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Organizacja i przebieg przesiedlania

P ierwszego września 1939 roku wojska Niemiec przekroczyły gra- 
nicę Polski. Chociaż wcześniej H itler za ją ł Czechosłowację, datę 

1 września 1939 roku większość historyków uznaje za początek II wojny 
światowej. Polska staw iała  zbrojny opór najeźdźcy, ale nie mogąc po
wstrzym ać nawałnicy hitlerowskiej -  uległa; Rząd R P nigdy nie podpisał 
kapitulacji. A rm ia Radziecka zaanektow ała tereny Zachodniej Białorusi, 
znajdujące się do 17. IX. 1939 w ram ach państw a polskiego. W  kilka dni 
później, bo już 25. IX. 1939 roku, cała B iałoruś znalazła się we władaniu 
sowieckim.1

Niektóre w ydarzenia z tego okresu dotyczące Zachodniej Białorusi 
zasługują na szczególne przypom nienie; to  przecież one zadecydowały 
o zm ianie układów geograficzno-politycznych oraz sta ły  się fundam entem  
dalszych losów zamieszkujących ją  Polaków.

28 -  30 października 1939 roku w B iałym stoku odbyło się spotka
nie delegacji moskiewskiej i białoruskiej celem omówienia losów części 
wschodnich ziem polskich, tzw. Zachodniej Białorusi. Z apadła decyzja 
o jej wcieleniu w skład Republiki Białoruskiej, a  tym  sam ym  i ZSRR- 
T a sam a uchwała głosiła nacjonalizację banków, zakładów przemysło-

* Poniższy tekst jest fragmentem większej całości. Został napisany na pod
stawie badań socjologicznych prowadzonych przez Autora (Red.)
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wych oraz ziemi. Dokonano równocześnie konfiskaty m ajątków  i własno
ści kościelnej wraz z żywym i m artw ym  inwentarzem . Drugiego listopada 
1939 roku, podczas posiedzenia Nadzwyczajnej V Sesji Najwyższej Rady 
ZSRR, oficjalnie włączono Zachodnią B iałoruś w skład Związku Radziec
kiego. Anektowano obszar obejmujący 101 tysięcy km 2, zaludniony przez 
4,5 min osób.2

Na podstaw ie dekretu Prezydium  Rady Najwyższej z 29. XI. 1939 
roku wszyscy mieszkańcy Ziem W schodnich zostali obywatelami Związku 
Radzieckiego. Za odmowę przyjęcia obywatelstwa radzieckiego groziło 
więzienie lub zsyłka. Decyzję tę, w stosunku do ludności narodowości 
polskiej, uchylono w lipcu 1945 roku. W cześniej, od 30. VII. 1941 do 
16 .1. 1943 -  w związku z działalnością am basady polskiej w Kujbyszewie 
-  była ona, w odniesieniu do Polaków, „zawieszona” .

W czerwcu 1941 roku wojska hitlerowskich Niemiec w targnęły na 
Białoruś. Rozpoczął się jednocześnie okres zm agań partyzanckich. Brali 
w nich udział zarówno Polacy jak  i Białorusini. Silne były oddziały Ar
mii Krajowej. Walki o wyzwolenie toczyły się do końca lipca 1944 roku, 
kiedy to  Rosjanie zajęli Brześć. D ziałające na  tery torium  Zachodniej Bia
łorusi O ddziały Arm ii Krajowej wycofały się n a  obszar Polski. Kilka dni 
wcześniej, bo 21 lipca 1944 roku, A rm ia Radziecka przekroczyła obecną 
granicę państwową w rejonie Puszczy Białowieskiej i rozpoczęła marsz 
na Berlin. W ytw orzyła się skomplikowana sy tuacja  polityczna.

Nowa sy tuacja  te ry toria lna Polski, pow stała w czasie wojny i po jej 
zakończeniu, zm usiła polski rząd do olbrzymich przesunięć ludności z 
byłych kresów na obszar państw a polskiego, a  zwłaszcza n a  Ziemie Za
chodnie. Chodziło o jak  najszybsze zasiedlenie Ziem Odzyskanych i o wy
trącenie z arsenału środków propagandowych, ośrodków wrogich Polsce, 
argum entu pustki terytorialnej.

Między promoskiewskim Polskim K om itetem  W yzwolenia Narodo
wego a rządem  Republiki Białoruskiej zaw arta została -  jeszcze w trak 
cie działań wojennych -  umowa o powojennym przesiedleniu.3 Pierwsze 
grupy przesiedlanej ludności polskiej osadzano w Białostockiem, a  lud
ności białoruskiej -  we wsiach opuszczonych przez naszych rodaków. 
W tym  sam ym  okresie sprawujący faktyczną władzę PK W N , a następ
nie Rząd Tymczasowy, przystąpiły  do tworzenia adm inistracji polskiej 
na Ziemiach Zachodnich. Proces ten  został zapoczątkowany w styczniu 
1945 roku.4 Na obszar Ziem Odzyskanych zostały wysłane grupy ope
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racyjne, zadaniem  których było przygotowanie uzyskanych terenów do 
akcji zaludniania żywiołem polskim.

Za grupam i operacyjnym i, a często i przed nim i, podążała  ludność za
mieszkująca w pobliżu byłej granicy polsko -  niemieckiej. Prof. Z. W oj
ciechowski w trakcie debaty I Sesji Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem 
Odzyskanych udow adniał, że kwestia osiedlenia się -  to kwestia Polski. 
Jeżeli objęcie w posiadanie nowych ziem nie nastąp i szybko, to nie na
stąp i w ogóle. Nie było więc czasu na planowe i m etodyczne prowadzenie 
akcji zasiedlania Ziem Zachodnich. Nie można też było przed konferencją 
poczdam ską opracować oficjalnego planu przesiedlenia. P lan  taki mógł 
bowiem napotkać na sprzeciw uczestników obrad poczdamskich. Mimo 
to, do sterow ania procesem tej wielkiej „wędrówki narodu polskiego” po
wołany został Państwowy Urząd R epatriacyjny (Dz. U. RP. nr 18, 1945, 
poz. 1) oraz szereg innych instytucji i organizacji państwowych.

