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OD WYDAWCY

Szanowni Państwo, 
przekazujemy w Państwa ręce monografię poświęconą procesom migracyjnym 

w doświadczeniach śląskich, polsko-niemieckich i europejskich. 
Inspiracją do tej publikacji było Seminarium Śląskie, które już po raz dwu-

dziesty pierwszy odbyło się jesienią 2016 roku, a którego tematem przewodnim 
były właśnie migracje  Ta trzydniowa konferencja naukowa jest okazją do dyskusji 
nad ważnymi zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętej problematyki stosun-
ków polsko-niemieckich oraz ich znaczenia dla rozwoju Śląska, ze szczególnym 
uwzględnieniem wielokulturowej specyfiki tego regionu. Seminarium Śląskie to 
jedna z najważniejszych inicjatyw poświęconych tematyce śląskiej i niemiecko-
-polskiej na Górnym Śląsku, to swoiste forum, na którym spotykają się naukowcy, 
przedstawiciele mniejszości niemieckiej, polskiej większości, a także zaproszeni  
z zagranicy goście.

Obecnie kwestie dotyczące migracji są dla Unii Europejskiej ogromnym wy-
zwaniem na przyszłość i swego rodzaju próbą. Warto jednak zauważyć, że mi-
gracje nie są zjawiskiem nowym. To proces, który od wieków jest nieodzownym 
elementem ludzkości. Podczas tegorocznego Seminarium Śląskiego nie skupiliśmy 
się zatem tylko na współczesnym pojmowaniu migracji, które kojarzone są przede 
wszystkim z kwestią uchodźców z Bliskiego Wschodu, a staraliśmy się ten pro-
ces pokazać jak najszerzej i jak najbardziej kompleksowo. Rolą Seminarium jest 
bowiem dyskusja na takie tematy, które Śląsk przez wieki kształtowały oraz takie, 
które mają znaczący wpływ na dalszy jego rozwój. 

Zachęcamy do spojrzenia na temat migracji z różnych perspektyw – śląskiej, 
polskiej, niemieckiej oraz europejskiej i zapraszamy do lektury niniejszej monografii. 

Bernard Gaida
Przewodniczący Związku 

Niemieckich Stowarzyszeń  
Społeczno-Kulturalnych

Ks. dr Piotr Tarlinski 
Duszpasterz Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych 

Diecezji Opolskiej,
Uniwersytet Opolski

Lucjan Dzumla
Dyrektor Generalny  
Domu Współpracy  
Polsko-Niemieckiej
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Wprowadzenie

O wyborze migracji na tematykę ostatniego – XXI już – Seminarium Śląskiego 
przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zdecydowało kilka względów, z któ-
rych każdy można uznać za istotny. Pierwszym impulsem był kryzys uchodźczy 
w Europie i związana z nim debata na temat polityki migracyjnej i integracyjnej. 
Drugim – wewnętrzne ruchy ludnościowe w Europie zwłaszcza do krajów starej 
„piętnastki”, prowadzące wraz z powszechnym spadkiem dzietności do zaawan-
sowanych procesów depopulacji i starzenia się ludności. Za trzeci czynnik uznać 
należy nasilające się wewnątrzkrajowe przepływy ludności kierujące się zazwyczaj 
z peryferii do szybciej rozwijających się centrów, a prowadzące w wymiarze lokal-
nym i regionalnym do skutków analogicznych jak w przypadku migracji między-
państwowych. Za czwarty wzgląd uznać należy silne i jak się wydaje – rozwijające 
się związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy migracjami a większością kluczowych 
sfer życia społeczno-gospodarczego: edukacją, kulturą, gospodarką, życiem reli-
gijnym, polityką społeczną itd. Uznano, że dyskusja na temat migracji może stać 
się zasadna w ramach Seminarium Śląskiego wśród szerokiego grona uczestników 
zainteresowanych od lat tematyką Śląska, stanowiącego od dziesiątek lat obszar 
szczególnie nasilonej migracji. Zakładano również, że dyskusja może być szczegól-
nie interesująca, a zarazem owocna ze względu na to, że uczestnicy Seminarium, 
pochodzący tradycyjnie z Polski i Niemiec, reprezentują państwa zmagające się ze 
skutkami obu głównych form migracji (w przypadku Niemiec – z imigracją, w przy-
padku Polski – z emigracją), dotknięte deficytami ludnościowymi, a jednocześnie 
różniące się zasadniczo w podejściu do kwestii imigracji i uchodźstwa.

Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie odbytym Seminarium, wyrażające 
się m.in. kilkusetosobowym gronem uczestników oraz kilkudziesięcioosobową 
grupą prelegentów, trudno uznać niniejsze – w zamiarze szczupłe – opracowanie 
za jego pełne czy nawet reprezentatywne pokłosie. Szerokie spektrum zagadnień 
podejmowanych przez uczestników Seminarium Śląskiego sprawiło, że trudno było 
dokonać wyboru tematów przeznaczonych do opracowania przez autorów jako 



10

rozdziałów niniejszej monografii. Ostatecznie, kierując się chęcią zaprezentowania 
możliwie szerokiej mozaiki realizowanych w trakcie Seminarium Śląskiego tematów, 
zdecydowano się na dziewięć rozdziałów prezentujących zarówno problematykę 
migracji europejskich, jak i migracji szczególnie istotnych dla Polski i Niemiec. 

Pierwszy z rozdziałów stanowi poniekąd wprowadzenie merytoryczne do te-
matyki migracji europejskich. Jego autor, Marek Okólski, kreśląc obraz migracji 
europejskich z przeszłości, a następnie mających miejsce współcześnie oraz ocze-
kujących Europę w przyszłości, prezentuje rozległe tło do kolejnych rozdziałów, 
mających charakter bardziej szczegółowy.

Trzon opracowania stanowią rozdziały prezentujące różne aspekty migracji 
mających miejsce (choć również perspektywicznych) na „poniemieckim” obsza-
rze Polski, zwłaszcza zaś na obszarze Śląska, stanowiącym obszar szczególnego 
zainteresowania uczestników Seminariów. 

Dwa pierwsze z tych rozdziałów, autorstwa Gerharda Schillera oraz Romualda 
Jończego, są w dużej mierze komplementarne i zawierają streszczenie tematyki mi-
gracji dokonujących się na obszarze Śląska. Gerhard Schiller dokonuje prezentacji 
wiedzy historycznej dotyczącej ruchów ludnościowych na Śląsku od pierwszych 
zachowanych źródeł historycznych dotyczących tego obszaru, zaś Romuald Jończy 
opisuje najnowsze procesy migracyjne i ich skutki na Śląsku Opolskim – obszarze 
cechującym się najintensywniejszymi ruchami migracyjnymi w powojennej Polsce.

Również następne dwa rozdziały dotyczą migracji śląskich. Rozdział autor-
stwa Justyny Kijonki prezentuje wyniki badań przeprowadzone wśród wysiedleń-
ców z Górnego Śląska zamieszkałych w Niemczech, zaś rozdział, którego autorką 
jest Iwona Sobieraj, dotyczy ich następców – ludności przesiedlonej z Kresów 
Wschodnich RP na Śląsk, skupiając się na interesującej kwestii rozwoju ich (oraz 
ich potomków) identyfikacji z nowym obszarem zamieszkania. Tematyce migracji 
w kontekście integracji oraz identyfikacji poświęcony jest również tekst Magdaleny 
Lemańczyk, dotyczący innego obszaru – bardzo interesującego w zakresie zmian 
ludnościowych „poniemieckiego” Pomorza Gdańskiego.

