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głosów oddanych zostało na  P olaka, uświadomiły niektórym  gremiom niemieckim realną 
siłę polityczną polskiego obozu narodow ego.

L ata następne (1890— 1892) to  próby  poszukiw ania platform y łagodzenia powstałych 
konfliktów  i szukania porozum ienia. M iała nią być lokalna, w arm ińska tradycja, silna 
więź w yznaniowa niezależna od różnic narodow ych oraz poszanow anie praw  językowych 
ludności polskiej. Rolę tę przyjęły n a  siebie ukazujące się w okresie od 1 października 1890 
do czerwca 1891 r. „N ow iny W arm ińskie” . M im o to  w 1893 r. nastąpiło  na W armii 
bezprecedensowe w historii w yborów  do Reichstagu (na skutek sporów  wśród partii 
niemieckich) zwycięstwo kandydata  polskiej mniejszości narodow ej. W krótce jednak, 
w obliczu szybkiego rozw oju polskich tendencji narodow ych, pow stało również polskie 
skrzydło partii C entrum . N astąp iła  też jego konsolidacja w okół założonego w grudniu 
1893 r. „W arm iaka” , różniącego się od „G azety  Olsztyńskiej” głównie stosunkiem do 
hierarchii kościelnej.

W obec otw artej, prow adzonej z dużym  rozm achem  polskiej agitacji wyborczej, 
ostatnie la ta  poprzedzające wybuch I wojny światowej przyniosły — zdaniem au to ra 
książki —  dalszy w zrost konfliktów  narodow ościow ych oraz zaostrzenie wystąpień 
niemieckich W arm iaków  przeciw polskiem u obozowi narodow em u. A taki „G azety 
Olsztyńskiej” kierow ane przeciw wszelkim przejawom  germanizacji prowadzonej rów 
nież przez księży, wywoływały natychm iastow ą i nie przebierającą w słowach replikę 
głównie ze strony „A llensteiner V olksblatt” , w spom aganą argum entacją o obcym 
rodowodzie ruchu polskiego na W arm ii, oraz radykalno-socjaldem okratycznym  zabar
wieniu polskiej agitacji narodow ej. P rzekonyw ano równocześnie, że tylko katolicka 
p artia  C entrum  jest w stanie bronić skutecznie religii, wolności K ościoła i polskich praw  
do  języka. Polakom  zarzucano fanatyzm  narodow y i szerzenie niezgody.

Sum ując —  pragnę podkreślić, że książka R oberta  T raby stanowi poważny krok 
w badaniach nad stosunkam i narodowościowym i oraz politycznymi Prus W schodnich 
i całej dzielnicy pruskiej, a także nad stosunkam i polsko-niemieckimi oraz dziejami 
polskiej myśli politycznej na przełom ie X IX  i X X  w. N a uznanie zasługuje przejrzysty 
i logiczny układ pracy, napisanej z rzadko spotykaną kulturą słowa. Ten bardzo 
pozytywny obraz dopełnia n ienaganna szata edytorska, zamieszczone w tekście liczne 
tabele i ilustracje, indeksy nazwisk i miejscowości, dwa aneksy oraz m apa W armii na tle 
diecezji i struk tu ry  adm inistracyjnej P rus W schodnich, k tóra dla mniej zorientowanego 
w geografii regionu czytelnika stanow i znaczne ułatwienie w korzystaniu z tekstu.

Marian M roczko

Czeslaw O  sękowski, Społeczeństwo Polski zachodniej i północnej wiatach 194S—1956.
Procesy integracji i  dezintegracji, W yższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbiń
skiego, Zielona G óra 1994, ss. 276.
Szczególna sytuacja ludnościow a, ja k a  zaistniała po  zakończeniu działań wojennych 

na obszarach, zwanych wówczas ziemiami odzyskanym i (Śląsk Opolski, Śląsk D olny, 
Pom orze i Prusy W schodnie), przyłączonych do Polski na mocy postanow ień poczdam 
skich, pow odow ała, że tem at ten od lat wzbudzał zainteresowanie, kontrowersje 
i dyskusje, nie tylko wśród historyków . Błędy popełnione przez władze szczebla 
centralnego i terenowego w stosunku do ludności rodzimej spow odowały, że przez wiele 
la t prowadzenie wszechstronnych i rzetelnych badań  nad tą  p roblem atyką było u trudn io 
ne, a ich publikow anie często niemożliwe. Stąd też niewielka liczba zasługujących na 
uwagę p rac dotyczących tego tem atu. Książkę Cz. Osękowskiego, przygotow aną 
w znacznym stopniu na  podstaw ie m ateriałów  źródłowych (kwerendą objęto jedenaście 
archiwów), w yróżnia zasięg terytorialny podjętego tem atu. D otąd badania dotyczyły 
najczęściej wybranych terenów  przyłączonych do państw a polskiego, zaś w tym
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przypadku A u to r objął badaniam i ziemie zachodnie i północne jako  całość, co stanow iło 
punk t wyjścia do w yróżnienia cech wspólnych i różniących sytuację społeczeństwa 
w poszczególnych regionach.

