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Tadeusz B ary ła

SEMINARIUM W DOMU POLSKIM

14 września 1981 roku w Domu Polskim, w Olsztynie odbyło się sem ina
rium  zorganizowane przez Ośrodek B adań Naukowych im. Wojciecha Kę
trzyńskiego (dalej OBN), pn. „Problem polskiej ludności rodzimej na W armii 
i Mazurach w badaniach naukowych i praktyce społecznej” .

Zamiarem organizatora było doprowadzenie do spotkania roboczego, które 
w okresie szczególnie emocjonalnych dyskusji, w trakcie których rozpatryw a
no także przyczyny, podstawy prawne oraz następstw a tzw. akcji łączenia 
rodzin, pozwoliłoby dokonać przeglądu dotychczasowych badań nad problem a
tyką polskiej ludności rodzimej na ziemiach zachodnich i północnych i skon- 
froritować ich w yniki z potoczną wiedzą oraz prak tyką  działań państwowych. 
Zakładanym  przez organizatora efektem seminarium  miała być ocena stanu 
badań tej problem atyki, szczególnie w odniesieniu do polskiej ludności rodzi
mej na W armii i Mazurach, a także sprecyzowanie k ierunku i etapów przy
szłych prac.

Przygotowane na sem inarium  refe ra ty  m iały mieć charakter wprowadzeń 
do dyskusji, w  której liczono szczególnie na głosy przedstawicieli tejże lud
ności oraz adm inistracji państwowej.

W imieniu OBN przyw itał uczestników seminarium  członek Rady Nauko
wej m gr W ładysław Ogrodziński, k tó ry  następnie objął przewodnictwo przed
południowej części obrad. Po przerwie, w trakcie której uczestnicy semina
rium  mieli możność obejrzenia dwóch wystaw  — darów b. konsula w  Olszty
nie Augusta Zaleskiego dla Muzeum W arm ii i Mazur w Olsztynie i piśmien
nictwa poświęconego problem atyce polskiej ludności rodzimej na W armii i Ma
zurach — przewodnictwo obrad przejął Jan  Boenigk, długoletni działacz 
Związku Polaków w Niemczech. Uczestnicy sem inarium  wysłuchali trzech re 
feratów  oraz dwóch komunikatów. Pierwszy z referatów  prof. dr. hab. Woj
ciecha Wrzesińskiego nosił ty tu ł Prob le m  świadomości na rodow e j W a rm ia k ó w  
i  M a z u ró w  do 1945 ro ku .

W iek XIX  — mówił W. W rzesiński — był okresem kształtowania się no
woczesnego narodu polskiego,' w  którym  to poczucie świadomości narodowej 
rozszerzało się i nabierało charakteru  nie tylko biernego dziedziczenia trad y 
cji, lecz było coraz częściej w ynikiem  indywidualnych wyborów. W świado
mości społecznej wracała pamięć o związkach W armii i Mazur z całością ziem 
polskich. Równocześnie postęp cywilizacyjny i rozwój życia publicznego 
w państwie niemieckim w pływ ały na zmianę perspektyw y pojęcia ojczyzna 
z «parafia — wieś» na «naród — kraj», sprzyjając stopniowemu likwidowaniu 
odrębności regionalnych i tworzeniu większych społeczności. Proces asymilacji 
odbywał się bardziej na płaszczyźnie cywilizacyjnej niż politycznej. Konser
watyzm polskiej ludności W armii i Mazur ułatw iał w sposób n a tu ra lny  u trzy
m anie tradycji polskich.' Wybór przynależności państwowej (plebiscyt) ozna



czał także w ybór określonej cywilizacji i niejednokrotnie nie miał decydują
cego znaczenia dla określenia swej narodowości. Analiza szacunków ludnoś
ciowych, a szczególnie dokonanych przez polską służbę konsularną w  roku 
1937, upoważnia do określenia liczby polskiej ludności w Prusach Wschodnich, 
uwzględniając zróżnicowanie poczucia świadomości, na około 450 tys. Kurcze
nie się g rup  pośrednich oraz trwałość dziewiętnastowiecznej granicy zasięgu 
języka polskiego były zjawiskami charakterystycznym i dla okresu międzywo
jennego. Szczególnie silne poczucie polskiej świadomości narodowej występo
wało w grupie pozostającej w bezpośrednim zasięgu wpływów działań organi
zacyjnych ruchu polskiego. W w arunkach przemian cywilizacyjnych społecz
ności m iejskich oraz działań władz niemieckich zmierzających do likwidacji 
zwartych skupisk wiejskich ludności polskiej, o przyszłości narodowej tego 
obszaru miała decydować świadomość młodzieży.