 W kontekście postępującej depopulacji Polski oraz w dobie dyskusji na temat 
potencjalnej imigracji za ważny przyczynek uznać należy kolejny rozdział, autor-
stwa Marii Zielińskiej. Zaprezentowano w nim wyniki badań przeprowadzonych 
na północno-zachodnich krańcach Śląska – w województwie lubuskim, dotyczące 
postaw ludności wobec kwestii imigracji i napływu obcych. Przedstawione dane 
dowodzą, że społeczność lubuska, sama stanowiąca zbiorowość powojennych 
migrantów, cechuje się istotnie większą akceptacją dla napływu imigrantów oraz 
tolerancją dla wpływów innych kultur.

Realia najnowszych procesów imigracji i integracji dotyczące imigrantów 
i uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej opisuje przedostatni rozdział, 
którego autorkami są Bernadette Jonda i Julia Weigert. Rozdział ten jest szcze-
gólnie interesujący, także dla polskiego czytelnika, ze względu na to, że porusza 
problemy integracji imigrantów i uchodźców na obszarze wschodnich Niemiec, 
a więc w społeczności funkcjonującej do końca lat osiemdziesiątych w podobnej 
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jak ówcześni Polacy rzeczywistości społeczno-gospodarczej i kulturowej, mającej, 
jak się zdaje, istotny wpływ na (nie)akceptację polityki otwarcia i integracji. 

Monografię zamyka rozdział autorstwa Doroty Praszałowicz, poświęcony mi-
gracjom menonitów. Rozdział ten z jednej strony reprezentuje część Seminarium 
poświęconą migracjom związków wyznaniowych, z drugiej jednak – i to współ-
cześnie uznać można za aspekt ważniejszy – dotyczy migracji konserwatywnych, 
czyli takich, które dokonują się w celu zachowania (a nie zmiany) dotychczasowego 
sposobu życia. Niewykluczone, że w dobie dynamicznie dokonujących się w Europie 
zmian związanych głównie z napływem cudzoziemców, ale również z pogłębiają-
cymi się zróżnicowaniami kulturowymi wewnątrz społeczności europejskiej rola 
migracji konserwatywnych się zwiększy i sami Europejczycy skłonni będą częściej 
skłaniać się do wyjazdu w celu zachowania, a nie zmiany dotychczasowych war-
tości i sposobu życia…

prof. dr hab. Romuald Jończy
Przewodniczący Rady Naukowej  

XXI Seminarium Śląskiego
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Marek Okólski

Migracje europejskie  
wczoraj i dziś1

Europa jako kontynent stała się w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat ważnym 
światowym obszarem imigracji. 

Tomáš Sobotka (2009) oszacował, że w ciągu półwiecza 1960–2009 27 
krajów Unii Europejskiej2 odnotowało łączny przyrost zaludnienia na skutek mi-
gracji zagranicznych (netto) w wysokości blisko 26 milionów osób, z czego 57% 
w ostatniej dekadzie tych lat3. Zgodnie z oceną Komisji Europejskiej, około roku 
2010 co trzeci mieszkaniec UE miał bardziej lub mniej bezpośrednie doświadczenia 
migracyjne (Eurostat 2011)4. Ten sam urząd szacuje, że na początku 2015 r. na 
pół miliarda osób rezydujących w UE, 52 mln (ponad 10%) stanowili urodzeni 
za granicą, a 34 mln (niemal 7%) było (nadal) cudzoziemcami (Eurostat 2016). 
W wyniku różnorodnych i zmiennych procesów odbywających się w ostatnich 
kilkudziesięciu latach obecna konfiguracja form i kierunków migracyjnych jest 
nader złożona. 

W okresie po zakończeniu II wojny światowej migracje europejskie odbywały 
się pod znakiem wielkich wydarzeń politycznych. Najważniejszym bez wątpienia, 
rzutującym na procesy migracyjne aż do 1990 r., był podział kontynentu na dwa 
nieprzyjazne bloki polityczne państw – „zachodni” i „wschodni” – rozdzielone 
symboliczną „żelazną kurtyną”. Przy tym blok zachodni składał się z dwóch części, 
różniących się pod względem prawidłowości procesów migracyjnych: zachodniej 
(a ściślej: północno-zachodniej) i południowej. Wystąpiło kilka wyraźnie odrębnych 
faz tego zjawiska. 

1 Rozdział niniejszy został oparty na artykule Autora zawartym w „Studiach Polonijnych – Przeglądzie 
Polonijnym” z.1.(163)/2017 ss.5-28.

2 Bez Chorwacji, która wstąpiła do UE w 2013 r.
3 Wg tej samej oceny, w latach 1985–2009 przyrost migracyjny (netto) wyniósł 22,4 mln i stanowił 

66% przyrostu rzeczywistego ludności na obszarze UE wg stanu w 2009 r.
4 I tak ponad 20 mln było obywatelami krajów trzecich, 50 mln miało wprawdzie obywatelstwo kraju 

EU, ale urodziło się za granicą, natomiast 25 mln, choć urodziło się w kraju należącym do UE, 
miało rodziców lub dziadków urodzonych w innym kraju; wreszcie dodatkowe 55 mln w przeszłości 
przebywało długotrwale za granicą w związku z pracą zawodową lub studiami (Eurostat 2011: 78).
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Pierwsza z nich, która w zasadzie zakończyła się w 1948 r., obejmowała głów-
nie przemieszczenia (często – przesiedlenia) ludności, którą wydarzenia wojenne 
rzuciły poza własny kraj lub która znalazła się w obcym kraju na skutek ustalenia 
nowych granic państwowych. Część tych wędrówek nosiła znamiona czystek et-
nicznych. W największym stopniu dotyczyło to Niemiec, Ukrainy i państw Europy 
Środkowo-Wschodniej (Fassmann, Münz 1995). W obliczu trudnych warunków 
życia spowodowanych zniszczeniami gospodarek, nasiliło się wówczas (znacznie 
osłabione w okresie międzywojennym) wychodźstwo transoceaniczne.

Druga faza wiązała się powojenną odbudową. Trwała do wybuchu „kryzysu 
naftowego” w 1973 r. Przebiegała odmiennie na trzech obszarach kontynentu. 
W ZSRR i jego krajach satelickich rekonstrukcja gospodarki odbywała się w spo-
sób autarkiczny. Mobilizacja siły roboczej i zasilanie rozwijających się sektorów 
w potrzebny czynnik ludzki były możliwe dzięki wielkim transferom wewnętrznym 
z rolnictwa i obszarów wiejskich do budownictwa oraz przemysłu wydobywczego 
i ciężkiego, rozwijających się w dużych aglomeracjach miejskich. Pozostała część 
Europy (z nielicznymi wyjątkami) stała się beneficjentem amerykańskiej pomocy 
gospodarczej w ramach tzw. Planu Marshalla. Wsparcie to przyczyniło się do 
znacznego ożywienia gospodarczego i nagłego wzrostu popytu na siłę roboczą. 
Podczas gdy kraje Południa (np. Włochy) dysponowały wówczas dużymi wewnętrz-
nymi nadwyżkami zasobów pracy, głównie na obszarach wiejskich, zachód i północ 
kontynentu były ich pozbawione. Deficyt pracowników w tych częściach kontynentu 
miał kilka źródeł (w tym wojenne straty biologiczne oraz słabnący dopływ młodych 
roczników urodzonych w latach 1930., w okresie malejącej płodności) i okazał się 
dotkliwy. Aby mu sprostać, sięgnięto po import cudzoziemskiej siły roboczej za 
pomocą działań werbunkowych (Collinson 1995, Bonifazi 2008).

