebli, przeprowadzenia w biurze drobnych inwestycji, zwi zanych 
z dzia alno ci  konsulatu. Wkrótce jednak sytuacja polskiej placówki zacz a si  
poprawia . Dzie  ka dy � pisa  � przynosi co  nowego. ycie wci ga coraz sze-
rzej importowe sfery indyjskie w nasz eksport. Handel indyjsko-polski za 1935 r. 
wzmóg  si  o przesz o dwa miliony z otych3.

Warto  wymiany handlowej pomi dzy Polsk  a Indiami tu  przed II wojn  
wiatow  oscylowa a pomi dzy 1,5 a 5,8 mln dolarów rocznie, przy czym domi-

nowa  import do Polski, która sprowadza a z Indii g ównie bawe n , jut , skóry, 
nasiona i przyprawy, za  eksportowa a produkty metalowe i drewno4. 

Wybuch II wojny wiatowej i upadek Polski zahamowa  pomy lny rozwój sto-
sunków polsko-indyjskich. Banasi scy nie mieli dok d wraca . Na szcz cie rz d 
brytyjski zgodzi  si  na funkcjonowanie polskiej placówki w Bombaju. Jej utrzy-
manie by o jednak bardzo trudne, gdy  brakowa o pieni dzy. Niejasny by  te  cel 
dalszego istnienia konsulatu. 

W 1941 r. zacz y dociera  do Indii informacje o tworz cej si  w ZSRR pol-
skiej armii genera a W adys awa Andersa. Chocia  Stalin obieca  pomóc w sfor-

3 Ibidem.
4 Ma y Rocznik Statystyczny 1939, s. 166�167; UN Directory of International Trade, Statistical 

Papers, vol. IV, nr 1, s. 266�267.



mowaniu, uzbrojeniu i wyekwipowaniu wojska, sko czy o si  na deklaracjach. 
Konieczne by o przekazanie niezb dnego wyposa enia z magazynów armii Impe-
rium Brytyjskiego. Najbli sze takie magazyny znajdowa y si  w a nie w Indiach. 
Dzi ki temu polska placówka w Indiach sta a si  niezb dna dla armii Andersa. Za-
cz to organizowa  pomoc. Uczestnicy transportów do ZSRR informowali polskie 
w adze w Indiach o braku elementarnych rzeczy dla tworz cej si  armii, o t umach 
koczuj cych kobiet i dzieci. Banasi scy aktywnie zaanga owali si  w pomoc roda-
kom. Zorganizowali w Bombaju placówk  Polskiego Czerwonego Krzy a, której 
celem by o niesienie pomocy polskim sierotom. Kira Banasi ska pisze w swych 
wspomnieniach, jak z ogromnym trudem uda o im si  stworzy  kilka obozów dla 
polskich sierot, w których dzia a y szko y i internaty. Opisuje, jak wynaj li z m -
em kilka willi w nadmorskiej dzielnicy Bombaju. Pieni dze na te cele uda o im 

si  pozyska  od polskiego rz du w Londynie, który by wesprze  uchod ców, za-
ci gn  kredyty w Wielkiej Brytanii5.

Do pomocy Polakom wraz z Banasi skimi zaanga owa a si  tak e znana polska 
aktorka i piosenkarka Hanka Ordonówna. Organizowa a transporty samochodowe 
z ZSRR do Indii oraz zajmowa a si  polskimi dzie mi przebywaj cymi w Bom-
baju, ucz c je ta ca i piewu. Nawet gdy powa nie zachorowa a na gru lic , na-
dal stara a si  aktywnie dzia a 6.

Banasi scy po trzech latach wyczerpuj cej pracy w Indiach wyjechali w 1944 r. 
do Londynu. Po odzyskaniu niepodleg o ci Polska znalaz a si  w radzieckiej stre-
 e wp ywów. Konsul i jego ona nie chcieli wraca  do komunistycznej Polski. Po-
cz tkowo planowali za o y  w Londynie  rm  handluj c  z Indiami. W tym celu 
Banasi ska wróci a w 1946 r. do Bombaju. Niestety, inwestycja nie uda a si  i Ba-
nasi scy znale li si  w bardzo trudnej sytuacji  nansowej. 

