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Periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od X V  do XX wieku
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(Lipsk, Niemcy)

Ludność rodzima na tzw. Ziemiach Odzyskanych 
i polityka „autochtoniczna” rządu 

w okresie stalinowskim (1948-1956)

Rozpoczynając niniejsze rozważania chcę wyjaśnić kilka pojęć, które 
znalazły się w tytule referatu. Ludność rodzima to ta część społeczeństwa pol
skiego po 1945 r. na Ziemiach Odzyskanych, którą nazywano autochtonami. To 
ostatnie określenie w pierwszych latach powojennych nabrało znaczenia pejo
ratywnego, a nawet pogardliwego i z tego powodu rezygnuję z używania go 
tutaj. Precyzując pojęcie tej ludności należałoby ją  zdefiniować jako grupę osób 
mieszkających wcześniej w granicach państwa niemieckiego, a w szczególno
ści na terenach przyłączonych w 1945 r. do Polski i posiadających obywatel
stwo niemieckie, które w okresie powojennym nie przeniosły się lub nie zostały 
wysiedlone za Odrę i Nysę Łużycką. Rozróżnić trzeba dwie grupy ludności 
rodzimej: 1) uznanej za Niemców i 2) uznanej za Polaków.

Grupa pierwsza tolerowana była w granicach państwa polskiego tylko 
tymczasowo, jako tzw. „zło konieczne”. U podłoża faktu pozostawienia jej leża
ły przede wszystkim względy gospodarcze oraz niekiedy „siła wyższa”, czyli 
decyzje radzieckiej administracji wojskowej. Tych tzw. „rodowitych” lub „czy
stych” Niemców spotkać można było na Dolnym Śląsku, zwłaszcza w Zagłębiu 
Wałbrzyskim oraz na Pomorzu w wielkich gospodarstwach rolnych -  państ
wowych lub administrowanych przez komendantów radzieckich. Liczebność 
ich w interesującym nas okresie szacuje się od 100 do 300 tysięcy o sób '. Po

' Zob. Leszek Belzyt, Die deutsche Minderheit nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Pro
blem der sogenannten Autochthonen, w: Anerkannt als Minderheit. Vergangenheit 
und Zukunft der Deutschen in Polen, wyd. Hans van der Meulen, Baden-Baden 1994, 
s. 57-58 —tutaj też zestawienie szacunków innych badaczy (Banasiak, Korbel, Musie
lak, Ociepka) -  od 100 do 185 tysięcy Niemców. Por. też Piotr Madajczyk, Niemcy w 
Polsce a polski Październik, ze szczególnym uwzględnieniem województwa kosza
lińskiego, w: Pomerania ethnica. Mniejszości narodowe i etniczne na Pomorzu Za
chodnim, red. Marzenna Giedrojć i Janusz Mieczkowski, Szczecin 1998, s. 91. Pod 
koniec 1948 r. miało być, według danych Ministerstwa Ziem Odzyskanych, około 170 
tys. Niemców, z czego prawie 46 tys. w woj. szczecińskim (razem z późniejszym woj. 
koszalińskim) i 65,5 tys. w woj. wrocławskim.
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powstaniu Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD) położenie ich uległo 
zdecydowanej poprawie, gdyż władze przestały widzieć w nich „faszystów” i 
„zbrodniczych hitlerowców” -  jak ich określano zazwyczaj do tego czasu w 
oficjalnych dokumentach i prasie. Teraz stali się „robotnikami” i „chłopami bez
rolnymi”, czyli proletariatem, który w ramach solidarności międzynarodowej 
należało popierać. Stan liczebny tej grupy ulegał ciągłym zmianom w związku z 
trwającymi akcjami łączenia rodzin, jak np. tzw. Operacja Link oraz wyjazdy 
organizowane na podstawie porozumienia z rządem NRD w 1952 r. i trwające 
do 1955 r.2 Po masowych wyjazdach w latach 1956-1959 zmniejszył się on 
zdecydowanie do około 50-60 tysięcy. Ludność ta nie tworzyła od tej pory 
większych zorganizowanych wewnętrznie skupisk, a jedynie porozrzucane po 
terenie Śląska, Pomorza oraz Warmii i Mazur małe grupki i pojedyncze rodziny. 
W latach 60-tych, w czasie których akcja emigracyjna w bardzo ograniczonym 
rozmiarze trwała dalej liczebność „czystych” Niemców spadła do zaledwie kil
kunastu, a być może nawet kilku tysięcy osób.

Grupa druga to tzw. polska ludność rodzima. Była ona polska z pocho
dzenia, ale nie pod kątem świadomości narodowej. Świadomość tą miała o n a -  
zdaniem aktywistów miejscowych i władz rządowych -  wykształcić w wyniku 
zamieszkiwania od 1945 r. w Polsce. Dla ludności tej zorganizowano akcję 
weryfikacji narodowej, na podstawie której uzyskała ona obywatelstwo pol
skie. Pewna niewielka część tej grupy czuła się Polakami, zwłaszcza miesz
kańcy Powiśla (Sztum i Kwidzyn) i pogranicza wielkopolskiego (Złotów, Piła, 
Babimost) oraz w wyraźnie mniejszym stopniu Śląska Opolskiego, Warmii i 
Kaszub. W przypadku Mazur można mówić tylko o garstce osób, z których 
większość pochodziła z Działdowszczyzny należącej już w okresie międzywo
jennym do Polski.