W okresie drugiej w ojny światowej, niejako w brew  wcześniejszym sukce
som asym ilacyjnym  ruchu narodowosocjalistycznego, wzrosła labilność s tru k 
tu ry  świadomości narodowej W armiaków i Mazurów. Form ułowane w czasie 
w ojny polskie program y dotyczące P rus W schodnich opierały się na uznaniu 
nietrwałości przeobrażeń narodowościowych, nie b ra ły  jednak pod uwagę 
przyczyn tej labilności i pom ijały trwałość wpływów cywilizacyjnych na 
kształt świadomości społecznej.

Kolejny re fe ra t Polska ludność rodz im a na W a rm i i  i  M azurach w  bada
niach  na ukow ych  opracowali m gr Tadeusz Baryła, dr Tadeusz Filipkowski, 
doc. dr hab. Anna Szyfer.

Program y przygotowane w czasie w ojny zarówno dla rządu polskiego 
w Londynie, jak  i Krajowej Rady Narodowej, dotyczące kształtu  tery torialne
go państwa polskiego, nie uwzględniały następstw  ostatniego okresu wojny. 
Widoczny jest w nich zbytni optymizm w ocenie sytuacji demograficznej i n a 
rodowościowej oraz kierunków  jej rozwoju na W arm ii i Mazurach. Dla oceny 
procesów narodowościowych, także w kontekście weryfikacji oraz uzyskiwania 
polskiego obywatelstwa, konieczne jest podjęcie badań nad tą  problem atyką 
w Prusach W schodnich w okresie wojny. Uwidacznia się także ahistoryczna 
tendencja do „spłaszczenia obrazu” pierwszych lat powojennych oraz obarcza
nia ich błędami będącymi wynikiem  posunięć późniejszych (np. tzw. akcja 
paszportyzacji). W świetle wysokiej oceny myśli program owej i polityki Mini
sterstw a Ziem Odzyskanych ponownego przebadania w ym agają kwestie: zde
cydowanie negatywnego stosunku ludności rodzimej do referendum  ludowego; 
labilność świadomości narodowej a problem  narodowosocjalistycznego wycho
wania młodzieży; rolniczy charakter tych ziem a polityka państwa socjali
stycznego. W 1945 roku powołano bądź reaktywowano Insty tu ty : Zachodni, 
Bałtycki, Śląski i Mazurski, k tóre  w m iarę swoich możliwości podjęły działal
ność badawczą i popularyzatorską, polegającą na ukazaniu tradycji polskich, 
a także przez interw encje w yw ierały wpływ na praktykę działań państwo
wych. Badania historyczne zapoczątkowali Zygm unt Wojciechowski, Kazimierz 
Piwarski, Karol Górski. Problem atykę kształtowania się świadomości narodo
wej poruszył I Zjazd Historyków we W rocławiu (19—20 1X 1948 г.). Próbą 
pierwszych opracowań monograficznych była seria wydawnicza „Ziemie S ta
ropolskie”, popularyzacji służyła powołana przez Biuro Ziem Odzyskanych 
seria „Biblioteka Ziem Odzyskanych”. Działania te  ustały na pewien czas 
w związku ze zmianami w polityce w ewnętrznej państwa. W latach następ
nych podjęto badania nad przeobrażeniami świadomości narodowej, tradycja
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mi i zasięgiem wpływów ruchu polskiego, przejaw am i działalności gospodar
czej i ku ltu ra lnej (prace: Bogusława Leśniodorskiego, Tadeusza Cieślaka, W ła
dysława Chojnackiego, Tadeusza Grygiera, Zygmunta Lietza, Tadeusza Orac- 
kiego, Wojciecha Wrzesińskiego, Kazimierza Pietrzak-Pawłowskiego), a także 
procesami demograficznymi, osadniczymi i zmianami politycznymi (Leszek 
Kosiński, Stanisław Żyromski, Józef Fajkowski, Bohdan Wilamowski, Hiero
nim Rybicki, Wojciech Wrzesiński, Edmund Wojnowski). W armia i Mazury, 
drugie co do wielkości skupisko ludności rodzimej na  ziemiach zachodnich 
i północnych, zostało w latach 1947—1949 objęte badaniam i socjologicznymi 
kierowanym i przez Stanisława Ossowskiego i Czesława Znamierowskiego. W y
niki tych prac nie zostały opublikowane. W latach następnych badania socjo
logiczne prowadzono na skalę możliwości OBN (Liii Maria Szwengrub, Moni
ka Leonowicz). Prowadzono również badania etnograficzne (Anna Szyfer) oraz 
językoznawcze (Witold Doroszewski, Zdzisław Steiber). Ustalenia nauki były 
niestety często niedoceniane lub pomijane w działaniach władz państwowych. 
Jednocześnie należy stwierdzić, iż w zbyt wielu wypowiedziach publicystycz
nych obraz przem ian ulegał odhistorycznieniu, a przecież stanowisko przed
stawicieli nauk społecznych, szczególnie historyków, było wyjątkowo konse
kwentne.