Banasi ska wpad a na nowy pomys , tym razem postanowili otworzy  w Bom-
baju zak ad produkuj cy przybory szkolne. Firm  nazwano Kaybee Equipments. 
Z trudem rozkr cali interes, ale po pewnym czasie zacz li odnotowywa  nawet 
pewne sukcesy. Banasi scy na sta e osiedlili si  w Bombaju. Kira Banasi ska 
wspomina: W tamtym okresie mieszkali my w Juhu, w sza asie z li ci palmowych. 
W 1948 r. tajfun zniszczy  nasz �dom� i zbudowali my na jego miejsce egzotycz-
n , ale ca kiem komfortow  chatk  z bie c  wod , elektryczno ci , lodówk  i ku-
chenk  gazow . Nasza osobliwa rodzina, oprócz nas, sk ada a si  z dwóch psów, 
czterech kotów, mangusty, kilku kaczek i przyb kanej g si. (�) Mój m  Euge-
niusz by  typowym intelektualist  , wietnie pisa , mia  pe no nowych pomys ów, 
idei, które by y raczej abstrakcyjne. Bardzo du o czyta , interesowa  si  g ównie 

5 G. Verghese, One life, many roles, �Femina� 23 stycznia 1993, s. 55.
6 Helena Cho yk, Opiekunka �tu aczych dzieci�, �Go  Niedzielny� wrzesie  2001; [@:] www.
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historycznymi, politycznymi i ekonomicznymi aspektami krajów, w których prze-
bywa . Ale niestety nie by  dobry w praktycznych dziedzinach ycia. St d podzia  
w naszej fabryce Kaybee wygl da  w ten sposób, e ja zajmowa am si  nadzorem 
nad fabryk , a on korespondencj  i rachunkami 7.

We wczesnych latach 60. Banasi ska zosta a korespondentk  Radia Wolna Eu-
ropa w Indiach. Pod nazwiskiem Barbara Kluczy ska przygotowywa a dla radia 
krótkie reporta e. Pisa a o kulturze i obyczajach indyjskich oraz o Polakach miesz-
kaj cych w Indiach. 

Po mierci Banasi skiego w 1964 r. ich  rma popad a w tarapaty i Kira mu-
sia a j  sprzeda . Nowi w a ciciele, hinduska rodzina Sequeirów, zaproponowali 
jej wspó prac  w zarz dzaniu  rm  i sta  pensj . Po kilkudziesi ciu latach sp -
dzonych w Bombaju Kira Banasi ska sta a si  osob  znan  i cenion  w tamtejszej 
elicie. Za zas ugi w 1990 r. zosta a uhonorowana orderem Polonia Restituta � jed-
nym z najwa niejszych odznacze  polskich. Zmar a 25 maja 2002 r., maj c 103 
lata. Pochowano j  obok m a w ukochanym Bombaju8.

W latach 1942�1948 w sta ych o rodkach na terenie Indii znalaz o schronienie 
ponad sze  tys. uchod ców polskich, w ród których wi kszo  stanowi y dzieci9. 
Dwa najwi ksze osiedla znajdowa y si  w wiosce Valivade niedaleko miasta Kol-
hapur (Maharasztra) oraz w Balachadi, wsi oddalonej o 25 km od Jamnagaru (Gu-
d arat). Oprócz tych o rodków organizowano uzdrowiska i szko y w takich miej-
scowo ciach, jak Panchgani czy Mont Abu. 

W 1941 r. dziesi tki tysi cy Polaków na mocy uk adu Sikorski�Majski wy-
puszczonych z sowieckich agrów wyruszy o, aby przy czy  si  do nowo two-
rzonej przez genera a Andersa armii polskiej. W lad za nimi pod y y, o czym 
rzadko si  dzi  pami ta, wyg odnia e i schorowane grupki polskich kobiet i dzie-
ci. Stefan K oskowski, kilkuletni wówczas ch opiec, wspomina: Pami tam jak 
podró owali my wszelkimi rodzajami transportu � p yn li my kajakami po rze-
kach, maszerowali my, jechali my poci gami, a czasem i wozami, kiedy ju  nie 
dali my rady i  dalej. Ojciec zmar  podczas tej podró y. Kiedy dotarli my do po-
udniowych granic Rosji, odkryli my, e nie mamy ju  nic do jedzenia. Z nadzie-

j , e uda nam si  cokolwiek zarobi , zacz li my pracowa  na plantacjach bawe -

7 G. Verghese, op.cit., s. 57.
8 K. Maciaszek, op.cit.
9 Wies aw Stypu a, W drodze do Balachadi i Valivade, [w:] Tu acze dzieci, praca zbiorowa Fun-

dacji Archiwum Fotogra czne Tu aczy, Warszawa 1995, s. 86.



ny, ale nadal byli my g odni. Ostatecznie moja matka opu ci a mojego m odszego 
brata, siostr  i mnie w polskim sieroci cu i wyruszy a, by przy czy  si  do armii. 
Mój brat zmar  w tamtym sieroci cu. Wkrótce zostali my przeniesieni do wi ksze-
go sieroci ca, gdzie do czy y do nas inne dzieci. W ród nich by  Franciszek He-
rzog i jego brat Tadeusz10.