Oprócz wstępu i zakończenia, praca składa się z czterech rozdziałów. Całość została 
uzupełniona bibliografią, indeksam i osobowym  i nazw geograficznych, wykazem sk ró 
tów oraz streszczeniem w języku niemieckim.

W  pierwszym rozdziale om ów iono uw arunkow ania przejęcia przez Polskę terenów  na 
wschód od O dry i Nysy Łużyckiej, w tym także spory o kształt granicy zachodniej, toczące 
się jeszcze w czasie wojny. Sporo miejsca poświęcono charakterystyce przem ysłowo- 
gospodarczej tych ziem z zaznaczeniem różnic w odniesieniu do reszty kraju, których 
zniwelowanie stało się jednym  z naczelnych zadań władz państwowych. Były to  nie tylko 
różnice w strukturze przemysłowej (tu także zaznaczony został problem  wywozu do 
Związku Radzieckiego całych zakładów  przemysłowych). Ujednolicenia wymagało m .in. 
nazewnictwo miejscowości, w prow adzenie nowego podziału adm inistracyjnego i szcze
gólnie trudne do urzeczywistnienia — przejęcie władzy od niczym nie ograniczonych 
kom endantur radzieckich, których istnienie prowadziło do swoistej dwuwładzy, u tru d 
niającej spraw ne w drażanie polskiej adm inistracji. Poza działalnością M inisterstw a Ziem 
O dzyskanych, A u to r om ówił rolę M inisterstw a A dm inistracji Publicznej oraz M iędzy
m inisterialnego K om itetu do  spraw  Przesiedlania i Osiedlania, instytucji zajmujących się 
sprawam i związanymi z sytuacją na  ziemiach zachodnich i północnych zanim utw orzono 
M ZO. Także rola Polskiego Związku Zachodniego, szczególnie w okresie przeprow adza
nia weryfikacji, została zaznaczona w om awianym  rozdziale.

N astępnie A u to r zajął się kwestią ruchów  migracyjnych i osadnictwa na tych terenach, 
zapoczątkow anego w szczególny sposób ju ż  w czerwcu 1945 r. poprzez osiedlanie tam  
zdemobilizowanych żołnierzy. N a przykładzie wybranych regionów omówione zostały 
odrębności kulturow e mieszkańców tych ziem, a więc ludności rodzimej, osiedleńców 
z Polski centralnej, przesiedleńców z ZSR R , repatriantów , reem igrantów  i mniejszości 
narodow ych — przede wszystkim Niemców.

Drugi rozdział pracy pośw ięcono głównie sytuacji polskiej ludności rodzimej oraz 
mieszkańcom  narodow ości niemieckiej. A utor przypom niał, że seria błędów władz 
państwowych rozpoczęła się w okresie weryfikacji, lecz wstępem do narastającego braku 
zaufania było zdobywanie przez Arm ię Radziecką kolejnych miast i wsi w Prusach 
W schodnich, na Śląsku czy Pom orzu. W obawie przed Rosjanam i niektóre pow iaty 
opuściło około 80% mieszkańców. Potem , na przykład na  Śląsku, w obozach przejś
ciowych d la ludności uznanej po weryfikacji za Niemców (mimo że wielu twierdziło, iż są 
Polakam i) umieszczano także jeńców  wojennych, dawnych członków N SD A P lub 
formacji param ilitarnych. A u to r podaje, że ogółem ponad 400 tys. osób rozlokow ano 
w 119 więzieniach i 681 obozach (około połowę z nich adm inistrowali Rosjanie), 
w których w arunki bytowe były niezwykle trudne, co zostało zilustrowane przykładam i.

Sam problem  weryfikacji polegał m.in. na tym, że zbyt często nie faktyczna postaw a 
i czyny były miernikiem  decyzji weryfikacyjnych. N ierzadko decydował o tym osobisty 
stosunek miejscowej władzy do ludności autochtonicznej. Stąd wiele decyzji krzyw
dzących, którym  jak  zaznaczył A utor, z większym bądź mniejszym skutkiem starał się 
przeciwstawiać PZZ, czyniąc wiele, by ujednolicić przebieg weryfikacji na wszystkich 
ziemiach przyłączonych do Polski. M im o to, w końcu 1950 r. po zakończeniu procesu 
wysiedlania nadal pozostaw ało w kraju około 150—170 tys. Niemców, nie uznawanych 
w Polsce za mniejszość narodow ą.

