
                              Powojenny  holocaust    
                      JAŁTA   NEW  WORD  ORDER  
              SOBOWTÓR  STANISŁAWA  GRABSKIEGO  I INNYCH
 DLACZEGO POLACY DALI SIĘ WYSIEDLIĆ   JAK  BEZWOLNE   BARANY?!    
Konferencja jałtańska (od 4 do 11 lutego 1945), także konferencja krymska – spotkanie 
przywódców koalicji prohitlerowskiej (tzw. Wielkiej Trójki): przywódca ZSRR Józef Stalin, 
premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill oraz prezydent USA Franklin Delano Roosevelt.

Odbyła się w pałacu Potockich w Liwadii leżącej pod Jałtą na Krymie. Była to jedna z konferencji 
tak  zwanej Wielkiej Trójki bez udziału rządu polskiego,  miała miejsce po konferencji teherańskiej 
(listopad-grudzień 1943), a przed konferencją poczdamską (lipiec-sierpień 1945). Wielka trójka  
tych  wielkich bandytów ( stąd  nazwa) odbyła wiele konferencji, jednak na konferencjach 
teherańskiej, jałtańskiej oraz poczdamskiej zapadły decyzje najwyższej wagi. Miała decydujące 
znaczenie dla powojennego kształtu Europy w  ramach  NEW WORD  ORDER. Między innymi 

• Churchill i Roosevelt uznali zgodność działań  zbrodniczych  formacji sowieckich NKWD z
konwencją dotyczącą prowadzenia wojny na lądzie – w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa, spokoju i porządku na tyłach Armii Czerwonej na terytorium Polski. 
Bezpieczeństwa  czyli  bezkarności w ludobójstwie. Sojusznicy dali Stalinowi carte blanche
na siłowe zniszczenie podziemia zbrojnego – przede wszystkim Armii Krajowej i 
Narodowych Sił Zbrojnych. Roosevelt zapewnił Stalina, że Stany Zjednoczone nigdy nie 
będą popierać ''tymczasowych władz polskich'', które byłyby wrogie jego interesom.....

• Podjęto  decyzje  o  transferze  ludności  pomiędzy  nowymi  państwami  m.in.  także  o
przesiedleniu Niemców z Polski, Węgier, Czechosłowacji bez  odszkodowań.

Konferencja  poczdamska (17  lipca 1945 –  2  sierpnia 1945 w  Poczdamie w  pałacu
Cecilienhof)  –  spotkanie przywódców koalicji  antyhitlerowskiej,  tej   tzw.  wielkiej  trójki
ludobójców.W spotkaniu wzięli udział przywódca Związku Radzieckiego Józef Stalin oraz
prezydent  USA Harry  Truman,  który  zastąpił  zmarłego  w  kwietniu  Franklina  Delano
Roosevelta.  Trzecim  uczestnikiem  konferencji  był  premier  Wielkiej  Brytanii Winston
Churchill, którego zastąpił od 28 lipca nowy premier tego państwa, Clement Attlee.Wszyscy
mieli  pochodzenie  żydowskie.Zamiennie  stosowana  jest  też  nazwa  "konferencja
berlińska"   .  Była  to  ostatnia  z  trzech  konferencji  wielkiej  trójki,  miała  miejsce  po
konferencji  teherańskiej (28  listopada –  1  grudnia 1943)  i  konferencji  jałtańskiej (4-11
lutego 1945). Celem  konferencji  było  ustalenie:  trybu  likwidacji  skutków  II  wojny
światowej,  losów  Niemiec,  opracowanie  traktatów  pokojowych  i  zasad  organizacji
powojennego świata w  ramach  NEW WORD  ORDER którego częścią  była  II wojna
światowa.

Wysiedlenie Polaków ze Lwowa – największa (obok wileńskiej) miejska operacja przesiedleńcza
dokonana na terenie dawnych województw wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1944-1946 w
ramach  przymusowych przesiedleń ludności na obszar Polski pojałtańskiej.W dniach 22-27 lipca
1944 Armia Czerwona wraz ze współdziałającą w ramach akcji „Burza” Armią Krajową wyzwoliły
Lwów od okupacyjnych wojsk niemieckich. Pomoc AK w wyzwoleniu miasta była o tyle istotna, że
umożliwiła wyparcie oddziałów niemieckich bez zniszczenia Lwowa. Status prawny miasta, jego
przynależność państwowa była wówczas nierozstrzygnięta, pomimo że Stalin zawarł w tym samym
czasie umowę o granicach z przedstawicielami nieuznawanego międzynarodowo, marionetkowego
Polskiego  Komitetu  Wyzwolenia  Narodowego,  który  uznał  Linię  Curzona za  granicę  polsko-
sowiecką. 
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Na forum międzynarodowym umowa ta była jednak bez znaczenia, ponieważ jedynym uznawanym
tam polskim rządem był rząd RP na uchodźstwie, który odmawiał zgody na zmianę granicy z ZSRR
ustalonej  traktatem ryskim (cesje  terytorialne  terytorium RP na  rzecz  ZSRR) w czasie  trwania
działań wojennych i bez jednoznacznego ekwiwalentu terytorialnego dla Polski.

Bezzwłocznie  po  zajęciu  Lwowa  przez  Armię  Czerwoną NKWD i  Smiersz rozpoczęły
aresztowania dowództwa i żołnierzy Armii Krajowej, polskich działaczy podziemia, uczonych oraz
instalowanie sowieckiej administracji. W mieście działało nadal polskie podziemie, najpierw jako
AK, potem do końca 1945 roku jako organizacja „Nie”, posiadająca oprócz komendy we Lwowie
(cztery dzielnice oraz dwa inspektoraty) swoje oddzielne komórki w Tarnopolu i Stanisławowie. W
styczniu i lutym w okręgu tarnopolskim „Nie” organizowano samoobronę przeciwko oddziałom
UPA prowadzącym czystki etniczne wobec ludności polskiej. Działało tajne i półoficjalne polskie
nauczanie na Uniwersytecie Jana Kazimierza oraz Politechnice Lwowskiej. Realizowały wciąż swą
misję jawne struktury arcybiskupstwa lwowskiego Kościoła katolickiego. W dniach 17-21 stycznia
1945  władze  radzieckie  zorganizowały  pokazowy  proces  przedstawicieli  lwowskiej  Delegatury
Rządu RP na Kraj.

Ucieczka ludności z miasta przed ukraińskimi czystkami etnicznymi oraz 
nadchodzącym frontem sowieckim
W  latach  1942-1944,  które  bezpośrednio  poprzedzały  nadejście  Armii  Czerwonej,  Wołyń i
Małopolska  Wschodnia stały  się  obszarem,  gdzie  dokonywały  się  brutalne  czystki  etniczne,
realizowane przez ukraińskie organizacje nacjonalistyczne i wspomagającą je miejscową ludność
ukraińską. W okolicach Lwowa terrorystyczne działania ukraińskie rozpoczęły się w styczniu 1944
roku, a ofiarą tych czystek padło w najbliższej okolicy miasta 5000 osób. Atmosfera zagrożenia
była  obecna  wśród  polskiej  ludności  miejskiej  i  skłaniała  wiele  osób  do  ucieczki  w centralne
regiony Polski.

Wzrost liczby wyjazdów ze Lwowa zaznaczył się również w okresie poprzedzającym nadejście
sowieckiego frontu w lipcu 1944 roku. Obawiano się stalinowskiego terroru znanego z lat 1939-
1941 oraz wywłaszczeń i wywózek na wschód. Ocenia się, że do czerwca 1944 opuściło Lwów
około 45 tysięcy osób, które już nigdy nie powróciły do miasta.  Wiadomo, że 15.000 osób z ziemi
przemyskiej schroniło się przed  UPA jeszcze przed nadejściem frontu radzieckiego we Lwowie.
Wielu  z  nich  wyjechało  następnie  na  zachód  w  obawie  by  i  w  mieście  nie  dosięgły  ich
prześladowania ukraińskie.

Próba dyplomatycznych walk o Lwów

Z  obu  zachodnich  aliantów  najlepszą  orientacją  co  jest  znamienne,odnośnie  kwestii  zawiłości
polskiej  granicy  wschodniej,  wyróżniali  się  Brytyjczycy.  W latach  1943-1944 próbowali  oni  w
celach mydlenia oczu  rządowi polskiemu wytargować u  Stalina wariant granicy ze Lwowem po
stronie  polskiej  (patrz  „linia  Curzona”).  Zaniechali  tych  prób  po  fiasku  negocjacji  polsko-
sowieckich w Moskwie, które toczyły się w dwóch turach w sierpniu i październiku 1944 roku. 

Główni  przedstawiciele  strony  polskiej  Stanisław  Mikołajczyk i  Stanisław  Grabski usiłowali
przekonać radzieckiego dyktatora do pozostawienia Lwowa przy Polsce. Przywódca radziecki dał
jednak im do zrozumienia, że jest absolutnym panem sytuacji i od niego zależą nie tylko kwestie
graniczne, ale również fundamentalne jak np. sprawa niepodległości państwa polskiego.

 Wsparcie  brytyjskie  słabło,  pod  koniec  negocjacji  ''Anglicy''  wręcz  wzięli  stronę  radziecką  w
sporze o Lwów. W czasie sierpniowych rokowań moskiewskich (3-8 sierpnia 1944 roku) Stanisław
Grabski zaapelował do Stalina: Gdyby Polska wyszła z wojny z pomniejszonym terytorium, to naród
polski nie mógłby tego nie odczuć jako ciężkiej krzywdy. (...)..Szczególnie serdecznie upominam się
o Lwów.                                                                 2.
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Stalin  zasłonił  się  wtedy  koniecznością  obrony  interesów  ukraińskich.  Na  stwierdzenie
Mikołajczyka,  że  Lwów  nigdy  nie  był  rosyjski  (z  wyjątkiem  okupacji  w  latach  1914-1915),
przywódca  radziecki  odparł,  że  owszem  Lwów  nigdy  rosyjski  nie  był,  ale  Warszawa była.
Insynuacje  Stalina zmierzały w kierunku uświadomienia polskim negocjatorom politycznym, że
waży się sprawa odrębnego bytu państwowego oraz suwerenności Polski, wobec czego dziwi go
uporczywe targowanie się o sporne terytoria. Do najbardziej dramatycznych prób ocalenia Lwowa
dla Polski doszło podczas rokowań październikowych w Moskwie, w dniach 12-20 października
1944  roku.  Polską  delegację  (w  składzie:  Stanisław  Mikołajczyk,  Stanisław  Grabski,  Tadeusz
Romer) poddano brutalnemu naciskowi, by bez żadnych warunków zgodziła się na linię Curzona
jako wschodnią granicę Polski (Red:  forsowaną już w czasie wojny polsko -bolszewickiej 1920 a
potem konsekwentnie  realizowaną). 

Mikołajczyk oparł się presji, wypowiadając słowa: jeśli przyjmiemy linię Curzona, to stracimy cały
autorytet w Polsce. Mikołajczyk nie chciał brać na siebie całej odpowiedzialności za zrzeczenie się
połowy polskiego terytorium ze Lwowem i Wilnem. Uważał, że bez mandatu udzielonego przez
cały naród nie może powziąć takiej decyzji.  Grabski próbował perswazji wobec  Stalina:  polska
opinia publiczna nigdy nie pogodzi się z utratą Lwowa na rzecz Rosji. 

Polscy przedstawiciele próbowali odwlec ostateczną decyzję w sprawie granic do końca wojny i
zgadzali się na zaproponowaną przez  Churchilla wersję układu polsko-radzieckiego, traktującego
linię  Curzona jako  granicę  tymczasową,  która  ulegnie  zmianom  po  zakończeniu  działań
militarnych. Strona sowiecka stanowczo odrzuciła taką możliwość, domagając się uznania tej linii
za granicę ostateczną. W dniu 15 października 1944 Stanisław Grabski próbował po raz ostatni w
czasie  rozmowy z  Mołotowem, którego uważał  za „główną zaporę w każdej  próbie posuwania
naszej  granicy wschodniej”,  wytargować  Lwów dla Polski.  Pomiędzy oboma ministrami doszło
wówczas do znamiennej wymiany zdań. Poirytowany nieprzejednanym stanowiskiem Mołotowa
Grabski miał powiedzieć: Widzę, że pan Minister Mołotow stoi na stanowisku słuszności dawnych
zaborów ziem polskich dokonywanych przez rządy carskie. Mołotow odparł na to:  To nieprawda!
Przecież ja nie żądam Warszawy. 

Pod koniec rokowań moskiewskich w październiku 1944 roku  Stalin jeszcze raz zręcznie zagrał
lwowską kartą, dając do zrozumienia  Stanisławowi Grabskiemu, że jest gotów wrócić do sprawy
tego  miasta  po  zrekonstruowaniu  istniejącego  wówczas  czy  też  po  utworzeniu  nowego  rządu
polskiego . Sprowadzało się to do uznania PKWN i komunistów za kontrahenta politycznego i
wprowadzenia ich do legalnych władz RP. Niewiele nowego wniosła czerwcowa (1944 rok) podróż
Mikołajczyka  do  USA i  uzyskane  od  amerykańskiego  prezydenta  papierowe  zapewnienie  o
poparciu jego administracji  dla polskiego Lwowa i  zagłębiu naftowym przy Polsce.  Po dymisji
Mikołajczyka  w  listopadzie  1944  roku  nowy  rząd  polski  Tomasza  Arciszewskiego z  wielką
determinacją zadeklarował obronę polskich terytoriów wschodnich. 

W tym oporze podtrzymała go nieco administracja amerykańska, wysyłając sygnały, że zamierza
wywrzeć  pewną  niewielką  presję  na  stronę  radziecką  w  sprawie  korzystniejszych  dla  Polski
rozwiązań  na  wschodzie.  Było  to  posunięcie  obliczone  na  pozyskanie  polskich  głosów  w
zbliżających się wyborach prezydenckich w USA. Podbudowany tym premier Arciszewski udzielił
16 grudnia 1944 roku wywiadu, w którym stwierdził, że dążenia polskie na zachodzie nie obejmują
Wrocławia ani  Szczecina,  a  jedynie  obszary  zagrabione  przez  III  Rzeszę  w  trakcie  wojny.
Minimalizm  na  zachodzie  miał  spowodować  większą  determinację  aliantów  w rokowaniach  o
polską granicę wschodnią.
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Sprawa miasta po drugiej stronie barykady

W tworzących się  elitach  nowej  władzy (PKWN oraz  KRN) niewielu  znalazło  się  oponentów,
którzy  byliby  skłonni  spierać  się  ze  Stalinem o  losy  miasta.  Ludzie  tacy  jak  Bolesław Bierut,
Władysław Gomułka czy Wanda Wasilewska -czołowi komuniści -opowiadali się kategorycznie za
wcieleniem Lwowa do ZSRR. 

Taka postawa strony komunistycznej została dobitnie zaakcentowana przez Bieruta w roku 1944
podczas rozmów moskiewskich oraz przez Gomułkę po ogłoszeniu uchwał jałtańskich. Wprawdzie
latem 1944 Bierut miał powiedzieć, że o Lwów będziemy się jeszcze spierać z ZSRR, był to jednakże
zabieg socjotechniczny strony komunistycznej mający zjednać jej nowych zwolenników. Podczas
późniejszych rozmów w Moskwie w październiku 1944 roku Bierut miał w obecności  Churchilla
stwierdzić: Domagamy się w imieniu narodu polskiego wcielenia Lwowa do ZSRR. 

Kwestia ta została wypowiedziana przez niego w tonie tak służalczym, że wywołała konsternację i
zażenowanie nie tylko brytyjskiego premiera, ale i obecnych przy rozmowie notabli sowieckich.
Samego  Stalina wprawiła  natomiast  w  stan  żartobliwego  usatysfakcjonowania  skutecznością
własnej polityki.  Komuniści - zwani jako polscy -  byli  wówczas wierni koncepcji  Lwowa jako
stolicy Zachodniej Ukrainy i Wilna jako stolicy Zachodniej Białorusi, która została sformułowana
na lwowskim Zjeździe  Pracowników Kultury  już  w roku 1936.  W latach  1943-1944 próbował
zmienić sowieckie stanowisko w kwestii wschodnich granic  Polski pułkownik  Zygmunt Berling.
Związane było to z nastrojami w wojsku formowanym w ZSRR i złożonym głównie z mieszkańców
województw wschodnich  II RP. Jak mówił sam pułkownik Berling:  polskie Wilno i polski Lwów
stanowią dla nich (tzn. żołnierzy)  kamień węgielny zaufania i szczerości wzajemnych stosunków
między nami a Związkiem Radzieckim. 

Jego kilkakrotne próby nawiązania rozmów ze Stalinem w celu zmiany radzieckiej koncepcji granic
na  korzystniejsze  dla  Polski,  a  także  propozycje  ustalenia  granicy  tymczasowej  w  celu
przeprowadzenia  plebiscytów  na  spornych  terytoriach  po  zakończeniu  wojny,  zakończyły  się
fiaskiem.  Podnoszone  przez  Berlinga  wobec  władz  sowieckich  polskie  prawa  do  Lwowa były
kwestionowane przez Wandę Wasilewską – jedną z głównych przeciwniczek pozostawienia miasta
przy Polsce. Nieco większe rozterki i wątpliwości przejawiali w tym względzie również lewicowi
socjaliści  sprzymierzeni  z  komunistyczną  PPR oraz  ludowcy  z  lewicującego  Stronnictwa
Ludowego.  Na  wymienienie  zasługuje  Oskar  Lange –  socjalista  oraz  ekonomista,  skłonny  do
współpracy ze Stalinem .

https://pl.wikipedia.org/wiki/Oskar_Lange

Agent wywiadu INU NKGB  Lange  (  nazwisko  dorobione)  stał  na stanowisku,  że:  ... rząd
radziecki powinien uznać istnienie starych ośrodków kultury polskiej (takich jak np. Lwów), które
choć usytuowane na etnograficznym terytorium ukraińskim lub białoruskim, ukształtowały się jako
integralna część polskiego życia narodowego tak, że nie mogą być odłączone od Polski bez silnego
negatywnego  wpływu  dla  przyjaznych  relacji  między  narodem  polskim  i  radzieckim.  Dla
Ukraińców i Białorusinów te ośrodki znaczą bardzo mało, ich rzeczywiste ośrodki kulturalne są w
takich miastach jak Kijów, Charków, Mińsk i inne. 