Dzieci i kobiety by y przenoszone kolejno z Aktjubi ska (Kazachstan), przez 
Taszkent (Uzbekistan), Aszchabad (Turkmenistan), Maszhad (Iran), a  do Bom-
baju w Indiach. Franciszek Herzog pisze: Podró  z Maszhadu do indyjskiej gra-
nicy trwa a 6 dni. 10 marca wkroczyli my do kraju, który przez 6 lat mia  zosta  
naszym schronieniem. W przygranicznym mie cie Nok�Kundi czeka  na nas spe-
cjalny poci g, który mia  nas zabra  do Bombaju. Nast pnego dnia w Quettcie 
przywitali nas Kira Banasi ska, ona polskiego konsula generalnego, oraz prze-
wodnicz cy Polskiego Czerwonego Krzy a. Na peronie zgromadzi  si  t um ludzi 
(Europejczyków i Indusów), aby powita  nas na indyjskiej ziemi. Podarowali nam 
cukierki, owoce i orze wiaj ce napoje. Nasz poci g zatrzymywa  si  na wielu sta-
cjach, gdzie witano nas podobnie jak w Quettcie. My tak e chcieli my co  da  z sie-
bie, wi c piewali my. To mog o by  prawdopodobnie w Delhi, gdzie kazano nam 
za piewa  angielski hymn narodowy. Uczyli my si  s ów, nie znaj c ich znacze-
nia, a nasza wymowa pozostawia a wiele do yczenia. Jestem pewny, e zamiast 
�Bo e, chro  króla�, piewali my �Bo e, ogól króla�11. Nie dziwi  si  wi c teraz, 
gdy przypominam sobie u miech na twarzy witaj cych nas osób12.

W ko cu jesieni  1942 r. dwie grupy kobiet i dzieci dotar y do Polskiego Obozu 
dla Dzieci znajduj cego si  w Balachadi, niedaleko Jamnagaru (Gud arat). Obóz 
ten zosta  zbudowany przez rz d indyjski. Pomieszczenia szkolne ufundowa  maha-
rad a Nawanagaru, Jam Saheb. W obozie znalaz o schronienie oko o 600 polskich 
dzieci, w wieku od 3 do 15 lat. Wi kszo  z nich by a sierotami, niektórzy mieli 
ojców s u cych w armii Andersa, nieliczni byli z matkami. Dzieci mia y w obo-
zie dobre warunki, wystarczaj co jedzenia, mog y w ko cu si  bawi . Jednak la-
dy wojny zosta y g boko wyryte w ich pami ci. Jeden z pracowników tego obozu 
wspomina: Dzieci, pomimo ob to ci jedzenia w obozie, nadal pami ta y o trudnych 
chwilach z okresu wojny, kiedy to cz sto g odowa y. Nawet teraz, b d c w bezpiecz-
nym miejscu, obawia y si , e rano zabraknie im jedzenia. Cz sto apali my ich na 
podkradaniu chleba i owoców, które chowa y pod poduszk 13. Dla wielu dzieci po 

10 Anuradha Bhattacharjee, A trip to remember, �Newsletter from Poland�, Polish Embassy in 
New Delhi, November 2003, s. 6.

11 �God shave the King� zamiast �God save the King�.
12 Anuradha Bhattacharjee, op.cit., s. 7.
13 The Polish settlements in India, � The General Lang tt Story�, [@:] http://www.immi.gov.au/

media/publications/refugee/lang tt/lang tt24.htm#THEpolish, dost p: 18.08.2008.



tak przykrych do wiadczeniach wojennych kradzie  sta a si  spraw  przetrwania, 
dlatego te  opiekunowie z obozu w Balachadi mieli trudne zadanie, aby je tego od-
uczy . Nie wystarczy o zapewni  im jedzenie czy godziwe warunki do ycia, ale 
przede wszystkim nale a o da  poczucie bezpiecze stwa. Aby to osi gn , ka da 
grupa dzieci mia a doros ego opiekuna, g ównie kobiet , która si  nimi zajmowa a. 
Poza tym starano si  wpaja  dzieciom chrze cija skie i polskie warto ci.