Nieco miejsca poświęcono problem owi deportacji ludności rodzimej w głąb ZSR R  
(głównie do pracy w kopalniach) oraz planowej repatriacji tejże ludności, trwającej od 
jesieni 1945 r. do  lutego 1947 r., obejmującej zarów no ludność cywilną, jak  i żołnierzy.
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A uto r przytoczył dane świadczące o tym, że poza granicam i kraju było około 60 tys. 
autochtonów , lecz niewielu z nich zdołało powrócić. N a  przykład z około 16 tys. 
wywiezionych z Opolszczyzny, do  połowy 1947 r. wróciło zaledwie 3 tys. Podobnie było 
w innych regionach. N a  tę sytuację m iał wpływ brak  reakcji strony radzieckiej na polskie 
wnioski repatriacyjne, duża śm iertelność wśród wywiezionych, trudności w ustaleniu 
faktycznego miejsca pobytu  oraz fakt, że niektórzy powrócili wprawdzie, lecz od razu do 
Niemiec.

N aw et niedoskonale przeprow adzona weryfikacja m ogła być po trak tow ana jako  
jeden z przejawów trudnego okresu przejściowego, gdyby w latach następnych błędy te 
zostały napraw ione. T ak  się jednak  nie stało. A u to r słusznie wskazał, iż zarów no w latach 
bezpośrednio po  wojnie, ja k  i późniejszych, władze państw owe nigdy jednoznacznie nie 
określiły pozycji autochtonów  w Polsce. Najczęściej byli oni uważani po  prostu  za 
Niemców. W ielokrotnie trak tow ano  ich jak  ludzi gorszych, czemu daw ano wyraz podczas 
rozstrzygania miejscowych sporów , gdy zazwyczaj, bez względu na okoliczności, władze 
polityczno-adm inistracyjne rację przyznaw ały ludności napływowej. T akie postępow anie 
nie m ogło kształtow ać bliższych więzów społecznych. Z  niewielkimi wyjątkam i, prow a
dziło to  do  w yalienow ania ludności autochtonicznej ze społeczeństwa, frustracji bezpo
średnio prowadzącej do podejm ow ania decyzji o emigracji za O drę i Nysę.

W  tej części pracy A u to r zajął się także akcją łączenia rodzin, zapoczątkow aną już 
w 1945 r., oraz kwestią położenia mniejszości niemieckiej w Polsce.

W kolejnym rozdziale Cz. Osękowski na tle najważniejszych wydarzeń politycznych 
w kraju (referendum , wybory do Sejmu U stawodawczego, narastające spory i konflikty 
między PPR  i PPS) ukazał rolę różnych instytucji, które wpływały na  proces integracji 
bądź dezintegracji społeczeństwa na ziemiach zachodnich i północnych. O prócz instytucji 
państw owych, w tym głównie szkolno-oświatowych, zaprezentow ana została rola 
Kościoła rzym skokatolickiego w kształtow aniu procesów społecznych.

Szczególnie wiele miejsca poświęcił A u to r roli szkoły, gdyż była ona, jego zdaniem , 
jednym  z najistotniejszych czynników mających wpływ na integrację społeczeństwa. 
Jednak  proces ten m iał polegać nie na konsolidacji dwóch równorzędnych grup 
społecznych, lecz n a  bezwzględnej polonizacji ludności autochtonicznej oraz pozostałych 
jeszcze Niem ców. Szkoła m iała wpływać na tworzenie jednolitego społeczeństwa na 
ziemiach zachodnich i północnych. R ola szkoły była uzależniona od aktualnej sytuacji 
politycznej w kraju, a po lityka ośw iatow a na tych terenach w arunkow ana wytycznymi 
władz. Tem u m.in. celowi m iało służyć utw orzone w sierpniu 1945 r. w M inisterstwie 
Oświaty —  Biuro Ziem Odzyskanych, w głównej mierze zajmujące się opracowywaniem 
m etod w drażania nauczania języka polskiego wśród autochtonów  i Niemców. Proces 
repolonizacji tych grup był niezwykle trudny i skom plikow any, z uwagi na nikłą 
znajom ośćjęzyka polskiego, a w konsekwencji niechęć do polskiej szkoły. Wielu rodziców 
nie posyłało dzieci do  polskich szkół sądząc, że niebawem utw orzone zostaną szkoły 
z niemieckim językiem  nauczania. Szkoła nigdy nie zdołała w pełni zintegrować młodzieży 
na  tych ziemiach. W wielu przypadkach ludność rodzim a, a tym bardziej Niemcy, nie 
akceptow ała narzucanych im działań repolonizacyjnych. S topniow o zaprzestaw ano 
organizow ania kursów  repolonizacyjnych, przestały też funkcjonow ać uniwersytety 
ludowe. Udział młodzieży autochtonicznej w lokalnym  życiu kulturalnym , widoczny 
bezpośrednio po wojnie, staw ał się coraz mniejszy, aż do zupełnego zaniku.