Oskar  Lange rzekomo  sądził,  że  pozostawiając  te  ośrodki  Polsce,  oddzielono  by  od  Związku
Radzieckiego stosunkowo małą liczbę Ukraińców i Białorusinów, którzy mieliby zapewnioną przez
demokratyczną  Polskę  pełną  wolność  narodową  .  W okresie  późniejszym  Lange zmienił  swój
pogląd na przyszły los polskich ośrodków kulturalnych na wschodzie, zarysowując alternatywę –
proponował  albo  ich  włączenie  do  Polski,  albo  nadanie  im  specjalnego  statusu  w  ramach
radzieckich republik ukraińskiej, białoruskiej i litewskiej. 
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Program stworzenia we Lwowie polskiego terytorium autonomicznego nie był nowy i narodził się
wśród polskich komunistów już po klęsce 1939 roku. Po raz pierwszy wystąpiła z nim jesienią 1939
roku działaczka komunistyczna Halina Górska, uzyskując poparcie Alfreda Lampego. Pomysły te
już wówczas spotkały się z chłodnym przyjęciem władz sowieckich. W dniach 17-29 maja 1944
roku Lange odbywał podróż do ZSRR, gdzie konferował ze Stalinem na temat granic powojennych
Polski. Wobec  Stalina wyraził wolę pozostawienia Lwowa Polsce.  Stalin zaakcentował, że musi
bronić interesów ukraińskich w tym względzie. Wtedy Lange powiedział: ... dla Ukraińców Lwów
znaczy  mniej  niż  dla  Polaków.  Ukraińcy  mają  inne  ważne  ośrodki  kulturalne,  a  Lwów był  w
każdym razie poza Ukraińską Republiką Radziecką. Poza tym Ukraińców jest prawie dwukrotnie
więcej niż Polaków, w konsekwencji mogą oni łatwiej znieść stratę terytorialną. 

W Polsce było pięć centrów kulturalnych: Warszawa, Kraków, Poznań, Lwów i Wilno.

 Utrata dwóch z nich byłaby bardzo ciężka, a uzyskanie niemieckich miast bez polskiego 
dziedzictwa kulturalnego nie może być uważane za wyrównanie utraty starych historycznych 
polskich ośrodków kulturalnych. Jeśli Polska musiałaby oddać Lwów, to byłoby to stałym źródłem 
antysowieckiej urazy i agitacji. To może być najniebezpieczniejsze dla przyszłych stosunków 
polsko-sowieckich. 

Stalin w odpowiedzi na to stwierdził, że sprawa ta wymaga dalszego zbadania. Lange po wizycie w
Rosji  udał  się  do  USA,  gdzie  13  czerwca  1944  roku  spotkał  się  z  premierem  Stanisławem
Mikołajczykiem. W rozmowie tej poruszył problem Lwowa. Zreferował Mikołajczykowi nastroje
panujące wśród żołnierzy armii Berlinga nieprzychylne polskim komunistom dążącym do wcielenia
miasta do ZSRR. Pewną presję na Stalina w sprawie Lwowa próbowali wywrzeć w lipcu 1944 roku
delegaci strony polskiej,  którzy przybyli  z ramienia  PKWN na Kreml,  aby uzgodnić ostateczną
wersję  manifestu oraz  definitywnie  zamknąć kwestię  granic  wschodnich  Polski.  Andrzej  Witos
(SL),  Stanisław Kotek-Agroszewski (SL),  Bolesław Drobner (dawna  PPS) oraz  Edward Osóbka-
Morawski (RPPS) zamierzali wystąpić o korektę linii Curzona, która uwzględniałaby prawo Polski
do Puszczy Białowieskiej i ewentualne przyłączenie Lwowa i Zagłębia Naftowego do Polski . 

Podczas rokowań ze Stalinem udało się wytargować połowę Puszczy Białowieskiej, rejony Suwałk
i  Augustowa,  jednak  w sprawie  Lwowa strona  sowiecka  nie  ustąpiła  ani  na  krok.  Stanowisko
radzieckie  w sprawie  Małopolski  Wschodniej  było  do  tego  stopnia  usztywnione,  że  Stalin nie
zamierzał ustąpić Polsce nawet Chyrowa, mimo iż sfałszowana linia Namiera z 11 lipca 1920 roku
pozostawiała miasto po stronie polskiej. Jak pisze w swoich pamiętnikach Andrzej Witos: Wspólnie
z Drobnerem, który w tych targach od czasu do czasu próbował mi pomagać, wysunęliśmy sprawę
Lwowa,  motywując  to  długoletnią  polską  kulturą,  większością  polskiej  ludności..  .  Odpowiedź
radzieckiego dyktatora brzmiała:  Lwów należy się Ukraińcom, chyba że chcecie wojny z Ukrainą,
bo ja o Lwów wojny nie będę prowadził. 

W trakcie rokowań strona sowiecka dawała do zrozumienia Polakom, że jest w stanie w każdej
chwili  wysunąć  pretensje  do  bardziej  na  zachód położonych terenów o  czym świadczy passus
Stalina: O co tam jeszcze idzie? Czy Chełmszczyzna ma do nich należeć, czy do nas? Rokowania w
sprawie Lwowa rozpoczął przywódca  ZSRR od manifestacyjnych rozważań na temat przyszłości
Przemyśla, co miało zdezorientować polską delegację już na wstępie wzajemnych negocjacji.

Zmiana stosunków narodowościowych w mieście

Obiecując Grabskiemu „powrót do dyskusji o Lwowie” po powołaniu nowego rządu polskiego z 
udziałem komunistów Stalin wprowadzał polską delegację w błąd. Niemal równocześnie 
prowadząc rokowania z Polakami, Rosjanie zainicjowali wielką akcję odwrócenia stosunków 
narodowościowych w mieście. 
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Za pomocą specjalnie organizowanych transportów kolejowych i samochodowych do Lwowa 
ściągano dziesiątki tysięcy ludzi z głębi Rosji i Ukrainy, aby następnie rejestrować ich jako 
mieszkańców miasta. Według nie do końca wiarygodnego zestawienia władz sowieckich w dniu 1 
października 1944 r. we Lwowie mieszkały 154 284 osoby, z czego 102 983 Polaków, co stanowiło 
66,7% ogółu mieszkańców oraz 40 743 Ukraińców, czyli 26,4% ogółu.

Zaledwie miesiąc później tzn. 1 listopada 1944 Lwów liczył już 244 285 mieszkańców, w tym 112
413 Polaków, czyli  46% ogółu.  Liczba Ukraińców i  Rosjan  wzrosła  w tym czasie  o około 80
tysięcy. W ten sposób strona sowiecka wytrącała z polskich rąk jedyny atut i argument, który mógł
zaważyć na konferencji w Jałcie – argument stosunków narodowościowych w mieście.

Aresztowania Polaków w styczniu 1945

W dniach 2-4 stycznia  1945 –  jeszcze  przed zakończeniem  II  wojny -miały  miejsce  masowe
aresztowania Polaków zamieszkałych we Lwowie (patrz wspomnienia Marii Kulczyńskiej  Lwów-
Donbas 1945 – link zewnętrzny ). 

Objęły  one  według  szacunków  AK  około  17  tys.  osób,  w  tym  31  pracowników  naukowych
Uniwersytetu i Politechniki. 

Część  aresztowanych  po  kilkudniowym  śledztwie  została  zwolniona,  jednak  większość
deportowano w głąb Związku Radzieckiego. 

Zostali  wówczas  aresztowani  następujący  profesorowie  Politechniki  Lwowskiej:  Włodzimierz
Burzyński, Edward Sucharda, Marian Janusz, Ewa Pilatowa, których po pewnym czasie zwolniono
z więzienia we Lwowie. Innych aresztowanych kilkunastu polskich profesorów przewieziono do
łagru  Krasnodon (m.in.:  Juliusz  Makarewicz,  Tadeusz  Kuczyński,  Stanisław  Fryze,  Witold
Minkiewicz,  Emil  Łazoryk,  Kazimierz  Przybyłowski,  Edwin  Płażek,  Aleksander  Kozikowski.
Skazani na 5, 10, lub 15 lat, zostali oni skierowani do ciężkiej fizycznej pracy przy wyrębie lasów
lub w kopalniach antracytu w Zagłębiu Donieckim. Dwóch profesorów nie przeżyło tych ciężkich
warunków (Tadeusz Kuczyński i Emil Łazoryk), pozostałych zwolniono po ok. 6 miesiącach.

Konferencja w Jałcie i bierny opór przeciw przymusowym przesiedleniom

W dniu 10 lutego 1945 roku zakończyła się konferencja w Jałcie. Oznaczała ona fiasko polskich i
alianckich prób ratowania Lwowa jako miasta polskiego. Sprawa została przegrana definitywnie
(patrz:  linia Curzona). W mieście przez dłuższy czas nie ogłaszano jej postanowień. Związane to
było z faktem, że mieszkańców w ówczesnych realiach nie można było przesiedlić, gdyż granica
zachodnia Polski nie była wciąż wyznaczona, a tereny które miały Polsce przypaść były wciąż
bronione przez armie niemieckie.  Do akcji  przesiedleńczej  przystąpiono w maju 1945 roku.  W
mieście rozpoczęła działalność Polska Komisja Ewakuacyjna, której zadaniem było wydawanie we
współpracy z władzami sowieckimi kart ewakuacyjnych, rejestracja przesiedleńców i ich mienia,
które  podlegało  ewakuacji.  Mieszkańcy  miasta  stawili  jednak  bierny  opór  przymusowemu
przesiedleniu. Nie zgłaszali się do rejestracji i nie pobierali kart ewakuacyjnych. W tym oporze
umacniała  ich  postawa  Kościoła,  a  zwłaszcza  niezłomny  przykład  ówczesnego  metropolity
lwowskiego  Eugeniusza Baziaka. Ten swoisty bojkot wywózek na zachód utrzymywał się mimo
coraz brutalniejszych nacisków sowieckich i napływu nowej ludności ze wschodu. Wśród lwowian
ciągle panowało przekonanie, że czas radzieckiej władzy „da się jakoś przeczekać”. Jednak uznanie
przez  USA i  Wielką  Brytanię  w  dniu  28  czerwca  1945  roku  Tymczasowego  Rządu  Jedności
Narodowej oraz cofnięcie 5 lipca 1945 roku uznania rządowi RP w Londynie przypieczętowało w
sensie prawnym decyzje jałtańskie.
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Misje Stanisława Grabskiego

Brak  postępów  w  ewakuacji  polskiej  ludności  ze  Lwowa  zaniepokoił  komunistyczne  władze
polskie oraz władze sowieckie. Aby skłonić mieszkańców miasta do wyjazdu, wysłano z trudną
moralnie  misją  Stanisława  Grabskiego.  W dniach  25-30  sierpnia  1945  roku  przebywał  on  we
Lwowie,  tocząc  rozmowy  z  radzieckimi  notablami,  polskim  środowiskiem  akademickim  i
zwykłymi mieszkańcami.  W swych przemówieniach dobitnie wykazał,  że sprawa granic została
nieodwołalnie przesądzona, a zachodni alianci zgodzili się na wszystkie żądania Stalina ze względu
na jego wkład w zwycięstwo nad nazizmem. Zaakcentował, że trzeba uratować potencjał ludzki i
umysłowy  Lwowa  dla  Polski.  Pewien  większy  oddźwięk  znalazła  wśród  mieszkańców
przepowiednia Grabskiego, że miasto do Polski powróci, gdyż tego wymagają prawa geopolityki.
Powołał się na opinię znakomitego geografa i geopolityka  Eugeniusza Romera o geopolitycznym
ciążeniu terenów nad górnym Bugiem i Dniestrem ku Polsce, a nie w stronę Kijowa. 

Po powrocie do Polski  przedstawił Grabski  4 września 1945 roku szczegółowy plan ewakuacji
polskiej ludności. We wrześniu 1945 po raz drugi udał się z misją do Lwowa. Ta druga misja oprócz
przyspieszenia  przesiedleń  miała  na  celu  wytargowanie  od  Rosjan  polskich  dóbr  kulturalnych
zmagazynowanych w mieście m.in. w Ossolineum, w muzeach sztuki, w archiwach i bibliotekach.
Udało się wynegocjować jedynie niewielką część polskiej spuścizny kulturalnej. 

Władze sowieckie prawem zwycięzcy przywłaszczyły sobie m.in. około dwóch tysięcy bezcennych
obrazów malarstwa polskiego pozostających we Lwowie do dziś, cenną kolekcję kilkuset obrazów
malarstwa europejskiego,  setki  manuskryptów, ksiąg i  egzemplarzy polskiej  prasy z  XIX i  XX
wieku. 

W ten sposób na nowo uformowane po II wojnie światowej państwo polskie zostało pozbawione 
około 30%-45% spuścizny kulturalnej zgromadzonej w postaci obrazów i zbiorów bibliotecznych. 
W dniu 11 października 1945 bawił Grabski we Lwowie po raz trzeci. W rozmowach ze stroną 
radziecką próbował wtedy odroczyć akcję przesiedleńczą do wiosny 1946 roku, wiążąc z tym jakieś
nieokreślone nadzieje na „częściowe uratowanie polskości miasta”. Jego ostatnia misja miała 
zaowocować utworzeniem komitetu pomocy społecznej Polakom przesiedlanym do Polski.

 Inny 'Stanisław  Grabski '' z  krzywym nochalem 
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Pochodził z rodziny ziemiańskiej z Łęczyckiego. Profesor ekonomii: w latach 1910–1939 
Uniwersytetu Lwowskiego, Akademii Rolniczej w Dublanach, a także Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, a następnie, od 1947 – Uniwersytetu Warszawskiego.W czasie II wojny światowej, 
po agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 i okupacji Lwowa przez Armię Czerwoną 
aresztowany przez NKWD i więziony (1939–1941) w obozie na terenie ZSRR. Po ataku III Rzeszy 
na ZSRR i układzie Sikorski-Majski uwolniony, wyjechał do Londynu. 

                                                                                              

Rząd Grabskiego skutecznie przeprowadzał  formy. W lutym 1925 roku przy wydatnym 
współudziale brata premiera, Stanisława Grabskiego podpisany został konkordat. Z kolei w lipcu 
tego samego roku uchwalona została, długo oczekiwana, ustawa o reformie rolnej, która w 
znacznym stopniu rozładowała głód ziemi wśród chłopów. 

Reforma monetarna
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Premier przygotował utworzenie Banku Polskiego, która to instytucja jako jedyna mogła emitować
nową walutę – złotego polskiego. Bank był spółką akcyjną, co skutecznie uzależniało go od rządu i
ewentualnych nacisków politycznych.  28 kwietnia  1924 Bank Polski  rozpoczął  skup marek po
kursie 1,8 miliona marek polskich za 1 złotego. Za 1 dolara trzeba było zapłacić 5,18 złotego.
Reforma walutowa, przeprowadzona bez pomocy finansowej z zewnątrz była wielkim sukcesem
rządu  i  przede  wszystkim samego  Grabskiego.   Do  niewątpliwych  sukcesów rządu  należy  też
zaliczyć  powołanie  Korpusu  Ochrony  Pogranicza.  Dzięki  temu  w  kolejnych  latach  udało  się
skutecznie opanować sytuację na wschodnich rubieżach państwa.  A potem jego brat miałby być
zwolennikiem Jałty ?!?W latach 1942–1944 przewodniczący II Rady Narodowej Rzeczypospolitej
Polskiej.  A POTEM  -  Zwolennik  porozumień  jałtańskich,  po  utworzeniu  w  ich  konsekwencji
Tymczasowego Rządu Jedności  Narodowej 1 lipca  1945 wraz ze  Stanisławem Mikołajczykiem
wrócił do Polski, został jednym z wiceprezesów Krajowej Rady Narodowej w latach 1945–1947.
Po sfałszowanych  wyborach do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1947 objął katedrę ustrojów
społecznych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Uchwałą Rady Państwa z 22 lipca
1947 nadano mu Krzyż Komandorski z Gwiazdą  Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł ( lub gdzieś
może  uciekł) w 1949 w Sulejówku. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim.

                  STANISŁAW  GRABSKI I JEGO SOBOWTÓR Z  NKWD 
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Obydwa zdjęcia pochodzą ze  spreparowanej  biografii.  

http://www.chronologia.pl/biogram-grst18710405b0.html

Opis obrazu: Od lewej: Mieczysław Mastek - poseł Rady Narodowej, Stanisław Grabski - 
przewodniczący Rady Narodowej, Wacław Komarnicki - minister sprawiedliwości.
Data wydarzenia: 1942-01 https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/29230/h:351/                                   10.
                       

https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/29230/h:351/


                        
                    

                                            Tu jest  inny z  gęstą  brodą w  binoklach.

Opis obrazu: Premier RP i Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski (przemawia) w otoczeniu m.in.
wicepremiera Stanisława Mikołajczyka (na lewo od gen. Sikorskiego), przewodniczącego Rady 
Narodowej Stanisława Grabskiego (z siwą brodą, w okularach), posła Rady Narodowej Michała 
Kwiatkowskiego (1. z prawej, w okularach, z wąsami), swojego sekretarza Adama Kułakowskiego 
(w rogu, pod ścianą). Data wydarzenia: enigmatyczna 1940 - 1943  Miejsce: Londyn
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A  tutaj  ten zaciekły antykomunista jest przewodniczącym  komunistycznej rady narodowej !
Opis obrazu: Od lewej: Stanisław Grabski - przewodniczący Rady Narodowej, NN, Wójcicki - 
sekretarz Biura Rady Narodowej.
                                                                      12.



Spreparowany  opis zdjęcia z komunistycznych archiwów:
Opis obrazu: Od lewej: Stanisław Grabski - przewodniczący Rady Narodowej, NN, Wójcicki - 
sekretarz Biura Rady Narodowej.
Data wydarzenia: 1944-12-01 
Miejsce: Londyn
Osoby widoczne: dwie Stanisław Grabski, Wójcicki,na zdjęciu są  trzy osoby
Osoby niewidoczne: 
Hasła przedmiotowe: parlament, polityka zagraniczna, wojna światowa II,
Inne nazwy własne: 
Zakład fotograficzny: 
Autor: Datka Czesław 
Zespół: Archiwum Fotograficzne Czesława Datki
Sygnatura: 18-226-1

https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/46374/h:284/

Czesław Datka urodził się w 1905 r. Był wybitnym fotografem i reporterem wojennym z lat 1940-
1945.  Szkołę  średnią  ukończył  w  Bochni,  a  po  maturze  rozpoczął  praktykę  w  tygodniku  ?
Światowid. 
Również  podczas  służby  wojskowej,  którą  odbywał  w  latach  1927-1929,  zajmował  się
fotografowaniem. Przed wojną mieszkał w Katowicach, gdzie pracował w Zakładach Graficznych ?
Polonia.  Od  końca  lat  trzydziestych  XX  w.  współpracował  z  PAT.
Wraz z wybuchem wojny w 1939 r. wyjechał z kraju przez granicę rumuńską do Paryża.  Tutaj
został  przydzielony do czołówki filmowo-fotograficznej przy Ministerstwie Spraw Wojskowych.
Fotografował  organizowanie  się  polskich  jednostek  wojskowych,  które  tworzyli  ochotnicy
polskiego pochodzenia mieszkający we Francji, jak również uciekinierzy z Polski. Kiedy  Francja
skapitulowała,  przeniósł  się  do  Londynu.  W  Wielkiej  Brytanii  był  reporterem  i  operatorem
filmowym  oficjalnie  akredytowanym  przy  rządzie  polskim.  Przede  wszystkim  zajął  się
dokumentowaniem działalności rządu polskiego oraz Polskich Sił Zbrojnych. Fotografował między
innymi 1. Dywizję Pancerną gen. Stanisława Maczka, był na posiedzeniach Rady Narodowej, na
pogrzebie gen. Władysława Sikorskiego. 
Wykonywał  fotografie  portretowe  różnym  osobistościom z  rządu  i  generalicji  np.:  Tomaszowi
Arciszewskiemu, Zygmuntowi Berezowskiemu, Marianowi Kukielowi, Adamowi Tarnowskiemu i
innym.  Po zakończeniu wojny Czesław Datka powrócił do Polski i już od 1946 r. rozpoczął pracę
Dzienniku Zachodnim. Zajmował się fotografowaniem ludzi pracy Śląska, górników i hutników.
Zmarł w 1951 roku w pełni sił twórczych.