Rozpoczął się znamienny proces zmiany salda migracji zagranicznych, dopeł-
niający zjawisko, które może być nazywane europejskim przejściem migracyjnym. 
Przejście to polega na zmianie powszechnego w przeszłości w Europie ujemnego 
salda na dodatnie5.

Interesującą cechą owego masowego w zachodniej części Europy aktywnego 
zasysania pracowników z innych krajów była towarzysząca mu od początku stra-
tegia tymczasowości lub wyjątkowości, wykluczająca wizję tego czy innego kraju 
europejskiego jako obszaru imigracji (Penninx 2016). Wyjątkowość polegała na 
tworzeniu rozwiązań prawnych lub specjalnych programów ułatwiających napływ 
z zagranicy „pobratymców etnicznych” czy „repatriantów” lub „współobywateli” 
(np. w ówczesnym NRF kategorie Übersiedler oraz Aussiedler, we Francji Pied-
-Noir czy w Holandii Overzeese Rijksgenoten). Tymczasowość przejawiała się na-
tomiast w traktowaniu cudzoziemców, którym nie przysługiwał status wyjątkowy 
jako pracowników-gości, osób przybywających bez członków rodziny, wyłącznie 
w celu podjęcia krótkoterminowej pracy. Odżegnywanie się od możliwości stania 

5 Z kolei owo przejście migracyjne jest centralną częścią europejskiego cyklu migracyjnego (Okólski 
2011).
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się obszarem imigracyjnym w sensie przyjmowania osiedlających się na nim 
obcokrajowców stało się trwałą cechą polityki migracyjnej państw europejskich, 
a ostatnio również Unii Europejskiej jako całości. Jest tak, mimo że w pierwszej 
dekadzie XXI wieku UE przyciągała już więcej imigrantów niż najważniejszy świa-
towy biegun migracyjny, czyli USA6.

Nadwyżki siły roboczej w krajach Południa częściowo przemieszczały się 
do rodzimych centrów przemysłowych, jednak w większości – za granicę (Livi 
Baci 1972). Były kontynuowane tradycyjne kanały migracyjne, gdzie rolę obsza-
rów docelowych pełniły kraje obu Ameryk. Jednak w coraz większym stopniu 
poszukujący pracy migranci kierowali się ku pobliskim rynkom położonym „na 
północy”. W latach 60. do migrujących do krajów Europy Zachodniej i Północnej 
z Włoch, Hiszpanii, Portugalii i Grecji dołączyli Jugosłowianie, obywatele jedynego 
państwa komunistycznego, które zezwoliło na taki transfer siły roboczej. Narodo-
wa kompozycja imigranckich pracowników była różna w różnych krajach. Kraje 
posiadające kolonie (Holandia, Francja czy Wielka Brytania) z nich importowały 
znaczną część potrzebnych pracowników, Europejczykami z Południa jedynie uzu-
pełniając niedobory na rynku pracy. Inne kraje (np. Austria, Niemcy, Szwajcaria 
czy Szwecja) czerpały głównie z krajów południowoeuropejskich, choć z upływem 
czasu w coraz większym stopniu – również pozaeuropejskich. Ze względu na skalę 
przepływów ludzi, a przede wszystkim specyfikę kontekstu tego zjawiska, warto 
tu zwrócić uwagę na przypadek migracji z Turcji do ówczesnej NRF. Werbunek 
pracowników tureckich stał się bowiem w owym czasie nie tylko głównym źró-
dłem cudzoziemskiej siły roboczej w Niemczech, ale też zapoczątkował trwałą ich 
migrację do innych krajów europejskich, np. Austrii i Belgii.

Napływ imigrantów wywołany wzmożonym popytem na pracę, zwłaszcza nisko 
wykwalifikowaną, oraz wsparty efektywnymi instytucjami rynku pracy (głównie 
sieciami agencji werbunkowych) miał trwałe i dalekosiężne skutki migracyjne dla 
całej Europy, przejawiające się nawet później, w zupełnie zmienionych warunkach 
politycznych i ekonomicznych. Pisząc o nich w jednej z wcześniejszych prac (Okólski 
1999) użyłem analogii do efektów otwarcia mitycznej puszki Pandory. Zaś znany 
pisarz szwajcarski Max Frisch celnie zauważył ogólne zaskoczenie: choć potrze-
bowano wówczas jedynie siły roboczej, to przybyli ludzie.

Od 1974 roku na Zachodzie, ze względu m.in. na znaczny spadek popytu 
na nisko wykwalifikowaną siłę roboczą, nie praktykowano aktywnej rekrutacji 
pracowników zagranicznych, a w niektórych krajach wręcz zabroniono jej. Pod-
jęto próby skłonienia zwerbowanych poprzednio pracowników do powrotu do 
krajów ich pochodzenia. Z miernym jednak skutkiem. W przeszłości wielu z nich 
kilkakrotnie przedłużano tymczasowe kontrakty, niektórzy zdążyli założyć rodziny 
w miejscach ich zatrudnienia, inni zaś po prostu nie mieli do czego wracać. Kra-
je Zachodu zostały wręcz zmuszone do pogodzenia się z trwałością ich pobytu, 
a także z dążeniem migrantów do ściągnięcia do siebie bliskich osób lub założenia 

6 W latach 2000–2009 corocznie 1,5–2 mln netto, wobec ok. 1 mln w USA (Sobotka 2009).
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rodziny w nowym kraju. Do połowy lat 80. trwał – uregulowany bardziej lub mniej 
formalnie – proces łączenia rodzin dawnych „pracowników-gości”. Wywołał on 
ogromną, wielomilionową falę imigracji, głównie z krajów pozaeuropejskich. Nie 
naruszyło to jednak – niewypowiedzianej, lecz w oczywisty sposób funkcjonują-
cej – europejskiej doktryny negującej stanie się przez kraj kontynentu obszarem 
imigracyjnym. Przeciwnie, w wielu krajach podjęto kroki w celu zahamowania 
dalszego napływu ludzi spoza Europy przez ograniczenie możliwości napływu 
członków rodzin migrantów.

W okresie od środka lat 70. XX wieku doszło do zataczających szeroki krąg 
zmian w innych częściach kontynentu, zwłaszcza na Południu. Hiszpania, Grecja 
i Portugalia dołączyły do Włoch (jedynego kraju Południa wśród założycieli EWG) 
w procesie integracji ekonomicznej z Europą Zachodnią i Północną; doznały również 
głębokiej przemiany politycznej, zbliżającej ich ustrój do zachodniej liberalnej de-
mokracji. Pod wpływem trwałej dobrej koniunktury gospodarczej stopniowo zaczął 
się w nich ujawniać, znany wcześniej na Zachodzie, niedobór pracowników. Sygnały 
z rynku pracy tych krajów były na tyle czytelne, że nawet bez wsparcia instytucji 
werbunkowych uruchomiły napływ cudzoziemskiej siły roboczej, początkowo spoza 
Europy, a następnie w rosnącym stopniu z Europy Wschodniej. 