Po dwóch latach wi kszo  mieszka ców obozu w Balachadi przeniesiono do 
wi kszego obozu w Valivade, w po udniowych Indiach, niedaleko Kolhapur (Ma-
harasztra). Na miejscu przebywa o ju  od 3500 do 4000 Polaków, równie  kobiet 
i dzieci. Osiedle to za o ono dzi ki wsparciu rz du indyjskiego oraz Delegatury 
Ministerstwa Pracy i Opieki Spo ecznej polskiego rz du w Londynie. Now  gru-
p  Polaków przywitano 11 czerwca 1943 r. Zadaniem pracowników osiedla by o 
zapewnienie polskim uchod com dogodnych warunków do ycia na ziemi indyj-
skiej14.

Przez nast pnych kilka lat mieszka cy Valivade tworzyli pr nie rozwijaj c  
si  spo eczno . Rz dy identycznych baraków o kamiennych cianach, udekoro-
wanych matami i przykrytych ka owymi dachami, zmieniono na domki jak z ob-
razka, otoczone kwiatowymi ogrodami, bananowcami, ze cianami poro ni tymi 
bluszczem, który oddziela  pomieszczenia mieszkalne od ulic. Pod ogi z ziemi przy-
kryto tkanymi matami, a w oknach zawieszono zas ony, które zapewnia y zarów-
no prywatno , jak i indywidualno  anonimowym rodzinom yj cym w osiedlu. 
Wi kszo  rodzin posiada a dwa pokoje i kuchenk , gdzie przygotowywano po-
si ki z zapasów, które mo na by o kupi  na miejscowym bazarze. Niektórzy doro-
li znale li w obozie zatrudnienie. Polakom zezwolono na prac  w administracji, 

w s u bie zdrowia, w szko ach oraz w innych instytucjach potrzebnych dla osiedla. 
Urszula Paszkowska, która podczas pobytu w Valivade sko czy a szko  redni  
i otrzyma a w Czerwonym Krzy u dyplom piel gniarski, wspomina: Mieli my bar-
dzo dobre warunki materialne. Wszyscy byli nakarmieni. Dostawali my pieni dze, 
za co sami mogli my kupi  sobie jedzenie. Moja matka pracowa a jako nauczyciel-
ka, wi c nasze dochody by y podwójne, co w zupe no ci wystarcza o na nasze po-
trzeby. W centrum osiedla znajdowa y si  sklepy, które by y dobrze zaopatrzone, 
zaraz za obozem znajdowa  si  rynek, na którym mo na by o kupi  wie e owoce 
i warzywa, mogli my te  je dzi  do Kolhapur, gdzie zaopatrywali my si  w to, cze-
go brakowa o nam w obozie. Zaanga owa am si  w akcj  �Dziewcz t Przewodni-
czek�, które organizowa y wspólne zwiedzanie i wycieczki. W naszym osiedlu by o 
niewielu starszych ch opców, poniewa  wi kszo  po przekroczeniu 17 lat by a za-
bierana do obozu kadetów w Palestynie15.

14 Wie ci z Valivade, �Polak w Indiach� 15 IX�1 X 1944, nr 18�19.
15 The Polish settlements in India�



Pozostali doro li udzielali si  jako wolontariusze w szko ach, przy prowadze-
niu ró nych kursów, w szpitalach itd. Jednak ich ycie by o du o trudniejsze ni  
tych osób, które mia y prac . Opisywa a je Wies awa Paszkiewicz, wówczas na-
stolatka, nale ca do tej mniej uprzywilejowanej grupy: Nasz zasi ek wynosi  40 
rupii miesi cznie, co wystarcza o na jedzenie i ubrania. Moja matka nie pracowa-
a w obozie, wi c nie sta  nas by o na chodzenie do kina. Je li chcia am jecha  

na obóz harcerski, musia am p aci . Nie atwe by o ycie, je li nie mia o si  dodat-
kowych pieni dzy, naprawd  poni aj ce, dlatego pomaga am m odszym dzieciom 
w odrabianiu prac domowych i za to dostawa am niewielkie pieni dze16.