Kom unikaty rozpoczął doc. dr hab. Jerzy  Korbel. Zajął się on wyjazdami 
polskiej ludności rodzimej. Niezależnie od stanu świadomości narodowej emi
grantów  do RFN należy stwierdzić, iż sprawą wyjazdów pokierowano wbrew 
ustaleniom  nauki polskiej, a naw et w brew  polskiej racji stanu. Efektem  ubocz
nym trw ającej obecnie żywiołowej emigracji zarobkowej powinno być odmito
logizowanie problem u wyjazdów polskiej ludności rodzimej. Uwzględniając 
niemiecką wykładnię praw a o obywatelstwie i konstytucyjny zapis niemiec
kiej przynależności narodowej należy zrewidować dotychczasowy tryb  i zasa
dy wyjazdów. Trzeba zerwać z zasadą zrzeczenia się obywatelstwa przed w y
jazdem z k ra ju  i sprecyzować politykę paszportową w  myśl sejmowego w y
stąpienia posła Edm aunda Osmańczyka.

Następnie wystąpił prof, dr hab. Bohdan W ilamowski z komunikatem 
P rob le m  ludności ro dz im e j W a rm i i  i  M a zu r  w  p rak tyce  życ ia społecznego.

Autor przedstawił opracowaną w czasie wojny koncepcję, której był 
współautorem. Zakłada ona działania minimalistyczne i maksymalistyczne 
tworzące swoisty p rogram  separatyzm u (okresową autonomię terenów Warmii 
i  Mazur bądź federacjonizm według założeń postulowanych w  końcowym okre
sie I w ojny światowej). Pierwsze gw arantow ały stopniowe usuw anie ludności 
niemieckiej i planowe osadnictwo ludności polskiej. Drugie zapewniały prze
wagę ludności polskiej na  obszarze autonomicznym lub sfederowanym. W pro
wadzenie w życie czasowej autonomii pozwoliłoby: uniknąć masowego sza- 
brownictwa, wpłynąć na właściwą obsadę stanowisk w adm inistracji państwo
wej, a zatem  uniknąć tym  sam ym  rozziewu między, na  ogół słuszną, polityką 
M inisterstwa Ziem Odzyskanych a jej realizacją w terenie, zapobiec błędom 
weryfikacji i nie kontrolowanej akcji osadniczej. Im śmielej były form ułowa
ne przez działaczy miejscowych postulaty co do zasady polityki i  p raktyki 
państwa polskiego, tym  silniejsza była opozycja przedstawicieli władz pań
stwowych wobec całości problem atyki W arm ii i Mazur i częstszy zarzut 
szkodliwego separatyzmu, jakoby propagowanego przez działaczy mazurskich.

Ostatni z komunikatów Rezonans społeczny «Spraw y M a z u rs k ie j» dodatku  
specjalnego b iu le tyn u  «W Lewo»  wygłosił dr Andrzej Sakson.
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W czerwcu 1981 roku staraniem  redakcji Biuletynu Dyskusyjnego Kor- 
towskiego Środowiska Partyjnego „W Lewo” ukazał się dodatek do n r 4/5 
pod nazwą „Sprawa M azurska”, w nakładzie 600 egzemplarzy, poza wpływem 
cenzury państwowej. Redakcja rozesłała część egzemplarzy dodatku załączając 
pismo przewodnie, zapraszające do wzięcia udziału w dyskusji. Uwagami 
w formie listu podzieliło się 10 osób spoza Olsztyna (prof, dr Bohdan Sucho
dolski, prof, dr Wojciech Wrzesiński, prof, dr W ładysław Markiewicz, prof, 
dr N orbert Honsza, prof, dr Tadeusz Cieślak, prof, dr Krzysztof Kwaśniewski, 
Jerzy Węcławski, Edmund Osmańczyk, Ryszard Wojna), oraz jedna osoba 
z Olsztyna — W ładysław Ogrodziński. Dodatek zainicjował „ruch rew indyka
cji m azurskich”, którego przełomowym momentem winno być powołanie Ma
zurskiego Zrzeszenia Kulturalnego. Zdaniem A. Saksona zasadność tego ru 
chu potwierdzać miała uchwała I Walnego Zebrania Delegatów Regionu W ar
mińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność” (lipiec 1981 rok).

W dyskusji, k tórą  prowadził prof, dr Wojciech Wrzesiński, zabrało głos 
szesnastu mówców.