Z kolei w krajach wschodniej części kontynentu pojawiła się skłonność do 
większego otwarcia na zewnątrz, przejawiająca się m.in. w dążeniu do współpra-
cy gospodarczej z Zachodem. Jej znaczącym wyrazem było przystąpienie państw 
komunistycznych do budowy ogólnoeuropejskiego systemu bezpieczeństwa, któ-
rego kulminacją stała się w roku 1974 Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie. Przyjęty na niej akt końcowy w jednym z czterech „koszyków”, na jakie 
został podzielony, określał ramy współdziałania w kwestiach humanitarnych obej-
mujących sytuację mniejszości narodowych, jak również kontakty międzyludzkie, 
informację, współpracę i wymianę w dziedzinie kultury oraz edukacji. W następ-
stwie, w niektórych z tych krajów, przede wszystkim w Polsce, nastąpiła liberali-
zacja wielu sfer życia społecznego, obejmująca również transgraniczną mobilność 
ludności. W tym okresie pojawiły się wewnątrzregionalne przepływy pracowników, 
a także dopuszczono do ograniczonej i przybierającej nieraz zawoalowane formy7 
migracji „na Zachód”.

Zablokowanie dalszej „legalnej” imigracji do zachodniej i północnej Europy 
nie zatrzymało migracji na kontynencie. Od końca lat 80. datuje się bowiem kolej-
na – czwarta już – faza powojennych migracji, tym razem związana z nasileniem 
napływu osób ubiegających się o opiekę humanitarną, w tym status uchodźcy, 
regulowany przez międzynarodową konwencję genewską z 1951 r. Aż do połowy 
tej dekady roczna liczba azylantów była rzędu kilkunastu–kilkudziesięciu tysięcy, 
tymczasem w 1992 r. wyraźnie przekroczyła pułap pół miliona. 

7 Na przykład „łączenie rodzin” lub „repatriacja”, ale także zorganizowane i kontrolowane przez władze 
wycieczki turystyczne, podczas których „turyści” nawiązywali kontakty handlowe lub stosunki pracy 
owocujące przyszłą nieformalną migracją.
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Zwiększona fala uchodźcza (w głównej mierze obejmująca tzw. fałszywych 
uchodźców) stała się w dużym stopniu skutkiem upadku systemu komunistycz-
nego i komunistycznych państw federacyjnych oraz zawirowań politycznych na 
północnych i wschodnich obrzeżach Europy, ale również – zamknięcia popularnych 
i łatwo dostępnych wcześniej dróg i form imigracji. Głównym obszarem docelowym 
tego napływu nie stały się bynajmniej najbliższe kraje mogące zapewnić wsparcie 
potrzebującym pomocy, ale te, w których gospodarki były najbardziej zaawanso-
wane i dynamiczne, a rynki pracy najbardziej chłonne. 

Gdy na początku lat 90. wiele krajów europejskich zaostrzyło zasady przyj-
mowania azylantów i udzielania tym osobom ochrony, rozkwitła plaga migracji 
nielegalnej, polegającej na przerzucie ludzi przez granice państw, wspomaganym 
przez wyspecjalizowane międzynarodowe siatki przestępcze (Salt 2000). Presja 
migracyjna ze strony ludności obszarów pochodzenia stworzona przez rozbudzo-
ne oczekiwania, w czym wielką rolę odegrały sieci migracyjne i swoista kultura 
migrowania zaszczepiona przez wcześniejsze kohorty migranckie, okazała się nie 
do stłumienia. Dodatkowym czynnikiem napędzającym migracje nielegalne było 
z jednej strony swoiste przyzwolenie dla tego typu napływu w krajach Południa 
(wzmacniane przez powtarzane co kilka lat w tych krajach „regularyzacje” niele-
galnych imigrantów), a z drugiej – osłabienie kontroli na wschodnich granicach 
kontynentu związane z upadkiem reżimów komunistycznych.

Opisane tu procesy spowodowały wiele zmian na mapie europejskich mi-
gracji. Od końca lat 40. do początków lat 70. XX wieku przejawiała się na niej 
dominacja napływu, w dużej mierze o charakterze czasowym, do Europy Zachodniej 
i Północnej, w którym prym wiedli mieszkańcy południa kontynentu oraz dawnych 
kolonii. W zachodnich Niemczech dodatkowo ważną w tym rolę odgrywali rdzenni 
Niemcy mieszkający za granicą oraz migranci tureccy. Z kolei południe Europy było 
obszarem intensywnego odpływu, początkowo głównie „za Ocean” (z wyjątkiem 
Jugosławii), a z biegiem czasu, w coraz większym stopniu, do części zachodniej 
i północnej Europy (Livi-Baci 1972). Udział krajów Europy Wschodniej w tych 
migracjach był znikomy. Następnie, do przełomu lat 80. i 90. w zachodniej części 
kontynentu z coraz większą siłą zaznaczała się imigracja o charakterze osiedleń-
czym spoza Europy. Obszarem silnego napływu z zagranicy stały również Włochy, 
Hiszpania, Portugalia i Grecja; chociaż w każdym z tych krajów ukształtowały się 
odmienne kanały migracyjne, ogólną prawidłowością były powroty emigrantów 
oraz rosnące znaczenie migracji z krajów pozaeuropejskich i Europy Wschodniej 
(King 2000, Peixoto i współautorzy 2011). Z kolei te ostatnie kraje stawały się 
w coraz większym stopniu dostarczycielami migrantów, i to zarówno dla Południa 
jak i Zachodu oraz Północy (Okólski 2004). 

Jednym z ważniejszych zjawisk natury politycznej oddziałującym na procesy 
migracyjne w Europie stała się integracja państw w jeden organizm o charakterze 
wspólnotowym. Szczególne znaczenie miało w 1993 r., wraz z powołaniem Unii 
Europejskiej, utworzenie obywatelstwa europejskiego i zapewnienie wszystkim 
obywatelom nieograniczonej swobody podróżowania na całym obszarze Unii i tym 
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samym przekształcenie migracji obywateli 15 państw członkowskich na tym obsza-
rze w migracje de facto wewnętrzne. Wiodło do tego szereg rozłożonych w czasie 
decyzji politycznych. 

Szeroko zakrojona integracja europejska stała się głównym źródłem piątej, 
ostatniej z wymienionych wcześniej faz powojennych migracji. Jej istotą jest ro-
snące znaczenie wewnątrzeuropejskich przepływów migracyjnych. 

Jak już zostało wskazane, tradycyjnemu pojmowaniu polityki migracyjnej w za-
chodniej części Europy przyświeca negacja zjawiska przekształcenia się przez nią 
w obszar imigracji. Taki punkt widzenia został przejęty przez UE i jest obecny w jej 
strategii do dziś. Idea „Twierdzy Europa”, jak określają politykę migracyjną państw 
UE jej krytycy, uznawała wprawdzie potrzebę zwiększonej mobilności zasobów 
pracy8 i fakt wewnątrzwspólnotowych niedopasowań strukturalnych (akcentowane 
m.in. w strategii lizbońskiej z 2000 r.), w tym niezaspokojonego popytu na pracę, 
lecz zarazem zmierzała do realizacji tego poprzez przepływy siły roboczej wewnątrz 
wspólnoty, głównie ze Wschodu na Zachód. Przesłanką jej urzeczywistnienia sta-
ło się stworzenie wielkiego wewnątrzunijnego rynku pracy po akcesji do UE 11 
krajów Europy Środkowo-Wschodniej (najpierw, w 2004 r., ośmiu, potem w 2007 
dwóch i wreszcie w 2013 ostatniego z nich) oraz zintegrowanie ich rynków pracy 
z rynkami krajów „starej UE”. W rezultacie Unia Europejska jest obecnie wielkim 
obszarem, na którym występuje pełna swoboda przemieszczania się ludzi (swo-
ich obywateli i „zasiedziałych” obywateli państw trzecich9), obejmującym – warto 
przypomnieć – pół miliarda mieszkańców. Ich przemieszczenia na tym obszarze 
mają w gruncie rzeczy charakter migracji wewnętrznych. Ten czynnik odegrał 
szczególną rolę w okresie kryzysu, jaki dotknął gospodarki wysoko rozwinięte po 
2007r., gdy pracownicy-migranci z krajów członkowskich UE znaleźli się w rela-
tywnie uprzywilejowanej pozycji na ich rynkach pracy (Eurofound 2014). 