Zimą 1944 roku Rząd Białoruski rozpowszechnił obwieszczenie o moż
liwości wyjazdu do Polski. Informował w nim równocześnie o przyszłych 
granicach naszego k ra ju .5 „Pisały też na ten tem at gazety białoruskie.”6 
W  ustalonych przez Rząd Białoruski miejscowościach rozpoczęli rów
nocześnie swą działalność Pełnomocnicy Okręgowi Polskiego K om itetu 
W yzwolenia Narodowego do Spraw Ewakuacji. B iura ich mieściły się 
w zasadzie w byłych polskich m iastach powiatowych. W yjaśniali oni Po
lakom potrzebę opuszczenia ziemi ich przodków. Na Kresach powszechna 
w tym  czasie by ła  idea dwóch wrogów oraz przekonanie o wyrzuceniu 
z ziemi rodzinnej i przymusowym przesiedlaniu na tereny niemieckie. 
Tego typu spojrzenie na nową sytuację polityczną m iało głębokie korze
nie w polskim środowisku, zamieszkałym tu  od kilku pokoleń, względnie 
osadzonym na  tych terenach po I wojnie światowej. Ludność tych te
renów była głęboko przyw iązana do swej ziemi, a konieczność wyjazdu 
trak tow ała jako  nieszczęście spowodowane przez Sowietów.

Liczono na powrót Polski, nie wierzono w fakt trwałej inkorporacji 
tych ziem w granice Radzieckiej Białorusi. Z tych względów wiele rodzin 
opuszczało swoje sadyby z ociąganiem  i niechęcią. Ci co podejmowali ten 
krok, uważali wyjazd za wielką krzywdę m aterialną i m oralną. Śledzono 
z uwagą prasę radziecką i wyłapywano skrzętnie wiadomości dotyczące 
Polski i dalszych losów terenów dotychczas przez Polskę zajmowanych. 
Wielu nie w yrażało zgody na wyjazd pozostając w swoich domach do 
połowy la t pięćdziesiątych.

Każdy ze starających  się o wyjazd m usiał udowodnić, zarówno Peł
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nomocnikowi PK W N  jak  i Przedstawicielowi Rządu Białoruskiego, swą 
narodowość polską, przez przedłożenie m etryki chrztu, ewentualnie do
wodu osobistego, m etryki ślubu kościelnego, względnie okupacyjnego 
„Personalausweis” , w którym  była odnotow ana narodowość i w yznanie.7 
Sprawy sporne pojaw iały się w tych przypadkach, kiedy Polacy, z uwagi 
na prawosławne wyznanie, byli odnotow ani przez władze hitlerowskie 
jako „Białorusini” . Były też i przypadki odw rotne, wówczas kiedy Biało
rusina o wyznaniu katolickim zaliczano do narodowości polskiej. Sytuacje 
takie m iały zwłaszcza miejsce wśród m ałżeństw  mieszanych.

S tarający się o wyjazd m usiał udać się do właściwych terenowo władz 
białoruskich, by zgłosić im chęć w yjazdu do Polski. O trzym ywał s tam 
tąd zaświadczenie wyrażające zgodę na  wyjazd oraz stwierdzenie uregu
lowania zobowiązań wobec państw a.8 Okres oczekiwania na wiadomość
0 term inie podstaw ienia wagonów i dniu wyjazdu trw ał od kilkunastu dni 
do kilku tygodni.9 Poświęcony on był na przygotowanie się do podróży. 
Szykowano więc karmę dla zwierząt, które zabierano do Polski, s tarano  
się o świadectwo zdrowia dla wywożonej „żywizny” , dokonywano uboju
1 przygotowywano zapasy na podróż. Przygotowywano do transpo rtu  na
rzędzia rolnicze. W  okresie tym  sprzedawano również za bezcen bydło, 
trzodę chlewną i narzędzia.10 Podczas oczekiwania n a transport, rodziny, 
które zgłosiły się na wyjazd, były odwiedzane przez polsko-białoruską 
komisję mieszaną. Dokonywała ona opisu pozostawionej ziemi i zasie
wów oraz obiektów gospodarczych. Każda ewakuowana rodzina dosta
wała opis mienia wraz z podaną w rublach w artością szacunkową. Oprócz 
tego wydawano „zaświadczenie na prawo ewakuacji do Polski” , k tóre po 
przyjeździe do k raju  podlegało zwrotowi przy otrzym aniu dokum entów 
polskich.

W ielu gospodarzy do samego m om entu wyjazdu liczyło na zm ianę sy
tuacji polityczno-geograficznej. Uprawiali w związku z tym  należącą do 
nich ziemię do samego końca, wbrew postanowieniom  z dnia 30.X.1939 
roku o nacjonalizacji ziemi. Zdarzały się wypadki, że w przeddzień wy
jazdu obsiewano pola, licząc, że za 2-3 miesiące wrócą na swoje i do
konają zbioru. W sie rodzinne opuszczano w atm osferze sm utku. Szcze
gólnie tragiczne były pożegnania z opuszczanymi zagrodam i i polam i, 
zwłaszcza tych rodzin, spośród których nikt nie pozostawał na opusz
czonym gospodarstw ie.11 Zegnano się ze wszystkim , z każdym dom em , 
z każdym drzewem i z każdym sprzedanym  zwierzęciem. W ielu szło 
pod nieczynne już kościoły i na  klęczkach prosiło Boga, aby w przy
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szłości zezwolił im wrócić i złożyć kości w rodzinnej ziemi. Niektórzy 
całym i dniam i chodzili zamroczeni alkoholem, który był „gnany” przez 
każdego, k to wyjeżdżał. K anistry z sam ogonem  stanow iły również nie
odzowną walutę wymienną, często pewniejszą niż pieniądze. Kilka dni 
przed wyjazdem ucztowano -  z przerwam i na karmienie zwierząt dom o
wych. Na przyjęcia pożegnalne byli również proszeni sąsiedzi Białoru
sini. Bardziej skomplikowanych zabiegów adm inistracyjnych wymagało 
załatw ienie wyjazdu dla osób będących w Armii Czerwonej. Rodzina żoł
nierza w inna była wystąpić o jego zwolnienie do dowództwa właściwej 
jednostk i za pośrednictwem Pełnom ocnika Okręgowego PKW N. Dalszy 
tryb  załatw iania wyjazdu był podobny do drogi obowiązującej w ży
ciu cywilym. Trzeba było przede wszystkim udowodnić swoją narodo
wość przy pomocy m etryki chrztu. W  dalszej kolejności należało udać 
się do domu i razem  z rodziną wyjechać do Polski.12 Żołnierze zwolnieni 
ze służby w W ojsku Polskim przyjeżdżali do domu z zaświadczeniami 
o odbytej służbie, które to  dokum enty zawierały równocześnie prośby do 
władz białoruskich o pom oc w ewakuacji ich rodzin. Większość byłych 
żołnierzy w ogóle nie w racała jednak na Białoruś, a rodzinę zachęcała do 
przyjazdu przy pom ocy listów. Zdarzały się też przypadki, że mężowie 
-  w atmosferze euforii związanej z niedawno zakończoną wojną oraz to
warzyszącego jej rozprzężenia m oralnego -  zapom inali o swoich żonach 
pozostawionych na Białorusi. W iązali się z napotykanym i na Ziemiach 
Odzyskanych kobietam i, z którym i później zakładali niekiedy rodziny. 
W ielu byłych żołnierzy szukało transportów  ze swoich stron, aby móc 
związać się m ałżeństwem  ze swoją sym patią  lub narzeczoną. Po zawar
ciu m ałżeństw a korzystali z uprawnień przysługujących żołnierzom i osie
dlali się na lepszych gospodarstwach jako  osadnicy wojskowi. Zdarzały 
się też przypadki zawierania małżeństw z pozostałym i na  tym  terytorium  
Niemkami.