Pierwszy numer DZ  gazety ukazał się 6 lutego 1945 roku. Założycielem i pierwszym redaktorem 
naczelnym DZ był Stanisław Ziemba.Początkowo był nieoficjalnym organem komunistycznej 
Polskiej Partii Robotniczej.

         ABSOLUTNIE   NIEMOŻLIWA BIOGRAFIA  STANISŁAWA  ZIEMBY 

W dwudziestoleciu międzywojennym pracował w katowickiej "Polonii". W 1939 uczestniczył w 
obronie Warszawy, następnie przejściowo aresztowany (zbiegł z więzienia). W czasie II wojny 
światowej prowadził w Krakowie tajne kursy dziennikarskie, był redaktorem "Wiadomości" i 
"L’Information" przeznaczonego dla francuskojęzycznych jeńców. Stworzył działające tajnie 
Zrzeszenie Dziennikarzy Ziem Zachodnich. W 1944 walczył w Powstaniu Warszawskim jako 
żołnierz Armii Krajowej.
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W  1945  znalazł  się  na  Górnym  Śląsku,  podejmując  pracę  dziennikarza.  Był  założycielem  i
redaktorem naczelnym "Dziennika Zachodniego". Zaangażował się w działalność w  Stronnictwie
Demokratycznym, będąc członkiem jego Zarządu Wojewódzkiego. Po odejściu z "Dziennika" w
1947 był  redaktorem naczelnym "Sportu i  Wczasów", "Panoramy Śląskiej",  pracował także dla
"Trybuny Robotniczej". W 1960 został redaktorem naczelnym pisma "Tygodnik Polski".W latach
1957–1961 sprawował mandat posła na Sejm II kadencji wybranego w okręgu Katowice. Zasiadał
w Komisji Spraw Wewnętrznych.

W sierpniu 1944 na terenach zajętych przez Armię Czerwoną „grupa restytucyjna” (w skład której
weszli m.in.działacze  żydowskiego pochodzenia Wincenty Rzymowski, Leon Chwistek, Jan Karol
Wende,  Leon  Chajn,  Jan  Rabanowski i  Zygmunt  Sobolewski)  odtworzyła  Stronnictwo
Demokratyczne i weszła w struktury władzy jako partia sojusznicza wobec PPR (w ramach Bloku
Demokratycznego),  a potem  PZPR. Formalne wznowienie działalności SD nastąpiło w dniu 18
sierpnia 1944, bowiem wtedy powołano w Lublinie Tymczasowy Zarząd Główny SD, z Wincentym
Rzymowskim  jako  przewodniczącym  ZG  SD.  W  dniu  24  września  1944  TZG  SD  przyjął
„Deklarację  Stronnictwa  Demokratycznego”,  którą  28  września  1944  opublikował  dziennik
„Rzeczpospolita”. 

Ciąg dalszy....

Ewakuacja polskich instytucji oświatowych ze Lwowa
Po wyjeździe Grabskiego jedynymi instytucjami wspierającymi moralnie polską ludność miasta w
oporze  przed  wysiedleniem  były  polskie  środowisko  uniwersyteckie,  politechniczne  oraz
arcybiskupstwo lwowskie. Wkrótce jednak polskie instytucje naukowe musiały ustąpić i poddać się
przymusowym przesiedleniom. 
Uczeni polscy opuszczali Lwów stopniowo. Umowa między Polską a ZSRR stanowiła, że mogą oni
zabrać swój warsztat pracy, czyli prywatne książki, aparaturę, jednak w rzeczywistości – z powodu
trudności  transportowych,  a  także  niechęci  urzędników  sowieckich,  było  to  bardzo  trudne.
Natomiast wywóz zbiorów uniwersyteckich i zasobów materialnych był w ogóle niemożliwy. Na
przełomie  maja  i  czerwca  1945  roku  ewakuowała  się  pierwsza  grupa  uczonych  Politechniki
Lwowskiej oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza pod przewodnictwem profesora Edwarda Geislera.

• Transport oznaczony jako GRUPA I jechał do Krakowa, Gliwic i Gdańska, gdzie odłączano
kolejne wagony z uczonymi.

• Po wizycie Grabskiego 31 października 1945 roku ruszył transport oznaczony jako GRUPA
IIa pod kierownictwem profesora  Roberta  Szewalskiego. Liczył  on 85 wagonów. Grupy
uczonych  zostały  kolejno  rozmieszczone  w Krakowie,  Gliwicach,  Wrocławiu,  Gdańsku,
Poznaniu i Łodzi.

• Grupa IIb pod kierownictwem Włodzimierza Kuryłowicza i profesora Zygmunta Czernego
opuściła Lwów 6-7 listopada 1945 roku.

• Ostatnia  Grupa  III została  skompletowana  z  pomocą  profesora  Roberta  Szewalskiego,
który  w  styczniu  1946  powrócił  w  tym  celu  do  Lwowa.  Objęła  ona  naukowców
zwolnionych z Donbasu, więzień i łagrów. Była kierowana przez profesora  Włodzimierza
Burzyńskiego i  opuściła  miasto  w czerwcu 1946 roku.  Uczeni  z  tego transportu  zostali
rozmieszczeni w Krakowie i Gliwicach.
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Złamanie oporu arcybiskupa lwowskiego

Główną ostoją biernego oporu mieszkańców Lwowa przed wysiedleniem pozostawał w pierwszych
miesiącach  1946  roku  arcybiskup  lwowski  Eugeniusz  Baziak.  Silnie  związany  z  miastem
metropolita (sprawował tę funkcję od listopada 1944 roku) stawiał do kwietnia 1946 roku opór
zarówno sowieckim szykanom,  jak  i  perswazjom  Stanisława Grabskiego i  długo nie  dawał  się
złamać w obliczu coraz bardziej  dramatycznej  sytuacji  ludności polskiej  w mieście.  Dopiero w
momencie, gdy sytuacja w mieście stawała się beznadziejna, a władze radzieckie groziły polskim
mieszkańcom deportacją do Kazachstanu i Donbasu arcybiskup zdecydował się przenieść stolicę
metropolii  biskupiej do  Lubaczowa na obszar polski.  Data tego wydarzenia 26 kwietnia 1946
roku  jest pewnym momentem zwrotnym, jeśli chodzi o postępy wymiany ludności Lwowa.
Mieszkańcy stracili ostatnią moralną podporę przed wysiedleniem.

Arcybiskup lwowski Eugeniusz Baziak 

Od  1933  piastował  urząd  rektora lwowskiego  seminarium,  ponadto  był  kustoszem  kapituły
metropolitalnej  i  asystentem archidiecezjalnej  Akcji  Katolickiej.  W czasie  II  wojny  światowej
pozostał  we  Lwowie.  Pomimo  szykan  ze  strony  okupantów  sowieckich i  hitlerowskich oraz
działalności  nacjonalistów  ukraińskich  wykonywał  swoje  obowiązki,  m.in.  zabiegając  o
funkcjonowanie  zlikwidowanego  w  1939  przez  Sowietów  seminarium,  udzielając  święceń
kapłańskich i wizytując parafie. Prowadził tak  że działalność dobroczynną i informował  Stolicę
Apostolską o sytuacji we wschodniej Polsce.Wiedzieli  tam wszystko.

Na wniosek arcybiskupa Bolesława Twardowskiego 1 marca 1944 papież  Pius XII  mianował go
arcybiskupem koadiutorem archidiecezji lwowskiej i arcybiskupem tytularnym Parium. Rządy w
archidiecezji  przejął  22  listopada  1944.  Od  1945  był  wzywany  przez  władze  sowieckie  na
całonocne przesłuchania,  podczas których nakłaniano go do wyjazdu do Polski.  Nie ulegał tym
namowom do czasu pogorszenia się sytuacji Kościoła we Lwowie. 

W kwietniu 1946 opuścił Lwów, by od sierpnia 1946 rezydować w Lubaczowie, leżącym w polskiej
części  archidiecezji  lwowskiej.Za  odmówienie  potępienia  księży  aresztowanych  pod  zarzutem
szpiegostwa zastosowano  wobec  niego  areszt  domowy.  W  grudniu  1952  sam  oskarżony  o
szpiegostwo, został aresztowany, a po kilku dniach zwolniony z zakazem przebywania w obydwu
archidiecezjach podlegającym jego jurysdykcji. 

Do czasu powrotu do Krakowa w grudniu 1956 mieszkał w domu matki i siostry w Tarnowie.

Przebieg i efekty tzw. „akcji repatriacyjnej”

Polska Komisja Ewakuacyjna od maja 1945 roku do 15 czerwca 1946 wydawała w porozumieniu z 
władzami sowieckimi karty ewakuacyjne, ewidencjonowała wyjeżdżających oraz ich mienie, 
rejestrowała liczbę polskich mieszkańców przeznaczonych do przesiedlenia. Ludność przesiedlaną 
ładowano wraz z ich ściśle ograniczonym mieniem, które władze radzieckie pozwoliły zabrać do 
34-osobowych wagonów. Tak uformowane transporty kierowano w trzech kierunkach:

• południowym (Kraków, Bytom, Gliwice, Opole, Wrocław, Kłodzko),
• środkowym (przez centrum kraju w kierunku na Szczecin),
• północnym (Pomorze, Mazury).

Chodziło o maksymalne rozproszenie lwowian, którzy byli postrzegani przez komunistyczny rząd 
jako „element wrogi” po całym obszarze kraju. Ponieważ tzw. umowa repatriacyjna ściśle 
ograniczała ilość i rodzaj ruchomości, które można było wywieźć, wyjeżdżający poddani zostali 
rygorowi drobiazgowych kontroli mienia przez organa radzieckie. Zdarzało się, że kontrole te 
pozbawiały przesiedlanych uwożonego dobytku nawet już na dworcu kolejowym, gdy mienie 
zostało załadowane do wagonów transportowych. 
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Po 15 czerwca 1946 Polska Komisja Ewakuacyjna zaprzestała wydawania kart ewakuacyjnych. Do
29  listopada  1946  trwała  operacja  „zamykania  akcji  przesiedleńczej”.  Ograniczano  się  do
egzekwowania  wyjazdu  od  osób,  które  otrzymały  wcześniej  kartę  i  dotąd  nie  wyjechały  oraz
rejestrowania wyjeżdżających. W maju i czerwcu 1946 roku terror i nacisk sowiecki na lwowian
stał się już nie do zniesienia. Przymusowo zamykano kościoły i klasztory, brutalnie wymuszano
wyjazdy. Zdarzały się ponure mordy na tle politycznym. Na krótko przed swym wyjazdem został
zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD Janusz Witwicki – znany architekt i historyk sztuki,
twórca Panoramy Plastycznej Dawnego Lwowa. 

Mieszkańcy trwali w biernym oporze, dekorując kwiatami drzwi zamkniętych świątyń i wznosząc
do nich modły jako do ołtarzy.  Zrozpaczeni  i  zdesperowani  lwowianie wspólnie  zanosili  swoje
prośby  o  ocalenie  miasta  do  ponadnaturalnych  sił  wyższych  klęcząc  na  chodnikach  wzdłuż
lwowskich ulic. Ginące w „odmętach stepu” polskie miasto po raz ostatni starało się stawić czoła
zalewającemu je  zewsząd  wschodniemu żywiołowi  –  ta  ostatnia  obrona  Lwowa miała  wymiar
przede  wszystkim  duchowy  i  symboliczny.  Pomiędzy  ludnością  polską  a  nową  ludnością
napływową coraz częściej dochodziło do groźnych zatargów i napięć, atmosfera w mieście stawała
się  trudna  do  zniesienia.  Grupy  nowych,  sprowadzonych  ze  wschodu  mieszkańców  miasta  na
własną  rękę,  w  drodze  samosądów  wymuszały  na  polskich  mieszkańcach,  by  ci  opróżnili  z
dawnych lokatorów mieszkania i lwowskie kamienice – należące do wywłaszczanych i stanowiące
ich  własność.

W okresie pierwszej masowej akcji wysiedleńczej, której kulminacja przypadła na drugą połowę
1945 i pierwsze półrocze 1946, z zachodnich terenów Ukraińskiej SRR (przed wojną południowo-
wschodnich terenów II RP) przesiedlono od 778 do 792,7 tys. osób, w tym 752,1 tys. Polaków,
30,3 tys. Żydów  i  10,3 przede wszystkim Ukraińców (członków rodzin) i Romów. Z b.  Galicji
Wschodniej przesiedlonych zostało 652 tys. osób, w tym ok. 618,2 tys. Polaków, 24,5 tys. Żydów i
ponad 9,2 tys. Ukraińców, z czego ze Lwowa - 104 446 osób, w tym 98 865 Polaków, 3 349 Żydów
i 2 232 innych.We Lwowie, mimo przymusu wyjazdu, zdecydowało się pozostać ok. 12 tysięcy
jego polskich mieszkańców w tym politycy II RP (Maria Jaworska),  a także szereg uczonych i
profesorów. 

Rocznik statystyczny z 1937 r. szacował liczbę mieszkańców miasta na 317 tys., a w innej tabeli
dzielił tę ludność według języka ojczystego. Posługujących się polskim [językiem] było 198 tys.,
żydowskim i hebrajskim 75 tys., ukraińskim i ruskim 25 tys. Te brakujące 46-56 tysięcy polskich
lwowian to  grupy  ludności,  która  w  1939  roku  odpłynęła  na  Węgry  i  do  Rumunii,  została
wywieziona w trakcie sowieckich deportacji 1939-1941, uszła przed frontem w roku 1944, została
zamordowana, zmobilizowana do Armii Żymierskiego i Berlinga latem 1944 roku, w tym samym
czasie deportowana albo wyjechała dobrowolnie z miasta w latach 1944-1945. 

Według  danych  polskich  pełnomocników  do  spraw  ewakuacji  ludności  polskiej  we  Lwowie
sumarycznie zarejestrowano do ewakuacji  108 523 osoby narodowości  polskiej  oraz 3691 osób
narodowości żydowskiej z tego ewakuowano 98 865 osób narodowości polskiej oraz 3349 osób
narodowości  żydowskiej.  29  listopada  1946  roku  Polska  Komisja  Ewakuacyjna  zamknęła  swą
działalność, a następnego dnia 30 listopada 1946 opuściła Lwów i terytorium ZSRR.

W świetle historiografii ukraińskiej

Historiografia ukraińska różni się od historiografii polskiej w ocenie lwowskiej akcji ewakuacyjnej,
zwłaszcza jeśli chodzi o liczbę wysiedlonych lwowian”. Za punkt wyjścia przyjmuje się tam spis 
ludności z roku 1931, który wykazał, że w mieście żyło 312 231 mieszkańców, w tym 50,44% 
Polaków  KATOLIKÓW  (157 489), 31,9% Żydów (99 602) oraz 15,9% grekokatolików (49 645). 
Prawosławni i protestanci stanowili wówczas 1,5% ludności miasta (4 683).Następny spis radziecki 
z 1 października 1944 roku wykazał w mieście 154 284 mieszkańców, w tym:
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• Polaków – 102 983 osoby (66,7%)  
• Ukraińców – 40 743 osoby (26,4%),
• Rosjan – 8426 osób (5,5%),
• Żydów – 1689 osób (1,1%).

Kolejny spis z 1 listopada 1944 roku wykazał w mieście 112 413 Polaków, co dawało 46% ludności
miasta,  które  zwiększyło  liczbę  swych  mieszkańców  do  244  285  osób.Według  zestawień  z
sowieckich  agend  nadzorujących  wysiedlenie  Polaków  ze  Lwowa  w  dniu  30  listopada  1944
przesiedleniu do Polski miało podlegać 84 681 osób. W roku 1945 jako liczbę „kwalifikujących się
do  przesiedlenia”  ze  Lwowa  podawano  liczbę  86  671  osób.  W  specjalnym  raporcie  władz
sowieckich z 20 maja 1946 roku podawano ostatecznie, że kwalifikowało się do wyjazdu z miasta
94 743 osoby. 

Natomiast taką chęć wyraziło znacznie więcej osób, bo 104 036 osób. Historiografia ukraińska
tłumaczy te niezgodności znaczną liczbą nie-Polaków, którzy w obliczu obnażającego przed nimi
swą nieludzką twarz systemu sowieckiego zdecydowali się na wyjazd ze Lwowa.

Strona ukraińska akcentuje, że początkiem akcji wysiedleńczej była umowa z dnia 9 września 1944
roku między  PKWN, a  USRR o tzw. wymianie ludności między obu stronami układu, która to
wymiana  miała  zostać  zapoczątkowana  od  15  października  1944  roku.  Należy  zaznaczyć,  że
wszystko  to  działo  się  jeszcze  przed  konferencją  jałtańską,  która  miała  ostatecznie  wyznaczyć
wschodnią granicę Polski - ale po konferencji w  Teheranie.

Konferencja teherańska (28 listopada 1943–1 grudnia 1943 roku w Teheranie) – spotkanie 
prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta, premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla i 
przywódcy ZSRR Józefa Stalina.USA i Wielka Brytania zobowiązały się do: 

• Ustalono nową granicę wschodnią Polski i ZSRR na tak zwanej linii Curzona.

• Dokonano  podziału  krajów  Europy  na  alianckie  strefy  operacyjne  –  na  mocy
międzyalianckich uzgodnień Polska znalazła się w strefie operacyjnej Armii Czerwonej.

• Ustalono,  iż  Niemcy  zostaną  podzielone  na  strefy  okupacyjne,  zaś  radziecka  strefa
okupacyjna  Niemiec  przylegać  będzie  do  Polski,  przez  którą  przebiegały  linie
komunikacyjne do tej strefy, co de facto przesądzało losy Polski.