Obywatelstwo polskie -  w ramach wymienionej wyżej akcji weryfika- 
cyjnej -  uzyskało także wielu „czystych” Niemców, którzy chcieli pozostać na 
swojej ojcowiźnie. Przepisy weryfikacji teoretycznie dosyć surowe, w prakty
ce nie były w stanie uniemożliwić również takim osobom uzyskanie praw oby
watelskich, gdyż ludność pogranicza narodowościowego od setek lat ulegała 
przemieszaniu i prawie każdy jej przedstawiciel mógł bez większych proble
mów „udowodnić” swoje zarówno polskie, jak i niemieckie pochodzenie. Pod
grupa, o której mowa, czuła się Niemcami i nie miała zamiaru zmieniać opcji 
narodowej.
2

Operacja Link zorganizowana została w latach 1950-1951 przez Niemiecki Czerwony 
Krzyż z Republiki Federalnej Niemiec (RFN) i objęła 44 tysiące osób. Por. np. Beata 
Ociepka, Niemcy na Dolnym Śląsku, Wrocław 1992, s. 26 i 31 oraz Leszek Belzyt, 
Między Polską a Niemcami. Weryfikacja narodowościowa i jej następstwa na War
mii, Mazurach i Powiślu w latach 1945-1960, Toruń 1998 (wyd. 2), s. 11 i 170 oraz 
idem, Die deutsche Minderheit, s. 60. Wyjazdy do NRD w latach 1952-1955 objęły 
natomiast około 12 tysięcy osób.
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Inaczej było z największą podgrupą, stanowiącą około 70-80% całej „pol
skiej” ludności rodzimej, która definiowała siebie raczej jako Niemców, ale mia
ła co do tego często wątpliwości. Dominowała tutaj świadomość regionalna. 
Osoby takie uważały się w pierwszej kolejności za Ślązaków, Warmiaków, 
Kaszubów i Mazurów. Chciały one pozostać w swojej ojczyźnie regionalnej 
oraz były ewentualnie gotowe zmienić swoją opcję narodową.

Liczebność całej drugiej grupy autochtonicznej, czyli „polskiej” ludności 
rodzimej, była znacznie wyższa niż „uznanych” Niemców i wynosiła w 1950 r. 
niecały 1 milion osób. Stan osób zweryfikowanych do tego czasu, a więc tych, 
które otrzymały polskie obywatelstwo przekraczał tą liczbę i wynosił według 
danych urzędowych około 1.050.0003. Jak już zostało zaznaczone w gronie 
tym znajdowali się jednak również „czyści” Niemcy i dlatego rzeczywisty stan 
liczebności „polskiej” ludności rodzimej szacować należy poniżej tego poziomu. 
Najwięcej przedstawicieli tej grupy mieszkało na Śląsku Opolskim (wojewódz
two śląskie, od 1950 r. dwa województwa: katowickie i opolskie), a mianowicie 
ponad 800 tysięcy, na ogółem około 850 tys. wszystkich zweryfikowanych. Na 
Warmii i Mazurach zweryfikowano do końca 1950 r. prawie 120 tysięcy osób, 
z czego około 110 tysięcy zaliczać należy do omawianej tutaj grupy. Na Pomo
rzu Gdańskim stan ten kształtował się w granicach 30-35 tysięcy osób -  na 
Powiślu w Gdańsku oraz w powiatach bytowskim i lęborskim. Na Pomorzu 
Środkowym i Zachodnim zweryfikowano prawie 19 tysięcy osób, a na Dolnym 
Śląsku i Ziemi Lubuskiej trochę powyżej 20 tysięcy.

Następnym określeniem sątzw. Ziemie Odzyskane. Nazwą tą oznacza
no tereny byłej Rzeszy Niemieckiej, które w 1945 r. przeszły na podstawie 
decyzji poczdamskich pod administrację polską a mianowicie południowa część 
Prus Wschodnich (Warmia i Mazury), Pomorze Środkowe i Zachodnie (Słupsk, 
Koszalin i Szczecin), Pogranicze Wielkopolski (Piła, Wałcz, Międzyrzecz, Wscho
wa), Ziemia Lubuska (Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra) oraz Dolny Śląsk i 
Śląsk Opolski (Jelenia Góra, Wrocław, Legnica, Głogów, Wałbrzych, Opole, 
Racibórz i Gliwice). W literaturze historycznej używa się na ich oznaczenie 
również nazwy „Ziemie Zachodnie i Północne”. Określenie „Ziemie Odzyska
ne” jest tworem propagandowym, nie całkiem zgodnym z realiami historyczny
mi. Pomorze Szczecińskie i Słupskie oraz Mazury w zasadzie nie należały wcze
śniej do państwa polskiego, zależne od niego były tylko krótko (lenno) i dlatego 
nie można mówić o ich „odzyskaniu”. Nie bardzo przekonywująca jest również

3 Por. Archiwum Akt Nowych (cyt. AAN), zespół Ministerstwa Ziem Odzyskanych (cyt. 
MZO),sygn. 497, s. 83,87,157,179,192,233 i 308 (różne pisma dotyczące rezultatów 
liczbowych weryfikacji) oraz tamże zespół Ministerstwa Administracji Publicznej, sygn. 
765, s. 65-70, Notatka w sprawie problemu rodzin rozdzielonych z pośród ludności 
rodzimej i Załącznik do notatki. Zob. też L. Bełzyt, Die deutsche Minderheit, s. 56 
zwłaszcza przyp. 8.
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teza o „odzyskaniu” po 600-700 latach skrawków Pomorza Środkowego oraz 
Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej. Przekazanie tych terenów Polsce uzasadnić 
można jedynie częściowo obecnością ludności polskiego pochodzenia (Śląsk 
Opolski, Mazury, część Warmii i kilka powiatów pogranicznych Kaszub i Wiel
kopolski) oraz -  co jest o wiele ważniejsze -  jako rekompensatę za zbrodniczą 
okupację i zabezpieczenie przed następną agresjąNiemiec. Z polskiego punktu 
widzenia była to także rekompensata za zabrane przez Związek Radziecki zie
mie na wschodzie, w stosunku do Niemców jest to jednak argument bez zna
czenia. Nazwa „Ziemie Odzyskane” zadomowiła się w ciągu ponad 40 lat w 
polskiej publicystyce i historiografii, dlatego też została tutaj przeze mnie użyta. 
Bardziej właściwe byłoby jednak określenie tych obszarów jako „Ziemie ponie
mieckie”, „Ziemie nowe” lub „nowonabyte”.