Z drugiej strony, pomimo restrykcyjnej polityki wspólnotowej wobec napływu 
osób z krajów trzecich, na obszarze UE występuje szereg tylnych drzwi lub furtek, 
którymi najzupełniej legalnie przedostają się nań migranci spoza Unii (OECD and EU 
2016). Wymienię siedem z nich, przy czym pięć pierwszych jest podporządkowanych 
głównie partykularnym interesom ekonomicznym. Po pierwsze – są to preferencje 
lub szczególne uprawnienia dla naukowców lub specjalistów (Directive 2005/71/
EC oraz Directive 2009/50/EC); po drugie – ułatwienia dla przyjazdu stażystów 
i wolontariuszy oraz zachęty do podejmowania lub kontynuowania studiów (np. 
Directive 2004/114/EC); po trzecie – udogodnienia (lub „kwoty”) dla migrantów 
sezonowych lub cyrkulujących (np. Directive 2014/36/EC); po czwarte – dopusz-

8 Obszar UE nadal bowiem charakteryzuje się względnie niską mobilnością ludności. Na przykład 
w 2010 r. udział osób, które wzięły udział w wewnątrzunijnych migracjach między krajami UE-27, 
w całej populacji tego obszaru wyniósł 0,3%, a w migracjach międzyregionalnych (NUTS 1) wewnątrz 
krajów tego obszaru – 1,0%, podczas gdy analogiczny udział migracji w USA – 2,4% (między stanami 
tego kraju) albo 1,2% (między 4 głównymi regionami), w Kanadzie – 1,0% (między prowincjami) 
i w Australii – 1,5% (między stanami tego kraju) (Eurofound 2014).

9 Ta „zasiedziałość” oznacza w zasadzie legalne zamieszkiwanie na terenie UE przez co najmniej 5 lat.
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czalność (lub ułatwienia) napływu na podstawie specjalnych regionalnych poro-
zumień „sąsiedzkich” (np. w ramach Partnerstwa Wschodniego lub Partnerstwa 
Eurośródziemnomorskiego); po piąte – łagodne procedury wobec „transferów 
wewnątrzkorporacyjnych” (np. Directive 2014/66/EC); po szóste – prawo cudzo-
ziemców legalnie rezydujących w jednym z krajów UE do sprowadzenia do tego 
kraju członków najbliższej rodziny (Directive 2003/86/EC); po siódme – realizacja 
zobowiązań moralnych w ramach udzielania pomocy humanitarnej (polityka azy-
lowa UE). 

Wymienione tu rozwiązania instytucjonalne dopuszczające lub promujące na-
pływ do UE obywateli państw trzecich miewają skutki wykraczające daleko poza 
intencje tych instrumentów. Dobitny przykład stanowi polityka azylowa UE10, która 
w dużym stopniu odpowiada za tzw. kryzys migracyjny, jaki wystąpił w 2015 r. 

W każdym razie udokumentowany (legalny) napływ cudzoziemców spoza UE 
jest bardzo silny. Według statystyki Eurostat, w 2013 r. w krajach UE wydano 
ponad 2,3 mln pozwoleń na zamieszkanie (residence permits) dla obywateli państw 
trzecich, z tego 28% ze względu na łączenie rodzin, 23% w związku z podjęciem 
pracy, 20% z powodu odbywania studiów lub staży i 29% z innych względów 
(EC 2015). W okresie 2009–2013 liczba tych pozwoleń praktycznie nie uległa 
zmianie, pomimo pewnego spadku imigracji11 obywateli tych państw12. Wspo-
mniane wyjątki generują zatem znaczne napływy ludności z wielu tzw. państw 
trzecich, praktycznie z całego globu13. Są ponadto zalążkami sieci i łańcuchów 
migracyjnych pobudzających migracje nielegalne. Można zatem twierdzić, iż 
odstępstwa od ogólnej zasady czynią ideę „Twierdzy Europa” wysoce niefunk-
cjonalną i de facto iluzoryczną

W świetle zaprezentowanej wyżej analizy nie stanowi zaskoczenia, że dzisiej-
sza mapa migracji europejskich składa się z kilku podstawowych, różniących się 
istotnie „segmentów”, z jednej strony uformowanych – chociaż w różnym stopniu 
– pod wpływem opisanych wyżej wydarzeń natury politycznej, a z drugiej – od-
zwierciedlających specyficzne dla różnych krajów (i uwzględniające ich partykularne 
interesy), a przy tym „inercyjne” tradycje migrowania. 

10 Prace nad wspólną polityką azylową UE rozpoczęła w 1999 r., a ich kulminacją było przyjęcie 
w 2004 r. przez rządy krajów członkowskich programu haskiego, w którym została sformułowana 
idea wspólnego europejskiego systemu azylowego (CEAS) oraz ogłoszenie w 2008 r. przez Komisję 
Europejską „planu polityki azylowej”). Z wolna uzgadniano kolejne dyrektywy (2011/95/EU, 2013/32/
EU i 2013/33/EU) oraz inne regulacje (np. „Dublin 2” i „Dublin 3”), nadające temu planowi moc 
wykonawczą, jednak ten proces daleki jest od finału (Eurostat 2016b).

11 Rejestrowanej na podstawie wspomnianego jednolitego kryterium.
12 W latach 2010–2013 liczba imigrantów z państwa trzecich zmniejszyła się o 83 tys. (do poziomu 

1372,8 tys.), a dodatnie saldo migracji z tych państw – o 209 tys. (do poziomu 539,1 tys.) (EC 
2015).

13 W 2012 r. w czołowej dziesiątce krajów pochodzenia tych migrantów na czołowych pozycjach znalazły 
się najludniejsze kraje świata – Chiny i Indie, a ponadto kolejny kraj azjatycki (Pakistan), dwa kraje 
europejskie (Rosja i Ukraina), reprezentant Maghrebu (Maroko), jeden z krajów Afryki subsaharyjskiej 
(Nigeria), reprezentanci obu Ameryk (USA i Brazylia) oraz Australia (EC 2015).
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W celu pokazania tej różnorodności posłużę się tu wynikami własnej analizy 
opartej na danych z okresu 2000–201014, zgromadzonych przez OECD w ramach 
sieci SOPEMI (OECD 2013). Analiza dotyczy 23 krajów z grona członków Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG, tj. UE plus Islandia, Liechtenstein i Nor-
wegia) wraz ze Szwajcarią, dla których były dostępne dane o strukturze napływu 
wg kraju pochodzenia. Oto konkluzje.

Po pierwsze, niemal we wszystkich krajach utrzymała się przewaga napływu 
nad odpływem. Sytuacja taka miała miejsce, mimo że wiele krajów przechodziło 
w tym okresie trudności gospodarcze i doświadczyło wzrostu bezrobocia.