•  Ze względu na odbywające się jesienią 1944 roku w USA wybory prezydenckie, na prośbę
prezydenta Roosevelta liczącego na głosy Polonii amerykańskiej utajniono postanowienia
wielkiej trójki  ludobójców w kwestii polskiej.

 Ukraińscy historycy akcentują opór polski przed wysiedleniem zwłaszcza jesienną (1944 rok) akcję
polskich organizacji podziemnych polegającą na kolportażu ulotek z zachęcaniem do oporu przeciw
deportacji oraz manifestacyjne, antysowieckie obchody dnia Wszystkich Świętych. Także zaznacza
się opór polskich czynników oficjalnych przeciwko przesiedleniom ludności. 

Akcję mającą zniechęcić Polaków do pospiesznej ewakuacji z miasta prowadził pełnomocnik rządu
polskiego  w  lwowskim  rejonie  ewakuacyjnym  Riger  oraz  jego  urzędnicy.  Przekonywali  oni
lwowian,  że  po  wyjeździe  będą  mieli  w  Polsce  trudne  warunki  materialno-bytowe”.  Dnia  10
stycznia 1945 roku przebywał we Lwowie główny pełnomocnik rządu polskiego ds. ewakuacji J.
Wolski, który z ogromną rezerwą wyrażał się o sowieckich metodach przesiedleń oraz wydał nakaz
wstrzymania wysiedleń wszystkich lwowian, którzy nie mieli rodzin w Polsce. 
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               POJAWIA SIĘ  NOWY  GRABSKI I INACZEJ  MÓWI 

                                      Misje Stanisława Grabskiego

Brak  postępów  w  ewakuacji  polskiej  ludności  ze  Lwowa  zaniepokoił  komunistyczne  władze
polskie oraz władze sowieckie. Aby skłonić mieszkańców miasta do wyjazdu, wysłano z trudną
moralnie misją Stanisława Grabskiego.  W dniach 25-30 sierpnia 1945 roku przebywał on we
Lwowie,  tocząc  rozmowy  z  radzieckimi  notablami,  polskim  środowiskiem  akademickim  i
zwykłymi mieszkańcami.  W swych przemówieniach dobitnie wykazał,  że sprawa granic została
nieodwołalnie przesądzona, a zachodni alianci zgodzili się na wszystkie żądania Stalina ze względu
na jego wkład w zwycięstwo nad nazizmem. Zaakcentował, że trzeba uratować potencjał ludzki i
umysłowy  Lwowa  dla  Polski.  Pewien  większy  oddźwięk  znalazła  wśród  mieszkańców
przepowiednia Grabskiego, że miasto do Polski powróci, gdyż tego wymagają prawa geopolityki.
Powołał się na opinię znakomitego geografa i geopolityka Eugeniusza Romera o geopolitycznym
ciążeniu terenów nad górnym Bugiem i Dniestrem ku Polsce, a nie w stronę Kijowa. Po powrocie
do Polski  przedstawił  Grabski  4 września 1945 roku szczegółowy plan ewakuacji  polskiej
ludności. We wrześniu 1945 po raz drugi udał się z misją do Lwowa. 

Ta druga misja oprócz przyspieszenia przesiedleń miała na celu wytargowanie od Rosjan polskich
dóbr  kulturalnych  zmagazynowanych  w  mieście  m.in.  w  Ossolineum,  w  muzeach  sztuki,  w
archiwach  i  bibliotekach.  Udało  się  wynegocjować  jedynie  niewielką  część  polskiej  spuścizny
kulturalnej. Władze sowieckie prawem zwycięzcy przywłaszczyły sobie m.in. około dwóch tysięcy
bezcennych  obrazów  malarstwa  polskiego  pozostających  we  Lwowie  do  dziś,  cenną  kolekcję
kilkuset obrazów malarstwa europejskiego, setki manuskryptów, ksiąg i egzemplarzy polskiej prasy
z XIX i XX wieku. W ten sposób na nowo uformowane po II wojnie światowej państwo polskie
zostało  pozbawione  około  30%-45% spuścizny  kulturalnej  zgromadzonej  w  postaci  obrazów  i
zbiorów bibliotecznych. W dniu 11 października 1945 bawił Grabski we Lwowie po raz trzeci. W
rozmowach ze stroną radziecką próbował wtedy odroczyć akcję przesiedleńczą do wiosny 1946
roku, wiążąc z tym jakieś nieokreślone nadzieje na „częściowe uratowanie polskości miasta”. Jego
ostatnia  misja  miała  zaowocować  utworzeniem  komitetu  pomocy  społecznej  Polakom
przesiedlanym do Polski. 

Dosyć niejasne pozostają zamierzenia  Stanisława Grabskiego, który 11 października 1945 po
raz  trzeci  przebywał  we  Lwowie  z  oficjalnym  celem utworzenia  komitetu  pomocy  społecznej
Polakom przesiedlanym do Polski.  Wtedy usiłował odwlec akcję wysiedleńczą do wiosny 1946
roku.  Miało  to  doprowadzić  do  „częściowego  uratowania  polskości  miasta”  - jako   chwyt
propagandowy celem maskowania się .

W kręgach polskich panowało nieuzasadnione przekonanie o zbliżającym się konflikcie między
ZSRR a  USA,  który  miał  doprowadzić  do  unieważnienia  uchwał  jałtańskich  i  rewizji  nowych
granic na spodziewanej kolejnej „konferencji światowej”. Przedstawiciele grupy około 20 tysięcy
lwowian  rzekomo   wymogli  na  Grabskim,  aby  nie  opóźniać  wyjazdów  tych,  którym  na  tym
szczególnie zależało – ale brak jest danych  kim  byli ci przedstawiciele ! 

Władze radzieckie stosowały różne formy nacisku na Lwów, aby zmusić jego oporną ludność do
wyjazdu z  miasta”.  W listopadzie  1944 roku wydano dyrektywę,  aby polską  ludność Lwowa i
Drohobycza w razie oporu stawianego władzom ZSRR wysiedlać na wschodnią Ukrainę.  Nikita
Chruszczow nakazywał wcielanie ludności polskiej do  Armii Czerwonej. W dniach 3-8 stycznia
1945 roku we Lwowie doszło do szeroko zakrojonej akcji aresztowań, w wyniku której uwięziono
17 300 Polaków. W dniach 26-29 kwietnia  1945 roku toczył się we Lwowie proces  pokazowy
polskich konspiratorów z okolic Tarnopola. 

Władze  ZSRR  przeprowadzały  rewizję  mienia  przesiedleńców  nierzadko  już  w  wagonach
bezpośrednio przed odjazdem, odbierając ludności część uwożonego dobytku. 
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Aby  dodatkowo  zantagonizować  stosunki  polsko-ukraińskie  wcielano  Polaków  do  tzw.
„niszczycielskich  batalionów”  NKWD,  które  miały  pacyfikować  ukraińskie  wioski  popierające
UPA – fakt ten jest  fałszerstwem powojennym. 

Władze radzieckie starały się w pierwszej fazie operacji przesiedleńczej zatrzymać w mieście ludzi
niezbędnych dla funkcjonowania miasta tzn. wyspecjalizowany personel techniczny i związany z
miejską infrastrukturą: maszynistów, mechaników, inżynierów, ślusarzy, kowali, kolejarzy, tokarzy,
robotników wyspecjalizowanych itd..  Natomiast starano się prędko pozbyć właścicieli kamienic,
posesji, sklepów oraz robotników niewykwalifikowanych”.

Efekty akcji przesiedleńczej nie prezentują się jasno. Do 12 marca 1945 roku zarejestrowano do
wyjazdu 29 919 osób, z których wyjechało zaledwie 7472 osoby. Według spisu z 25 lipca 1945 roku
zarejestrowało się łącznie 53 450 osób, a wyjechało 20 558. Według zaś stanu z 25 października
1945 roku zarejestrowano 76 849 osób, wyjechało 49 812 osób. Ostatni raport pochodzi z 20 maja
1946 roku, gdzie jako liczbę zarejestrowanych od roku 1944 do wyjazdu podaje się 104 036 osób
natomiast jako liczbę osób, które wyjechały 62 612 Polaków. Ostateczna liczba przesiedlonych nie
jest znana. Historyk ukraiński oszacował ją orientacyjnie na 78 500 osób. Jeśli dodać do tego 12
tysięcy pozostających w mieście w listopadzie 1946 roku oraz niezweryfikowaną liczbę 17 300
Polaków  zaaresztowanych  w  styczniu  1945  roku,  a  więc  nie  podlegających  przesiedleniom
otrzymamy liczbę 107 800 osób zbliżoną do liczby Polaków podanych w sowieckim spisie z 1
listopada 1944 roku. Polskie szacunkowe liczby przesiedlonych ze Lwowa oscylują pomiędzy 100 a
140 tysiącami.

Wysiedlenie Polaków z Kresów Wschodnich 1955-1959 (na ziemie Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej) – kolejna fala przesiedleń ludności polskiej ze wschodnich terenów II Rzeczypospolitej 
utraconych w wyniku porozumień jałtańskich na rzecz Związku Socjalistycznych Republik 
Radzieckich.

W latach wcześniejszych miały miejsce trzy duże fale przesiedleń Polaków z Kresów Wschodnich:

• 1935–1938; podczas likwidacji polskich regionów autonomicznych: Marchlewszczyzny i 
Dzierżowszczyzny, oraz w okresie operacji polskiej NKWD,

• 1940–1941; podczas czterech wielkich akcji deportacyjnych Polaków z Kresów (sowieckie 
deportacje 1939–1941),

• 1944–1946; wysiedlenie Polaków z Kresów Wschodnich 1944-1946.

Położenie ludności polskiej w ZSRR w okresie poprzedzającym falę kolejnego
masowego wysiedlenia

W latach  1947–1955 pozostała  na  terytorium  ZSRR  ludność  polska,  której  liczebność  można
szacować  od  kilkuset  tysięcy  do  miliona  osób,  znalazła  się  w  położeniu  niezwykle  ciężkim i
trudnym. Pozbawieni własnej inteligencji (która w zdecydowanej większości zmuszona została do
wyjazdu  w  nowe  granice  Polski-  co  jest   fałszerstwem   powojennym  w   celu  kreowania
negatywnego wizerunku  i  skłócania  )  Polacy  musieli  stawić  czoła  krwawym konfliktom jakie
rozlewały się wówczas po zachodnich rubieżach ZSRR. W latach  1945–1956 w  Litewskiej SRR
trwała  walka  pomiędzy  komunistami a  niepodległościowym  podziemiem  litewskim  i  polskim,
której ofiarami padło od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy osób – uśmierconych w walkach lub
wywiezionych na Syberię.

W Białoruskiej SRR pomiędzy Grodnem a Nowogródkiem działały do początku lat pięćdziesiątych
polskie oddziały partyzanckie wywodzące się z Armii Krajowej. Były to zgrupowania związane z
takimi  strukturami  jak  Samoobrona  Wołkowyska,  Samoobrona  Nowogródzka oraz  Obwód  AK
49/67 w rejonie Szczuczyna i Lidy. 
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Walka z nimi powodowała zaostrzanie się sowieckiego terroru wobec zamieszkujących tam osób
narodowości polskiej.

Na wymienione wyżej konflikty( konflikty to słowo to taki  eufemizm w  ramach poprawności  
politycznej żeby nie używać słowa  ludobójcy)  nałożyła się polityka Stalina, który w latach 
1948–1952 przystąpił do forsowania planu masowej kolektywizacji rolnictwa, co musiało uderzyć 
w rodziny chłopskie, w tym także polskie. Dlatego też w okresie kolektywizacji wywieziono na 
Syberię całe wsie polskie z Wileńszczyzny, Grodzieńszczyzny i Tarnopolszczyzny i innych 
regionów oraz licznych Polaków pozostających jeszcze we Lwowie. Po śmierci Stalina w 1953 
roku terror radziecki nieco zelżał i pozwolono deportowanym na powrót do swoich dawnych miejsc
zamieszkania .

Zmieniły  się  również  wytyczne  Kremla w  stosunku  do  ludności  polskiej  na  Wileńszczyźnie.
Władze  radzieckie  starały  się  po  zgnieceniu  litewskiego  oporu  znaleźć  w  Litewskiej  SRR
przeciwwagę dla ludności litewskiej. Rolę tę miała pełnić ludność polska. Dlatego w 1953 roku
zezwolono  na  zorganizowanie  w  tej  republice  ZSRR polskiego  szkolnictwa  podstawowego  i
średniego. Oddano do polskiej dyspozycji jedną wyższą uczelnię –  Państwowy Wileński Instytut
Pedagogiczny. Polacy uzyskali możliwość zakładania własnych ludowych zespołów pieśni i tańca
oraz amatorskiego teatru ludowego. Otrzymali również jedną gazetę „Czerwony Sztandar” i prawo
do krótkich audycji radiowych.

 Mimo że wszystkie te posunięcia miały służyć Kremlowi do wygrywania antagonizmów polsko–
litewskich  dla  własnych  celów  i  korzyści  należy  jednak  zaznaczyć,  iż  stworzono  warunki  do
odrodzenia się polskiej inteligencji i kultury polskiej na Wileńszczyźnie. Były to warunki jak na
republiki ZSRR dosyć wyjątkowe, o jakich nie mogliby nawet pomarzyć Polacy w Białoruskiej czy
Ukraińskiej  SRR,  a  nawet  na  samej  Litwie  poza  Wileńszczyzną.  Na  odrodzenie  się  polskiej
warstwy inteligenckiej należało jednakże poczekać przynajmniej 20 lat. 

W  roku  1960  nastąpił  kolejny  zwrot  w  polityce  władz  ZSRR  wobec  polskiej  ludności  na
Wileńszczyźnie. Została ona poddana silnej presji rusyfikacyjnej oraz sowietyzacji. Zmiana sytuacji
geopolitycznej  u  schyłku  lat  osiemdziesiątych  XX  wieku spowodowała  kres  rusyfikacji  i
sowietyzacji Polaków, ale zapoczątkowała również wzmożenie na nich procesów tzw.lituanizacji. 

W roku  1988  wprowadzono  bowiem  nakaz  nauki  języka  litewskiego na  terenach  z  przewagą
ludności polskiej.

Druga fala wysiedleń ludności polskiej z Kresów Wschodnich 1955-1959

W roku 1955 w okresie „odwilży” po śmierci Stalina nowa ekipa rządząca ZSRR zainspirowała
kampanię  powrotu  więźniów  politycznych przetrzymywanych  w  łagrach do  ich  krajów
macierzystych. Wstępem do akcji uwalniania więźniów była zawarta w 1955 roku umowa między
Chruszczowem a Adenauerem o powrocie z ZSRR niemieckich jeńców wojennych. Ponieważ akcja
objęła również przetrzymywanych Polaków, to już w końcu 1955 roku w granicach Polski znalazło
się  kilka  tysięcy  ludzi.  Komunistycznemu  rządowi  polskiemu  chodziło  jednakże  nie  tylko  o
więźniów, ale i o ludność zamieszkałą na dawnych Kresach Wschodnich II RP, która nie została
stamtąd przesiedlona w latach 1944–1946. W celu wyjednania u władz sowieckich zgody na ich
przesiedlenie,  do  Moskwy udali  się  15  listopada 1956 roku  Władysław  Gomułka oraz  Józef
Cyrankiewicz. Ich działania (do końca 1956 roku) doprowadziły do sprowadzenia w granice Polski
następnej grupy 29 tysięcy Polaków. Ostateczne „porozumienie repatriacyjne” zawarli  25 marca
1957 roku ministrowie spraw wewnętrznych Władysław Wicha i Nikołaj Dudorow. Przewidywało
ono przesiedlenie wszystkich osób, które przed 17 września 1939 posiadały obywatelstwo polskie
oraz ich współmałżonków i dzieci. 
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Posiadanie takiego obywatelstwa należało jednak udowodnić, co spadało na stronę polską. Mimo że
porozumienie przygotowano od strony formalnej całkiem dobrze, to jednak akcja przesiedleńcza nie
przebiegała sprawnie. Brakowało dokumentów – często zniszczonych w okresie stalinowskim, 
które miały udowodnić posiadanie polskiego obywatelstwa. Bardzo trudno było dotrzeć do 
rozrzuconej na kresach oraz w całym ZSRR ludności polskiej i poinformować ją o możliwości 
wyjazdu. 

Sprawę sabotował też „nadzwyczajny pełnomocnik rządu do spraw repatriacji” Stefan Kalinowski,
który jako stalinowski prokurator sam przyczyniał się wcześniej do wywożenia ludzi na wschód.
Pomimo wynikłych problemów z roku na rok wzrastała liczba przesiedlonych:

• w roku 1955 przesiedlono 6429 osób,
• w roku 1956 – 30 787 osób,
• w roku 1957 – 93 872 osoby,
• w roku 1958 – 85 865 osób,
• w ostatnim roku przesiedleń 1959 – 32 292 osoby.

W sumie w latach 1955–1959 przesiedlono  ale  wg danych  oficjalnych łącznie 245 501 osoby.
Zaledwie 22 260 osób pochodziło z łagrów i miejsc osiedlenia w głębi ZSRR. Reszta pochodziła z
Kresów Wschodnich.  Z Litewskiej  SRR,  a  głównie  Wileńszczyzny wyjechały  46 552 osoby,  z
Białoruskiej SRR (dawne ziemie grodzieńska i nowogródzka) 100 630 osób, z Ukraińskiej SRR 76
059 osoby.  Przesiedleńców kierowano  głównie  na  ziemie  zachodnie (np.  na  ziemię  lubuską)  i
zatrudniano w Państwowych Gospodarstwach Rolnych.

Po wysiedleniach na obszarze Ukraińskiej SRR zamieszkiwało nadal ok. 360 tys. Polaków (głównie
okolice  Żytomierza,  Berdyczowa,  Płoskirowa).  Warto zauważyć,  że w tym samym roku (1959)
sowiecki  spis  zanotował  we  Lwowie  59,1  tysięcy  Polaków.  Ta  znaczna  jeszcze  liczba  osób
narodowości  polskiej  (mimo  represji  i  kilkakrotnych  wysiedleń  Polaków  z  tego  miasta)  była
efektem napływu ludności polskiej z prowincji jak i powrotu wielu zesłańców. W Białoruskiej SRR
żyło  ok.  540  tys.,  a  w  Litewskiej  SRR  ok.  230  tys.  Polaków  (głównie  Wileńszczyzna  i
Grodzieńszczyzna). W czasie drugiej fali wysiedleń do PRL przybyło wiele znanych osobistości
m.in.  Czesław  Juliusz  Wydrzycki  znany  potem  jako  Czesław  Niemen,  Lew  Rywin, Bolesław
Gleichgewicht, Władysław Kozakiewicz czy Aleksander Jurewicz.