Pierwsze transporty  z terenów Białorusi ruszyły w kierunku Polski 
wiosną 1945 roku. W  Gorzowskiem znalazły się one w dniu 8 m aja  1945 
roku. Byli to osadnicy z byłego województwa poleskiego, którzy osiedlili 
się w Santocku i Woj cieszy cach. W  czerwcu tego roku w Rokitnie osiedli 
przesiedleńcy z okolic Wołkowyska.

K ażda ewakuowana rodzina dysponow ała określonym miejscem 
w dwu wagonach towarowych. W jednym  jechali ludzie, a  w drugim  
zwierzęta i dobytek. W yjeżdżający dobierali się w taki sposób, aby ro-
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dżina z większym bagażem jechała  razem z rodziną o mniejszym bagażu. 
Zdarzało się, iż w jednym  wagonie jechały cztery rodziny.

Większość transportów  ruszało w drogę tuż po załadowaniu. Były jed
nak przypadki, spowodowane bałaganem , iż wagony załadowane ludźmi, 
zwierzętami i żywnością stały  na punkcie załadunku po kilka dni. 
Stwarzało to  okazję dla różnego rodzaju kombinatorów. Handlowali 
oni miejscami w pozornie rezerwowanych wagonach, względnie całymi 
wagonami.13

Wagon przeznaczony dla ludzi był załadowany żywnością, ziarnem, 
sianem, narzędziam i rolniczymi, m eblam i, odzieżą i pozostałym  dobyt
kiem podróżujących. W pobliżu drzwi ustaw iano przenośne, żelazne pie
cyki służące do ogrzewania w nętrza wagonu oraz gotowania strawy.

Nadm iar zabieranego bagażu (np. desek, narzędzi) i późniejsza nie
przydatność niektórych zabieranych rzeczy był wynikiem niewiedzy 
o Ziemiach Odzyskanych i słabej pracy informacyjnej w punktach za
łatwiających wyjazd. O system atycznych zaś kontaktach między tymi, 
co już wyjechali, a tym i, co na razie pozostali, nie mogło być mowy 
z następujących powodów:

-  zbyt krótkiego odstępu czasu między odjeżdżającym i transpor
tam i;

-  zaabsorbow ania tych co wyjechali własnym i troskami;

-  wyjazdów wszystkich Polaków z wielu wsi w jednym  transporcie.

Przebadana przeze mnie grupa 60 rodzin przywiozła ze sobą 26 koni, 
50 krów, 7 jałówek, 4 cielaki, 38 świń, 75 owiec, kury, 20 pługów, 7 bron, 
20 uli, 4 siewniki, 2 żniwiarki, 4 wozy, 1 sanie, 2 młockarnie. Wieziono 
oprócz tego ziarno pszenicy, żyta, ziemniaki, grykę, groch, buraki ćwi
kłowe itp. „Zabużanie” z naciskiem podkreślają, że przywiezione na 
nowy teren osiedlenia wyposażenie pom ogło im znieść rozłąkę z rodzin
nymi stronam i. Stwarzało nam iastkę stron ojczystych.

Każdy tran sp o rt m iał swoje kierownictwo, które reprezentowało ja 
dących wobec władz białoruskich, a następnie polskich. Obowiązkiem 
„naczelnika” transportu  było znać stan  osobowy, liczbę zwierząt oraz 
czuwać nad porządkiem  i zdrowiem. W  poszczególnych wagonach męż
czyźni pełnili n a  zmianę warty nocne. Zadanie ich było szczególnie trudne 
w wagonach przewożących bydło, do których dość często włam ywały się, 
grasujące wzdłuż szlaków przejazdu, bandy rabusiów.
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Poważną dolegliwością dla jadących były punkty  przeładunkowe z po
ciągu do pociągu .14 Przeładowanie do innych wagonów związane było 
z większą szerokością torów obowiązujących na  terenie Związku Radziec
kiego. K łopoty z przeładunkiem  wynikały z jednej strony z dużej ilości 
ciężkich bagaży oraz przewożonych zwierząt, a  z drugiej ze złego stanu 
dworców kolejowych. Brak było ram p lub choćby prowizorycznych pom o
stów. Często przeładunek odbywał się na m artw ym  torze przed stacją. 
Podróżujący wciągali więc do polskich wagonów ciężary i zwierzęta po 
pochylniach zrobionych z desek od wozów, łóżek lub siana. Sporo zwie
rząt musiano dobijać ze względu na śm iertelne okaleczenia.

Z różnych względów poważna liczba transportów  odbyw ała przeładu
nek w Łunińcu, położonym  na południe od Baranowicz. Ruch pociągu 
w kierunku odw rotnym , nie do Polski, wzbudzał wśród jego pasaże
rów popłoch i przerażenie. Mimo wyjaśnień kolejarzy i przedstawicieli 
władz, odżyw ała wśród jadących obawa przed wywożeniem na Sybir, 
przed zsyłką w głąb Rosji.

Po przeładunku transporty  obierały kierunek n a  Brześć, gdzie do
konywano odpraw y granicznej. Pasażerowie z pierwszych transportów , 
które wjechały do Polski na początku 1945 roku, byli osiedlani w woje
wództwach położonych w pobliżu granicy ze Związkiem Radzieckim. Od
pow iadało to  w zupełności życzeniom przesiedleńców. Większość z nich 
wolała osiąść w Białostockiem  lub Lubelskiem ze względu na bliskość 
stron rodzinnych, podobne warunki klimatyczne i glebowe oraz znajo
mość tych terenów  z okresu przedwojennego. W krótce jednak chłonność 
osadnicza w ym ienionych regionów została w yczerpana, a transporty  za
częły udawać się w kierunku Warszawy i dalej przez Poznań na tzw. 
Zachód. W sporadycznych przypadkach osiedlano się w Łowickiem lub 
Poznańskiem , gdzie było trochę wolnych miejsc na skutek opuszczenia 
gospodarstw  przez Niemców lub przez gospodarzy, którzy wyjechali na 
Ziemie Odzyskane w poszukiwaniu lepszych i większych posiadłości. Zda
rzały się też przypadki opuszczenia transportów  celem osiedlenia się 
w pobliżu krew nych, zamieszkujących ziemie Polski centralnej jeszcze 
w okresie m iędzyw ojennym . Dołączano też do ojców, synów lub braci 
osiadłych w województwach środkowej Polski po 1945 roku.

