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BADANIA NAD MIGRACJAMI PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ  
I OSADNICTWEM NA ZIEMIACH ZACHODNICH 

I PÓŁNOCNYCH POLSKI ( ZE SZCZEGÓLNYM 
UWZGLĘDNIENIEM PRZESIEDLEŃ Z BIAŁORUSI)

Temat ogólny konferencji chcę odnieść do jednego ze szczegółowych problemów 
uwzględnionych w  badaniach prowadzonych przez polskich historyków. Mam tu na myśli 
powojenne migracje ludności polskiej  i osadnictwo na ziemiach zachodnich i północnych w 
latach 1945–1949. Istotą naszych wystąpień  ma być punkt widzenia polskiej historiografi i 
na sprawy Białorusi w różnych epokach.

Badania, o których mowa, były prowadzone niemal  wyłącznie w oparciu o źródła 
przechowywane w archiwach polskich. Na przeszkodzie w prowadzeniu kwerend w archiwach 
radzieckich i zachodnich stały trudności wyjazdowe i w dostępie polskich badaczy do 
tamtejszych zasobów archiwalnych. 

Badania nad migracjami powojennymi i zasiedlaniem polskich ziem zachodnich i 
północnych rozpoczęto na szeroką skalę  na początku lat 60. XX w.  Powstające wówczas prace 
dzieliło ledwie 10 lat, od okresu, w którym wydarzenia te przebiegały. Był to wystarczająco 
długi czas, by można było zaobserwować ich skutki w postaci  przemian demografi cznych, 
społecznych i gospodarczych, jakie się w wyniku tych procesów dokonały. W pracach 
wówczas powstających, jak i późniejszych, chodziło zwłaszcza o przedstawienie przebiegu 
i rezultatów migracji na określonym terenie. Czasem Autorzy rozszerzali pole obserwacji o 
problematykę gospodarczą, czyli warunki bytu i zagospodarowania osadników polskich w 
nowym miejscu zamieszkania. Opracowania te, które terytorialnie obejmowały poszczególne 
województwa i regiony, posiadały przede wszystkim zakres lokalny, w sumie jednak składały 
się na całościowy obraz ówczesnych problemów demografi cznych i gospodarczych Polski. 

Materiał źródłowy czerpany z zasobów archiwalnych, choć pozornie obfity, dalece 
odbiegał od potrzeb badawczych. Lepiej pod względem źródłowym przedstawiały się 
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badania obejmujące migracje ludności cywilnej oraz zdemobilizowanych polskich żołnierzy 
docierających do kraju z zachodu Europy. Posiadaliśmy bowiem wówczas dostęp do niektórych 
źródeł wytworzonych na Zachodzie, jednak dotyczących przede wszystkim działalności 
polskiej misji wojskowej, zajmującej się rejestrowaniem polskich żołnierzy, którzy wyrazili 
chęć powrotu do ojczyzny. Gdy idzie o przesiedlenia z obszaru ZSRR, dysponowaliśmy 
wyłącznie zasobami polskich archiwów. Były to głównie sprawozdania organów administracji 
państwowej zawierające liczne braki i  nie stwarzające możliwości uporządkowania wiedzy 
o ludności napływowej według jej przedwojennego miejsca zamieszkania. Był to warunek 
uporządkowania wiedzy statystycznej i podporządkowania przybywających migrantów do 
odpowiednich grup ludności. Kryterium podstawowym była informacja o miejscu skąd przybył 
transport. Z tymi problemami wiąże się inny, od rozwiązania którego badania owe należało 
zacząć. Otóż źródła, powstałe w latach wojennego i powojennego chaosu, posługują się na 
określenie migrantów i rodzajów migracji nazewnictwem niezgodnym z międzynarodową 
terminologią. Wszyscy przybysze z terenów ZSRR określani są jako repatrianci, ludność 
pochodząca z ziem Polski centralnej to przesiedleńcy, a migranci z pozostałych państw 
europejskich i spoza Europy to reemigranci. Na niewłaściwość stosowanych terminów 
zwrócili uwagę K. Kersten i T. Szarota1.