Od roku 1958 po okresie w miarę harmonijnej współpracy z „instytucjami repatriacyjnymi” PRL 
władze sowieckie zwłaszcza Białoruskiej SRR zaczęły hamować proces migracji ludności polskiej 
na zachód wywierając presję psychologiczną na chętnych do wyjazdów i poprzez jej zastraszanie 
zniechęcały do tego. 

Powtórzyła się sytuacja poprzedniej fali wysiedleń z lat 1944–1946.   

Bolesław Gleichgewicht (ur. 30 kwietnia 1919 w Warszawie) – żydowskiego pochodzenia doktor 
nauk matematycznych, zainteresowany różnymi aspektami algebry oraz dydaktyki matematyki.Od 
1942 do 1945 był w Armii Czerwonej, potem studiował matematykę na Uniwersytecie w Odessie 
(ukończył w 1950). W latach 1946–1956 był członkiem Komunistycznej Partii Związku 
Radzieckiego. W 1956 wrócił do Polski. 

Aleksander Gleichgewicht (ur. 2 sierpnia 1953 w Pierwomajsku) – opozycjonista, działacz 
Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu, współpracownik KSS „KOR”, działacz NSZZ 
„Solidarność”.  Od 2012 jest przewodniczącym Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu.

Jest synem Bolesława Gleichgewichta i Ewdokii z domu Odrzyńskiej. Żoną Aleksandra 
Gleichgewichta jest piosenkarka i aktorka Bente Kahan.
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Bente Kahan (ur. 23 września 1958 w Oslo) – norweska piosenkarka i aktorka żydowskiego 
pochodzenia, związana z Wrocławiem. Jest obecnie jedną z czołowych wykonawczyń pieśni 
żydowskich w Europie.

PRZESIEDLENIA, OSIEDLENIA, DEPORTACJE

Nostalgia i rzeczywistość. 
Losy Polaków wysiedlonych z dawnych ziem wschodnich
Według szacunkowych danych,  w 1939 roku na wschodnich terenach drugiej  Rzeczypospolitej,
przyłączonych  w  1944  roku  do  ZSRR,  mieszkało  ok.  11.600.000  obywateli  polskich,  z  czego
zapewne ponad cztery miliony Polaków i ponad milion Żydów. W ciągu następnych lat ich liczba
spadła o połowę, do ok. 2,4 mln: wskutek aresztowań, wysiedleń, poboru do wojska, Holocaustu,
terroru, walk. Ci, którzy przeżyli i pozostali, znaleźli się w wyniku uzgodnień „Wielkiej Trójki” w
Teheranie jesienią 1943 roku – poza ojczyzną. Jeszcze zanim zostało to oficjalnie potwierdzone w
Jałcie  i  Poczdamie,  27  lipca  1944  roku  ZSRR  zawarł  z  Polskim  Komitetem  Wyzwolenia
Narodowego porozumienie o polsko-radzieckiej granicy państwowej. Za tym musiały pójść decyzje
dotyczące  ludności,  nie  tylko  polskiej,  lecz  również  białoruskiej,  ukraińskiej  i  litewskiej,
mieszkającej po obu stronach nowej granicy. 

O ile PKWN i uznawany przez mocarstwa zachodnie aż do czerwca 1945 roku emigracyjny rząd w
Londynie różniły się w poglądach na przebieg nowej granicy wschodniej, zgodne były w tym, że
powojenna Polska powinna być w zasadzie państwem homogenicznym narodowo. Z tym w sposób
intergralny  wiązały  się  przesiedlenia  ludności  –  tak  przymusowe  wysiedlenie  Niemców,  jak  i
dobrowolne przesiedlenie Polaków, Białorusinów czy Ukraińców. 

Umowy o wzajemnej dobrowolnej „ewakuacji ludności” PKWN zawarł we wrześniu 1944 roku z
radziecką Ukrainą, Białorusią i Litwą. 

Przesiedleńcom zapewniono prawo wyboru miejsca osiedlenia,  a także rekompensatę za mienie
pozostawione (ziemia, nieruchomości). Mogli zabrać do dwóch ton bagażu na rodzinę – odzież,
obuwie, żywność, sprzęty domowe, inwentarz gospodarczy, zwierzęta hodowlane. Zakładano, że
cała operacja potrwa do lutego – kwietnia 1945 roku. Terminy te były nierealne i porozumienia
musiały być jeszcze parokrotnie przedłużane.

Przemieszczenia Niemców i Polaków łączyła podstawowa zależność: pierwsi musieli ustąpić 
miejsca drugim. I tak pierwsza fala zorganizowanych przesiedleń Polaków z końca 1944 i z 
początku 1945 roku była stosunkowo niewielka. Zdecydowały o tym nie tylko trudności 
organizacyjne i transportowe, lecz przede wszystkim niewielka chłonność zniszczonych terenów 
„dawnej Polski”. Przesiedlenie z Kresów nabrało tempa wiosną 1945 roku, przyspieszając latem i 
jesienią, kiedy umożliwiły to warunki pogodowe, jak i szersze otwarcie dla akcji osiedleńczej 
„Ziem Odzyskanych”.   Odzyskanych  od zgermanizowanych Słowian.

To z kolei stymulowało wysiedlanie Niemców. W sumie w latach 1944-1946 z dawnych Kresów 
przesiedlono oficjalnie półtora miliona osób. Do tego należy doliczyć „dzikich” przesiedleńców – 
żołnierzy AK i uciekinierów przed terrorem ukraińskim (popieranym przez ukraińskie władze) – 
zapewne ok. 200 tysięcy. 

Tak Polacy, jak i Niemcy mieli odejść z terenów zamieszkałych przez nich od wielu stuleci, z 
którymi łączyły ich mocne więzi uczuciowe, tradycyjne, historyczne. Tak nad Odrą, jak i nad 
Bugiem były widoczne zarówno tendencje do natychmiastowej ucieczki, jak i wcale nie mniejsza 
chęć pozostania, silniejsza niż obawa przed „nowym”. 
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Nastawienie takie wiązało się z niewiarą w trwałość nowych granic, nadzieją na zmiany polityczne 
(których trzeba za wszelką cenę doczekać), przywiązanie do swojej małej ojczyzny. Wydaje się 
jednak, że polskie społeczeństwo po doświadczeniach z lat 1918-1920 i 1939-1944 miało znacznie 
mniej złudzeń niż Niemcy na tak zwanych Ziemiach Odzyskanych. Widać to na przykład po 
korespondencji już z jesieni 1944 roku, z okresu tuż po podpisaniu umów normujących 
„ewakuację”.

PROPAGANDA  I  SUGEROWANIE

 Ktoś pisał: „Dzisiaj wziąłem do ręki gazetę i przeczytałem o przesiedlaniu Polaków i Ukraińców.
Jeżeli zostaniesz wezwany do rejestracji, to się nie namyślaj, natychmiast zgódź się na wyjazd do
Polski”.  W  początkowym  okresie  przesiedleń  nie  brakowało  jednak  decyzji  o  pozostaniu,
umotywowanych z jednej strony nadzieją na korzystne wyniki konferencji pokojowej, dogadanie
się „Lublina z Londynem”, z drugiej  zaś – szczególnie wśród inteligencji  – chęcią zachowania
narodowego charakteru Kresów. 

W połowie 1945 roku zaczęła jednak przeważać opcja jak najszybszego wyjazdu.

Jednakże podstawowym powodem decyzji o wyjeździe, oprócz poczucia więzi narodowych i chęci
życia w Polsce – choć nie na ziemi ojców – był strach i przymus. Przymus przybierał wiele form –
od terroru bezpośredniego, aresztowań, wywózek w głąb ZSRR, po przymusową ukrainizację czy
lituanizację, dyskryminację zawodową lub oświatową Polaków. W decyzji o wyjeździe pomagała
świadomość, że znacznie lepiej wyjechać na niepewny los na zachód niż na pewny – na wschód. 

Na początku września 1945 roku wskazywano, że jeśli Polaków z Kresów coś powstrzymuje przed
zarejestrowaniem  się  na  wyjazd  do  Polski,  to  jest  to  nie  tyle  nadzieja  na  zmianę  granic,  co
„niepewność  losu  oczekującego  repatriantów  w  Polsce  oraz  fatalne  warunki  transportu”.
Rzeczywiście,  los  „dobrowolnie  przesiedlających  się”  Polaków był  tutaj  szczególnie  zbieżny  z
losem wypędzanych Niemców. Przy bezwładzie organizacyjnym i transportowym koczowano na
dworcach nieraz wiele tygodni. 

 Wiele tygodni trwała podróż, często zimą, w odkrytych wagonach. Nic też dziwnego, że podróże
zbierały,  szczególnie  w  miesiącach  jesienno-zimowych,  tragiczne  żniwo.  W  najzimniejszych
miesiącach – od października 1945 do marca 1946 roku – przesiedlono 346.033 osoby. Liczba ofiar
śmiertelnych nie jest znana do dzisiaj.

Koniec  podróży  nie  stanowił  jeszcze  końca  trudności.  Czasami  był  to  dopiero  ich  początek.
„Zabużan” najczęściej po prostu wyładowywano na jakiejś stacji (lub w polu), gdzie znowu czekali
–  nieraz  wiele  tygodni  –  na  przydział  mieszkania  lub  gospodarstwa.  Raporty  urzędników
odwiedzających podobne obozowiska są przerażające. W lipcu 1945 roku donoszono ze Śląska:
„Koczowiska repatrianckie przedstawiają jeden obraz nędzy i rozpaczy. Oprócz dającego się we
znaki braku żywności dziesiątkują repatriantów choroby”.

Polskiemu przesiedleńcowi wolno było zgodnie z umowami zabrać dwie tony bagażu na rodzinę.
Było to rzeczywiście nieporównywalne z tym, co mógł zabrać z sobą przeciętny Niemiec. Według
oficjalnych danych, w latach 1944-1948 wszyscy przesiedleńcy przywieźli do Polski 71.213 koni,
139.272 sztuki bydła, 34.991 świń, 50.586 owiec i 168.960 sztuk narzędzi rolniczych. 

Wielu  rzeczy  nie  mogli  jednak  zabrać,  część  bydła  zabijano  po  drodze  z  powodu  fatalnej
aprowizacji,  podczas  przejazdu  przez  Ukrainę,  Białoruś,  Litwę,  ale  i  Polskę  (zwłaszcza  przez
„Ziemie Odzyskane”) przesiedleńcy stale byli narażeni na rabunki ze strony Armii Czerwonej lub
zwykłych  bandytów.  Nieraz  tracili  nie  tylko  cały  dobytek,  lecz  i  życie.  Na  miejscu  często
niezwykłych  trudności  przysparzało  uzyskanie  odpowiedniej  rekompensaty  za  pozostawiony
majątek.  Uregulowanie  praw  własności  do  majątków  uzyskanych  przez  przesiedleńców  nie
nastąpiło  do  dzisiaj  [do  grudnia  2001].Wspólnym  doświadczeniem  każdego  przesiedleńca  jest
obawa dotycząca nowego miejsca, nowego, zupełnie obcego środowiska. 
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Tak  Niemcy,  jak  i  Polacy  musieli  liczyć  się  z  tym,  że  będą  elementem  obcym,  stanowiącym
konkurencję dla ludności miejscowej. Listy nadchodzące tak z okupowanych Niemiec na „Ziemie
Odzyskane”, jak i od polskich żołnierzy przebywających na „ziemiach dawnych” i piszących do
swoich,  na  Kresy,  są  niezwykle  podobne,  pełne  goryczy  i  potwierdzają  poczucie  obcości  i
odrzucenia. Jeden z żołnierzy polskich pisał w końcu 1944 roku: „Żoneczko! ...tutaj ludzie bardzo
dziwni, skąpi, nas, Wołyniaków nie uważają za Polaków; inny: „ludzie niespecjalnie uprzejmi, nie
wierzą nam, uważają nas za czerwonych”. 

Kresowiacy  stanowili  również  „podejrzany”  element  dla  władz,  zwłaszcza  w  rejonach  wzdłuż
nowej granicy wschodniej. Polityka centrum była w dużej mierze zgodna z zamiarami lokalnych
mafii    szczególnie  PPR-owskich,  którym repatrianci  nie  tylko  zakłócali  spokój  polityczny,  ale
również w pewnym stopniu burzyli dopiero budowany system klientalny. Przesiedleńcy stanowili
silną  konkurencję  do  gospodarstw  lub  nieruchomości  poniemieckich  lub  poukraińskich,  na
przejęcie  których  liczyli  „miejscowi”.  Popularne  stawały  się  hasła:  „Wielkopolska  dla
Wielkopolan”,  „Pomorze  dla  Pomorzan”.  W  napiętej  sytuacji  dochodziło  nawet  do  zabójstw
repatriantów.

Teoretycznie inaczej powinno być na „Ziemiach Odzyskanych”, których tzw. chłonność osadnicza
była duża. 

Podstawowe trudności osiedleńcze na tych terenach wynikały z powstawania tam dopiero nowego
systemu  administracyjnego,  gospodarczego  i  społecznego,  a  –  przede  wszystkim  –  z  braku
bezpieczeństwa. Jednak i tutaj władze lokalne usiłowały prowadzić samodzielną politykę wobec
przesiedleńców. 

Do końca 1947 roku na tak zwanych Ziemiach Odzyskanych osiadło prawie milion „zabużan”: 
121.846 z Litwy, 247.936 z Białorusi i 612.405 z Ukrainy. Transfer odbywał się przede wszystkim 
równoleżnikowo – z Ukrainy na Śląsk, z Białorusi i Litwy do Prus Wschodnich i na Pomorze.

Tutaj osiedli, ale dla ich pokolenia Wrocław, Szczecin czy Koszalin nie stał się jeszcze drugą małą 
ojczyzną. 

W 1991 roku ukazało się krótkie opowiadanie Adama Zagajewskiego Dwa miasta. Te dwa miasta to
Lwów, gdzie autor się w 1945 roku urodził, i Gliwice, gdzie wkrótce wraz z rodzicami zamieszkał. 

Matka  pisarza  traktowała  jednak  zadymione  śląskie  miasto  jak  rodzinny  Lwów,  który  musiała
opuścić – park, do którego prowadzi małego Adasia, nazywa jak park we Lwowie, okoliczne ulice
noszą nazwy ulic z sąsiedztwa ich lwowskiego domu. W odziedziczonym po jakiejś mieszczańskiej
niemieckiej  rodzinie  mieszkaniu  najważniejsze  są  skromne  pamiątki  wywiezione  z  rodzinnego
miasta. Jest to z pewnością zachowanie typowe dla człowieka wykorzenionego, wypędzonego.

Nagle Kresy zostały utracone. Nowa Polska miała całkiem inny ustrój i – co ważniejsze – inne
sojusze, uniemożliwiające głośne mówienie i wspominanie straconych ziem. Dlatego też pamięć o
nich przybrała dwie formy, zależne od tego, dokąd wojenne losy rzuciły lwowiaka czy wilnianina.
Na emigracji,  gdzie znalazło się kilkaset tysięcy „zabużan”,  pamięć o Kresach przybrała formy
niewiele różniące się od pamięci niemieckich ziomkostw.

Inna  sytuacja  panowała  w  komunistycznej  Polsce.  Bezpośrednio  po  wojnie,  gdy  trwał  jeszcze
proces przesiedlania, słowa „Kresy”, „Wilno”, „Lwów” nie raziły. Na przykład na początku 1946
roku  otwarto  w  Zakopanem  pensjonat  „Lwowianka”  dla  wyższych  urzędników  Ministerstwa
Administracji  Publicznej.  Już  dwa,  trzy  lata  później  byłoby to  niemożliwe.  Cenzura  reagowała
alergicznie na każdą wzmiankę o Kresach, co nieraz doprowadzało do sytuacji karykaturalnych: np.
w wierszyku dla  dzieci  Jana Brzechwy „cioteczna spod Mołodeczna” stała  się  „cioteczną spod
Piaseczna”. Całkowita amnezja była jednak niemożliwa.
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 Proces  pielęgnowania  pamięci  o  Kresach  i  pochodzeniu  stamtąd  był  skomplikowany  i
wieloskładnikowy. Inaczej przebiegał w dużych miastach, gdzie osiadły rodziny inteligenckie, w
których  świadomość  pochodzenia  była  żywa  i  starannie  pielęgnowano  rodzinne  i  patriotyczne
tradycje. Inaczej procesy te przebiegały na wsi.

Pozycję  wyjątkową  zajmuje  Wrocław,  dokąd  „przeniósł”  się  intelektualny  Lwów,  łącznie  ze
środowiskiem  akademickim  (wraz  z  uniwersyteckimi  woźnymi),  oraz  –  co  podkreślano  –
tramwajarze. Nad Odrę przeniesiono dużą część zbiorów Ossolineum (wraz z wydawnictwem), a
nawet  pomnik  Aleksandra  Fredry  czy  Panoramę  Racławicką.  W odmienny  sposób  proces  ten
przebiegał  w  przypadku  dawnych  mieszkańców  Wileńszczyzny,  Grodzieńszczyzny,  Polesia,
Wołynia  –  którzy  zatomizowani,  osiedleni  od  Olsztyna  po  Szczecin,  nie  wytworzyli  tak
homogenicznych ośrodków jak „lwowski” Wrocław. 

Inna  też  była  sytuacja  ludności  wiejskiej,  której  dawna  odrębność  została  niekiedy  zachowana
wskutek  odrzucenia  przez  nowe  środowisko  –  „autochtonów”  lub  przesiedleńców  z  Polski
Centralnej. 

Zachowanie „zabużańskiej” świadomości było też w niemałym stopniu zależne np. od miejscowego
proboszcza. Było to dość istotne, gdyż spośród ok. 660 księży osiadłych do 1950 roku na „Ziemiach
Odzyskanych” ok. trzech czwartych pochodziło zza Buga (jednocześnie tylko 40 procent ludności).
Mogę podać przykład „rodzinny”: prawie cały Włodzimierzec Wołyński przeniósł się w okolice
Miłkowa niedaleko  Karpacza,  gdzie  osiadł  ich  dawny  proboszcz,  ks.  Dominik  Wawrzynowicz.
Dopóki on żył (zmarł w końcu lat sześćdziesiątych), żyła też dawna wspólnota.

Inaczej zaczęło traktować Kresy pokolenie urodzone już w „nowej Polsce”, tak z „zabużańskimi” 
korzeniami, jak i bez tych tradycji. To, że przy obozowych ogniskach śpiewano piosenki sławiące 
urodę Kresów, nie oznaczało rzeczywistej chęci rewindykacji tych ziem. Było natomiast przejawem
oporu wobec władzy. „W czasach PRL-u samo pochodzenie kresowe było niemal równoznaczne ze 
sprzeciwem wobec systemu” – wspomina dziennikarz Gazety Wyborczej. „Ktokolwiek bowiem 
mówił z dumą: ‘Jestem ze Lwowa’, ten niejako rzucał wyzwanie komunistycznym władzom. (...) 
Kresy funkcjonowały w społecznej świadomości niemal jako matecznik polskości autentycznej, 
wolnej od komunistycznego znieprawienia. (...) Kresowiacy, podobnie jak AK-owcy, byli ważnym 
punktem odniesienia. Dla sposobu patrzenia na KOR nie bez znaczenia było, że Jacek Kuroń 
pochodzi ze Lwowa, a Jan Józef Lipski był żołnierzem Armii Krajowej”( ???) Takie widać  mieli  
biografie. 