Po drugie, w większości krajów przewagę (na ogół wyraźną) wśród osób na-
pływających mieli obywatele krajów UE. Znamienny wyjątek od tej reguły stanowiła 
Francja; wśród 10 czołowych krajów pochodzenia imigrantów nie znalazł się tam 
ani jeden spośród członków Unii, co więcej, wszystkie były „mniej rozwiniętymi” 
krajami pozaeuropejskimi.

Po trzecie, w większości krajów występowało silne rozproszenie krajów pocho-
dzenia imigrantów. Poza trzema krajami Europy Środkowo-Wschodniej15, w żadnym 
kraju udział najważniejszego kraju pochodzenia nie przekraczał 25%, a w większo-
ści nie przekraczał 20%. W krajach imigracji netto udział pięciu czołowych krajów 
pochodzenia nie przekraczał 50%16; najczęściej wahał się w przedziale 30–45%. 

Po czwarte, niezaprzeczalnie dużą rolę w napływie odgrywali nadal migranci 
spoza Europy. W grupie 23 krajów EOG, dla których były dostępne odpowiednie 
dane, wśród 10 najważniejszych krajów pochodzenia imigrantów znalazły się 34 
kraje pozaeuropejskie, w tym trzy wysoko rozwinięte: USA (w 10 krajach) i Austra-
lia oraz Kanada (w obu przypadkach tylko w jednym kraju.) Spośród tych krajów 
najczęściej w czołowej dziesiątce pojawiały się (obok USA): Chiny (w 14 krajach), 
Turcja (w 11 krajach), Indie (w 7 krajach), Maroko (w 4 krajach) oraz Brazylia, Fili-
piny, Korea, Pakistan, Somalia i Wietnam (w 3 krajach). Spośród owych 34 krajów 
imigranci z aż 21 krajów Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji odgrywali istotną rolę17 
w napływie do zaledwie jednego kraju europejskiego. Przemawia to za występo-
waniem specyficznych, krajowych kanałów migracyjnych, pomimo intensywnych 
prób w UE ujednolicenia reguł dostępu obywateli krajów trzecich.

Wreszcie po piąte, w rozważanej grupie można wyodrębnić cztery podsta-
wowe rodzaje kanałów migracyjnych: (1) wewnątrzunijne ze wschodu na zachód 
albo – ściślej – z „nowych” krajów unijnych (UE10+2+1) do „starych” krajów 
(UE15, wraz z Islandią, Norwegią i Szwajcarią); (2) wewnątrzunijne sąsiedzkie; (3) 
europejskie pozaunijne; (4) pozaeuropejskie. Warto dodać, że kanał „europejski 

14 Gdy mowa o danych ilościowych z lat 2000–2010, w każdym przypadku oznaczają one średnią roczną 
z tego okresu. 

15 Chodzi o Rumunię, Słowenię i Węgry, kraje o stosunkowo niewielkim napływie z zagranicy. W pierw-
szym z nich 37% imigrantów stanowili obywatele Mołdowy, w drugim 39% – obywatele Bośni 
i Hercegowiny, a w trzecim 35% – obywatele Rumunii.

16 Istotnym wyjątkiem był Luksemburg (62%), mniej znaczącym zaś – Szwajcaria (51%).
17 Tak określam miejsce w pierwszej dziesiątce krajów pochodzenia.
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pozaunijny” ma dwie specyficzne odmiany: pierwsza obejmuje migracje do krajów 
„starej Unii”, a druga – do „nowej Unii”. Cechą charakterystyczną tej „geografii 
migracji” jest to, że w poszczególnych krajach docelowych dominuje jeden z tych 
rodzajów, rzadziej współwystępują dwa lub trzy z nich.

Podstawowym segmentem zasygnalizowanej już mozaiki najnowszych mi-
gracji europejskich stały się oba „kanały” wewnątrzunijne18. Co się tyczy pierw-
szego z nich, to dobrej ilustracji dostarcza przypadek RFN, kraju o największym 
europejskim rynku pracy, gdzie w latach 2004–2011 udział migrantów z kra-
jów członkowskich UE wśród wszystkich migrantów wzrósł z połowy do blisko 
dwóch trzecich (Penninx 2016). Znamienne, że gdy w okresie kryzysu w latach 
2008–2012 zatrudnienie rodzimej siły roboczej w krajach UE-27 zmniejszyło się 
o 5,8 mln (o 2,5%), a obywateli krajów trzecich (spoza UE) – o 272 tys. (o 3%), 
to zatrudnienie obywateli UE innych niż pracownicy rodzimi wzrosło o 828 tys. 
(o 14%) (Eurofound 2014).

W latach 2004–2014 liczba osób pochodzących z krajów, które wstąpiły do 
UE w 2004 i 2011 r., a rezydujących w krajach UE 15, wzrosła sześciokrotnie 
(w latach 2000–2014 – ponad dziesięciokrotnie). W każdym z krajów „starej Unii” 
ten przyrost był co najmniej dwukrotny, na ogół jednak znacznie silniejszy, przy 
czym w Wielkiej Brytanii wyniósł 1363%, w Danii 965%, w Belgii 687%, w Ho-
landii 686%, w Luksemburgu 554%, we Włoszech 468%, a w Niemczech 301% 
(Fihel i współautorzy 2015). Największy udział w tym wzroście mieli obywatele 
dwóch krajów „nowej Unii”: Rumunii i Polski; na początku 2012 r. blisko 2,5 
mln obywateli pierwszego z tych krajów oraz niespełna 1,8 mln drugiego z nich 
zamieszkiwało w innych krajach UE (EU 2013)19.

Jak wskazałem wyżej, mobilność wewnątrz UE jest dwojakiego rodzaju: obok 
przepływu ludności z „nowych” do „starych” państw Unii, czyli ze wschodu na 
zachód, ma charakter sąsiedzki, rzec by można – tradycyjny. Ten rodzaj kanałów 
migracyjnych można zaobserwować w większości krajów EU 15. Gdyby ocenę tego 
zjawiska oprzeć na rankingu czołowych pięciu krajów pochodzenia imigrantów w 34 
krajach EOG w latach 2000–2010, to ów sąsiedzki charakter byłby wyraźnie zauważalny 
w Luksemburgu (Francja, Belgia, Niemcy), Finlandii (Rosja, Szwecja, Estonia), Austrii 
(Niemcy, Węgry), Belgii (Francja, Holandia), Szwecji (Dania, Finlandia), Niemczech 
(Polska), Holandii (Niemcy), Portugalii (Hiszpania) i Danii (Niemcy), a także (poza 
UE) w Szwajcarii (Niemcy, Francja i Włochy) i Norwegii (Szwecja). 

Inne migracje, w zasadzie jedyne sensu stricto międzynarodowe (związane 
z pokonywaniem granic państwowych i poddawaniem się kontroli na tych grani-

18 Należy je postrzegać szerzej – jako migracje w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego wraz 
ze Szwajcarią, ponieważ oprócz 28 państw członkowskich UE podstawowe wewnątrzunijne swobo-
dy dotyczące przepływu osób (zwłaszcza siły roboczej) obejmują również Islandię, Liechtenstein, 
Norwegię i Szwajcarię.