Znane są liczne przypadki wędrówek całych transportów  w poszu
kiwaniu odpow iadających przesiedleńcom okolic względnie wsi.15 M iały 
one miejsce szczególnie pod koniec 1945 roku aż do m om entu zakończenia 
pierwszej ew akuacji w 1947 roku. W  lepszej sytuacji byli osadnicy, którzy
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znaleźli się na terenie Ziem Zachodnich po zdemobilizowanitu ze służby 
wojskowej. Byli to  z reguły ludzie m łodzi, przeżywający radość zwy
cięzców otoczonych opieką i przywilejami przysługującym i w tym  czasie 
żołnierzom. Ponadto  znaleźli się w Gorzowskiem jako  jedni z pierwszych 
i mieli większą swobodę w wyborze gospodarstw a aniżeli ich „ziemlacy” , 
docierający w te okolice w końcu 1945 lub na początku 1946 roku.

Podróż z Białorusi nie należała do łatwych. Zdarzały się wypadki, że 
trzeba było jechać wagonem zniszczonym. Brak było w wagonach służby 
sanitarnej, a nawet najzwyklejszej apteczki z jo d y n ą  i bandażem . Prze
kroczenie granicy wywoływało wrażenie ulgi, płynącej ze świadomości, 
że jest się wśród swoich, wśród Polaków. Pojaw iający się urzędnicy, poza 
wskazaniami natu ry  technicznej, nic więcej jednak  nie umieli powiedzieć. 
Krążyły więc wieści o zasiedlaniu straszliwych ziem pod Berlinem, o gra
sujących w atahach niemieckich bandytów, o m orderstwach i pospolitych 
rabunkach.

D ziałający od 1944 roku Państwowy Urząd R epatriacyjny nie pano
wał nad sytuacją. P raca zatrudnionych w punktach etapowych urzędni
ków niewiele m iała  wspólnego z organizacją osadnictwa. Zaistniałe wa
runki spowodowały, że akcja ew akuacyjna przybra ła  charakter przesie
dlenia żywiołowego. Była ona wynikiem olbrzym ich rozmiarów migracji. 
Celem owej wędrówki było jak  najszybsze zaludnienie obszaru określa
nego Ziemiami Odzyskanymi. Państwo nadaw ało tylko ogólny kierunek 
migracji. N atom iast przybywający do kraju , powodowani tęsknotą oraz 
dysharm onią z nowym otoczeniem zarówno geograficznym jak  i społecz
nym, szukali innego miejsca zamieszkania na w łasną rękę.

Były wiceprezydent m. Gorzowa, Leon K ruszona stwierdził: W  czerwcu 
1945 roku przyszedł do Gorzowa transport przesiedleńców z Zachodniej 
Białorusi. Ludzie siedzieli w wagonach kilka dni i nie chcieli z nich wyjść. 
Byli zastraszeni. Pojechałem po Ojca Kapucyna - Knapa, aby pomógł mi 
wyprowadzić ich z wagonów. Ksiądz przybrał się w kapę i wziął wodę 
święconą. Towarzyszyli mu ludzie z krzyżem  i chorągwiami kościelnymi. 
Po przyjściu na dworzec święcił każdy wagon i odmawiał modły. Następ
nie wygłosił kazanie, w którym  wyjaśnił dzieje tych ziem i poprosił ich 
o zaludnienie prapolskich parafii. Ludzie wyszli z wagonów i udali się 
w rejon Santoka. Przesiedleńcy mieli w wagonach krzyże, nawet drew
niane przydrożne, chorągwie kościelne i obrazy.16

Sytuacja zm ieniła się po utworzeniu (13. IX. 1945 r.) M inisterstwa 
Ziem Odzyskanych oraz po powstaniu powiatowych komitetów osiedleń-
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czych i urzędów ziemskich. Działalnością oświatowo-propagandową i po
m ocą społeczną w organizacji osadnictwa zajął się Polski Związek Za
chodni.

W  m aju 1946 roku pow stały trzy nowe województwa: olsztyńskie, 
szczecińskie i wrocławskie oraz cztery ekspozytury urzędów wojewódz
kich. Jedną z ekspozytur była Ekspozytura Poznańskiego Urzędu Wo
jewódzkiego w Gorzowie. Powstanie tego ośrodka m iało ogromne zna
czenie dla dalszej akcji osadniczej w Gorzowskiem, choć nie wyelimino
wało z niej sporej liczby błędów. Zdarzało się nawet, że urzędnicy celowo 
utrudniali osiedlanie się m igrantom  lub ich wręcz wyśmiewali.

Zagadnienie to  zostało poruszone w sprawozdaniu komisji złożonej 
z przedstawicieli B iura K ontroli Państw a, A dm inistracji Publicznej, K ra
jowej Rady Narodowej i Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.17

Mimo rozlicznych m ankam entów i niedomogów, mimo żywiołowo
ści akcji przesiedleńczej, należy widzieć zasługi instytucji zajm ujących 
się zasiedlaniem regionu gorzowskiego. Należało przecież ludziom tu ta j 
przybyłym  zapewnić transpo rt, służbę san ita rną  i medyczną, noclegi, 
żywność i dać pierwszą pom oc w osiedleniu się. Cały ten wysiłek na
leżało wykonać w okresie, kiedy kraj leżał w gruzach i znajdował się 
w okresie walki politycznej.18

Z terytorium  Białorusi od kw ietnia 1945 roku do grudnia 1946 roku 
ewakuowano do Polski 272.073 osoby, a z obszaru Republiki Litewskiej 
177.342 przesiedleńców. Na Ziemi Lubuskiej osiedlanie kresowiaków w 
ram ach pierwszej przeprowadzki zakończono w 1947 roku .19 Chłonność 
osadnicza wsi gorzowskiej została wyczerpana. N astąpiło  ograniczenie 
migracji. W m iarę upływ u czasu wybrane przez osadników wsie z reguły 
pozostawały ich sta łym  miejscem zamieszkania.

Ponowne wzmożenie ruchów migracyjnych obserwuje się po podpisa
niu wspólnej deklaracji polsko-radzieckiej w Moskwie w dniu 18 września 
1956 roku. Zawierała ona porozum ienie zezwalające na tak  zwaną drugą 
repatriację.20 Do k raju  przybywali ludzie, którzy wcześniej nie przyje
chali z różnych względów. W śród wielu powodów m ożna wymienić trzy 
zasadnicze:

-  pozostali na  swoim w nadziei zm ian politycznych;

-  nie uzyskali możliwości w yjazdu w ram ach pierwszego przesiedle
nia;



przesiedleńcy z  Białorusi w procesie migracji i osadnictwa 113

-  liczyli na  możliwość gospodarow ania na zasadach obowiązujących 
przed 1939 rokiem.