Pod polityką „autochtoniczną” rządu rozumiem natomiast w głównej mie
rze politykę prowadzoną w stosunku do zdefiniowanej powyżej „polskiej” lud
ności rodzimej. Była ona inna, co należy zaznaczyć, niż w stosunku do „rodowi
tych” Niemców, którzy także byli „autochtonami” na omawianych tutaj tere
nach poniemieckich.

Ludność „czysto” niemiecka była w latach 1945-1948 grupą pozbawio
ną wszelkich praw obywatelskich, a w wielu przypadkach również ludzkich. 
Nie mogła posiadać własności nieruchomej i żadnego znaczniejszego majątku 
ruchomego. Stanowiła niewolniczą, albo przynajmniej bardzo nisko opłacaną 
siłę roboczą. Była ona we wszystkich możliwych dziedzinach dyskryminowana 
przez polskich mieszkańców oraz przez władze polskie i radzieckie. Stan ten 
uległ częściowej zmianie po podpisaniu umowy zgorzeleckiej w 1950 r. Lud
ność ta mogła od tego czasu na Dolnym Śląsku i na Pomorzu tworzyć własne 
szkoły i organizacje kulturalne, a także wstępować do Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej (PZPR) i Związku Młodzieży Polskiej (ZMP) oraz związ
ków zawodowych. We Wrocławiu i Koszalinie wydawana była dla niej gazeta 
„Arbeiterstimme”, która w okresie od 1955-1958 r. ukazywała się codziennie. 
W 1957 r. powstało w Wałbrzychu, działające już wcześniej Niemieckie Towa
rzystwo Społeczno-Kulturalne. Aktywność tych instytucji zmniejszyła się znacz
nie lub całkowicie zanikła po 1958 r., co związane było ze wspomnianymi już 
wyjazdami ludności niemieckiej za Odrę4.

Polityka komunistyczna w okresie stalinowskim ukazała w pełnym prze
kroju metody i zasady, którymi się kierowała w bardziej zakamuflowanej formie 
zarówno w latach wcześniejszych, jak i późniejszych. Była to polityka dzielenia
i skłócania najróżniejszych grup i klas społecznych. Społeczeństwo traktowane

4
Por. B. Ociepka, op. cit., s. 25,103-113; Andrzej Sakson, Mniejszość niemiecka na tle 
innych mniejszości narodowych we współczesnej Polsce, „Przegląd Zachodni”, 1991, 
nr 2, s. 16; Christian Theodor Stoli, Die Deutschen im polnischen Herrschaftsbereich 
nach 1945, Wien 1986, s. 24-26 oraz L. Belzyt, Die deutsche Minderheit, s. 57-58.
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było ze skrajną nieufnością, jako potencjalny-w  wielu wypadkach też realny-  
przeciwnik. Do jednej z wielu grup, znajdujących się na „czarnej liście”, należa
ła także ludność rodzima. Była ona bowiem za bardzo „niemiecka” poprzez 
swoje zwyczaje, język i często także przeszłość polityczną (służba w armii nie
mieckiej -  Wehrmachcie i przynależność do partii faszystowskiej -  NSDAP). 
Polskie władze komunistyczne nie chciały więc zbyt zdecydowanie stawać w 
jej obronie, gdyż wtedy groziła im utrata posiadanej jeszcze ewentualnie po
pularności wśród dużej części społeczeństwa polskiego i nawet wśród wła
snych członków, którzy często mieli na sumieniu wystąpienia antyautochtonicz- 
ne i nawet działalność szabrowniczą. Inną przyczyną takiej postawy władz, był 
fakt absolutnego braku entuzjazmu ze strony ludności rodzimej w stosunku do 
nowego ustroju. Nie wynikało to z pryncypialnego odrzucenia komunizmu, ale 
bardziej z tego, że pod rządami polskimi doznali ogromnych krzywd i prześlado
wań oraz cały czas traktowani byli jako „obywatele drugiej klasy”. Przywódcy 
tej grupy pochodzili jeszcze z czasów przedwojennych i często powiązani byli z 
Endecją, a ponadto po wojnie udzielali w wielu przypadkach poparcia Polskie
mu Stronnictwu Ludowemu lub nawet do niego należeli. Duże grupy ludności 
rodzimej głosowały „3 razy Nie” podczas referendum ludowego w 1946 r. oraz 
przeciw Blokowi Demokratycznemu podczas wyborów do Sejmu w 1947 r. Do 
partii politycznych i związków zawodowych należał bardzo znikomy jej odse
tek. Nie posiadała tym samym żadnego liczącego się lobby i uchodziła w oczach 
rządzących za niewartą uwagi, trudną do opanowania grupę społeczną. Nie 
chciała ona w zasadzie uczestniczyć w kolektywizacji, a posiadając często sto
sunkowo duże gospodarstwa (z czasów niemieckich) atakowana była jako „ku
łactwo”. W okresie od 1949 do 1956 r. większość tej ludności sama zajęła, na 
skutek generalnego zaostrzenia przez władze represji politycznych oraz ciągłe
go braku większej poprawy jej bardzo ciężkiej sytuacji bytowej, postawę nega
cji polskiej rzeczywistości społeczno-politycznej i nawet biernego oporu. Prze
jawiało się to w manifestowaniu niemieckiej przynależności narodowej -  np. 
poprzez głośne porozumiewanie się w miejscach publicznych w języku nie
mieckim -  oraz w domaganiu się wyjazdu do Niemiec.