Źródła archiwalne nie ułatwiają nam badań w tym zakresie, albo czynią to w niewielkim 
stopniu. Z punktu widzenia instytucji odpowiedzialnych za przewóz osadników do miejsca 
nowego zamieszkania, informacja o ich pochodzeniu terytorialnym wydawała się nieistotna. 
Ważniejsze było to, jak liczna grupa przybyła i czy jest dla niej miejsce na zasiedlanym 
obszarze. Jeśli jeszcze dodamy, że sprawozdania te tworzyli  ludzie, którzy wcześniej nie mieli 
do czynienia z pracą biurową, bywało, że legitymowali się bardzo niskim wykształceniem, 
to obraz  istniejących w tym względzie trudności stanie się już do końca zrozumiały. Dodać 
trzeba, że kłopoty takie obserwować będziemy na każdym szczeblu administracji państwowej. 
Brakowało osób przygotowanych do pracy biurowej, umiejętnie i rzetelnie wykonujących swe 
obowiązki. Źródła są pełne śladów niekompetencji ówczesnych urzędników. Państwo polskie 
nie było w stanie obsadzić wszystkich stanowisk urzędniczych osobami wykwalifi kowanymi. 
Przyłączenie do Polski ziem zachodnich i północnych oznaczało, że zdziesiątkowaną w 
czasie wojny grupę wykwalifi kowanych urzędników będą musieli uzupełnić ludzie w części 
przypadkowi.

Błąd popełniany w źródłach polegający na określaniu wszystkich przybyszów z ZSRR 
terminem repatrianci był bardzo mylący, zwłaszcza że określenie to oznacza powrót do kraju 
ludzi przymusowo z niego wysiedlonych. Nazywać w ten sposób możemy tylko Polaków, 
mieszkańców przedwojennych Kresów, przybywających z Syberii i Kazachstanu, miejsc 
dokąd byli wywożeni w trakcie kolejnych wywózek po 17.09.1939 r. Zdecydowana większość 
przybyszów z ZSRR to przesiedleńcy, którzy podróżowali do kraju z zamiarem osiedlenia 
się w jego granicach, a wszystko to działo się na podstawie umów dwustronnych zawartych 
przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego a Ukraińską, Białoruską i Litewską SRR. 
Byli jednak wśród migrantów z ZSRR również reemigranci, tj. ludzie, którzy w Rosji szukali 
pracy i stanowili część polskich migrantów zarobkowych przełomu wieków XIX i XX w. 

1 Kersten K. 1) Migracje powojenne w Polsce (próba klasyfi kacji i ogólna charakterystyka zewnętrznych ruchów ludno-
ści) // Polska Ludowa. Materiały i Studia. T. 2. Warszawa, 1963; 2) Międzypaństwowe przesiedlenia ludności w XX w. // 
Kwartalnik Historyczny. 1966. Nr. 1. S. 4; Szarota T. Osadnictwo miejskie na Dolnym Śląsku w latach 1945–1948.  
Wrocław, 1969. S. 9–11. 
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Była to zdecydowanie najmniejsza grupa, o trudnej do określenia liczebności. Ponieważ ze 
względu na zawartość informacyjną źródeł nie jesteśmy w stanie rozdzielić owych trzech 
grup migrantów ze Wschodu, wszystkich nazywamy przesiedleńcami pamiętając o ich 
wewnętrznym zróżnicowaniu według kryterium pochodzenia terytorialnego.

Zdecydowanie bogatszą wiedzę o migrantach otrzymujemy za pośrednictwem ofi cjalnych 
źródeł statystycznych. Spis powszechny ludności przeprowadzony w grudniu 1950 r. jest 
pierwszym źródłem, które przedstawiając zaludnienie Polski w tym czasie dostarcza zarazem 
informacji o wynikach przesiedleń z ZSRR i akcji osiedleńczej na ziemiach zachodnich 
i północnych, prowadzonej w latach 1945–1949. W źródle tym, odnotowując miejsce 
zamieszkania przed wojną osób w nim  ujętych, pośrednio określa się  wielkość migracji 
między innymi  z obszaru Białorusi. Wielkość migracji z ZSRR (w tym także z Białorusi) 
do Polski próbowano wprawdzie  ustalić również w oparciu o dane Państwowego Urzędu 
Repatriacyjnego oraz Generalnego Pełnomocnika Rządu RP ds. Repatriacji2, ale za ostateczny 
ich rezultat należy przyjąć dane spisu powszechnego ludności z 1950 r.