Należy w tym  miejscu dodać, że wielu Polaków pozostająaych na B iało
rusi słyszało o umowie z 1944 roku i o możliwości istnienia tam  indyw i
dualnych gospodarstw  nie przekraczających 15 ha.

Dość liczna wreszcie była grupa osób, k tó ra  nie m ogła opuścić te
rytorium  Białorusi w latach czterdziestych z uwagi na odbywanie kar 
sądowych czy też niejasności co do pochodzenia etnicznego.

Postępowanie adm inistracyjne związane z drugą falą przesiedleńczą 
było podobne do działań z okresu pierwszej ewakuacji. Ukazały się więc 
w prasie i radiu ogłoszenia o możliwości wyjazdu do Polski.

Następnie dokonywano rejestracji chętnych na wyjazd, spraw dzając 
skrupulatnie narodowość. Osoby poczuwające się do polskości, a  nie mo
gące tego udowodnić, zmuszone były, według relacji informatorów, zała
twić formalnośei w Ambasadzie Polskiej w Moskwie.

W yjazd do k ra ju  następow ał zbiorowo względnie indywidualnie po
ciągiem osobowym. Po przekroczeniu granicy należało udać się do Białej 
Podlaskiej i oczekiwać na  nadejście bagażu, a  następnie jechać do p unk tu  
rozdzielczego w Czerwieńsku koło Zielonej Góry, skąd kierowano do m iej
sca osiedlenia. Każdy przesiedleniec mógł zrezygnować z usług punk tu  
rozdzielczego i udać się do rodziny, przy pomocy której osiedlał się w jej 
pobliżu. Przybysze korzystający z punk tu  rozdzielczego otrzym ywali od 
rządu polskiego jednorazow y zasiłek w kwocie 1000 zł na  osobę. W iele 
rodzin przeznaczyło tę  sum ę na zakup zwierząt gospodarskich.

Isto tnym  wyróżnikiem tej nowej fali osadników jest to, że pochodziła 
ona głównie ze wsi, lecz dążyła do m iast i przem ysłu21 oraz to, że czę
sto w racała do Polski z głębi Związku Radzieckiego. Zakończenie prze
siedlenia z la t pięćdziesiątych było końcem właściwej akcji osiedleńczej 
w Gorzowskiem.

C h arak te ry sty k a  e tn iczno-relig ijna, społeczno- 
zawodowa i dem ograficzna przesiedleńców

Przesiedleńcy z te ry torium  Zachodniej Białorusi nie stanow ią jednolitej 
grupy ani pod względem etnicznym , ani też kulturow ym  i społecznym. 
W życiu codziennym przyjęło się oczywiście potoczne określenie „Zabu-
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gowcy” w wersji gwarowej i „Zabużanie” jak  m ówiła inteligencja, które 
powinny nam  wystarczyć ze względu na analogie kulturowe i społeczne. 
Przybyła w Gorzowskie ludność z tery torium  Białorusi była w zasadzie 
jedno lita  o ile chodzi o fakt identyfikowania się z narodem  polskim 22, 
co nie przesądza jeszcze kwestii jej charakteru etnicznego. Na zjawisko 
to m iało niewątpliwie wpływ ukształtow anie tej grupy, będące wynikiem 
wspólnych losów historycznych na opuszczonym tery torium . Różniły ich 
tylko, i to  w niewielkim stopniu, zjawiska z zakresu kultury  m aterialnej. 
Większe natom iast różnice obserwowało się w zakresie religijnym i spo
łecznym. Pod względem zaś językowym byli do siebie zbliżeni, a  często 
-  identyczni.

O m aw iając tę grupę należy więc odróżnić osadnika z wileńskiego od 
przesiedleńca z Polesia, Polaka od Białorusina. Odróżnienie Polaka od 
B iałorusina jest zagadnieniem  trudnym  o tyle, że często sam  zapytany nie 
wie kim jest. Jeszcze w trakcie badań (la ta  1980-te) wielu informatorów 
podaw ało mi, że są katolikami, a więc i Polakami. Posiadali specyficzne 
rozumienie narodowości. Problem  ten nie był d la nich czymś, do czego 
należało przywiązywać wielką rolę. W ynikało to  z dotychczasowego ży
cia w diasporze, życia w specyficznych warunkach narodowościowych. 
Dopiero py tan ia  dotyczące historii rodziny wykazywały, że kiedyś dzia
dek i babka, a niekiedy ojciec i m atka, byli praw osław nym i23. W ielu też 
Białorusinów przyjechało jako  współmałżonkowie.

Ludzi tych w chwili obecnej cechuje zanikająca świadomość pocho
dzenia białoruskiego. Łączy ich współczesna świadomość przynależno
ści do narodu polskiego, między innymi język i religia. Uważają się za 
Polaków i katolików. Coraz mniej osób odwołuje się do historii z lat 
międzywojennych, do tradycji kresowych. W śród pokolenia urodzonego 
w Gorzowskiem wartości przywiezione ze W schodu s tap ia ją  się z nowymi 
cechami. Nowe poglądy są kształtow ane przez ideologię większości, na
rzucaną przez środki masowego przekazu. M łodzi o kresowym pochodze
niu dziadków dow iadują się przypadkowo.

Do Polski, według relacji inform atorów, przyjechało bardzo dużo 
Żydów24. Ludność pochodzenia żydowskiego osiedlała się w m iarę moż
liwości w m iastach województw centralnych.

N atom iast kilka rodzin pochodzenia tatarskiego osiedliło się we 
wsiach (m .in. w S tarym  Polichnie, Rybocicach) i całkowicie zlało się 
z żywiołem polskim. Poznane przeze mnie rodziny pochodzą z okolic 
Lachowicz w pow. baranowickim . Dziś są to  rodziny katolickie i silnie
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związane z całą grupą przesiedleńczą, i to  nie tylko uczuciowo, ale i ro
dzinnie.

Nie m ożna wreszcie pom inąć osadników, którzy urodzili się n a  tery
torium  tzw. Polski centralnej, a  na  kresy wyjechali przed 1917 rokiem 
lub po 1920 roku, w ram ach nadan ia  ziemi żołnierzom wojsk polskich. 
W Gorzowskiem jest to  grupa nieliczna. Znaczenie jej jednak  polega na 
fakcie dużej świadomości narodowej i w ykształceniu. Są to  z reguły byli 
średniozamożni lub zamożni gospodarze.

Większość osadników z Białorusi pochodzi ze wsi. Ich gospodarstw a 
nie przekraczały 50 ha. W  jednym  tylko przypadku inform ator stw ierdził, 
że posiadał na Polesiu około 200 h a  ziemi. Z reguły stan  posiadania oscy
lował między 5 i 20 hektaram i. Licznie też reprezentowane są rodziny, 
które posiadały mniej niż 5 ha. Trafiali się też i tacy, którzy określali 
siebie jako  „fornali” .