Źródeł takiej postawy należy szukać już w okresie wcześniejszym. Z 
jednej strony ludność ta uległa w Rzeszy Niemieckiej w okresie rządów naro- 
dowo-socjalistycznych daleko posuniętej germanizacji, zwłaszcza jej średnia i 
młoda generacja. Z drugiej strony doznała ona w latach 1945-1946 nie spoty
kanych w jej dziejach prześladowań ze strony wojsk radzieckich i polskich sza
browników. Osadnikom przybywającym na nowonabyte tereny sprawiało ogrom
ną trudność uznanie jej za ludność polską przy czym bardzo często przyczyna 
tego stanu rzeczy wypływała z chęci łatwego wzbogacenia się kosztem tej 
grupy. Ponadto dyskryminowana ona była jawnie przez amninistrację rządową 
sądy oraz milicję i organy bezpieczeństwa. Prowadzona w sposób biurokra
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tyczny akcja weryfikacji narodowościowej, która poprzez nadanie tej ludności 
obywatelstwa polskiego miała w teorii doprowadzić do jej równouprawnienia, 
również nie spełniła swojego zadania. Na Mazurach sztywne trzymanie się 
zasad weryfikacji, które przewidywały, że ludność uznawana za polską nie mia
ła prawa być wysiedlona do Niemiec i powinna otrzymać polskie obywatel
stwo, doprowadziło do zastosowania na szeroką skalę przymusu psychicznego
i fizycznego wobec opornych5.

Wszystko to spowodowało powstanie sytuacji, że grupa ta już przed 1948 r., 
pomimo sloganów propagandowych władz centralnych „o powrocie ludności 
autochtonicznej na łono Macierzy”, była wyraźnie dyskryminowana w dziedzi
nie politycznej, gospodarczej i społecznej oraz nie czuła się w żadnym wypadku 
współgospodarzem na swoich ziemiach rodzinnych i równoprawnym członkiem 
społeczeństwa polskiego. Niebagatelne znaczenie na ukształtowanie się tego 
stanu rzeczy miała postawa prawie wszystkich polskich osadników, którzy nie 
akceptowali ludności rodzimej jako współpartnera. Jest to fakt rzadko podkre
ślany w opracowaniach problemu, gdzie zwraca się głównie uwagę na dyskry
minację ze strony władz i pewnych niereprezentatywnych grup społecznych, 
jak np. szabrownicy. Nie jest to właściwym tematem referatu, chciałbym jed
nak podkreślić, że prześladowania ludności rodzimej miały charakter komplekso
wy i składały się na nie poza polityką władz centralnych i terenowych, także 
poczynania partii politycznych, organizacji społecznych, Kościoła katolickiego 
(zwłaszcza wobec ewangelickich Mazurów), władz oświatowych i nauczycieli 
oraz opanowanych przez ludność napływową społeczeństw małych miasteczek
i wiosek. Codzienna dyskryminacja przybierała najróżniejsze formy od okazy
wania pogardy do stosowania przemocy. Inspektor Komitetu Centralnego Pol
skiej Partii Robotniczej Edward Adamiak, przebywający pod koniec 1948 r. w 
powiecie szczytnowskim na Mazurach pisał w swoim sprawozdaniu m.in.:

Większość autochtonów, tak zdeklarowanych ja k  i nie, posia
da największe gospodarstwa, bo od 20-60 ha, a większość z 
nich uprawia od 1-2 ha najwyżej. Ludzie ci żyją z dnia na 
dzień na kartoflach nieokraszonych, chodzą w łachmanach i 
śpią w barłogu, i czekają na wyjazd za Odrę, albo na jakiś  
przewrót. [...] Stosunek ich do życia wynika z krzywd, jakich  
doznali najpierw od Czerwonej Armii, potem od naszych władz 
bezpieczeństwa i wreszcie od osadników. Na ten temat można 
by pisać całe tomy -  ogólnie mówiąc po tym wszystkim, co tu 
zaszło od czasu wyzwolenia, wstyd wprost spojrzeć w oczy 
pozostałym tu Mazurom. [...] żyją tu jeszcze stare zatargi i

5 Por. o weryfikacji na Mazurach zwłaszcza L. Belzyt, Między Polską a Niemcami, s.
131-171.
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krzywdy -  w tej samej wsi mieszkają Mazurzy i osadnicy, osad
nicy którzy w [19]46 i [194]7 roku chodzili z karabinami i 
rabowali Mazurów, którzy do dziś chodzą w zrabowanych u 
nich butach i ubraniach -  a Mazurzy to widzą. Mazurzy po 
znają często zrabowane u nich w nocy krowy, czy drób -  ale 
boją się dopominać zwrotu, bo ju ż  wielu z nich w ubiegłych 
latach na tym tle zginęło. W tej chwili co prawda bezpieczeń
stwo na terenie powiatu znacznie się poprawiło -  nie mniej 
stare urazy trwają i nieprędko zostaną zapomniane .

Ukazany przykład jest przypadkiem skrajnym ale wcale nie odosobnio
nym. Z jednej strony wytłumaczalna jest po okropnościach wojny i okupacji 
wyraźnie antyniemiecka postawa prawie wszystkich osadników polskich i przy
padki „zdziczenia” moralnego, z drugiej jednak strony nie usprawiedliwia to 
przemilczania tego problemu w literaturze naukowej.