Jednakże przełom 1989 roku zmienił również sposób patrzenia na Kresy. Dla „przeciętnego” Polaka
nie są już one synonimem oporu, sprzeciwu, symbolem dawnej, wolnej i niezawisłej Polski – którą
teraz mają na co dzień, razem ze wszystkimi jej problemami. Również młode pokolenie Polaków
interesuje się Kresami, jednakże podobnie jak większość młodych Niemców Dolnym Śląskiem czy
Szczecinem. 

Ci  z  kresowymi  korzeniami  podkreślają  ten  fakt.  Jednakże  pamięć  ta  –  choć  uwarunkowana
poszukiwaniem historycznych korzeni, rodzinnymi sentymentami – nie wpływa na ich życie.

Powód jest prosty i zrozumiały: innym nie da się przekazać swojej emocjonalnej pamięci, zarazić
ich głęboką,  prawdziwą nostalgią.  Jest  to  wyłącznie prawem tych,  którzy swoją małą ojczyznę
naprawdę utracili, prawem pokolenia rodziców i dziadków (coraz częściej pradziadków). „Jestem
głuchy na poetykę i mitologię Kresów” – pisał niedawno dziennikarz Gazety Wyborczej Wojciech
Maziarski, rocznik 1960. 

„Od Ostrobramskiej w Wilnie bliższa mi Świdnicka we Wrocławiu, bo na Ostrobramskiej nie działo
się nic, co by miało znaczenie w moim życiu, a na Świdnickiej uczestniczyliśmy z kolegami w
happeningach Pomarańczowej Alternatywy. Ba, od Ostrobramskiej bliższe jest mi nawet Vaclavske
Namesti  w  Pradze”.  Dla  społeczeństwa,  którego  większość  sytuuje  polskie  Kresy  w  czasie
przeszłym  dokonanym,  jest  to  mit  sentymentalny  i  wzruszający,  ale  leżący  już  na  cmentarzu
historii.                                                             25.



Osadnictwo polskie na poniemieckich ziemiach po drugiej wojnie 
światowej. Ziemia Lubuska i powiat Gubin
Poniemieckie ziemie przekazane Polsce podczas konferencji w Poczdamie stanowiły trzecią część
terytorium państwa polskiego w nowych granicach. Posiadały dla Polski dużą wartość ze względów
ekonomicznych,  a  również  politycznych,  wojskowych  i  społecznych.  Były  też  częściowym
zrównoważeniem straty 46 procent przedwojennego obszaru państwa polskiego na rzecz ZSRR. 

Na przekazanych Polsce ziemiach mieszkało przed wojną 8,5 mln osób. W obliczu zbliżającego się
frontu połowa spośród nich opuściła swoje domostwa i udała się na zachód. Było to następstwo
przymusowej ewakuacji zarządzonej przez niemieckie władze oraz panicznej ucieczki przed Armią
Czerwoną. 

Po zakończeniu działań wojennych około 2,5 mln Niemców nadal mieszkało na Śląsku, 1 mln na
Pomorzu Zachodnim, 550 tys. w Prusach Wschodnich, 350 tys. na Ziemi Lubuskiej i 200 tys. na
terenie byłego Wolnego Miasta Gdańska.  Na Ziemi Lubuskiej  w swoich domostwach pozostało
około  30  procent  Niemców,  na  ogół  kobiety,  dzieci  i  starcy.  Wyludnienie  miast  i  wsi  Ziemi
Lubuskiej  było  znacznie  wyższe  niż  miejscowości  w  Prusach  Wschodnich,  na  Śląsku  czy  też
Pomorzu Zachodnim. 

Liczba pozostałych w swoich domach Niemców nie była jednakowa w poszczególnych powiatach.
Największe  wyludnienie  nastąpiło  w  powiecie  krośnieńskim,  w  którym  pozostało  zaledwie  8
procent  ludności.  W powiecie  głogowskim pozostało  około  9  procent  Niemców,  żarskim –  10
procent,  słubickim – 17 procent,  szprotawskim i żagańskim – 15-20 procent. W części powiatu
gubińskiego  na  wschód  od  Nysy  Łużyckiej  w  swoich  domach  pozostało  12  procent  ludności
niemieckiej. 

Po  przejściu  frontu  część  osób  powróciła  do  dawnych  miejsc  zamieszkania.  Stąd  też  liczba
Niemców w poszczególnych miastach i wsiach powiatów położonych na prawym brzegu Odry i
Nysy Łużyckiej ponownie wzrosła, chociaż już nigdy nie zbliżyła się nawet do przedwojennego
stanu. Przykładowo na początku czerwca 1945 roku w powiecie żarskim mieszkało w porównaniu z
rokiem  1939  51  procent  Niemców,  gorzowskim  –  40  procent,  międzyrzeckim  –  25  procent,
szprotawskim i żagańskim – 38 procent i słubickim – 40 procent. W powiecie gubińskim mieszkało
w  tym  czasie  30  procent,  zaś  w  prawobrzeżnej  części  Gubina  zaledwie  5  procent  ludności
niemieckiej w porównaniu ze stanem z 1939 roku. 

Część  obywateli  Niemiec,  którzy  nie  ewakuowali  się  i  nie  uciekli  przed  frontem  z  terenów
położonych na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej, stanowiła ludność polskiego pochodzenia (tzw.
autochtoni).  Władze  polskie  oceniały  jej  liczbę  na  około 1,2  mln  osób (po  kilkaset  tysięcy  na
Górnym Śląsku, Warmii i Mazurach). Na Ziemi Lubuskiej według tych szacunków mieszkało około
20 tys. osób polskiego pochodzenia. W sumie jednak liczby te były znacznie zawyżone, chociaż
stały  się  jednym z  podstawowych  argumentów na  rzecz  przeprowadzonej  po  wojnie  szerokiej
weryfikacji narodowościowej. 

Dążono  do  oddzielenia  osób  uznanych  za  ludność  rodzimą  polskiego  pochodzenia  od  osób
uznanych za Niemców. Ludność rodzima miała być poddana repolonizacji, zaś Niemcy mieli zostać
z Polski wysiedleni. 

Weryfikacja narodowościowa nie była prostym przedsięwzięciem. Ludność rodzima uznana przez
władze za ludność polską żyła przez wieki w państwie niemieckim. Sam ten fakt sprzyjał asymilacji
i  powodował  mniej  lub  bardziej  świadome  przyjmowanie  od  Niemców  wzorców  życia  i
gospodarowania. 
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Stąd  też  nie  było  łatwo  w  jednoznaczny  i  niebudzący  wątpliwości  sposób  wskazać,  kto  jest
Niemcem, a kto Polakiem, tym bardziej że większość ludności rodzimej sama uważała siebie za
Niemców i czuła się związana z niemiecką kulturą. Ludzie ci, choć często wyróżniali się innymi niż
ich niemieccy sąsiedzi  cechami i  wartościami (język,  obyczaj,  wiara,  piśmiennictwo, brzmienie
nazwiska), opowiadali się w przewadze za przynależnością do narodu niemieckiego. 

Nie  miało  to  jednak  większego  znaczenia  w  prowadzonej  weryfikacji,  w  wyniku  której
obywatelstwo polskie nadano ponad 1 mln autochtonów, posiadającym do 1945 roku niemieckie
obywatelstwo (najwięcej na Górnym Śląsku, Warmii i Mazurach). Na Ziemi Lubuskiej do końca
1950 roku za obywateli  polskich uznano 14.569 osób,  które  wcześniej  posiadały  obywatelstwo
niemieckie,  w tym najwięcej  w powiatach Sulechów (3249 osób),  Żagań (1342),  Zielona Góra
(1113), Sulęcin (957), Kożuchów (955) i Świebodzin (784). W powiecie gubińskim obywatelstwo
polskie nadano 487 autochtonom. 

Z rozwiązaniem kwestii  ludnościowej  w powojennej  Polsce  wiązało  się  wysiedlenie  Niemców.
Odbywało się ono w kilku etapach. W pierwszym, przypadającym jeszcze przed konferencją w
Poczdamie, wypędzono głównie z przygranicznych powiatów około 500 tys. Niemców. 

Akcję przeprowadziło wojsko polskie w czerwcu i lipcu 1945 roku. Najpierw sporządzano spisy
Niemców, następnie starano się jak najprędzej przemieścić ich na zachodni  brzeg Odry i  Nysy
Łużyckiej, a tam pozostawiano własnemu losowi. Decyzję o wypędzeniu podjęły władze polskie po
uzgodnieniach z wojskowymi władzami radzieckimi. Ten etap wypędzenia ludności niemieckiej nie
był uregulowany międzynarodowym prawem, odbywał się w sposób chaotyczny i pośpieszny, z
użyciem  przemocy.  Ludności  niemieckiej  nie  pozwolono  zabrać  dobytku,  a  nawet  większych
bagaży  podręcznych.  Po  drodze  wszystkich  Niemców  kontrolowano  i  obrabowywano  z
najdrobniejszych nawet przedmiotów. 

Wypędzenie  ludności  niemieckiej  latem  1945  roku  wiązało  się  z  planami  osiedlenia  w
przygranicznych powiatach wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej demobilizowanych polskich żołnierzy i
ich  rodzin.  Mieli  oni  tworzyć  zbiorowość  gotową  do  pierwszego  przeciwstawienia  się
ewentualnemu ponownemu zagrożeniu ze strony Niemiec. W czerwcu 1945 roku dla osadnictwa
wojskowego  wyznaczono  12  przygranicznych  powiatów:  Kamień  Pomorski  –  Wolin,  Gryfino,
Chojna,  Sulęcin,  Rzepin,  Krosno Odrzańskie,  Gubin,  Żary,  Żagań, Zgorzelec,  Lubań i  Lwówek
Śląski. W 1948 roku zdemobilizowani żołnierze i ich rodziny stanowili w tych powiatach ponad 30
procent ogółu osiedlonej ludności polskiej. 

Tak  wysoki  odsetek  osadników  wojskowych  w  wydzielonych  powiatach  pozostawał  nie  bez
znaczenia dla miejscowych stosunków społecznych. Jeszcze przez szereg lat wiele miejscowości
pogranicza polsko-niemieckiego zachowało na wpół wojskowy charakter (np. Górzyn, pow. Krosno
Odrz., Miodnica, pow. Żary, Glisno, pow. Sulęcin, Chlebowo, pow. Gubin). 

Osadnicy wojskowi osiedlali się nie tylko w dwunastu przygranicznych powiatach, lecz także w
pozostałych  powiatach  poniemieckich  ziem.  Do  końca  1948  roku  na  całych  tzw.  Ziemiach
Odzyskanych osiedliło się około 170 tys. rodzin zdemobilizowanych żołnierzy, składających się z
ponad 530 tys. osób. Stanowiło to około 12 procent wszystkich polskich osadników osiedlonych na
tym obszarze. Na Ziemi Lubuskiej do grudnia 1948 roku osiedliło się ponad 40 tys. osadników
wojskowych, co stanowiło około 10 procent ogółu mieszkańców. W powiecie gubińskim mieszkało
w tym czasie około 2 tys. rodzin zdemobilizowanych żołnierzy, czyli około 6 tys. osób. 

Od  sierpnia  do  końca  grudnia  1945  roku  z  poniemieckich  ziem  na  wschód  od  Odry  i  Nysy
Łużyckiej wysiedlono 530 tys. Niemców. W 1946 roku wysiedlono z Polski nieco ponad 1.668 tys.
Niemców, a w 1947 roku dalszych 502 tys. 

W latach 1948-1950 wysiedlono łącznie 140 tys. osób. W sumie w latach 1945-1950 wysiedlono z
Polski około 3 mln 200 tys. Niemców. 

                                                                      27.



Wypędzenie  i  wysiedlenie  ludności  niemieckiej  z  Ziemi  Lubuskiej  przebiegało  podobnie  jak  z
pozostałych  terenów  tzw.  Ziem  Odzyskanych.  Uwagę  zwraca  jedynie  szybsze  niż  na  Śląsku,
Warmii, Mazurach i Pomorzu tempo wysiedleń. Na początku marca 1946 roku na Ziemi Lubuskiej
znajdowało się jeszcze około 59 tys. Niemców, co stanowiło niespełna 7 procent stanu sprzed 1939
roku. W sumie od września 1945 do końca 1950 roku wysiedlono z Ziemi Lubuskiej około 120 tys.
Niemców. 

Przed drugą wojną światową w powiecie gubińskim mieszkało około 46 tys. osób, w tym nieco
ponad  30  tys.  w  Gubinie.  Po  wojnie  miasto  i  powiat  zostały  podzielone.  We  wsiach  powiatu
gubińskiego, które znalazły się po polskiej stronie, w końcu maja 1945 roku mieszkało około 6.500
Niemców,  zaś  w  polskiej  części  Gubina  1.500.  Większość  mieszkańców  powiatu  gubińskiego
została wypędzona ze swoich domostw na zachodni brzeg Nysy Łużyckiej w czerwcu i lipcu 1945
roku. Dotyczyło to m.in. Niemców ze wsi Stargard, Starosiedle, Chlebowo, Czarnowice, Grabice,
Wałowice  i  z  samego  Gubina.  Po  konferencji  w  Poczdamie  liczba  mieszkańców  powiatu
gubińskiego nieznacznie  powiększyła  się.  Wiązało  się  to  z  napływem na  jego  teren  Niemców,
którzy samorzutnie zamierzali przedostać się do którejś ze stref okupacyjnych, zdając sobie sprawę,
że  Niemcy  straciły  na  rzecz  Polski  swoje  dotychczasowe  ziemie  na  wschód  od  Odry  i  Nysy
Łużyckiej.  Od  sierpnia  do  grudnia  1945  roku  zostało  wysiedlonych  lub  uciekło  z  powiatu
gubińskiego dalszych 2 tys. Niemców. 

Od  lutego  1946  roku  Niemcy  z  Polski  wysiedlani  byli  do  radzieckiej  i  brytyjskiej  strefy
okupacyjnej. Dotyczyło to również ludności niemieckiej z powiatu gubińskiego, którą wysiedlano z
punktu zbornego w Zielonej Górze przez stacje kolejowe w Węglińcu i Tuplicach. Liczba Niemców
w powiecie  gubińskim zmniejszała  się  bardzo  szybko,  znacznie  szybciej  niż  innych  powiatów
Ziemi Lubuskiej. W połowie 1946 roku w powiecie gubińskim mieszkało zaledwie 600 Niemców.
Na  wyjazd  38  niemieckich  rodzin  (120  osób)  nie  zgadzały  się  władze  Gubina,  bowiem  ich
członkowie  byli  specjalistami  zatrudnionymi  przy  uruchamianiu  fabryk  w  mieście  i  okolicy.
Ponadto  150  Niemców  zatrudniały  wojskowe władze  radzieckie  w podległych  sobie  urzędach,
przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolnych w Gubinie i powiecie. 

Jednak i wszyscy oni w następnych latach wyjechali do stref okupacyjnych w Niemczech. Według
oceny polskich władz w 1952 roku w powiecie gubińskim mieszkało zaledwie 24 Niemców. 

Jeszcze  podczas  trwania  wojny  prowadzono  rozważania  nad  koncepcjami  zasiedlenia  polską
ludnością  poniemieckich ziem nad Odrą,  Nysą Łużycką i  Bałtykiem. Nie zamierzano przy tym
czekać  na  ostateczne  międzynarodowe  rozwiązania  dotyczące  pokonanych  Niemiec  i  ich
terytorium. Wręcz przeciwnie, polscy osadnicy na poniemieckich ziemiach na wschód Od Odry i
Nysy Łużyckiej mieli być argumentem przemawiającym za włączeniem tego obszaru do państwa
polskiego. 

W  maju  1945  roku  Ministerstwo  Administracji  Publicznej  szacowało,  że  na  poniemieckich
ziemiach można od razu osiedlić około 6 mln osób, a po wysiedleniu Niemców dalsze 2 miliony. 

Zasiedlenie poniemieckich ziem miało odbywać się równocześnie z weryfikacją narodowościową i
wysiedlaniem Niemców do radzieckiej i brytyjskiej strefy okupacyjnej. Przedsięwzięcia te splatały
się wzajemnie, były od siebie zależne, zaś najintensywniej realizowano je w latach 1945-1947. 

Zasadnicze  czynności  związane  z  osadnictwem  na  tzw.  Ziemiach  Odzyskanych  miał  wykonać
Państwowy Urząd Repatriacyjny. Instytucja ta, powołana 7 października 1944 roku, zajmowała się
początkowo organizacją przesiedleń i repatriacji z obszarów innych państw, głównie z ZSRR, do
Polski. Wczesną wiosną 1945 roku PUR zobowiązany został do organizowania swoich placówek na
poniemieckich ziemiach. 
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Praktyczną rolę w pierwszym etapie osadnictwa odegrać miały centralne, wojewódzkie i powiatowe
komitety przesiedleńcze  i  osiedleńcze,  których tworzenie  rozpoczęto pod koniec kwietnia  1945
roku. W skład komitetów przesiedleńczych, na czele których stanęli wojewodowie i starostowie,
weszli przedstawiciele partii politycznych, organizacji społecznych i zawodowych, przedstawiciele
PUR  oraz  władz  i  urzędów.  Komitety  przesiedleńcze  miały  zająć  się  planowaniem  akcji
osiedleńczo-przesiedleńczej,  udzielaniem  pomocy  PUR  i  jego  placówkom  w  terenie  w
przeprowadzeniu  przesiedleń,  organizowaniem  środków  transportowych,  aprowizacyjnych  i
finansowych,  osiedlaniem  oraz  aktywizowaniem  i  wciąganiem  miejscowego  społeczeństwa  do
udzielania pomocy władzom osiedleńczym przy prowadzeniu osadnictwa. 

Ważnym  wydarzeniem  dla  organizacji  polskiego  osadnictwa  na  poniemieckich  terenach  było
powołanie 13 listopada 1945 roku Ministerstwa Ziem Odzyskanych.  Jednym z najważniejszych
zadań ministerstwa było opracowywanie wytycznych polityki państwa w stosunku do przejętych
terenów,  planowanie  ich  zagospodarowania,  prowadzenie  planowej  akcji  osiedleńczej,
administrowanie przekazanym Polsce obszarem oraz koordynowanie działalności na tym terenie
innych ministerstw. Zakres działania Ministerstwa Ziem Odzyskanych był stosunkowo szeroki i
obejmował praktycznie wszystkie dziedziny życia społecznego i gospodarczego. Ministerstwo stało
się  głównym  ogniwem  państwa  regulującym  tempo  i  zakres  ruchów  migracyjnych  na
poniemieckich ziemiach. 