Na początku lat 70. XX w. historycy zajmujący się problematyką osiedleńczą,  
sięgnęli po źródło masowe zawierające cenne informacje brakujące w materiałach 
dotąd wykorzystywanych lub pojawiające się w nich tylko sporadycznie. Mam na myśli 
dokumentację indywidualnych gospodarstw rolnych powstającą w toku starań osadnika o 
przyznanie mu prawa własności na zajmowane gospodarstwo. Materiały te przechowywane 
są w urzędach powiatowych w biurach geodezji i urządzeń rolnych.  W trakcie owych starań 
osadnicy zobowiązani byli do przedstawienia karty repatriacyjnej (taką nazwę nosił dokument 
jaki czasami przywozili ze sobą przesiedleńcy z ZSRR) z oszacowanym i opisanym mieniem 
pozostawionym za granicą, wniosek o przyznanie aktu własności, w którym  znajdowały się 
informacje o osobach przybyłych z wnioskodawcą, z datami ich urodzenia, datą przybycia do 
miejsca osiedlenia, adres poprzedniego zamieszkania osadnika, zawód wykonywany przed 
wojną, spis przywiezionego dobytku. Z aktu nadania, którego odpis należał do kompletu 
dokumentów znajdujących się w teczce,  dowiadujemy się o decyzji komisji rozpatrującej 
wniosek. Określono w niej areał gospodarstwa, ilość i stan budynków, narzędzi i maszyn 
rolniczych oraz rodzaj inwentarza  żywego. Źródło to ma dla badaczy wartość nieocenioną. 
Wszystkie informacje obejmujące wymienione kwestie, a znajdujące się w zespołach urzędów 
zajmujących się osadnictwem, mają charakter zbiorczych zestawień. Informują wprawdzie 
o  sytuacji gospodarczej ludności napływowej jednak bez możliwości przyjrzenia się jej 
szczegółom. Wiadomo przecież, że czas przybycia i miejsce skąd pochodzili migranci, miały 
wielkie znaczenie dla warunków, w jakich ludzie ci rozpoczynali życie w nowym miejscu 
zamieszkania.

Z powyższymi kwestiami łączy się pytanie o awans ekonomiczny i społeczny, jakiego 
doświadczali, bądź nie, nowi mieszkańcy ziem zachodnich i północnych. Gdybyśmy pozostali 
przy materiałach dostępnych w archiwach, odpowiedź na tak postawione pytanie nie byłaby 
możliwa w stopniu, w jakim jesteśmy w stanie to uczynić mając do dyspozycji dokumentację 
pochodzącą z teczek indywidualnych gospodarstw rolnych.

2  Kersten K. 1) Kształtowanie stosunków ludnościowych // Polska Ludowa 1944–1950. Przemiany społeczne / Pod 
red. F. Ryszki. Wrocław; Warszawa, 1974. S. 74–176; 2) Repatriacja ludności polskiej po II wojnie światowej. Studium 
historyczne. Wrocław; Warszawa, 1974. 
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Pierwszy sięgnął po to źródło Henryk Słabek oceniając wyniki reformy rolnej na obszarze 
Polski centralnej3. Kolejnym przykładem wykorzystania danych wziętych z owych teczek jest 
publikacja Franciszka Serafi na4. W tym przypadku również mamy do czynienia z niepełnym 
sięgnięciem do zawartości omawianych materiałów. F. Serafi n skupił swą uwagę wyłącznie 
na kwestiach związanych z obszarem gospodarstw, jakie otrzymali osadnicy w woj. śląsko-
dąbrowskim. Próbował odpowiedzieć na pytanie o awans ekonomiczny osadników porównując 
areał gospodarstw otrzymanych i pozostawionych w dawnym miejscu zamieszkania.