Pomimo tych ró nic funkcjonowanie polskiego osiedla w Valivade trzeba oce-
ni  bardzo pozytywnie. Valivade wyró nia o si  energi , organizacj , osi gni -
ciami i harmoni . Ka dy blok baraków mia  kierownika, który reprezentowa  in-
teresy jego mieszka ców w jednej z pi ciu regionalnych rad administruj cych 
ca  spo eczno ci  Valivade. Ka da taka rada sk ada a si  z zast pcy kierownika, 
funkcjonariusza zdrowia oraz dyrektora s u b porz dkowych i po arniczych, któ-
ry odpowiada  przed kierownikiem regionalnym, a ten z kolei podlega  kierowni-
kowi osiedla w administracji g ównej. Kierownik osiedla reprezentowa  obóz na 
zewn trz i mia  za zadanie wspó pracowa  z urz dnikami brytyjskimi. Centralna 
administracja sk ada a si  z kilku departamentów, zajmuj cych si   nansami i za-
opatrzeniem, budownictwem i in ynieri , kultur  i edukacj , sta  i ochotnicz  
s u b  stra ack , bezpiecze stwem, us ugami pocztowymi, rejestracj , edukacj  
 zyczn  i zdrowiem. 

Bardzo szybko osiedle zamieni o si  w t tni ce ycie miasteczko z budynkami 
administracyjnymi, sta  �Kronik  Osiedlow �, ko cio em, szpitalem, sieroci cem, 
teatrem i spó dzielni , która zorganizowa a zak ad fryzjerski oraz zak ady pracy, 
gdzie wytwarzano ubrania, maty, lalki, ró ne wyroby r kodzielnicze i reperowa-
no buty. W Valivade by a tak e osiedlowa kantyna i restauracja. Dzia a  tam na-
wet markowy sklep obuwniczy Bata. Bogdan Harbuz tak to podsumowuje: Ca y 
system opiera  si  na idealizmie i patriotyzmie. Za po rednictwem specjalnych ko-
munikatów i naszej w asnej gazety na bie co otrzymywali my wiadomo ci o tym, 
co dzia o si  na frontach wojennych. W jednej z pi ciu bibliotek � centrów kultu-
rowych mogli my s ucha  audycji radiowych BBC, które by y transmitowane po 
polsku. M odzi ludzie mogli tam te  gra  w szachy, karty i inne gry. Mieli my tak e 
chóry. Administracja centralna organizowa a du e koncerty, na które przychodzi-
li wszyscy mieszka cy obozu. Mieli my kino prowadzone przez Indusa. Nasz obóz 
by  jak ma e miasto. Pi  tysi cy Polaków. Ma a Polska w Indiach17.

16 Ibidem.
17 Ibidem.



G ównym celem samorz du Valivade i tamtejszych organizacji by o zapewnie-
nie m odym Polakom wykszta cenia i niezb dnych umiej tno ci, które mia y si  
im przyda  w odbudowie powojennej Polski. Dlatego te  szczególn  wag  przy-
k adano do edukacji. Do lutego 1946 r. w Valivade istnia y trzy przedszkola, czte-
ry szko y podstawowe, zatrudniaj ce 100 nauczycieli i kszta c ce 1977 uczniów18. 
Funkcjonowa y one pod kierownictwem szkolnego inspektora, który wspó praco-
wa  z Delegatur  Ministerstwa Edukacji i Wierze  Religijnych w Bombaju (Lega-
tion of the Ministry of Education and Religious Belief). W szko ach uczono wed ug 
przedwojennych programów z Polski. Nauka by a obowi zkowa dla wszystkich 
zdrowych dzieci. Szko y rednie by y podzielone na kilka kategorii: szko  po-
wszechn  dla doros ych I i II stopnia, gimnazjum i liceum ogólnokszta c ce, Szko  
Instruktorek Gospodarstwa Wiejskiego (wraz z ma ym gospodarstwem warzywni-
czo-handlowym), liceum pedagogiczne oraz gimnazjum kupieckie. Lekcje prowa-
dzono po polsku, ale po 1945 r., kiedy coraz ja niejszy stawa  si  fakt, e powrót 
do Polski b dzie niemo liwy, wprowadzono tak e j zyk angielski. By a to decy-
zja ze wszech miar s uszna. 