A u to r zauważył także, że na dezintegrację społeczeństwa na om awianych terenach 
ogrom ny wpływ m iała n ieustanna walka toczona przez władze państw owe z Kościołem 
(m.in. tworzenie szkół T P D  bez nauczania religii, przesiedlanie księży miejscowego 
pochodzenia na inne tereny lub spow odow anie wyjazdu wielu księży do Niemiec przy 
okazji przeprow adzonej akcji łączenia rodzin).
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O statni rozdział pracy poświęcony został ukazaniu wpływu przem ian, jakie zaszły 
w Polsce w 1956 r. na  życie społeczno-polityczne ludności zamieszkałej na  ziemiach 
przyłączonych w 1945 r. R ozw ażania te dotyczą głównie ludności rodzim ej. Jak  wykazał 
A utor, potęgow ana przez la ta  nieufność spow odow ała sytuację, w której rok  1956 przez 
większość autochtonów  wcale nie był uw ażany za początek popraw y ich położenia, czy 
realnej zm iany sytuacji gospodarczej w kraju. O kazało się, że dla wielu z nich przełom ten 
wiązał się z nadzieją na zrealizowanie m arzeń o wyjeździe do Niemiec. Z  zachodnich 
i północnych terenów  Polski w 1956 i 1957 r. wyemigrowało czterokrotnie więcej 
mieszkańców niż z innych regionów kraju. Tym , którzy pozostali, przynajm niej 
początkow o stw orzono możliwości rozwoju większej aktywności kulturalnej, inspirow a
nej przez utw orzone w m aju 1957 r. Tow arzystw o Rozwoju Ziem Zachodnich, starające 
się kultyw ować dobre tradycje PZZ.

Podsum ow ując dw unastoletn ią obecność państw a polskiego na ziemiach zachodnich 
i północnych Cz. Osękowski stwierdził, iż polityka repolonizacyjna i polonizacyjna nie 
przyniosła pokładanych w niej nadziei. Jej wynikiem było izolowanie się ludności 
autochtonicznej, uniem ożliwiające pełną integrację społeczeństwa na tych terenach. D użo 
lepiej przebiegała integracja wśród ludności napływowej, n a  co wpływ m iała szczególnie 
szkoła, K ościół i wszelkiego rodzaju placówki kulturalno-ośw iatow e. O ile jeszcze do 
1948 r. ziemie przyłączone do Polski trak tow ane były jak o  odrębny obszar, a ich 
sprawam i zajm owały się specjalnie do  tego pow ołane instytucje, to później starano  się 
wszelkie istniejące odrębności zatuszow ać, m .in. prom ując iluzoryczny model nowego, 
jednolitego, niczym nie podzielonego społeczeństwa.

Sprawy gospodarcze nie należą do głównej tem atyki omawianej pracy, lecz A u to r 
poświęcił niektórym  zagadnieniom  nieco miejsca. Należy jednak  wyjaśnić pewne 
nieścisłości. D otyczą one zainicjowanej w iosną 1947 r. „bitwy o handel” . W ym ieniane 
przez A uto ra  komisje do walki ze spekulacją, zamiennie określane jako  komisje 
społeczno-kontrolne lub kontrolno-społeczne (ss. 181— 182), w rzeczywistości nazywały 
się społecznymi kom isjam i kontroli cen, na których czele stali inspektorzy pow iatowi, 
bezpośrednio podlegli Komisji Specjalnej do W alki z Nadużyciam i i Szkodnictwem 
G ospodarczym , instytucji funkcjonującej w Polsce od listopada 1945 r. do  grudnia 1954 r. 
W łaśnie Komisji Specjalnej, o czym A u to r nie w spom ina, władze państwowe powierzyły 
główną rolę w realizacji „bitw y o handel” , a więc faktycznego likw idatora sektora 
pryw atnego gospodarki narodow ej. D odać też należy, że błędem jest określanie państw a 
polskiego w 1950 r. m ianem  PR L  (s. 127), gdyż określenie to  zaczęło obowiązywać 
dopiero dw a la ta  później, wraz z uchwaleniem Konstytucji.

K siążka Cz. Osękowskiego stanowi krok  ku pełnem u naświetleniu jakże trudnej 
sytuacji w ielowarstwowego oraz zróżnicow anego kulturow o i językowo społeczeństwa, 
którem u przyszło żyć na  ziemiach zachodnich i północnych w pierwszych latach 
powojennych.

Ryszard Tomkiewicz
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