Pełny zakres informacji o polskiej ludności napływowej wyzyskany został dopiero w 
pracach Elżbiety Kościk i Franciszka Kusiaka traktujących o zasiedlaniu wsi dolnośląskiej 
w latach 1945–19485.

W obu publikacjach przybysze z Białorusi zostali ujęci jako  przesiedleńcy, zgodnie z 
właściwą terminologią. Tworzyli  grupę liczącą na Śląsku 135 654 osoby6. Dla podkreślenia 
wartości omawianego źródła przedstawmy ogólnie jakie wnioski wynikają z badań na nim 
opartych.

Niewątpliwie przesiedleńcy nie znaleźli się w grupie tych osadników, których przyjazd 
na ziemie zachodnie i północne nie był niczym hamowany. Przybysze z dawnych Kresów 
musieli oczekiwać na miejsce w transporcie i dlatego z masowymi migracjami stamtąd 
mamy do czynienia dopiero wiosną 1946 r.  Czas przybycia decydował jednak o wielkości 
przydzielonego gospodarstwa i jego wyposażeniu.

Duży odsetek właścicieli gospodarstw pochodzących z dawnych ziem wschodnich 
stanowiły kobiety. Wśród nich zdecydowanie przeważały wdowy, a w dalszej kolejności 
żony jeszcze nie zdemobilizowanych żołnierzy. W grupie tej przewaga kobiet przesiedleńców 
nad kobietami z ziem Polski centralnej, jest duża. Samotne kobiety nie miały w zasadzie 
innego wyjścia, jak wyruszyć na ziemie zachodnie i północne powojennej Polski ze swoimi 
sąsiadami, krewnymi. Wśród nich mogły liczyć na pomoc i opiekę. 

Jeśli następnie weźmiemy pod uwagę wiek migrantów-właścicieli gospodarstw, to okaże 
się, że na obszarze nowo zasiedlanym mamy do czynienia ze społeczeństwem demografi cznie 
młodym. Taki obraz rysuje się jeśli potraktować łącznie migrantów wewnętrznych i 
przesiedleńców. Struktura wieku przesiedleńców była jednak mniej korzystna niż migrantów 
wewnętrznych. Zestawienie dotyczące struktury wieku właścicieli gospodarstw należących 
do obu grup wskazuje, że wśród przybyszów z Polski centralnej głównie ludność młoda 
decydowała się na zmianę miejsca zamieszkania. W wypadku przesiedleńców z Kresów 
mamy do czynienia z przeniesieniem starych struktur wiekowych bowiem na tereny zasiedlane 
wędrowały całe rodziny.

Posługując się danymi pochodzącymi z tego źródła możemy nasze badania uzupełnić o 
kwestie dotyczące dzietności rodzin, wskaźniki małżeństw w grupie migrantów, strukturę 
wieku tych małżeństw, osoby nie wchodzące w skład rodzin biologicznych a towarzyszące 

3 Słabek H. Wieś i rolnictwo //  Polska Ludowa 1944–1950. Przemiany społeczne / Pod red. F. Ryszki. Wrocław; War-
szawa, 1974. S. 177–278.

4 Serafi n F. Osadnictwo miejskie i wiejskie w województwie śląsko-dąbrowskim w latach 1945–1948. Katowice, 
1973.

5 Kościk E. Osadnictwo wiejskie w południowych powiatach Dolnego Śląska w latach 1945–1948. Wrocław; Warsza-
wa, 1982; Kusiak F. Osadnictwo wiejskie w środkowych i północnych powiatach Dolnego Śląska w latach 1945–1948. 
Wrocław; Warszawa, 1983.