Oprócz tego w obozie bardzo pr nie dzia a  ruch harcerski. Piecz  nad nim 
sprawowali wydelegowani przez Komend  ZHP na Wschodzie dwaj wspania-
li instruktorzy � harcmistrz Bronis aw Pancewicz (�Samotny Wilk�) i harcmistrz 
Zdzis aw Peszkowski (�Ry �Zuch�). Dzi ki ich olbrzymiemu do wiadczeniu, za-
anga owaniu i pracowito ci oraz niezwykle wysokiemu osobistemu morale har-
cerstwo w Indiach prze ywa o wówczas rozkwit. Nale a o do niego 1500 dzieci 
zorganizowanych w siedmiu szczepach. W lipcu 1945 r. rozkazem Komendy ZHP 
na Wschodzie zosta a powo ana Indyjska Chor giew Harcerska, z siedzib  w Vali-
vade, a jej komendantem zosta  �Samotny Wilk�, jego zast pc  za  i jednocze nie 
opiekunem zuchów � �Ry -Zuch�19. Te i inne20 dokonania Polaków w Valivade 
budzi y szczery podziw i uznanie zarówno u w adz angielskich, jak i hinduskich. 
Osiedle w Valivade uwa ano za jedno z najlepiej zorganizowanych i najbardziej 
dynamicznych polskich o rodków uchod czych na wiecie21.

Odzyskanie niepodleg o ci przez Indie w 1947 r. oznacza o, e czas pobytu Pola-
ków w Valivade zbli a  si  ku ko cowi. Na mocy porozumie  Wielkiej Trójki w Te-
heranie (1943), Ja cie i Poczdamie (1945) Polska znalaz a si  w stre e wp ywów 

18 Wie ci z Valivade, �Polak w Indiach�, IV 1946.
19 Wies aw Stypu a, Na tropach �Samotnego Wilka� i �Rysia�Zucha�, [w:] Tu acze dzieci�, 

s. 114.
20 A by o ich naprawd  wiele. Oprócz wy ej wymienionych nie zapominano tak e o sporcie, np. 

dzia a y 24 dru yny sportowe szkolne oraz cztery pozaszkolne, które uczestniczy y w 29 o cjalnych 
rozgrywkach sportowych, zbudowano trzy g ówne boiska ogólnodost pne i dwana cie boisk przy-
szkolnych oraz zorganizowano wiele wycieczek krajoznawczych samochodowo-rowerowych.

21 Wies aw Stypu a, W krainie Marathów, [w:] Tu acze dzieci�, s. 101.



ZSRR. W 1946 r. do Valivade przybyli przedstawiciele nowego rz du w Polsce. Do 
tego czasu do ojczyzny wróci o oko o 500 osób. Oko o 3500 Polaków wyjecha o 
do Anglii, by do czy  do swych bliskich opuszczaj cych szeregi armii. Przedsta-
wiciele nowego polskiego rz du zostali przyj ci z wrogo ci . Wielu Polaków nie 
wyrazi o zgody na powrót do kraju. Dla znacz cej grupy ludzi ze wschodnich re-
gionów Polski przy czonych do ZSRR ich domy znalaz y si  w obcym pa stwie. 
Wierzyli oni, e po powrocie do kraju czeka ich niebezpiecze stwo. Ci, którzy od-
mówili powrotu, zostali pozbawieni obywatelstwa polskiego.

Po likwidacji ostatniego o rodka uchod czego Polacy rozjechali si  po ca ym 
wiecie, nie zanik y jednak mi dzy nimi wi zi zawi zane w Indiach. Utworzono 
wiatowe Stowarzyszenie Polaków z Indii, które obecnie liczy oko o 400 cz onków 

w kilku krajach. Co dwa lata Stowarzyszenie organizuje kongres. Jeden z ostatnich 
mia  miejsce w Gda sku w czerwcu 2002 r.

Nie zagin a te  pami  o tych, którzy zostali pochowani na cmentarzach w Kol-
hapurze i Jamnagarze. W latach 70. z inicjatywy kilku dzia aczy Towarzystwa Pol-
sko-Indyjskiego w Warszawie oraz wychowanków by ych osiedli polskich w In-
diach zosta y przeprowadzone prace ekshumacyjne polskich grobów rozrzuconych 
po ca ym Cmentarzu Kolhapurskim do wspólnej mogi y. Umieszczono na niej 
trójj zyczn  inskrypcj  w j zyku polskim, angielskim i marathi autorstwa Jerze-
go Krzysztonia: �Pami ci Polaków, którzy w drodze do Ojczyzny zmarli na Zie-
mi Indyjskiej 1944�1948�. Co roku w Dzie  Zaduszny przedstawiciele polskiego 
konsulatu w Bombaju odwiedzaj  cmentarz i zapalaj  znicze22. 