Poczynając już od drugiej połowy 1948 r. polityka władz w stosunku do 
ludności rodzimej zmieniła się o tyle, że przestano podkreślać aspekt narodowy 
na korzyść aspektu klasowego. Tak jak i w stosunku do innych grup społeczeń
stwa polskiego zaczęto wszędzie doszukiwać się podziałów, które nie łączyły 
czy dopełniały, a jedynie antagonizowały. Były to podziały na „biednych i boga
tych”, przy czym „biedni” (ploretariat miast i wsi) mieli prawo teraz pod hasłem 
sprawiedliwości społecznej prześladować „bogatych” („kułaków”, rzemieślni
ków, inteligencję i sklepikarzy). „Kułaków” próbowano znaleźć także wśród 
ludności autochtonicznej, która posiadała często stosunkowo duże gospodar
stwa, jeżeli nie została ich wcześniej pozbawiona. W niektórych przypadkach 
działania te prowadziły do dalszego rabowania tych osób, które po przejściach 
1945/1946 r. zdołały stanąć jako tako „na nogi”.

W ramach przeprowadzanych w latach 1948-1949 czystek usunięto z 
organizacji politycznych i społecznych wielu aktywistów autochtonów oskarżo
nych m.in. o „odchylenia prawicowo-nacjonalistyczne”, szpiegostwo, czy też 
„sabotaż” polityczny lub gospodarczy. Wielu z nich znalazło się w więzieniach 
albo obozach pracy. Popierani byli natomiast ludzie młodzi, wywodzący się ze 
Związku Młodzieży Polskiej, z których niektórzy, jak np. Mazur Gerard (Ger
hard) Skok, zrobili godną uwagi karierę. W okresie stalinowskim był on prze
wodniczącym Zarządu Wojewódzkiego ZMP i członkiem egzekutywy PZPR 
w Olsztynie oraz od 1952 r. posłem na Sejm.7

6 AAN, zbiór Centralnego Archiwum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Par
tii Robotniczej (cyt. CA KC PZPR), zespół Polskiej Partii Robotniczej (cyt. PPR), sygn. 
295/IX/36,t. 2, s. 159-161, Sprawozdanie Edwarda Adamiaka z 8 listopada 1948 r. dla 
Wydziału Organizacyjnego KC PPR z dwutygodniowego pobytu na terenie pow. Szczyt
no woj. Olsztyn.
Por. L. Belzyt, Między Polską a Niemcami, s. 194 oraz „Głos Olsztyński” nr 58 z 1954 r., 
s. 3.
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Stosunek władz do ludności autochtonicznej ukazany został wyraźnie w 
czasie przebiegu tzw. ankietyzacji, zwanej też paszportyzacją. Dążąc do zwięk
szenia kontroli nad społeczeństwem postanowiono wydać osobom pełnoletnim 
dowody osobiste. Przedtem wszystkie uprawnione osoby musiały wypełnić 
odpowiednie ankiety. Pytano w nich m.in. również o narodowość i obywatel
stwo. W gronie badanej tu grupy około 120 tysięcy osób zadeklarowało narodo
wość niemiecką z czego 38 tysięcy na Warmii i Mazurach oraz prawie 80 
tysięcy na Śląsku -  Górnym i Opolskim. Około 11 tysięcy osób podało obywa
telstwo niemieckie, 5200 -  tymczasowe obywatelstwo polskie i 3700 -  żadne 
(bezpaństwowcy). Ponadto prawie 16 tysięcy odmówiło wypełnienia ankiet8. 
Wyniki te dotyczą pierwszego etapu „ankietyzacji”, trwającego w maju 1952 r. 
Drugi etap polegał na nakłanianiu opornych do zmiany „niewłaściwych” wpi
sów i trwał do sierpnia tegoż roku. Stosowano przy tym metody gróźb, szantażu
i przemocy fizycznej9. W województwie opolskim zmian w ankietach dokonało 
27 tysięcy osób (na ponad 70 tysięcy „opornych”), w województwie katowic
kim -  ponad 6 tysięcy ( na około 30 tysięcy), natomiast w województwie olsz
tyńskim -  zaledwie 6 osób poprawiło wpis o narodowości (na 35 tysięcy), 26 
osób -  o obywatelstwie (na ponad 8,5 tysiąca) oraz prawie 2700 osób „dało się 
namówić” na wypełnienie ankiet (na ponad 5700 „opornych”)10. W połowie 
sierpnia 1952 r. Komitet Wojewódzki PZPR w Olsztynie oceniał, że w trzech 
powiatach: olsztyńskim, mrągowskim i szczytnowskim „do przepracowania” 
było jeszcze w tej sprawie prawie 32800 osób" . Stwierdzono ponadto, że w
g

W pierwszych dniach prowadzenia „ankietyzacji” liczba ta była jeszcze wyższa. Por. 
Archiwum Państwowe w Olsztynie (cyt. APO), zbiór Archiwum Komitetu Wojewódz
kiego PZPR (cyt. AKW PZPR), zespół Komitetu Wojewódzkiego PZPR (cyt. KW 
PZPR), sygn. 70/VI/23, s. 111, Informacja o przebiegu akcji ankietyzacji w woj. olsztyń
skim z uwzględnieniem sytuacji wśród ludności autochtonicznej [ok. 20 maja 1951 r.]. 
Wspominano tam, że na początku pierwszego etapu (zaczął się 2 maja 1951 r.) 25 
tysięcy Mazurów i Warmiaków nie chciało wypełnić ankiet, a pod koniec tego etapu 
(do 18 maja) - ju ż  tylko 3,5 tys. osób. W tekście uwzględniłem dane podane w notatce 
Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej z 12 maja-podano wtedy, że w województwie 
olsztyńskim 5700 osób odmówiło wypełnienia ankiet (zob. przyp. 10).
Naciski na oporną ludność rodzimą miały miejsce także w czasie pierwszego etapu, w 
maju 1951 r. Wspomina o tym np. Informacja o przebiegu akcji ankietyzacji, ibidem, s. 
105-111. W okresie od 2 do 18 maja uwięziono w województwie olsztyńskim 44 osoby 
z grona ludności autochtonicznej oraz profilaktycznie zatrzymano 27 osób.