6 Banasiak S. Osadnictwo rolne w województwie śląsko-dąbrowskim w latach 1945–1947 // Studia i Materiały z Dziejów 
Śląska. Wrocław, 1964. T. 6. S. 140.
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migrantom w ich drodze do nowego miejsca osiedlenia. Żadne inne źródło nie stwarza takich 
możliwości badawczych, które pozwalają jeszcze prześledzić dostępne dzięki niemu zjawiska 
demografi czne w rozbiciu na poszczególne grupy migrantów według miejsca pochodzenia.

Dzięki wnioskom o przyznanie aktu własności i decyzji o jego wydaniu możemy wreszcie 
zadać pytanie o awans ekonomiczny polskiej ludności napływowej. Odpowiedź taką uzyskamy 
porównując informacje o mieniu pozostawionym w dawnym miejscu zamieszkania z decyzją 
o przydziale osadnikowi  narzędzi i maszyn rolniczych znajdujących się w nowo zasiedlonym 
gospodarstwie. Istotne znaczenie w tym względzie ma również mienie przywiezione przez 
osadników. Właśnie omawiane źródło pozwoliło ujrzeć indywidualny los osadników 
mieszczący się na ogół w kategoriach awansu. Zastali gospodarstwa wyposażone w narzędzia i 
często w specjalistyczne maszyny rolnicze. Bywało, że tych ostatnich nie potrafi li używać, bo 
wcześniej nigdy nie zetknęli się z takim sprzętem. Wszystkie domy mieszkalne i zabudowania 
gospodarcze na obszarze nowo zasiedlanym były podłączone do sieci elektrycznej. Jeśli 
gospodarstwo znajdowało się poza siecią wodociągową i kanalizacyjną, to jednak w obejściu 
znajdowała się zawsze studnia. W przypadku  przybyszów z Litwy i Białorusi o awansie 
ekonomicznym decydowała również wielkość gospodarstw i jakość gleby. Gospodarstwa 
przydzielone im na obszarze ziem zachodnich i północnych nie dorównywały wprawdzie 
obszarem gospodarstwom pozostawionym, ale gleba była żyźniejsza i zmeliorowana. 
Inaczej rzecz się ma w przypadku ludności przybyłej z Ukrainy. Żyzności tamtejszych gleb 
nie dorównywały gleby ziem zachodnich i północnych. Gospodarstwa otrzymane w nowym 
miejscu zamieszkania były jednak na ogół większe i lepiej wyposażone.

Bardzo wartościowym źródłem dla badań nad migracjami powojennymi ludności polskiej 
są wspomnienia ich uczestników. Kolejne okrągłe rocznice zakończenia wojny  zwykle 
wiązały się z ogłaszaniem konkursów na wspomnienia osadników. Dzięki temu otrzymaliśmy 
źródło bardzo cenne, dziś już niemożliwe do wywołania. Plony wielu z tych konkursów 
zostały ogłoszone drukiem7 . Do druku jednak kierowano tylko niektóre teksty, pozostałe 
składano w bibliotekach. Zbiory takie znajdują się m. in. we wrocławskim Ossolineum, czy 
np. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oleśnicy, w posiadaniu Instytutu Historii PAN w 
Warszawie. 

W źródłach pamiętnikarskich  znajdujemy liczne wzmianki o przygotowaniach do wyjazdu 
z Kresów, a więc podejmowaniu decyzji, załatwianiu koniecznych formalności, rozpadzie 
dawnej społeczności miejskiej i wiejskiej, o warunkach podróży, a następnie o życiu na nowym 
miejscu i trudnościach jakie tutaj czekały przybyszów. Nie brakuje opisów wzajemnych relacji 
osadników i również kontaktów z zastaną ludnością niemiecką. Tego rodzaju wspomnienia 
wiele mówią o gotowości do kontaktów międzygrupowych okazywanej przez przybyszów z 
różnych stron Polski przedwojennej i świata.