Pierwsi  polscy osadnicy pojawili  się  na tzw.  Ziemiach Odzyskanych bezpośrednio po przejściu
frontu,  już  w  lutym  i  marcu  1945  roku.  Był  to  żywiołowy  okres  osadnictwa,  wyprzedzający
działalność władz administracyjnych i nieregulowany normami prawnymi. 

Osadnikami byli głównie ludzie z przygranicznych powiatów, którzy zajmowali opuszczone 
poniemieckie gospodarstwa. Jeszcze wcześniej spotkać tu można było grupy osób powracających z 
obozów jenieckich i obozów pracy w Niemczech. Tuż za frontem przemieszczała się także spora 
liczba szabrowników wykorzystujących bałagan i wyludnienie do łupienia poniemieckiego majątku.
Rabunek mienia stał się na poniemieckich ziemiach zjawiskiem powszechnym i w znacznym 
stopniu przyczynił się do rozproszenia i dewastacji znajdującego się tu dobytku. Szabrownicy po 
penetracji terenu transportowali zrabowane rzeczy do miejsc swojego zamieszkania, najczęściej do 
centralnej Polski. Jeszcze większe spustoszenie powodowały wojska radzieckie. W pierwszych 
miesiącach po zdobyciu niemieckich terenów na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej wojska 
radzieckie prowadziły niekontrolowaną grabież mienia. 

Demontowano i wywożono do ZSRR całe zakłady przemysłowe, majątek ruchomy, surowce, płody
rolne  i  dzieła  sztuki.  Znaczna  część  niemieckiego  majątku  została  w  sposób  bezmyślny
bezpowrotnie zniszczona. 

Osadnictwo  polskie  na  poniemieckich  ziemiach  można  analizować,  badając  jego  przebieg  na
wsiach  i  w miastach.  Można  też  badać  osadnictwo poprzez  pryzmat  miejsca,  skąd przybywali
osadnicy.  W  zależności  od  tego  bada  się  osadnictwo  przesiedleńców  z  ZSRR,  osadnictwo
przesiedleńców  z  ziem  dawnych  Polski,  osadnictwo  repatriantów,  tzn.  obywateli  polskich
powracających do kraju po przymusowym przesiedleniu podczas wojny do innych państw, oraz
osadnictwo reemigrantów, tzn.  osób,  które  przebywały  poza  granicami Polski  przed  wybuchem
wojny. 

Zdecydowanie najwięcej osób osiedlonych na tzw. Ziemiach Odzyskanych stanowili przesiedleńcy
z Polski centralnej oraz przesiedleńcy i repatrianci z ZSRR. 

Osadnictwo ludności z Polski centralnej nasiliło się w maju 1945 roku, po kapitulacji Niemiec. Z
dalszych  województw  (m.in.  rzeszowskiego,  krakowskiego,  kieleckiego)  osadnicy  przybywali
specjalnymi,  wahadłowo  kursującymi  pociągami.  Z  miejscowości  położonych  bliżej
przedwojennego  pogranicza  polsko-niemieckiego  –samochodami  ciężarowymi,  pojazdami
konnymi, a nawet pieszo.
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 Do końca 1945 roku na poniemieckie ziemie przesiedliło się z Polski centralnej 1.630.838 osób, w 
tym najwięcej z województwa warszawskiego (369.067), krakowskiego (256.192) i łódzkiego 
(228.680). 

Również od wiosny 1945 roku na poniemieckie ziemie zaczęły przybywać transporty z polskimi
osadnikami  z  terenów zagarniętych  przez  ZSRR.  Pierwsi  przesiedleńcy  i  repatrianci  zza  Buga
osiedlili się w marcu i kwietniu na Śląsku Opolskim. Od maja kierowani byli także na Pomorze,
Warmię,  Mazury  i  Ziemię  Lubuską.  Ogółem do  końca  1945  roku  na  poniemieckich  ziemiach
osiedlono 400.138 osadników zza Buga.  Największa ich liczba osiedliła  się  na wsiach i  objęła
gospodarstwa rolne. 

Pierwsi polscy osadnicy pojawili się na Ziemi Lubuskiej już w lutym i na początku marca 1945
roku, głównie w powiatach Zielona Góra, Gorzów Wlkp., Świebodzin i Międzyrzecz. Przykładowo
pomiędzy  25  a  30  maja  1945  roku  do  powiatu  gorzowskiego  przybyło  3.700  repatriantów.
Pochodzili  głównie  z  województw  wileńskiego,  nowogródzkiego,  poleskiego,  lwowskiego,
tarnopolskiego  i  stanisławowskiego.  W następnych  miesiącach  osadnictwo  nasiliło  się  jeszcze
bardziej. Do końca 1945 roku przez punkty etapowe PUR zorganizowane we wszystkich powiatach
Ziemi Lubuskiej przewinęło się 162.057 osób, w tym najwięcej w powiecie żarskim – 24.887 osób,
świebodzińskim  –  16.028,  głogowskim  –  15.891  i  gorzowskim  –  13.140  osób.  Po  udzieleniu
osadnikom niezbędnej pomocy medycznej, żywnościowej i zorganizowaniu transportu odprawiano
ich do miejsc stałego zamieszkania w poszczególnych wsiach i miasteczkach. 

Do końca 1945 roku na Ziemi Lubuskiej osiedliło się ogółem 227.061 polskich osadników, w tym
145.958 na wsi i 81.103 w miastach. Spośród osiedlonych 110.338 osób pochodziło z województw
zagarniętych po wojnie przez ZSRR, zaś pozostali to osadnicy z tzw. ziem dawnych, głównie z
województw poznańskiego, rzeszowskiego, krakowskiego, kieleckiego, łódzkiego i warszawskiego.

Osadnictwo w powiecie gubińskim przebiegało znacznie wolniej niż w powiatach Ziemi Lubuskiej 
nieco oddalonych od nowej granicy polsko-niemieckiej. Wynikało to głównie z obawy ludzi przed 
osiedlaniem się zbyt blisko Niemiec, znacznych zniszczeń w Gubinie, zaminowania miasta, 
wydzielenia powiatu gubińskiego dla osadnictwa wojskowego, zaostrzonych przepisów 
meldunkowych i ograniczeń w poruszaniu się ludzi w strefie przygranicznej oraz gorszych niż w 
innych powiatach warunków bezpieczeństwa. Stosunkowo późno, bowiem dopiero we wrześniu 
1945 roku, zorganizowano w Gubinie inspektorat Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. 

W końcu 1945 roku powiat gubiński był jednym z najsłabiej zaludnionym powiatów tzw. Ziem
Odzyskanych. Ogółem w całym powiecie mieszkało w tym czasie 3.398 osób, w tym 1.151 na
wsiach i 2.240 w Gubinie. 

Stanowiło to zaledwie 7 procent ludności powiatu sprzed drugiej wojny światowej. Trudne warunki
osiedleńcze  były  w  samym  Gubinie.  Miasto  było  zrujnowane,  a  zaminowane  były  wszystkie
ogrody, place oraz część domów i gmachów publicznych. Jeszcze w kwietniu 1946 roku 20 procent
Gubina było zaminowane. 

Polscy osadnicy podkreślali na ogół dobre, pomimo zniszczeń wojennych, warunki do życia na
poniemieckich  ziemiach.  Niemal  każdy  mógł  otrzymać  dom,  wystarczającą  ilość  ziemi,  miał
możliwość otrzymania mieszkania w mieście i zatrudnienia w przemyśle. W sumie zwracano uwagę
na  lepsze  warunki  życia  w  porównaniu  z  dawnym  miejscem  zamieszkania,  choć  zwłaszcza
osadnicy zza Buga tęsknili  do rodzinnych stron i  wierzyli,  że zaistnieje możliwość powrotu na
ojcowiznę. 

Liczba  ludności  polskiej  na  tzw.  Ziemiach  Odzyskanych  rosła  od  lutego  1946  roku,  wraz  z
wysiedlaniem ludności niemieckiej. Osadnicy zajmowali opuszczone przez Niemców gospodarstwa
i  mieszkania w miastach.  Powszechne były  w tym czasie  przypadki  usuwania  Niemców siłą  z
domów i  mieszkań oraz grupowania w jednym pomieszczeniu nawet  kilku niemieckich rodzin.
Osadnicy  przejmowali  także  mienie  gospodarskie  i  domowe  Niemców.  Pod  koniec  1946  roku
skończył się masowy napływ polskich osadników.                                                                        30.



Wiązało się to z kurczeniem się możliwości osadniczych. Najlepsze gospodarstwa i mieszkania w
miastach  były  już  zajęte.  Wolne  pozostawały  jedynie  najbardziej  zniszczone,  których  osadnicy
wobec wcześniejszych możliwości wyboru nie chcieli zajmować. 

Pod koniec 1946 roku w wielu regionach poniemieckich ziem możliwości osiedleńcze były już
małe.  Dotyczyło  to  przede  wszystkim  Śląska  Opolskiego,  gdzie  nie  było  już  wcale  wolnych
gospodarstw  indywidualnych.  Do  zasiedlenia  pozostawały  jedynie  przewidziane  do  parcelacji
majątki  ziemskie  powyżej  100  ha.  Podobne  warunki  osiedleńcze  panowały  w  województwie
wrocławskim, gdzie wolne były jedynie gospodarstwa zniszczone oraz majątki. Także i na Ziemi
Lubuskiej pod koniec 1946 roku – z wyjątkiem powiatów przylegających do nowej granicy polsko-
niemieckiej  przeznaczonych  do  zasiedlenia  przez  demobilizowanych  żołnierzy  –  kończyły  się
możliwości osiedleńcze. Sporo wolnych gospodarstw i mieszkań w miastach było jeszcze w tym
czasie na Pomorzu Zachodnim oraz na Warmii i Mazurach. W sumie przejęte przez Polskę ziemie
były nadal niedoludnione. 

W  1946  i  1947  roku  na  poniemieckich  ziemiach  przejętych  przez  Polskę  niemal  całkowicie
zmieniła  się  struktura  narodowościowa.  Wiązało  się  to  z  wysiedleniem  ludności  niemieckiej,
weryfikacją  narodowościową,  uznaniem  za  Polaków  miliona  byłych  obywateli  Niemiec  oraz
napływem polskich osadników. 

Sporą  grupę  wśród  przesiedleńców i  repatriantów z  ZSRR osiedlających  się  na  tzw.  Ziemiach
Odzyskanych stanowiła ludność żydowska. Największe jej skupiska pojawiły się na Dolnym Śląsku
i  Pomorzu  Zachodnim.  Zdecydowana  większość  Żydów  nie  związała  jednak  swoich  losów  z
nowym  miejscem  osiedlenia  i  stosunkowo  szybko  podejmowała  decyzję  o  ponownym
przemieszczeniu się, najczęściej poza granice Polski. W połowie 1946 roku na Dolnym Śląsku było
około 80 tys., a na Pomorzu Zachodnim 30 tys. Żydów. Jednak po roku wielkości te zmniejszyły się
o połowę. W latach następnych liczba Żydów w Polsce, w tym także na poniemieckich ziemiach,
ciągle malała. Również na Ziemi Lubuskiej liczba ludności żydowskiej mieszkającej tu po 1945
roku nie była stała. W trzech bezpośrednio powojennych latach przez Ziemię Lubuską przewinęło
się  około  16  tys.  osób pochodzenia  żydowskiego.  Największym skupiskiem Żydów były  Żary.
Przez miasto to przewinęło się ponad 3,5 tys. Żydów. Przejściowo od kilkudziesięciu do kilkuset
Żydów mieszkało również w Zielonej Górze, Nowej Soli i Gorzowie Wlkp. 

Także w Gubinie  mieszkała tymczasowo pewna liczba ludności  żydowskiej.  Nigdy nie  było to
jednak więcej niż dwadzieścia osób. 

W 1947 roku na tzw. Ziemie Odzyskane władze przesiedliły w ramach akcji „Wisła” blisko 150 tys.
osób pochodzenia  ukraińskiego.  Dotychczas  mieszkali  oni  w południowo-wschodniej  Polsce,  w
województwach rzeszowskim, lubelskim i krakowskim. Spora część tej ludności trafiła na Ziemię
Lubuską. W sumie osiedlono tu 11.768 osób pochodzenia ukraińskiego m.in. 1.500 w powiecie
strzeleckim,  1.534  –  kożuchowskim,  830  –  międzyrzeckim,  750  –  skwierzyńskim,  650  –
gorzowskim i 620 – sulęcińskim. Liczba ludności ukraińskiej osiedlonej przez władze w powiecie
gubińskim była stosunkowo mała. Wynikało to głównie z organizacyjnych założeń akcji „Wisła”,
które nie pozwalały osiedlać Ukraińców bliżej niż 50 km od granic państwa. 

W praktyce osadniczej często odstępowano od tych rygorów. W powiecie gubińskim w lipcu 1947
roku  osiedlono  32  rodziny  pochodzenia  ukraińskiego  (98  osób).  Dalszych  125  Ukraińców
przesiedlono na teren powiatu w styczniu i lutym 1948 roku z innych powiatów Ziemi Lubuskiej. 

Niewielka liczba polskich osadników zdecydowała się osiedlić na tzw. Ziemiach Odzyskanych w
1948 i 1949 roku. W sumie w ciągu tych dwóch lat przybyło tu niespełna 400 tys. osób polskiego
pochodzenia. 
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3 grudnia 1950 roku w Polsce przeprowadzono drugi już po wojnie Narodowy Spis Powszechny.
Według wyników spisu na poniemieckich ziemiach mieszkało 5.967 tys. osób, w tym 3.093.700 na
wsi i 2.874.300 w mieście. Blisko 2,5 mln nowych mieszkańców tzw. Ziem Odzyskanych stanowili
Polacy  z  ziem  dawnych  (głównie  z  województw  warszawskiego,  łódzkiego,  rzeszowskiego,
poznańskiego, kieleckiego i krakowskiego) oraz 1 mln 332 tys. Polacy zza Buga. W sumie jednak w
porównaniu do okresu przedwojennego poniemieckie ziemie były niedoludnione. Mieszkało tu o
2,5 mln osób mniej niż w czasach, gdy obszar ten stanowił część państwa niemieckiego. Przyczyny
niedoludnienia tzw. Ziem Odzyskanych były złożone.

 Z jednej strony brakowało ludzi, których można było osiedlić na tym obszarze, z drugiej strony
władze ZSRR nie zgodziły się na powrót do kraju kilku milionów Polaków. Ponadto wielu Polaków
przebywających po zakończeniu wojny na Zachodzie Europy nie chciało powracać do kraju, co
wiązało się głównie ze zmianą ustroju w Polsce. 

Na Ziemi Lubuskiej w 1950 roku mieszkało 560.613 osób, w tym 352.689 na wsi i 207.924 w
miastach.  Stanowiło  to  61,4  procent  stanu  ludności  z  1939  roku.  Wśród  mieszkańców  Ziemi
Lubuskiej w 1950 roku było 52,3 procent przesiedleńców z ziem dawnych Polski, 41,1 procent
repatriantów i 2,8 procent reemigrantów. W powiecie gubińskim w 1950 roku mieszkały 13.322
osoby, w tym 8.973 na wsiach i 4.329 w samym Gubinie. Stanowiło to niespełna 35 procent stanu
ludności  powiatu  sprzed  drugiej  wojny  światowej.  Powiat  gubiński  był  zatem  wyraźnie
niedoludniony, przy czym dotyczyło to zwłaszcza samego Gubina, w którym liczba ludności była
niższa o około 85 procent w porównaniu do 1939 roku. 

Literatura: 

S. Banasiak, Przesiedlenie Niemców z Polski w latach 1945-1950, Łódź 1968

H. Dominiczak, Proces zasiedlania województwa zielonogórskiego w latach 1945-1950, Zielona 
Góra 1975

P. Dziurzyński, Osadnictwo rolne na Ziemiach Odzyskanych, Warszawa 1983

S. Łach, Osadnictwo wiejskie na ziemiach zachodnich i północnych Polski w latach 1945-1950, 
Słupsk 1983

C. Osękowski, Społeczeństwo Polski zachodniej i północnej w latach 1945-1956. Procesy 
integracji i dezintegracji, Zielona Góra 1994

                                                                    32.



             
    BEZCZELNOŚĆ DO SPODU NAZYWAĆ WYPĘDZENIA  MIGRACJAMI  
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                                  OBŁUDA  JEST  CNOTĄ  ŻYDÓW   -  TALMUD 

                Talmud (hebr.talmud – nauka) – jedna z podstawowych  ksiąg judaizmu. 

Pierwszy zakaz czytania Talmudu wydał cesarz Justynian I Wielki, zakaz taki wydał również papież
Grzegorz IX. W 1242 roku spalono liczne Talmudy w Paryżu, w 1264 w Hiszpanii po raz pierwszy 
„ocenzurowano” Talmud w miejscach, gdzie obrażał chrześcijan. Sobór trydencki zakazał 
publikacji Talmudu z „miejscami bezbożnymi”. Pomimo to i tak był  studiowany i nauczany. 
Talmud pozostawał na indeksie ksiąg zakazanych do końca XIX wieku, ostatecznie uchylono zakaz 



w 1962 roku.       https://pl.wikipedia.org/wiki/Talmud                                                                 35.
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Stanisław Grabski ps. Stanisław (ur. 5 kwietnia 1871 w Borowie, zm. 6 maja 1949 w Sulejówku) –
polski polityk, ekonomista, poseł na Sejm Ustawodawczy oraz I kadencji w II RP, przewodniczący 
Rady Narodowej RP (1942-1944), wiceprzewodniczący Krajowej Rady Narodowej (1945-1947). 

Pochodził  z  rodziny  ziemiańskiej  z  Łęczyckiego.  Profesor  ekonomii:  w  latach  1910–1939
Uniwersytetu  Lwowskiego,  Akademii  Rolniczej  w  Dublanach,  a  także  Uniwersytetu
Jagiellońskiego, a następnie, od 1947 – Uniwersytetu Warszawskiego. 

W młodości organizator kółek socjalistycznych. Od 1890 członek Związku Robotników Polskich.
Należał do organizatorów „Kas Oporu” oraz nielegalnych związków zawodowych metalowców i
stolarzy. We wrześniu 1891 wyjechał do Berlina na studia. Tam był wydawcą szeregu publikacji
postulujących umieszczenie hasła niepodległości w programie partii socjalistycznej. Był również
redaktorem „Gazety Robotniczej”. 