19 Z danych EU LFS wynika, że w latach 1998–2009 relatywnie (w stosunku do liczby ludności kraju 
pochodzenia) największy odpływ wystąpił z Rumunii (8,9%), Litwy (4,8%), Czech (4,7%) i Bułgarii 
(3,7%) (Fihel i współautorzy 2015).
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cach), mimo że są nadal liczne i bardzo różnorodne, w sensie ilościowym wydają 
się stopniowo tracić na znaczeniu. Jak już wspomniałem, w pierwszej dekadzie 
obecnego stulecia migranci spoza Europy przybywali do niej na ogół unikalnymi 
kanałami, tzn. odgrywali znaczącą rolę w napływie do tylko jednego kraju. Gdyby 
ponownie odwołać się do danych o pięciu największych grupach narodowych 
napływających do poszczególnych krajów EOG, to okazałoby się, że imigrantów 
tych cechuje na ogół wysoki stopień „specjalizacji”. Najbardziej zróżnicowane 
„portfolio geograficzne” mieli Chińczycy, najliczniejsza nacja wśród imigrantów 
pochodzących z krajów trzecich. Odgrywali znaczącą rolę w napływie do Francji, 
Hiszpanii, Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Z kolei migracja Marokań-
czyków miała podobnie duże znaczenie w Belgii, Francji, Hiszpanii i we Włoszech, 
a migracja Turków – w Austrii, Francji, Holandii i Niemczech. Amerykanie znaleźli 
się wśród pięciu najliczniejszych grup imigranckich w Holandii, Szwajcarii i Wielkiej 
Brytanii. Pozostałe grupy narodowe znalazły się w czołowej piątce w jednym albo 
najwyżej dwóch krajach docelowych: obywatele Pakistanu – w Hiszpanii i Wielkiej 
Brytanii; Filipin – w Danii i Norwegii; Somalii – w Norwegii i Szwecji; Indii i Australii 
– w Wielkiej Brytanii; Brazylii i Wysp Zielonego Przylądka – w Portugalii; Algierii 
i Tunezji – we Francji; Kolumbii – w Hiszpanii; Iraku – w Szwecji.

Wśród – najmniej znaczącego ilościowo – napływu Europejczyków spoza UE 
szczególną kategorię stanowi migracja z krajów położonych w Europie Środkowo-
-Wschodniej i Wschodniej (głównie z Ukrainy, Mołdowy i Albanii). I tak, w krajach 
„starej Unii” imigracja z Ukrainy odgrywa istotną rolę20 we Włoszech i Danii, z Al-
banii – we Włoszech i Grecji, a z Mołdowy – we Włoszech. Ponadto w Niemczech 
liczącymi się nacjami w napływie migracyjnym są Rosjanie i Serbowie, a w Finlandii 
(o czym była już mowa) – Rosjanie. Warto też wspomnieć o ściśle sąsiedzkim 
charakterze napływu do EU osób pochodzących z tych krajów. Dotyczy to krajów 
„nowej Unii”, które – mimo że w większości mają nadal ujemne saldo migracyjne, 
a imigracja do nich jest stosunkowo niewielka – notują systematyczny napływ 
obcokrajowców. I tak Ukraińcy stanowią najliczniejszą nację wśród imigrantów 
w Polsce i Słowacji, drugą – w Czechach, a trzecią – w Estonii, na Węgrzech i Li-
twie. Znaczącą rolę odgrywają też migranci z Białorusi (w Polsce i na Litwie), Rosji 
(w Czechach, Polsce, Estonii i na Litwie), Mołdowy (w Rumunii), Serbii (w Słowenii, 
Słowacji i na Węgrzech). Szczególny przypadek reprezentuje Słowenia, w której 
cztery największe zbiorowości imigranckie wywodzą się z krajów byłej Jugosławii, 
głównie Bośni i Hercegowiny. 

Jak starałem się wykazać, kierunki geograficzne i wielkości strumieni migra-
cyjnych obserwowane obecnie w Europie wynikają w dużym stopniu z uwarunko-
wań politycznych. Te uwarunkowania ulegają jednak ciągłym zmianom. Jednym 
z wrażliwych na nie rysów najnowszych migracji wydaje się nasilenie mobilności 
wewnątrzeuropejskiej, związanej z poszerzeniem UE w kierunku wschodnim i ma-
sowymi przemieszczeniami ludności ze wschodu kontynentu na zachód. Można 

20 „Istotna rola” oznacza w tym miejscu udział w czołowej dziesiątce krajów imigracji w latach 2000–2010.
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bowiem przypuszczać, że obecny kryzys polityczny w UE, którego wyrazem stała 
się decyzja rządu Wielkiej Brytanii o opuszczeniu Unii, będzie mieć niebagatelny 
wpływ zarówno na kierunki, jak i skalę tych przemieszczeń. Tym bardziej że Brexit 
może nie być ostatnim przejawem wspomnianego kryzysu.

Osłabieniu, a być może odwróceniu głównego kierunku migracji wewnątrz-
europoejskich mogą zresztą sprzyjać inne okoliczności, których znaczenia nie 
powinno się lekceważyć. 

Jedną z nich jest zmniejszanie się luki w poziomie życia w krajach „starej” 
i „nowej” Unii. Na przykład w latach 2000–2014 produkt krajowy brutto w cenach 
stałych (ściśle: używając metody PPP)21 wzrósł w UE-28 średnio o nieco ponad 
21%, podczas gdy w Polsce o 67%22, 23. Również zmniejszyła się luka w subiek-
tywnym odczuciu trudności życiowych; w okresie 2005–2012 odsetek gospodarstw 
domowych „wiążących koniec z końcem” z „wielkim trudem” lub „trudem” wzrósł 
w UE-28 średnio z 25,4 do 27,7%, podczas gdy w Polsce obniżył się z 51,5 do 
34,2% (GUS 2014). Występują silne przesłanki, by sądzić, iż dystans między sta-
rymi a nowymi krajami Unii będzie się nadal zmniejszać24. Tendencja ta z dużym 
prawdopodobieństwem wpłynie na osłabienie skłonności do przemieszczania się 
ludzi ze wschodniej do zachodniej części EOG, może natomiast wzmóc ich prze-
pływ w przeciwnym kierunku. 

Druga okoliczność wynika z trendów demograficznych. Zgodnie z danymi 
prognozy Eurostat, w latach 2010–2060 w krajach UE nastąpi nieznaczny uby-
tek potencjalnej podaży pracy25, średnio o 15%. Jednakże w „nowych” krajach 
członkowskich będzie on niewspółmiernie silny w stosunku do „starych” kra-
jów, w których – w licznych przypadkach – wewnętrzne zasoby pracy wzrosną. 
Na przykład w Wielkiej Brytanii wzrosną o blisko 10%, podczas gdy w Bułgarii, 
Polsce, Rumunii i Słowacji zmniejszą się o około 40% (Giannakouris 2008). 
Obszarem, który – na tle innych, demograficznie słabnących kontynentów – 
będzie wykazywał wielką dynamikę ludnościową, pozostanie Afryka, kontynent, 
z którego (z wyjątkiem Maghrebu) masowa emigracja do Europy jest jeszcze 
w zalążku. Tymczasem zgodnie z prognozą ONZ, w latach 2015–2065 jej popu-
lacja wzrośnie o niemal 1 miliard 300 milionów osób (o 110%), podczas gdy 
europejska ulegnie zmniejszeniu o 50 milionów (o 6%) i to pomimo wysokiego 
dodatniego salda migracji (UN 2015). Trudno sobie wyobrazić, by wobec takiego 
kontrastu nie doszło do ogromnego nasilenia migracji między tymi obszarami, 
czego jednak cytowana prognoza nie bierze pod uwagę. W dodatku Afrykanie 

21 Dane Eurostatu (http://ec.europa.eu/eurostat/web/national-accounts/data/main-tables).
22 Wynik podobny do Polski został odnotowany w przypadku Czech i Węgier.
23 Różnica między dynamiką PKB per capita w tym okresie była nawet większa, ponieważ liczba ludności 

w całej Unii wzrosła, a w Polsce faktycznie uległa zmniejszeniu.
24 Z projekcji zmian gospodarczych na świecie w latach 2014–2050 opracowanej przez Pricewaterho-

useCoopers wynika, że wzrost PKB (wg metody PPP) w czołowych krajach „starej” UE (z wyjątkiem 
Wielkiej Brytanii) będzie znacznie niższy niż w Polsce (Pwc 2015). 