Niewielką ilość stanowili byli rzemieślnicy, kupcy lub przedstawiciele 
inteligencji wiejskiej -  nauczyciele, podoficerowie straży granicznej, p ra
cownicy gmin, kowale, stolarze i krawcy.

W ykształcenie Zabużan m a wyraźne podstaw y m ajątkowe. Prawie 
wszyscy byli zamożni gospodarze m a ją  ukończone 7 klas, a  nawet w dwu 
przypadkach stwierdziłem  tzw. „m ałe m a tu ry ” . Dokonując dalszego 
przeglądu należy wyróżnić tych, co mieli 5 hektarów  i mniej. W ykształce
nie ich nie przekraczało 4 klas szkoły podstawowej. „Fornale” ukończyli 
po 2 klasy. Podany schem at nie je s t oczywiście zasadą. We wszystkich 
bowiem grupach trafiali się analfabeci. W  badanej grupie liczba ich się
gała 27 osób i wynosi blisko 60 proc. moich rozmówców.

Interesującym  zagadnieniem  w badanej grupie jest poczucie solidar
ności nie zanikłej do dnia dzisiejszego. Dowodzi ona więzi psychicznej 
łączącej członków grupy przesiedleńców z Białorusi. Jest przejawem jej 
odrębności od innych grup.

W śród osiadłych tu  przesiedleńców z Białorusi wymienić należy sporą 
grupę (50 proc.) badanych rodzin, pochodzącą z przedwojennego po
wiatu Baranowicze. Znaczną część (30 proc.) stanow ią przesiedleńcy 
z Polesia. Pozostałe rodziny przywędrowały tu  z okolic G rodna, Sło- 
nima, Nieświeża, Wołkowyska, Oszmiany i M ołodeczna25. W przeważa- 
j%cej mierze są to  rodziny skoligacone ze sobą. D la przykładu: na po
czątku la t 80-tych wśród 30 rodzin zamieszkujących w Starym  Polichnie 
aż w 14 m ożna doszukać się więzi rodzinnych. W ielu z nich posiada dal
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szych krewnych zamieszkujących aktualnie w Wawrowie. Podobna sytu
acja, choć w mniejszym rozmiarze, występuje w Wojcieszycach i San- 
tocku.

W śród Zabużan osiadłych w Gorzowskiem przed 1958 rokiem udział 
osób w wieku do 30 la t był większy niż osób starszych. Zjawisko to 
jes t wynikiem małej ruchliwości przestrzennej starszej generacji ludno
ści wiejskiej. M łody wiek cechuje większa odw aga o ile chodzi o zmianę 
środowiska geograficznego i społecznego oraz bardziej sprzyja przysto
sowaniu się do nowych warunków życia. Przyczyny te były powodem, 
że w migracji z Białorusi w Gorzowskie wzięła udział duża liczba osób 
w m łodym  wieku. Wieś gorzowska pod względem ludnościowym była 
więc wsią m łodą, przyszłościową. Dowodem na to  jest większa liczba 
tzw. „zabugowców” w chwili badań niż w okresie ewakuacji26. W zrost 
ten wywołany został stosunkowo dużą liczbą osób poniżej 15 la t, przy
wiezionych tu  przez rodziców, a które w okresie badań posiadały już 
własne rodziny.

Organizacja i przebieg osadnictwa

Akcja zasiedlenia Gorzowskiego przebiegała pod znakiem pośpiechu, do 
którego zmuszały w ystąpienia zachodnich mężów stanu. Miał on wpływ 
na braki w organizacji przesiedlenia. O dbijało się też na niej negatywnie 
opieszałe działanie Powiatowej Komisji O sadnictw a Wiejskiego w Go
rzowie. Świadczyć o tym  m ogą przypadki w ydawania decyzji na objęcie 
gospodarstw a przez danego osadnika po opuszczeniu przez niego miejsca 
zam ieszkania w Gorzowskiem.

Naczelnik Powiatowego O ddziału PU R  w Gorzowie referował w dniu
21. IV 1947 roku, co następuje: „Akcja osiedleńcza miała w naszym po
wiecie charakter nieplanowy. Szliśm y po omacku, gdyż od samego po
czątku brak było nam danych o terenie. Poza tym  planowe prace utrud
niało tzw. dzikie osadnictwo, zajmowanie obiektów samowolnie, bez wie
dzy i zgody władz kompetentnych. D ziś jeszsze na podstawie akt PU R nie 
można ustalić liczby ludności napływowej w dokładnych cyfrach, gdyż nie 
istn ia ł przym us rejestrowania się w PU R. Dane B iur Ewidencji i K on
troli Ruchu Ludności są inne niż posiada PU R. W  każdym razie przez 
etap przeszło 47.876 osób i zostało na terenie powiatu. Transportów przy
było do Gorzowa w 1945 roku 42, w 1946 roku 893, w 1947 roku 10.”27 
Toteż mimo wysiłków ze strony władz centralnych aby ująć proces osad
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nictwa w określone ram y organizacyjne oraz oprzeć go na przesłankach 
naukowych, nie udało się uniknąć żywiołowości w operacji zasiedlania 
Ziem Odzyskanych, a więc i Gorzowskiego, z tego względu wojewoda 
poznański w piśmie z dnia 23 IV 1946 roku, kierowanym do pełnom oc
ników rządu RP, przypom ina o obowiązku nadzorowania planowanej ak
cji osiedleńczej w myśl ustalonych wskazań.28 Przesiedlenie u tru d n ia ła  
też dewastacja, jakiej uległa część zagród podczas wojny oraz różnica 
w strukturze gospodarstw  Ziem Odzyskanych i pozostałych terenów Pol
ski. Szacuje się, że wieś gorzowska została zniszczona w 20 proc. W  kwiet
niu 1946 roku brakowało już na terenie pow iatu gospodarstw  do objęcia. 
Natom iast zasiedlonych zostało 5100 zagród do 20 ha, 560 gospodarstw  
od 20 do 50 ha, 55 powyżej 50 ha i 34 m ajątk i liczące ponad 100 ha. 
Stanowiło to  w sumie 50 proc. stanu posiadania pow iatu. Dalsze 50 proc. 
to gospodarstw a karłowate -  do 2 ha .29

Niewielka liczba rolniczej ludności zabużańskiej m iała możność osie
dlenia się w miasteczkach regionu i w Gorzowie. W stolicy pow iatu 
osiedlali się przeważnie przesiedleńcy pochodzący z niewielkich m iaste
czek kresowych, takich.jak Radoszkowice, Raków, Oszmiana, Kraśne itp . 
Osiedlający się w sam ym  Gorzowie rolnicy mieli do dyspozycji 3039 ha 
gruntów ornych, 340 ha łąk, 38 ha pastwisk i 50 ha sadów i ogrodów. 
W granicach m iasta  były 234 gospodarstw a poniżej 2 ha, 98 gospodarstw  
od 2 do 5 ha, 41 gospodarstw  liczących 5-10 ha, 19 gospodarstw  o po
wierzchni 10-1,5 ha, 5 liczyło między 15 a  50 ha i 5 ponad 50 ha. Ogółem 
Gorzów posiadał 402 gospodarstw a rolne.30 Większość Zabużan, k tó ra  
wyraziła chęć pozostania w Gorzowie, była osiedlana na tzw. „Zawar
ciu” , po lewej stronie W arty. Była to dzielnica upośledzona w stosunku 
do reszty m iasta, leżąca na terenach podm okłych, często na wiosnę za
lewanych.