° Por. AAN, zbiór CA KC PZPR, zespół PZPR, sygn. 237/V/75, s. 85-87, Notatka o 
wynikach prowadzonej wśród autochtonów akcji w związku z paszportyzacją Komen
dy Głównej Milicji Obywatelskiej, Centralnego Biura Ewidencji Ludności i Dowodów 
Osobistych.

" APO, zbiór AKW PZPR, zespół KW PZPR, sygn. 70/VI/23, s. 122, Sprawozdanie z 
przebuiegu akcji wśród ludności autochtonicznej powiatu Mrągowo, Szczytno i Bar
czewo z 18 sierpnia 1952 r.
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województwie olsztyńskim 75% dorosłych Mazurów i Warmiaków podało w 
ankietach narodowość niemiecką, a z tego ponad połowa również obywatel
stwo niemieckie12.

Przypuszczać można, że tak zdecydowana, „proniemiecka” postawa 
poważnej części ludności rodzimej na Śląsku oraz na Warmii i Mazurach była 
zaskoczeniem dla władz partyjno-państwowych13. Nie były one gotowe zaak
ceptować dobrowolnej deklaracji narodowościowej tej grupy i -  co było cha
rakterystyczne dla systemu totalitarnego -  zastosowały represje wobec tych, 
co „niewłaściwie” wypełnili ankiety. Kolejną niespodzianką była zawziętość 
oporu ze strony represjonowanych, zwłaszcza w województwie olsztyńskim. 
Całe grupy Mazurów i Warmiaków nie rzadko uciekały do lasu, aby uniknąć 
najścia „grup operacyjnych” i tym samym ewentualnej zmiany zapisu w ankie
tach14 . Wydaje się, że w tym wypadku bardzo silną motywacją takiego postę
powania była nadzieja na wyjazd do Niemiec. Ludność rodzima obawiała się, 
że deklarując narodowość polską lub nawet obywatelstwo polskie, które for
malnie otrzymała, utraci możliwość przesiedlenia się na Zachód15.

W krótkim referacie trudno przedstawić wyczerpująco metody prześla
dowań ludności rodzimej. Ograniczymy się tutaj do zaprezentowania jednego 
przykładu. W 1953 r. zaginęła na Mazurach Amalia Jóźwig. Swojego czasu 
było to głośne wydarzenie. Ojciec jej Gustaw Jóźwig był znanym działaczem

Ibidem, s. 108. Zapiska w oryginale jest trochę niejasna. Mowa jest o 40-45%  Mazu
rów i Warmiaków uprawnionych do otrzymania dowodów, którzy podali narodowość
i obywatelstwo niemieckie oraz o 75% spośród tejże grupy, którzy podali narodowość 
niemiecką i obywatelstwo polskie. Razem daje to dużo ponad 100%. Wydaje się więc, 
że wyniki te trzeba inaczej zinterpretować -  tak jak podałem w tekście.
Ogólna suma „opornych” wynosiła, według powyższych danych, 155500 osób, przy 
czym część z nich mogła być podwójnie zanotowana (ci co podali jednocześnie oby
watelstwo niemieckie i narodowość niemiecką). Były to osoby pełnoletnie i jeżeli 
doliczymy do tego dzieci, to dojdziemy do liczby w granicach 250-350 tysięcy, a więc 
około 30% całej grupy autochtonicznej. Na Warmii i Mazurach liczba „opornych” 
wynosiła ponad 50 tys. osób, co razem z dziećmi dawało 70-80%  wszystkich Mazu
rów i Warmiaków.

14
Wspomina o tym Karol Małłek, Mazury polskie, Biblioteka Główna Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział rękopisów, Rkps 1317/4/III, s. 502 oraz APO, 
zbiór AKW PZPR, zespół KW PZPR, sygn. 70/VI/23, s. 106, Informacja o przebiegu 
akcji ankietyzacji, j.w.
Przypuszczenie to wydaje się tym bardziej uzasadnione, że w 1951 r. prawdopodobnie 
przynajmniej 100 tys. dorosłych przedstawicieli tejże ludności posiadało paszporty 
(„permity”) lub zaświadczenia o obywatelstwie niemieckim przesłane „nielegalnie” z 
Niemiec Zachodnich. W samym tylko województwie olsztyńskim oceniały władze 
partyjne, że 35 tysięcy Mazurów i Warmiaków posiadało takie dokumenty. Za APO, 
zbiór AKW PZPR, KW PZPR, sygn. 70/VI/23, s. 107, Informacja o przebiegu akcji 
ankietyzacji,j.w.
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gromadkarskim w okresie przedwojennym. Żona jego zmarła w 1945 r. pobita 
przez żołnierza Armii Czerwonej, kiedy broniła 43-letniej córki przed zgwałce
niem. W maju 1951 r. rodzinę Jóźwigów oskarżyli polscy osadnicy, usunięci 
parę lat wcześniej z ich domu, który zajmowali bezprawnie, że posiadają dobra 
poniemieckie (rzeczy, które pozostawili wyjeżdżający do Niemiec Mazurzy). 
Zaraz potem zjawili się u nich miejscowy milicjant, urzędnik Urzędu Likwida
cyjnego oraz miejcowy komendant Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (UBP). 
Zabrali z mieszkania bez pokwitowania zarówno zaskarżone rzeczy, jak rów
nież własność Jóźwigów, która przedstawiała jakąkolwiek własność. Amalia 
protestowała i groziła, że spyta się adwokata. Trzy tygodnie później została ona 
zabrana przez milicję, ale żaden z okolicznych aresztów Milicji Obywatelskiej 
(MO) i UBP nie chciał jej przyjąć bez nakazu uwięzienia. W końcu prokurator 
wydał odpowiedni nakaz zatrzymania w areszcie do ukończenia śledztwa. Po 6 
tygodniach wypuszczono ją  bez wyroku. Według ocen jej ojca była „zmarno
wana na ciele i umyśle”, gdyż w celi bestialsko znęcano się nad nią. W czasie 
akcji zbierania podpisów pod Sztokholmskim Apelem Pokoju, odwiedził jąmili- 
cjant i za to, że nie chciała złożyć swojego podpisu, wyrzucił chorą z łóżka, 
kopał ją  i bił -  miała całe ciało w sińcach. W 1953 r. zabłądziła wracając ze 
Zgonu od krewnych. Robotnicy leśni, którzy ją  znaleźli, odprowadzili ją  na po
sterunek MO w Piszu. Zawiadomiono MO w Szczytnie, która zwróciła się do 
ojca, aby ją  odebrał. Kiedy w Piszu zjawiła się po nią Mazurka Gross, powie
dziano jej, że o niczym nie wiedzą. Od tego czasu ślad po Amalii zaginął16. Do 
1958 r. nie udało się wyjaśnić tej sprawy. Na interwencje Mirosława Leyka -  
listy m.in. do „Słowa Powszechnego” we wrześniu 1957 r. oraz do Prokuratury 
Generalnej w listopadzie 1957 r. -  napływały wymijające odpowiedzi. Prokura
tura Generalna odpowiedziała w kwietniu 1958 r., że przeprowadzone przez nią 
śledztwo nie potwierdziło żadnych zarzutów. Stwierdziła, że Amalia skazana 
została prawomocnym wyrokiem sądu z września 1951 r. na 3 miesiące aresztu 
za „lżenie Narodu Polskiego” i 1 tys. zł za „niezgłoszenie posiadanych nieru
chomości poniemieckich”. W więzieniu przebywała ona w czasie śledztwa od
19 czerwca do 25 lipca 1950 r., a w sierpniu 1952 r. Sąd Powiatowy zarządził 
odbycie kary 3 miesięcy. Amalia była wtedy już umysłowo chora -  po przej
ściach w czasie śledztwa. Na końcu pisma stwierdzono, że poszukiwania nie 
dały rezultatów i Prokuratura Generalna uznała problem za zamknięty17.