Uczestnik zjazdu socjalistów polskich w Paryżu w końcu listopada 1892 roku z ramienia Związku
Robotników Polskich. W listopadzie 1892 współzałożyciel PPS, z którą zerwał w 1902, wiążąc się
z  obozem  narodowym.  Od  1905  w  Lidze  Narodowej,  od  1906  członek  jej  władz.  Od  1907
wiceprezes Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego w Galicji. W 1914 roku jako przedstawiciel
narodowych demokratów był członkiem sekcji wschodniej Naczelnego Komitetu Narodowego. W
lipcu  1917  roku  został  członkiem  Rady  Polskiej  Zjednoczenia  Międzypartyjnego  w  Moskwie.
Członek  Komitetu  Narodowego  Polskiego  w  Paryżu.  Filister  honorowy  Polskiej  Korporacji
Akademickiej Cresovia Leopoliensis. 

Członek  polskiej  delegacji  na  rokowania  Polski  i  RFSRR  w  Mińsku,  a  następnie  w  Rydze,
zakończonych traktatem ryskim. Jako zwolennik koncepcji inkorporacyjnej Romana Dmowskiego i
przeciwnik  koncepcji  federacyjnej  Józefa  Piłsudskiego  doprowadził  do  wytyczenia  polsko-
sowieckiej linii zawieszenia broni (która następnie stała się podstawą linii granicznej) w odległości
20–30 km na zachód i północny zachód od Mińska, zajętego ponownie w końcu wojny polsko-
bolszewickiej (12 października 1920) przez Wojsko Polskie.                                                       36.

W  latach  1919–1927  poseł  na  Sejm  z  listy  Związku  Ludowo-Narodowego.  W  1923  (rząd



Wincentego  Witosa  –  tzw.  Chjenopiast)  i  w  latach  1925–1926  minister  wyznań  religijnych  i
oświecenia  publicznego.  Autor  ustawy  tzw.  Lex  Grabski  regulującej  kwestię  szkolnictwa  dla
mniejszości  narodowych.  Ustawa  ustalała  wewnętrzne  urzędowanie  wszystkich  szczebli
administracji w państwowym języku polskim, znosząc sprzeczne dawniejsze przepisy zaborców. W
stosunkach z miejscową ludnością ukraińską i białoruską nie tylko pozwalała,  ale i nakazywała
używanie języków tych ludności. Dawała też ona prawo do zwracania się we własnej mowie do
urzędów państwowych. Po przewrocie majowym w 1926 Grabski wycofał się z życia politycznego i
poświęcił się pracy naukowej i publicystycznej. 

W ramach obchodów 20 rocznicy obrony Lwowa 20 listopada 1938 Rada Miasta Lwowa
podjęła uchwałę nazwaniu jego imieniem jednej z ulic miasta. W wyborach samorządowych z
maja  1939  ubiegał  się  o  mandat  radnego  Rady  Miasta  Lwowa  startując  z  Listy
Chrześcijańsko-Narodowej i został zastępcą radnego. W 1937 otrzymał tytuł doktora honoris
causa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. 

W czasie II wojny światowej, po agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 i okupacji Lwowa 
przez Armię Czerwoną aresztowany przez NKWD i więziony (1939–1941) w obozie na terenie 
ZSRR. Po ataku III Rzeszy na ZSRR i układzie Sikorski-Majski uwolniony, wyjechał do 
Londynu. 

W latach 1942–1944 przewodniczący II Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. Rada 
Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej – organ konsultacyjny i opiniodawczy prezydenta i rządu RP
na uchodźstwie, funkcjonujący w latach 1939–1991. 

            LUKA  1944- 1945. W tej luce  jakoś   go musieli zamordować i podmienić.

Zwolennik porozumień jałtańskich, po utworzeniu w ich konsekwencji Tymczasowego Rządu 
Jedności Narodowej 1 lipca 1945 wraz ze Stanisławem Mikołajczykiem wrócił do Polski, został 
jednym z wiceprezesów Krajowej Rady Narodowej w latach 1945–1947 ??? 

Wcześniej: 

Brak  postępów  w  ewakuacji  polskiej  ludności  ze  Lwowa  zaniepokoił  komunistyczne  władze
polskie oraz władze sowieckie.  Aby skłonić mieszkańców miasta do wyjazdu, wysłano z trudną
moralnie  misją  Stanisława Grabskiego. W dniach 25-30 sierpnia  1945  roku przebywał on we
Lwowie,  tocząc  rozmowy  z  radzieckimi  notablami,  polskim  środowiskiem  akademickim  i
zwykłymi mieszkańcami. 

Po sfałszowanych wyborach do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1947 objął katedrę ustrojów
społecznych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Uchwałą Rady Państwa z 22 lipca
1947 nadano mu Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł   podobno  w
1949 w Sulejówku. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim (kwatera 89-3/4-30/31). 

Brat: 

Władysław Grabski – ekonomista, dwukrotny premier RP (1920, 1923-25). Siostra: Zofia Kirkor-
Kiedroniowa – nauczycielka i działaczka społeczna. 

Od 1895 był żonaty z Ludmiłą Rożen, z którą miał pięcioro dzieci – trzy córki (Feliksę, Ludmiłę,
Janinę) i dwóch synów (Stanisława, który zginął w czasie wojny w 1920, odznaczonego Orderem
Virtuti Militari i Zbigniewa (1907–1943), który był harcmistrzem, do 1941 był więziony w ZSRR i
zmarł w wyniku wypadku podczas pełnienia służby wojskowej). Po śmierci pierwszej żony (1915),
Stanisław Grabski ożenił się (w 1916) z Zofią Smolikówną (ur. 2 marca 1893, zm. 5 lutego 1965), z
którą miał dwie córki: Annę (ur. 1919, zm. 29 sierpnia 2012), która była rzeźbiarką i Stanisławę
(1922–2008) – teologa, publicystkę, wieloletniego prezesa warszawskiego KIK.                        37.



Najważniejsze prace

• Zarys rozwoju idei społeczno-gospodarczych w Polsce (1903) 
• Rewolucja (1921) 
• Naród a państwo (1922) 
• Kryzys myśli państwowej (1927) 
• Ekonomia społeczna (1927–1929) 
• Na nowej drodze dziejowej (1946)

                        

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stanisław_Grabski_1918.jpg

Stanisław  Grabski(1871  –  1949)  był  politykiem,  ekonomistą,  posłem  na  Sejm
Ustawodawczy  oraz  I  kadencji  w  II  RP,  w  latach  1945–1947  wiceprzewodniczącym
Krajowej Rady Narodowej. Od 1905 r. w Lidze Narodowej, od 1906 r. był członkiem jej
władz. Od 1907r. piastował funkcję wiceprezesa Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego
w Galicji. W 1923 r. (rząd Wincentego Witosa – tzw. Chjenopiast) i w latach 1925–1926 –
minister  wyznań  religijnych  i  oświecenia  publicznego.  Był  autorem  ustawy  tzw.  Lex
Grabski  regulującej  kwestię  szkolnictwa  dla  mniejszości  narodowych.  Po  przewrocie
majowym  w  1926  r.  Grabski  wycofał  się  z  życia  politycznego  i  poświęcił  się  pracy
naukowej i publicystycznej. Jego bratem był Władysław Grabski – ekonomista, dwukrotny
premier RP (1920, 1923-25). 
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I jeszcze  Oskar  Lange  wypłynął  przypadkiem.
Kpt. sł. zdr. Oskar Emil LANGE s. Alfreda i Pauliny z Zieglerów, ur. 12 VI 1893 w Łodzi. 
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1923). Od 1918 w WP, ochotnik 28 pp; w 1919 w IV 
Okr. Szp. Wojsk. w Łodzi. Uczestnik wojny 1920 w szeregach 2 p. szwol. Służył potem w 86 pp, 4 
dyonie samoch., 4 pac. W 1939 przydzielony do 4 Szp. Okr., następnie w I dyonie 4 pac. 
Odznaczony SKZ, medalami 1918–1921 i 10-lecia. Dr medycyny, internista i pediatra .
Data urodzenia:   12.06.1893 
Data śmierci:   00.00.1940
Kategorie:  ofiara represji sowieckiego reżimu, uczestnik II wojny światowej
Narodowość:   polska
Cmentarz:  Piatichatki, Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu 

 https://timenote.info/pl/Oskar-Emil-Lange

Piatichatki  – dawniej osada w pobliżu Charkowa,na Ukrainie,   w pobliżu której rozciągał się 
lasek o tej samej nazwie, obecnie VI kwartał strefy leśno-parkowej Charkowa. W 1940 roku 
pogrzebano tu ofiary zbrodni katyńskiej – 3739 oficerów Wojska Polskiego, jeńców wojennych z 
obozu w Starobielsku rozstrzelanych przez NKWD w siedzibie Obwodowego Zarządu NKWD w 
Charkowie, położonego w centrum miasta. 
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Oskar Emil LANGE                                            Oskar Ryszard Lange 
                                                                              
Wikipedia:  Oskar Ryszard Lange (ur. 27 lipca 1904 w Tomaszowie Mazowieckim, zm. 2
października 1965 w Londynie)  – ‘polski’ ekonomista i  polityk komunistyczny,  członek
Komitetu  Centralnego PZPR,  poseł  na  Sejm Ustawodawczy i  Sejm PRL I,  II,  III  i  IV
kadencji, członek (1955–1957) i zastępca przewodniczącego (1957–1965) Rady Państwa,
członek Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w 1958 roku. Agent wywiadu
INU NKGB. 

W depeszach wywiadu sowieckiego NKGB, rozszyfrowanych w ramach Projektu Venona,
występuje  jako agent  wpływu o  pseudonimie  Friend (ang.  Przyjaciel),  zwerbowany do
współpracy przez Bolesława Geberta, agenta wywiadu sowieckiego INU NKGB. 

                       

W  1943  roku  uczestniczył  w  kampanii  na  rzecz  współpracy  polsko-radzieckiej.
Współorganizował Ligę Kościuszkowską i Amerykańsko-Polskie Rady Robotnicze. W 1944
na  zaproszenie  Związku  Patriotów Polskich  przyleciał  do  Moskwy,  gdzie  spotkał  się  z
Józefem Stalinem. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych spotkał się z Prezesem Rady
Ministrów  Stanisławem  Mikołajczykiem  i  poinformował  o  przebiegu  misji  w  ZSRR
Prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta. 

W  lipcu  1945  mianowany  przez  Tymczasowy  Rząd  Jedności  Narodowej  na  funkcję
ambasadora w Stanach Zjednoczonych, misję pełnił do stycznia 1947. Następnie do grudnia
1947 roku delegat przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej Radzie Bezpieczeństwa.
Uchwałą  Prezydium  Krajowej  Rady  Narodowej  z  19  lipca  1946  odznaczony  Orderem
Odrodzenia Polski III klasy - za zasługi na polu ogólno-państwowej pracy. 
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                     Biografia Bolesława  Geberta jest sfałszowana w Wikipedii.

Bolesław Konstanty Gebert, Ambasador PRL w Turcji. 

Tak wyglądał po powrocie z Syberii.No  cóż, przedwojenni żydzi w Polsce  ponoć  byli  
bardzo dobrymi krawcami….

Urodził się w rodzinie zubożałej szlachty, która po powstaniu styczniowym straciła ziemie i
tytuł.  Urodził  się  w  katolickiej,  rolniczej  rodzinie  Konstantego  i  Jadwigi  (z  d.
Kropiewnickiej). Dziadek Geberta, Adolf Gebert był powstańcem styczniowym za co został
zesłany na Sybir. Ojciec, Konstanty (1856-1941), w czasie pierwszej wojny światowej był
żołnierzem Legionów Polskich, służył w kompanii reprezentacyjnej brał udział w obronie
Warszawy. Był też działaczem PSL Wyzwolenie i za swą działalność był więziony w 1923.
Uczestnik kampanii wrześniowej. Trafił do niewoli radzieckiej i był więziony w Kozielsku.
W czasie wojny żołnierz Armii Krajowej. 
Miał czterech braci  i  siostrę (Eugenię).  Spośród braci,  Piotr  służył w armii rosyjskiej w
1917  przeszedł  na  stronę  rewolucji,  wstąpił  do  Czerwonej  Gwardii  potem  do  Armii
Czerwonej.  W  1924  r.  został  wywieziony  na  Syberię  gdzie  zginął.  Pozostali  bracia:
Mieczysław, Henryk i Aleksander byli członkami AK. Aleksander był aresztowany przez
UB. 

Bolesław Konstanty Gebert,  Bill Gebert (ur. 22 lipca 1895 we wsi Tatary zm. 13 lutego
1986 w Warszawie) – robotnik, dziennikarz, polski i amerykański działacz komunistyczny,
współzałożyciel Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych i organizacji polonijnych w
USA, ambasador PRL w Turcji, agent wywiadu INU NKGB ZSRR. 
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W 1945 roku Gebert wydał w USA publikację pt. „New Poland” (pol. Nowa Polska), w 
której poparł nowe władze komunistyczne oraz działania Związku Radzieckiego. W 1946 
roku FBI kolejny raz zwróciło uwagę na działalność Geberta, który pełnił wówczas rolę 
sekretarza generalnego komunistycznej organizacji o nazwie Międzynarodowy Porządek 
Robotniczy. Rozwijał również działalność prosowieckiego Kongresu Słowiańskiego w 
USA. W 1947 roku Gebert wyjechał ze Stanów Zjednoczonych, odpływając do Polski na 
pokładzie liniowca „MS Batory”. 

Po II wojnie światowej Gebert powrócił do zdominowanej przez komunistów Polski, gdzie 
objął wiodącą pozycję w kontrolowanych przez państwo związkach zawodowych. W latach 
1949–1950 Gebert był sekretarzem Światowej Rady Pokoju, a od 1950 do 1957 r. 
Redaktorem Głosu Pracy .

Wrócił do Stanów Zjednoczonych w 1950 r. Jako przedstawiciel ONZ przy Światowej 
Federacji Związków Zawodowych.

W latach 1960–1967 Gebert pełnił funkcję Ambasadora Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
w Turcji

                                    https://pl.wikipedia.org/wiki/Bolesław_Gebert
              Tę stronę ostatnio edytowano 23 maj 2020, 22:45. W ramach New Word  Order.

Konstanty Julian Gebert, ps. „Dawid Warszawski” (ur. 22 sierpnia 1953 w Warszawie) – 
polski psycholog żydowskiego pochodzenia, tłumacz, dziennikarz i nauczyciel akademicki, 
od 1989 publicysta dziennika „Gazeta Wyborcza”. 

W latach 1970–1974 należał do Zrzeszenia Studentów Polskich. W 1976 ukończył studia
psychologiczne  na  Uniwersytecie  Warszawskim.  Pracował  w  Zakładzie  Psychologii
Akademii  Medycznej  w  Warszawie  (1979–1983)  i  w  zespole  psychoterapeutycznym
Synapsis w Warszawie. Od 1976 był współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników i
następnie Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. W 1977 był współzałożycielem tzw.
Żydowskiego Uniwersytetu Latającego, w ramach którego do 1981 organizowano spotkania
o  historii  i  kulturze  żydowskiej.  We  wrześniu  1980  został  członkiem  Niezależnego
Samorządnego  Związku  Zawodowego  Pracowników  Nauki,  Techniki  i  Oświaty  (NSZZ
PNTiO).  Uważał,  że  decyzja  o  połączeniu  NSZZ  PNiTO  z  NSZZ  „Solidarność”  była
błędem,  gdyż  korzystniejsze  było  według  niego  „uczenie  się  demokracji  w  mniejszym
zespole”. Jako jedyny delegat głosował przeciwko niej na zjeździe w październiku 1980. Po
połączeniu związku z NSZZ „Solidarność” nie ubiegał się o członkostwo w „Solidarności”. 

W 1982 został członkiem redakcji drugoobiegowego dwutygodnika „KOS” i publikował w
nim  nieprzerwanie  do  1989.  Swoje  teksty  zamieszczał  także  w  innym  pismach
niezależnych,  m.in.  „Tygodniku  Mazowsze”  i  „Przeglądzie  Wiadomości  Agencyjnych”.
Najczęściej  używał  pseudonimu  Dawid  Warszawski (którym  posługiwał  się  także  po
przemianach politycznych w 1989). Był akredytowany jako dziennikarz prasy niezależnej w
czasie obrad Okrągłego Stołu w 1989. Poświęcił temu wydarzeniu książkę Mebel. 
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Od  1989  do  1992  był  członkiem  SDP,  zasiadając  krótko  w  zarządzie  głównym  tej
organizacji. Od 1989 był dziennikarzem „Gazety Wyborczej”, publikując w niej felietony i
komentarze.  W  latach  1992–1993  towarzyszył  Tadeuszowi  Mazowieckiemu  jako
specjalnemu wysłannikowi ONZ w byłej Jugosławii w misjach do tego kraju. Wyjazdom
tym poświęcił książkę Obrona poczty sarajewskiej. W 1997 założył miesięcznik o tematyce
żydowskiej „Midrasz”, pełnił w nim funkcję redaktora naczelnego (1997–2000). Publikował
również m.in. w kwartalniku „Nigdy Więcej”. W 1990 zajął się także pracą akademicką
jako wykładowca zagranicznych uczelni. W 2011 został dyrektorem warszawskiego biura
Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. 

Jest synem Bolesława Geberta (1895–1986) i Krystyny Poznańskiej-Gebert (1916–1991).
Ojciec  pochodził  z  katolickiej  rodziny rolniczej  z  okolic  Tykocina.  Matka pochodziła  z
inteligenckiej, zasymilowanej żydowskiej rodziny z Warszawy. 

Dziadek ze strony matki, Julian Poznański był nauczycielem w Szkole Rzemieślniczej przy
Gminie Żydowskiej w Warszawie. Oboje rodzice byli przed II wojną światową działaczami
komunistycznymi (ojciec w USA, a matka w Polsce). 

Jego przyrodnią siostrą jest Lucyna Gebert. Miał też przyrodniego brata Armanda (1922-
2009), dziennikarza z Detroit. 

Z  pierwszego  małżeństwa  z  Danutą  (z  d.  Pijewską)  ma  córkę  Natalię,  z  drugiego
małżeństwa z Małgorzatą Jasiczek-Gebert ma troje dzieci: Jana, Zofię i Szymona. 

  Bolesław (Bill) Gebert                                                       Bill
autor: Jan gebert/commons.wikimedia.org 

               Imię Bill jest angielskim zdrobnieniem imienia Wilhelm (William). 
                W starogermańskim oznaczało „tego, który udziela schronienia”. 
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     Wysiedlenie Polaków z Kresów Wschodnich 1955–1959 -   od  roku 1935 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wysiedlenie_Polaków_z_Kresów_Wschodnich_1955_1959

                   Wysiedlenie Polaków z Kresów Wschodnich 1944–1946

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wysiedlenie_Polaków_z_Kresów_Wschodnich_1944_1946

                    Wysiedlenia Polaków podczas II wojny światowej

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wysiedlenia_Polaków_podczas_II_wojny_Światowej
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