Podniesiono problem  stanu badań, oraz ich społecznego rezonansu. Teza 
o dotychczasowym pom ijaniu lub przemilczaniu problemów polskiej ludności 
rodzimej w badaniach naukowych, szczególnie przez Ośrodek Badań Nauko
wych (Wiktor M arek Leyk, E rw in  Kruk, ks. Jerzy  Otello, Bohdan Wilamow- 
ski, Tymczasowy Zarząd Mazurskiego Zrzeszenia Kulturalnego), spotkała się 
z polemiką, w której dowodzono, iż na pewno nie jest w pełni zadowalający 
stan badań, jednak trudno jest odmówić środowisku właśnie historyków ol
sztyńskich szczególnej roli w inicjowaniu i prowadzeniu tych badań (Janusz 
Jasiński, W ładysław Ogrodziński, Wojciech Wrzesiński, Bohdan Łukaszewicz). 
W kwestii stanu świadomości narodowej zwrócono uwagę na konieczność roz
patryw ania jej w  dłuższych przedziałach czasowych oraz bardziej ostrożną 
ocenę i szacunki liczbowe. Niezbędne w ydaje się uwzględnianie wpływu czyn
nika ekonomicznego na kształtowanie się świadomości społecznej (August Ba
nia, Wojciech Wrzesiński, Tadeusz Baryła). Tzw. akcja łączenia rodzin nabiera 
innego charak teru  w świetle trw ających migracji oraz w kontekście długo
trwałego procesu migracyjnego (Władysław Ogrodziński, Je rzy  Korbel), lecz 
nie m a tu  jednoznacznych analogii z przedwojennym  wychodźstwem W arm ia
ków i Mazurów do Nadrenii i Westfalii (Otylia Groth). Toteż należy spojrzeć 
inaczej na  kwestię deklaracji: Polak z wyboru, a nie miejsca urodzenia (Feliks 
Barabasz, A ugust Bania), oraz elem enty konstytuujące więź i poczucie świado
mości regionalnej ludności w przeważającym stopniu rolniczej .(Erwin Kruk, 
W ładysław Gębik). W yrażano krytyczną ocenę działań adm inistracji państwo
wej, szczególnie pierwszych la t  powojennych, oraz formułowano zarzuty n a tu 
ry  personalnej (Wiktor M arek Leyk, Jerzy  Otello, Anna Słobodzian, Bohdan 
Wilamowski). Obecny stan badań oraz dostępność archiwaliów pozwalają na 
pełniejsze zadokum entowanie tej problematyki, co pozwoliłoby rozwiać wiele 
narosłych mitów i niedomówień (Tadeusz Baryła, Wojciech Wrzesiński). 
W związku z inicjatywą założenia Mazurskiego Zrzeszenia Kulturalnego, po
stulowano powrót do koncepcji W armińsko-Mazurskiego Towarzystwa Spo
łeczno-Kulturalnego (August Bania, Feliks Barabasz, W ładysław Gębik, Ro
bert Pieczkowski). Twierdzono, że nie wolno posługiwać się sprawam i tej lu d 
ności dla celów doraźnych, nieraz leżących poza sferą rzeczywistych interesów 
Warmiaków i Mazurów oraz polską racją stanu (Anna Słobodzian, W ładysław 
Gębik).
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W podsumowaniu dyskusji prof, dr Wojciech Wrzesiński stwierdził, iż nie 
wszystkie założenia stawiane przez organizatora przed seminarium zostały 
zrealizowane. Odczuwalny był b rak  przewidywanych dwóch referatów  po
święconych: stanowi badań socjologicznych nad polską ludnością rodzimą na 
ziemiach zachodnich i północnych oraz procesom adaptacji i in tegracji m i
grantów  z Polski na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Nie doszły one do 
skutku z powodu choroby autorów. Uwidoczniona w dyskusji tendencja do 
rozpatrywania problemu polskiej ludności rodzimej na W armii i Mazurach 
tylko przez pryzm at indywidualnych krzywd, nie upraw nia jednak do form u
łowania jednoznacznych ocen o przebiegu i charakterze procesu historycznego. 
Zadaniem OBN jego Rady Naukowej oraz Towarzystwa winno stać się kon
tynuowanie tego rodzaju spotkań roboczych, których tem atyka byłaby poświę
cona problemom cząstkowym. Działalność ta  stanowić będzie realizację i kon
tynuację postulatów badawczych; konieczność podjęcia ich widziano już w mo
mencie form ułowania celów statutowych Ośrodka, a ich wagę starano się eks
ponować dużo wcześniej niż przed sierpniem 1980 roku. Na zakończenie mów
ca, w imieniu Rady Naukowej OBN, podziękował za udział uczestnikom se
m inarium.

Zapis dyskusji, sporządzony na podstawie nagrania magnetofonowego, 
znajduje się w dziale Zbiorów Specjalnych OBN w Olsztynie.