16 AAN, zespół Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich (cyt. TRZZ), sygn. 965, bez 
numeru stron, List Mirosława [Fryderyka] Leyka do „Słowa Powszechnego” z wrze
śnia 1957 r. pt. „Gdzie się podziała Amalia Jóźwig?”.
Ibidem, bez numeru strony, List Prokuratury Generalnej, II Departamentu do Prezy
dium Rady Naczelnej TRZZ z 14 kwietnia 1958 r., jako odpowiedź na pismo Rady 
Naczelnej TRZZ z 11 listopada 1957 r.
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Sprawa Amalii Jóźwig obrazuje, że bezprawne i brutalne postępowanie 
organów porządku i bezpieczeństwa oraz innych urzędów, na czele z prokura
turą i sądami w stosunku do ludności rodzimej nie zmieniło się wiele od okresu 
1945-1947 r. Przedstawiciele tych władz i urzędów traktowali ją  nadal jako 
ludzi bez praw, z którymi można zrobić, co im się podoba. W okresie wcześniej
szym zdarzało się, że wyższe instancje krytykowały i piętnowały takie postępo
wanie. W okresie stalinowskim natomiast tuszowano występujące bezprawie i 
nawet uprawomocniano je.

W 1958 r. Rada Okręgowa Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w 
Gdańsku dokonała oceny wcześniejszego -  a więc w okresie stalinowskim -  i 
aktualnego położenia ludności rodzimej w Gdańsku i na Powiślu. Ocena ta do
tyczy praktycznie jednak również innych terenów „Ziem Odzyskanych” i dlate
go warto przytoczyć ją  w tym miejscu:

Ludność rodzima, zepchnięta na peryferie, często usunięta z wła
snych przedwojennych mieszkań, zajmuje pomieszczenia jak stry
chy, piwnice, baraki, wspólne kuchnie (jako jedyne lokum), rudery 
przeznaczone na rozbiórkę, mieszka kątem lub zajmuje mieszka
nia nadmiernie zagęszczone. Ludność rodzima mieszkająca wspól
nie w jednym mieszkaniu z ludnością napływową jest szykanow- 
na, moralnie i często fizycznie maltretowana -  wszystko celem 
zmuszenia jej do opuszczenia mieszkania [...].
Ludność rodzima ogólnie biorąc pracuje na najmniej atrakcyjnych 
stanowiskach, wykonuje najcięższe i najbrudniejsze prace [...] 
często jest zatrudniana poniżej swojej kwalifikacji, pomijana przy 
awansach, a w sporadycznych tylko wypadkach zajmuje niższe 
kierownicze stanowiska. [...]
Ludność rodzima nie jest reprezentowana we władzach admini
stracji państwowej, Milicji Obywatelskiej ani kierownictwie przed
siębiorstw. [...]
Wiadomo jest, że ludności rodzimej nie przyjmowano do nor
malnej służby wojskowej, a kierowano do kopalń. Nie przyj
mowano często również do szkół średnich i wyższych. Nie 
można również pominąć faktów  wyznaczenia słabych, niedo
świadczonych, mało kwalifikowanych nauczycieli do pracy  
w miejscowościach o przeważającej ilości dzieci autochto
nów .