Przed lokalnymi władzam i gorzowskimi stan ą ł problem, czy przysto
sować osadników do poniemieckiej s truk tu ry  agrarnej, czy też zmienić 
ją  i dostosować" do potrzeb osadników. Tworzenie nowych gospodarstw  
nie wchodziło w rachubę ze względu na brak m ateriałów  budowlanych 
i m ałe środki finansowe przeznaczone na ten cel. Większość ciężaru wy
nikła z tego ty tu łu  spoczywała głównie na przesiedleńcach zza Buga. 
Oni to  bowiem przybywali w Gorzowskie najpóźniej i zmuszeni byli do 
zajmowania gospodarstw  zniszczonych, uprzednio nie zajętych. M ożna 
wreszcie przytaczać fakty, kiedy to z powodu braku odpowiednich za
gród, zajmowali budynki nie przystosowane do gospodarstw . Zaistniało
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nawet zdarzenie zajęcia zniszczonego budynku rzemieślniczego przez ko
wala i oborania kawałka pola należącego do poniemieckiego m ajątku  
w celu wyznaczenia granicy posiadłości.31 Odnotować też m ożna przy
padki zaorywania poniemieckich granic pól -  jak  stw ierdza inform ator 
zamieszkały we wsi Motylewo w gminie Bogdaniec.

W powojennym chaosie osadnicy próbowali wyręczać władze, podej
m ując spontanicznie pewne działania. W ładza nadaw ała gospodarstw a 
rolne i przydzielała różne obiekty, a osadnik wybierał to, co mu na j
bardziej odpow iadało, legalizując potem  swoje posiadanie w urzędzie. 
M arzeniem przybyszy było osiąść w warunkach zbliżonych do tych, jakie 
pozostawili. Sądzić należy, że był to jeden z głównych powodów opuszcza
nia Gorzowskiego przez przesiedleńców, czego następstw em  było gwał
towne zmniejszenie się liczby osadników zza Buga w czerwcu 1948 roku 
w stosunku do czerwca 1947 roku. Kres ustawicznym wędrówkom poło
żyło M inisterstwo Ziem Odzyskanych wydając w dniu 4. III. 1946 roku 
okólnik, w którym  zabraniało upraw iania tego typu prak tyk .32

W  miarę postępującej stabilizacji rozpalały się spory między Staro
stwem Gorzowskim a przesiedleńcami zza Buga o jakość gospodarstw . 
W ładze mogły w tym  czasie przydzielać gospodarstw a zniszczone, i to 
co najm niej w 50 proc.33 W ynika z tego, że na obszarze S tarostw a Go
rzowskiego nie m ogła być stosowana zasada pierwszeństwa przy osiedla
niu kresowiaków, z uwagi na wcześniejsze zajęcie lepszych gospodarstw  
przez ludność centralnej Polski.

Na interesujący nas teren jechali nie tylko przesiedleńcy z obszaru 
Białorusi lub Ukrainy, ale i z dalekiego K azachstanu. Przyjeżdżali wy
męczeni i głodni.34 Większość z nich bała  się „podberlińskich ziem ” i nie 
chciała się tu  osiedlać. Każdy nowo przybyły transpo rt był oblegany 
przez tych, co przybyli wcześniej. Szukano nie tylko krewnych, ale też 
tzw. „ziemlaków” , czyli osób zamieszkujących w tym  sam ym  powiecie, 
województwie, a nawet w tych samych stronach. Ci, co przyjechali wcze
śniej, zabierali ich do swoich domów, wydawali na ich cześć przyjęcia, 
wynosili na dworzec gorącą strawę. S tarano się nie dopuścić Poznania
ków, którzy okradali bagaże na drodze z dworca do wsi.35 O pinia ta  jako 
sk rajna może być objawem  panujących wówczas nastrojów  i animozji. 
W ielu z moich inform atorów fakty te tłum aczyło  „napływem  hołoty” 
z przeludnionych wiosek centralnej Polski.

Niekorzystne wrażenie odnosili oni również z pierwszego zetknięcia 
się z tutejszą wsią i przyrodą. Dotyczy to  zwłaszcza osób osiedlanych po
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lewej stronie Noteci i W arty. Przesiedleniec z okolic Nieświeża, opisując 
swoje pierwsze wrażenie, konstatuje: „Jak wieźli nas z Santoka do wsi 
(Stare Polichno) to przestraszyliśmy się ogromu wody. Szosa wyglądała 
jak kładka na morzu. Straszno było. Przywieźli nas od razu do domu, 
w którym  teraz mieszkam. Dom i budynki były zdemolowane. Wszędzie 
było pełno śmieci i s łom y.”36

Form alną podstaw ą osiedlenia była karta  ew akuacyjna, zastępująca 
dokum ent tożsamości oraz opis pozostawionego mienia. U praw niała ona 
do zameldowania. Była też podstaw ą do określonych świadczeń PUR-u. 
N atom iast opis pozostawionego m ienia upraw niał do otrzym ania nieru
chomości, z wyjątkiem  ziemi, na zasadzie odszkodowania.37 W ielu Zabu- 
żan nie kwapiło się jednak z wystąpieniem  o odszkodowanie, sądząc, że 
osiedleni tu  zostali tymczasowo. Nie bardzo też wierzyli w to, że rolnicy, 
którzy przed przesiedleniem nie posiadali ziemi, mogą również otrzym ać 
przydział na mocy wydanego dnia 6. IX 1946 roku dekretu o ustro ju  rol
nym i osadnictwie na Ziemiach Odzyskanych. Przybyszy zza Buga ogar
niało uczucie krzywdy i poniewierki. Zostawili przecież gospodarstw a 
sprawne, a  otrzym ali niemal ruiny i to w sąsiedztwie szabrowników, k tó
rzy „przychodząc tu to nawet walizki nie mieli, a wracali w swoje strony  
po kilku miesiącach obładowani.”38 D rażniło ich, że wiele spraw należało 
załatwić przy pomocy bim bru i przy jego pom ocy odkupywali od sza
browników lepsze gospodarstwa. Nie mogli również pogodzić się z wcze
śniej w ydanym i zarządzeniam i M inisterstw a Rolnictwa39 oraz z posta
nowieniami dekretu o ustro ju  rolnym i osadnictw ie na Ziemiach Odzy
skanych, zwłaszcza co do ilości nadawanej ziem i.40