Badania nad powojennymi migracjami zostały zakończone w latach 70. Inne tematy skupiły 
na sobie uwagę i zainteresowania historyków. Po  latach ukazała się książka Stanisława  
Łacha będąca próbą syntetycznego przedstawienia migracji ludności polskiej do miast ziem 
zachodnich i północnych. Napisanie jej było uzasadnione stanem wcześniejszych badań. 
Autor nie ograniczył się tylko do zebrania wniosków z nich płynących, także uzupełnił je o 
własne poszukiwania archiwalne.

7 Pamiętniki osadników ziem odzyskanych / Oprac. Z. Dulczewski i A. Kwilecki. Poznań, 1963;  Trudne dni. Dolny 
Śląsk we wspomnieniach pionierów. T. 1–3. Wrocław, 1962; Wieś polska 1939–1948. Materiały konkursowe / Oprac. 
K. Kersten, T. Szarota. T. 1–4. Warszawa, 1967.
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Takiego zamknięcia nie doczekały się jednak poszukiwania badawcze obejmujące wieś na 
terenach nowo zasiedlanych. Jest to ze wszech miar potrzebne przedsięwzięcie. Zanim jednak 
ktoś się na nie zdecyduje winien sięgnąć po teczki indywidualnych gospodarstw wiejskich i 
wykorzystać je do pogłębienia badań odnoszących się do zasiedlanych wsi. To nie jest postulat 
badawczy, który można zlekceważyć. Bogactwo informacji zawartych w owych teczkach 
uzupełnia w sposób trudny do przecenienia dotychczasowe prace. Dzięki takim badaniom 
będziemy mogli więcej powiedzieć o poszczególnych grupach migrantów, nie ograniczając 
się tylko do podania przybliżonej liczby przybyszów z  obszarów skąd pochodzili. Jest to 
postulat o tyle uzasadniony, że badania takie przeprowadzono jedynie dla Dolnego Śląska, 
gdzie panowały inne warunki gospodarcze niż na pozostałym obszarze ziem zachodnich i 
północnych.

Na zakończenie trzeba jeszcze wspomnieć o inicjatywie wydawniczej ostatnich lat. 
W 2008 r. ukazał się atlas przedstawiający migracje, które miały miejsce w czasie wojny i po 
jej zakończeniu.   Redaktorami dzieła są: Grzegorz Hryciuk oraz Witold Sienkiewicz8. Atlas ten 
oprócz przedstawienia jego tematyki na mapach i w tekstach, został wzbogacony o dokumenty 
źródłowe oraz  liczne fotografi e. Przedstawiona w tym wydawnictwie problematyka objęła 
migracje przymusowe dużych grup ludności. Zajęto się przemieszczeniami ludności, jakie 
dokonały się pod wpływem użycia siły bądź na skutek przymusu sytuacyjnego. Autorzy 
publikacji zamierzali spojrzeć na migracje “z odrębnych, narodowych perspektyw”9. Zamiar 
ten udało im się zrealizować, ale nie wyczerpano badanego zagadnienia.

Chociaż w niniejszym referacie powołuję się na niektóre publikacje z bogatego dorobku 
badań nad migracjami powojennymi na ziemiach polskich, to jednak nie zmierzałam do 
przedstawienia przeglądu literatury. Zamiarem moim było zarysowanie stanu badań i 
przedstawienie własnych postulatów badawczych. Do tych ostatnich należy jeszcze jedna 
uwaga. W obecnych czasach, gdy korzystanie z archiwów Rosji, Litwy, Białorusi i Ukrainy 
stało się dużo łatwiejsze, należałoby wrócić do problematyki migracyjnej po kwerendach 
tam właśnie przeprowadzonych. Nasza wiedza bowiem przede wszystkim obejmuje losy 
migrantów, które w świetle źródeł urzędowych zaczynają się po przekroczeniu granicy 
wschodniej Polski z 1945 r. Mam nadzieję, że dzięki takiemu podejściu do starych badań 
uzyskamy nową wiedzę, która pozwoli na uzupełnienie wcześniej sformułowanych wniosków, 
a może nawet niektóre z nich trzeba będzie gruntownie zweryfi kować?
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ность мигрантов среди отдельных групп населения, ни факт подготовки к миграции на предыдущем 
месте жительства.  
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