S AAN, TRZZ, sygn. 965, bez numerów stron, Tezy w sprawie wyjazdów ludności 
rodzimej do NRF i NRD Rady Okręgowej TRZZ w Gdańsku.
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Już te niewielkie wyjątki z tego dokumentu pokazują perfidię polityki rzą
dowej. Ludność rodzimą chciano najwyraźniej zachować na dłuższy czas jako 
obywateli drugiej (czy może nawet trzeciej) kategorii, którzy nadawać się mieli 
do najbrudniejszych prac i otrzymywać mieli najniższe zarobki. Nie miano za
miaru jej kształcić, co wskazuje na planowe i długofalowe -  niszczycielskie -  
zamierzenia władz. Nie miano do niej również wcale zaufania, co dokumentuje 
fakt nie przyjmowania do wojska i MO. Ślązacy, Mazurzy, Warmiacy i Kaszubi 
byli tym samym nieomalże polskimi „Murzynami”. W takiej sytuacji nie może 
dziwić, że ludność ta chciała wyjechać do Niemiec. Manifestowanie przez nią 
tych dążeń powodowało umacnianie się w kraju opinii, że są oni Niemcami i 
tym samym wielu polskich „nacjonalistów” znajdowało potwierdzenie głoszo
nych i praktykowanych tez „antyautochtonicznych”. W 1957 r. ustawa sejmo
wa ustabilizowała nie rozstrzygnięty prawnie do tej pory problem własności 
majątkowej na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Dla setek tysięcy osadników był 
to akt korzystny, znoszący wreszcie istniejącą tak długo tymczasowość, którą 
poprzednie rządy utrzymywały celowo, ażeby ułatwić np. kolektywizację wsi. 
Przy tej okazji jednak uniemożliwiono dużej części ludności rodzimej odzyska
nie utraconej w latach 1945-1947 własności, której do tej pory nie udało jej się 
otrzymać z powrotem. Stan taki istniał niekiedy pomimo korzystnego dla tej 
ludności wyroku sądowego lub władz administracyjnych z lat 1947-1950 (kil
kaset przypadków). Polityka rządowa po 1956 r. nie różniła się więc za bardzo 
od polityki w okresie stalinowskim. Po wybraniu opcji niemieckiej ludność auto
chtoniczna nie mogła -  jak widać -  oczekiwać rzeczywistego zadośćuczynie
nia oraz faktycznego lub chociażby nawet prawnego równouprawnienia.

Trafnie scharakteryzował powstałą po 1956 r. sytuację Mirosław Dy
bowski, były inspektor Ministerstwa Ziem Odzyskanych, który w 1946 r. opisał 
bez ogródek prześladowania Powiślan w powiecie kwidzyńskich i sztumskim 
ze strony milicji i władz osiedleńczych oraz działaczy PPR19. Warto zacytować 
kilka wyjątków z jego listu z końca 1959 r.:

Ostatni akt tragedii ludności autochtonicznej Ziem Odzyska
nych rozegrany w latach 1956-1958, gdy po jedenasto le t
niej dyskryminacji otwarto granice i pod pretekstem łączenia 
rodzin wyzbyto się 240 000 pokrzywdzonych -  je s t  ju ż  poza  
nami. Za nami również i epilog w postaci sejmowej ustawy, 
sankcjonującej m.in. popełnione na tych ludziach bezprawia

19
Por. np. Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zespół MZO, sygn. 
1251/30/5, s. 10-12, Sprawozdanie Mirosława Dybowskiego z dwukrotnej inspekcji 
powiatu kwidzyńskiego odnośnie usprawnienia akcji weryfikacyjnej i położenia lud
ności zweryfikowanej z 24 maja 1946 r. oraz ibidem, s. 58-61, Sprawozdanie Mirosława 
Dybowskiego z inspekcji powiatu sztumskiego i kwidzyńskiego dokonanej w dniach 
25,26 i 27 sierpnia 1946 r.
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i pozbawiającej znaczną część tej ludności prawa do ojcowi
zny. W tym stanie rzeczy niektórym wydaje się, że problem  
ludności rodzimej Z.O. został definitywnie rozwiązany, [...] 
[problem osób] traktowanych nadal jako  obywatele drugiej 
klasy i stanowiących nadal nierozwiązany zgodnie z humani
taryzmem i interesami narodu polskiego problem. 
„Niedostrzeganie" tego zagadnienia przez czynniki miarodaj
ne w niczym nie zmienia rzeczywistości. Zagadnienie istnieje i 
tragiczną wymową faktów  oskarża nas wszystkich [podkr. — 
L. B.] o niespotykany w żadnym z cywilizowanych krajów, 
swoisty kanibalizm .

Godne uwagi jest podkreślone przeze mnie wyżej stwierdzenie. Polityka 
rządowa w okresie stalinowskim prowadziła do dyskryminacji ludności rodzi
mej, umożliwiała ją  i akceptowała. Ogromna część ludności napływowej Ziem 
Zachodnich i Północnych ponosi jednak również odpowiedzialność za zaistniały 
stan rzeczy. Uwidoczniona w tym przypadku przez duży odłam polskiego społe
czeństwa nietolerancja sprzeczna jest z tradycyjną historycznie postawą w okre
sie staropolskim, pasuje jednak niestety do haseł nowoczesnego nacjonalizmu 
upowszechnionego przez endecję w okresie międzywojennym. Ów niezdrowy 
i niszczycielski nacjonalizm (istnieje bowiem również -  o czym często się zapo
mina -  tolerancyjny i twórczy nacjonalizm) charakterystyczny był dla wielu 
poczynań władz komunistycznych nie tylko w okresie stalinowskim, pomimo 
głoszonych przez nie idei internacjonalistycznych. Rezultaty tych praktyk do- 
trzegalne są także w obecnym społeczeństwie polskim. Po 1989 r. unormalizo- 
wano stosunki, nie tylko polityczne, ale i społeczne, ze zjednoczonym państwem 
niemieckim, problem krzywd jakich doznała ludność autochtoniczna nie został 
jednak od strony moralnej, a często i materialnej do tej pory sprawiedliwie roz
wiązany. Zagadnienie to pozostaje nadal wstydliwym przemilczeniem.

20 AAN, TRZZ, sygn. 965, bez numerów stron, List Mirosława Dybowskiego do Jana 
Izydorczyka i Józefa Kachela z 29 grudnia 1959 r.
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