W Polsce pr nie dzia a grupa wychowanków z Balachadi, zrzeszona w Klu-
bie Jamnagarczyków. Podj a si  wielu wa nych inicjatyw, które mia y na celu za-
chowanie w pami ci tamtych wydarze , m.in. nawi zano kontakty ze wspó czesn  
spo eczno ci  indyjsk , odszukano i odrestaurowano groby uchod ców polskich 
zmar ych w Indiach, zorganizowano wypraw  cz onków Klubu do Indii, odszu-
kano pracowników hinduskich niegdy  pracuj cych w osiedlu oraz ufundowano 
tablic  pami tkow 23. 

Z wymienionych przedsi wzi  niew tpliwie najwi kszymi by y wyprawa do 
Indii w 1986 r. (nazwana w prasie indyjskiej podró  sentymentaln )24 oraz umiesz-
czenie w Balachadi tablicy pami tkowej zaprojektowanej i wykonanej w Polsce 
przez artyst  rze biarza z Gda ska Zygfryda Korpalskiego. Uroczysto  ods oni -

22 Wies aw Stypu a, Sentymentalna podró , [w:] Tu acze dzieci�, s. 121.
23 Celem dzia alno ci Klubu by o te  roztoczenie opieki nad miejscami zbiorowej pami ci o Po-

lakach zmar ych w Indiach, rozpropagowanie w kraju problematyki uchod stwa polskiego w Indiach 
z lat 1942�1948 oraz zbieranie fotogra i, pami tek i dokumentów z polskich osiedli w Indiach. (Wie-
s aw Stypu a, Podró  sentymentalna�, s. 121�127).

24 Ibidem.



cia, której strona indyjska nada a rang  znacz cego wydarzenia kulturalnego, od-
by a si  w kwietniu 1989 r. Wzi li w niej udzia  m.in. Kira Banasi ska oraz syn 
zmar ego maharad y ksi stwa Navanagaru Jam Saheb � junior. 

Pisz c o obozach polskich w Indiach, nie sposób nie wspomnie  o maharad y 
Jam Saheb Digvijay Singhji, który bardzo aktywnie zaanga owa  si  w pomoc 
polskim uchod com. 

Jam Saheb Digvijay Sinhji, maharad a Jam Saheb z Nawanagar, urodzi  si  
w 1895 r. w Sarodar, zmar  w 1966 r. w Bombaju. By  indyjskim dyplomat  i ma-
harad  pó nocno-zachodniego stanu Nawanagar (dobra ziemia), dzisiejszego 
Gud aratu. Kszta ci  si  w presti owych szko ach indyjskich i brytyjskich, pe ni  
tak e szereg honorowych funkcji w armii brytyjskiej. W lutym 1947 r. zosta  mia-
nowany genera em. Po mierci swego stryja Ranjitsinhji Vibhoji odziedziczy  po 
nim tytu  maharad y Nawanagar. Rz dzi  tym stanem do 15 lutego 1948 r., a na-
st pnie, ju  w niepodleg ych Indiach, pe ni  funkcje szefa administracji (Rajpra-
mukha) stanu Saurashtra (do pa dziernika 1956 r.). Do ko ca ycia zachowa  tytu  
maharad y. By  kanclerzem Izby Ksi t Indyjskich (1937�1944), wchodzi  z ra-
mienia Indii w sk ad Gabinetu Wojny Imperium Brytyjskiego oraz Rady Wojny 
na Pacy ku (1942�1945). By  jednym z pierwszych dyplomatów niepodleg ych 
Indii w ONZ. Pe ni  funkcj  sta ego przedstawiciela tego kraju w Zgromadzeniu 
Ogólnym (1948�1951) oraz przewodnicz cego Trybuna u Administracyjnego Na-
rodów Zjednoczonych (1950�1951). Uhonorowano go wieloma odznaczeniami in-
dyjskimi i brytyjskimi25.

Wed ug niektórych róde  jego sympatie do Polski wynikaj  z tego, i  w latach 
dwudziestych mieszka  wraz ze stryjem w Szwajcarii, gdzie pozna  bli ej pa stwa 
Paderewskich. Rozmowy i dyskusje na temat Polski zrobi y na m odym ksi ciu takie 
wra enie, e do ko ca ycia nie przesta  czynnie interesowa  si  jej losami26. Inne 
przekazy podaj , e podczas pe nienia funkcji cz onka Gabinetu Wojny Imperium 
Brytyjskiego pozna  Ignacego Paderewskiego, by ego polskiego premiera, który 
na jednym ze spotka  rz du brytyjskiego przedstawi  sytuacj  polskich uchod ców 
na terenie ZSRR i prosi  o pomoc w ich ewakuacji. Maharad a Jam Saheb zapro-
ponowa  Jamnagar jako miejsce schronienia dla ewakuowanych polskich dzieci. 