W  m arcu 1947 roku przystąpiono do uroczystego wręczania osadni
kom aktów nadania. Pierwsze dokum enty wręczono podczas akademii 
odbytej w Gorzowie W lkp. w dniu 9 m arca 1947 roku.41 Jeden z infor
m atorów w spom ina ten okres następująco: „Nasi chcieli tu na początku 
dostać ja k  najwięcej ziemi. Darli ją  rękoma, szybko jednak przekonali 
się, że najlepiej m ieć 7 lub 10 ha. Wtedy myśleli jednak jak  u siebie. 
Byli biedakami, a chcieli zostać gospodarzami. Łapali ziemię. ”42 W  celu 
o trzym ania ak tu  nadania  osadnik zobowiązany był złożyć „Ankietę per
sonalną reflektanta na gospodarstwo rolne” oraz wniosek o przyznanie 
prawa własności. W odpowiedzi otrzym yw ał ” Akt nadan ia” . W cześniej
szym dokum entem  było orzeczenie o wyznaczeniu nabywcy gospodar
stwa, wydawane przez Powiatową Komisję O sadnictw a Rolnego. Decyzja
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Komisji była następnie wpisywana do ksiąg wieczystych nieruchomości 
ziemskich. Osadnik otrzym yw ał działkę wolną od długów.

Uregulowanie stosunków własnościowych potraktow ane zostało przez 
Zabużan jako przejaw stabilizacji Państw a na Ziemiach Odzyskanych. 
Poprawiło to  ich nastro je, w regionie gorzowskim zaczynało brakować 
ziemi.43 Był to  wynik dążności władz powiatowych do upełnorolnienia 
gospodarstw  i to  w taki sposób, aby każdy gospodarz mógł dostać tyle 
ziemi, by mógł wyżywić swą rodzinę. Przewidywano nawet dokonania 
przesunięć niektórych gospodarzy z tych części pow iatu, gdzie było dużo 
m ałych gospodarstw , po 2-4 ha, do tych części pow iatu, gdzie było więcej 
g run tu .44

Ci kresowiacy, którzy nabrali przekonania o swojej stabilizacji, przy
stąpili do pierwszych rem ontow i przeróbek adaptacyjnych w swoich za
grodach.

Pozytywne nastro je Zabużan zaczęły zmieniać się jesienią 1948 roku, 
kiedy to w ram ach stalinizacji Polski rozpoczęto forsowanie kolektywi
zacji wsi. Ludność zza Buga odebrała  ten fakt jako  przymusowe wpro
wadzenie kołchozów, o których posiadała bardzo złą opinię.

Zaniedbywali więc gospodarstw a. Nieufność uległa pogłębieniu, kiedy 
to  na przełomie 1948 i 1949 roku dokonywano rewizji aktów nadania 
i uszczuplano ilość ziemi w niektórych dużych gospodarstwach osad
niczych. W ielu przesiedleńców zrzekło się gospodarstw  i podejmowało 
pracę poza rolnictwem. Ówczesny gorzowski działacz społeczny Edm und 
Grudziński wspom inał ten okres następująco: Repatrianci zza Buga, 
z Białorusi, woleli m niej zarobić niż pracować w uspołecznionym gospo
darstwie rolnym. Dlatego podejmowali prace na kolei, w biurach lub jako  
stróże. Często nie mieli ku tem u przygotowania. ”45

Zakończył się zresztą w tym  okresie właściwy proces zasiedlania go
rzowskiego. Udział kresowiaków (nie tylko z Białorusi) w zaludnieniu 
pow iatu gorzowskiego wynosił 39,8 proc.46 W  latach następnych, aż do 
m om entu drugiej akcji przesiedleńczej, główną rolę we wzroście ludności 
odegrał przyrost naturalny. N astąpił czas zwiększonej liczby zawiera
nia związków małżeńskich. Początkowo młodzież z rodzin zabugowskich 
pobierała się we własnej grupie. W krótce jednak , bo już na początku 
1948 roku, zanotowano śluby z Poznaniakam i i W arszawiakami. M ałżeń
stw a mieszane budziły oczywiście sprzeciw rodziców obu stron. Wobec 
konieczności zawarcia ślubu były jednak bezradne.47 M łode pokolenie, 
pochodzące z tery torium  dzisiejszej Białorusi, należało do stosunkowo
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mało zamkniętej grupy o ile chodzi o przezwyciężenie izolacji regional
nej. Spowodowało to  przyspieszenie adaptacji społecznej.

Nowa fala przybyszy zza Buga, k tóra  napłynęła po 1956 roku, dążyła 
głównie do m iasta, powodowana brakiem  możliwości wejścia w posiada
nie gospodarstw  rolnych. Młodzież przybyła z tą  grupą, doświadczona 
ciężkim życiem na wsi, chciała pracować w fabrykach, kierując się moż
liwością szybszego dorobienia się.

Konieczność przesunięcia ludności polskiej z obszaru Zachodniej Bia
łorusi na  terytorium  Polski stało  się oczywiste w 1939 roku, z chwilą jej 
włączenia do Republiki Białoruskiej. Już wówczas było wiadomo, że Pol
ska będzie zmuszona wycofać się z dorzecza Niemna, Prypeci i D niestru 
na tak  zwaną linię Curzona. Należało więc liczyć się z faktem , iż żywioł 
polski zostanie zmuszony do opuszczenia zajmowanego terenu, względnie 
do w topienia się w etnos białoruski. Klęska III Rzeszy oraz przyznanie 
Polsce ziem nad O drą i Bałtykiem  otworzyło możliwość osiedlenia się 
Polaków na nowych obszarach. Wraz z objęciem przez nich nadanych im 
terenów nastąp iło  przesunięcie polskiego obszaru etniczno-kulturowego. 
Zakres wpływów polskich poszerzył się bez konieczności u tra ty  związ
ków kulturowych z terenam i, które opuścili pod przymusem. Przesie
dlenie ludności odbywało się w trudnych powojennych warunkach. Było 
jednak zabiegiem stw arzającym  perspektywy rozwoju, perspektyw y po
w stania nowej świadomości narodowo-historycznej. Przesunięcie to  jest 
równocześnie największą zm ianą tego typu w historii naszego narodu. 
Zasiedlenie Ziem Zachodnich było dla osadników ze wschodu historycz
nym egzaminem. Zdali go dobrze.
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