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Ilustracja 9. Armia Polska, powstała zgodnie z umową polsko-radziecką na terenie ZSRR,
rozwijała się, i w połowie października 1941 r.
liczyła ponad 40 tys. ludzi. Razem z ochotnikami – zwolnionymi z łagrów i zesłań − do armii
przybywały także ich rodziny oraz osoby, które
widziały w tym szansę wyrwania się z terenów
zesłania. Coraz poważniejsze stawały się problemy aprowizacyjne, bowiem Sowieci skłonni byli
wyżywić armię, ale nie osoby cywilne. Dowódcą
Polskich Sił Zbrojnych w Związku Radzieckim
rząd RP mianował gen. Władysława Andersa.
Wzrastające trudności w relacjach z władzami
ZSRR były powodem rozmowy gen. Władysława
Sikorskiego ze Stalinem w grudniu 1941 r.
Sikorski w trakcie rozmowy zagroził wyprowadzeniem powstającej w ZSRR Armii Polskiej do
Iranu. Stalin w rozmowach z polską delegacją
poszedł na pewne ustępstwa, przychylając się
do żądań dotyczących zwalniania obywateli polskich przetrzymywanych nadal w obozach pracy
i więzieniach sowieckich
24 marca 1942 r. rozpoczął się pierwszy etap ewakuacji Armii Polskiej ze Związku
Radzieckiego. Do listopada 1942 r. wysłano do
Iranu ponad 115 tys. osób, w tym około 78,5 tys.
żołnierzy oraz 37 tys. cywilów. Wśród ewakuowanych było niemal 18 tys. dzieci.
W czasie zesłania część młodzieży zmuszana była do ciężkiej pracy, wiele dzieci i młodych
ludzi zmarło, zarówno podczas transportu do
miejsca zsyłki, jak i z powodu trudnych warunków życia, niedożywienia oraz braku opieki lekarskiej. W okresie ewakuacji i wędrówki z Armią

Polską dzieci otaczano o wiele staranniejszą
opieką, choć nadal pozbawione były one możliwości funkcjonowania w normalnych warunkach,
życia w rodzinie, dostępu do nauki. – K.C.–
Zdjęcie ilustruje trudną ilustrację dzieci i pokazuje efekty łamania ich praw, m.in.:
prawa do (dobrego, godnego) życia, wychowania w rodzinie, szczęścia, wolności,
ochrony zdrowia, opieki medycznej i pomocy socjalnej, oświaty i nauki, wszechstronnego rozwoju osobowości, ochrony przed
wyzyskiem i poniżającym traktowaniem.
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Interpretacja źródeł ikonograficznych

9. Sierpień 1942, Pahlewi, Iran (Persja). Ewakuacja polskiej ludności cywilnej z ZSRR. Fot. Instytut im. Gen. Wł. Sikorskiego
w Londynie, zbiory Ośrodka KARTA