25 http://bdnr.pl/content/view/16/21, dost p: 18.08.2008.
26 Ibidem.



W adze brytyjskie wyrazi y zgod . Zdecydowano, e przedsi wzi cie to zostanie 
s nansowane dzi ki charytatywnym funduszom zebranym w Indiach27.

W ten sposób w 1942 r. w stanie Gud arat, w Balachadi ko o Jamnagaru, nieda-
leko letniej rezydencji maharad y powsta o osiedle mieszkaniowe, w którym mo-
g o y  oko o tysi ca osób. Osiedle to by o przeznaczone na pocz tku dla polskich 
dzieci, którym uda o si  wydosta  z terenu ZSRR razem z armi  Andersa. Maha-
rad a, oprócz osobistego wk adu  nansowego i w asnej pracy, nak oni  tak e Izb  
Ksi t Indyjskich, aby przyj a na siebie dobrowolne zobowi zanie utrzymania 
pi ciuset polskich dzieci do ko ca II wojny wiatowej. Niezale nie od swego za-
anga owania w budow  osiedla przez ca y okres jego funkcjonowania, wspiera  
skromn  kas  o rodka dodatkowymi darami pieni nymi.

W relacjach dzieci, które mia y okazj  mieszka  w osiedlu, najbardziej podkre-
lana jest jednak jego wielkoduszno , otwarto  dla polskich uchod ców, szczere 

zainteresowanie ich osobistymi problemami i rado ciami, go cinno , agodno , 
spontaniczno , du e zaanga owanie w ycie osiedla. Bra  udzia  we wszystkich 
wa nych uroczysto ciach, spacerowa  po osiedlowych uliczkach, zagl da  do blo-
ków dzieci i rozmawia  z nimi. ywo interesowa  si  tak e polsk  kultur . Ze 
wspomnie  mieszka ców polskiego osiedla wy ania si  nast puj ca sylwetka ma-
harad y: (�) z kolejnego wyjazdu przywióz  ze sob  z Londynu �Ch opów� Rey-
monta, przet umaczonych na j zyk angielski. Ksi k  t  zalicza  do swoich ulu-
bionych lektur. Bardzo podoba y mu si  te  nasze ta ce i stroje ludowe. Z wielkim 
zainteresowaniem ogl da  te  inscenizacje teatralne i innego rodzaju pokazy oraz 
zawody sportowe. Praktycznie nie opu ci  adnej premiery. Potra  szczerze ba-
wi  si  na jase kach, wzrusza  perypetiami �Kopciuszka�, jak i g boko przejmo-
wa  losem �Kordiana�. Zazwyczaj przed przedstawieniem prosi  o przet umacze-
nie tekstu lub o d u sze wprowadzenie. Reagowa  bardzo spontanicznie: widocznym 
wzruszeniem, miechem, oklaskami. By  naprawd  wdzi cznym widzem. Po spek-
taklu zaprasza  m odych widzów na uroczysty, wspólny podwieczorek, obdarowy-
wa  ich s odyczami. (�) Bardzo smutne by o po egnanie z maharad , po likwi-
dacji osiedla w 1946 roku. Na dworzec kolejowy przyjecha  osobi cie. egna  si  
ze wszystkimi doros ymi. Podchodzi  te  kolejno do poszczególnych grup dzieci. 
Ze starszymi rozmawia , m odsze g aska  lub przytula . Wida  by o, e rozstanie 
sprawia mu wielk  przykro . Wielce wzruszony, co chwil  wyciera  zwilgotnia e 
oczy. Mo e przeczuwa , e rozstajemy si  na zawsze. Taki to by  w a nie nasz pol-
sko-indyjski maharad a�28. 

Dla uczczenia jego szczytnej dzia alno ci imi  maharad y nosi Zespó  Szkó  
Ogólnokszta c cych �Bednarska� w Warszawie.

27 Anuradha Bhattacharjee, A trip to remember, op.cit., s. 11.
28 www.wikipedia.org/wiki/Jam_Saheb_Digvijay_Singji. 