25 Chodzi o liczbę osób w wieku 15–64 lata.
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będą młodzi, przeciętnie biorąc – znacznie młodsi od Europejczyków, a więc 
szczególnie skorzy do podejmowania migracji.

Pomimo zmieniającej się po 2004 r. proporcji między wewnątrzunijną mobil-
nością międzynarodową a napływem do EU obywateli państw trzecich, udział tych 
ostatnich w populacji Europy pozostaje nadal bardzo wysoki, a presja migracyjna 
z ich strony stale rośnie. Dowodem na to – specyficzny skład narodowościowy 
wielkich fal nielegalnych migracji towarzyszących konfliktom i przesileniom poli-
tycznym lub wojnom domowym w Afryce i Azji. Na przykład w roku 2015, gdy 
zostały uwolnione masy uciekinierów syryjskich przebywających w obozach na 
terenie Turcji, Jordanii czy Libanu, a UE nie potrafiła skutecznie kontrolować ich 
napływu na swoje terytorium ani sprawnie rozstrzygać uprawnień tych ludzi do 
międzynarodowej pomocy humanitarnej, natychmiast dołączyły do nich dziesiątki 
tysięcy pseudouchodźców z innych krajów, wykorzystując w ten sposób szanse na 
przedostanie się na – zamknięte dla nich – rynki pracy Unii Europejskiej. Według 
danych Eurostat, w tymże roku na 1260 tys. wniosków azylowych w krajach UE 
jedynie nieco ponad 28% złożyli obywatele Syrii, aż 39% pochodziło od migrantów 
z Afganistanu, Iraku, Kosowa, Albanii i Pakistanu, zaś pozostałe 33% – od osób 
z dziesiątków innych krajów (Eurostat 2016). 

Jest wysoce prawdopodobne, że i ta tendencja jest silnie zdeterminowana przez 
zmianę polityczną, a ściśle mówiąc – narzucenie w 2015 r. państwom UE strategii 
rządu RFN w sprawie udzielania schronienia uciekinierom syryjskim a priori26 i de 
facto szerokiego otwarcia granic Unii na napływ migracyjny z zewnątrz.

Presja migracyjna ze strony obywateli państw trzecich z pewnością będzie 
ulegać nasileniu. Oprócz wspomnianych dysproporcji we wzroście demograficz-
nym między Europą i sąsiadującymi z nią obszarami będzie ją wzmacniać „efekt 
demonstracji”, przejawiający się w maksymie: skoro innym się udało, nam też 
może się udać. Ten efekt staje się coraz potężniejszy dzięki siłom globalizacji – 
upodabnianiu się kodów symbolicznych i kultury masowej, rozwojowi nowocze-
snych technologii informacyjnych oraz coraz większej dostępności efektywnych 
środków transportu ludzi. 

Napływ obywateli państw trzecich, niezależnie od jego skali liczebnej, stwarza 
w UE wielkie wyzwania natury politycznej. Chociaż nie jest to przedmiotem tego 
tekstu, warto podkreślić, iż ze względu na rangę wyzwania politycznego, jakie nie-
sie ze sobą migracja spoza Unii, ma ona znaczący wpływ na politykę imigracyjną 
i rzeczywistą imigrację, jej wielkość, formy i skład migrantów.

Zarysowane w tym artykule najnowsze migracje europejskie nie wydają się 
w żadnym wypadku zjawiskiem stabilnym. Z jednej strony wraz z poprawą względ-
nej pozycji ekonomicznej w UE jej najmłodszych krajów członkowskich pojawiają 
się w nich aspiracje do znaczącego unowocześnienia ich struktury gospodarczej 
i poziomu technologicznego oraz dążenie do skrócenia dużego nadal dystansu 
płacowego w stosunku do krajów „starej” Unii. Perspektywa utraty przez te pierw-

26 To znaczy przed ustaleniem ich uprawnienia do ochrony międzynarodowej.



25

sze statusu „rezerwuaru taniej siły roboczej”27 w UE i wzrost ich konkurencyjności 
ekonomicznej może stać się istotnym czynnikiem zmiany dominujących obecnie 
kierunków migracji. Z drugiej strony niepowodzenia wspólnotowej polityki migracyj-
nej, zwłaszcza polityki azylowej, czynią z Europy „miękkie podbrzusze” światowych 
ruchów uchodźczych i, ogólniej, wszelkich ruchów wędrówkowych napędzanych 
przez silne poczucie deprywacji mieszkańców uboższych części świata. Dyspropor-
cje potencjałów ludnościowych i dynamiki demograficznej będą wzmacniać presję 
migracyjną na Europę ze strony ludności ubogiego Południa. Czy Europa zechce 
lub zdoła obronić się przed nią albo przynajmniej znacznie ją osłabić?
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Gerhard Schiller

Mała historia ludności na Śląsku

Niniejszy krótki rys ma na celu zaprezentowanie historii ruchów ludnościo-
wych na terenie Śląska w oparciu o najbardziej aktualne badania naukowe, przy 
czym poza obszarem zainteresowania niniejszego omówienia znalazły się kultury 
prehistoryczne, o których wiedzę opieramy wyłącznie na znaleziskach archeologów. 
Dane liczbowe podane poniżej, a odnoszące się do ruchów migracyjnych opierają 
się wprawdzie na wartościach szacunkowych, jednak pozwalają nam przynajmniej 
zobrazować zasięg oraz najważniejsze skutki tego typu zjawisk na Śląsku.

Około 300 r. p.n.e. miała miejsce wędrówka ludów celtyckich, które przy-
były na Śląsk głównie z regionu dzisiejszych Czech1. Przybysze stali się pierwszą 
grupą osiadłą na Śląsku, którą znamy z nazwy, a którą można przyporządkować 
do znanego kręgu kulturowego. Był to czas rozkwitu celtyckiej kultury lateńskiej 
na rozległych obszarach Europy Środkowej, charakteryzującej się zaawansowanym 
poziomem wytopu i obróbki żelaza oraz protomiejskimi osadami zwanymi „oppidum” 
(od 200 r. p.n.e.). Kultura lateńska rozwijała się prężnie, wchłaniając wiele obcych 
etnicznie grup oraz terenów – w tym również Śląsk, położony na najbardziej na 
wschód wysuniętym krańcu obszaru osadnictwa celtyckiego.

Pojawienie na Śląsku się plemion germańskich przybyłych ze Skandynawii 
datuje się na ok. 150 r. p.n.e., co potwierdzają znaleziska archeologiczne. Przyjmuje 
się, iż powodem opuszczenia terenów rodzimych mogły być katastrofy naturalne, 
zmiany klimatyczne, względne przeludnienie oraz widoki na lepsze warunki życia2. 
Na terenie Śląska dochodziło do konfliktów pomiędzy Germanami a Celtami, ale 
odnotowano również przykłady stapiania się obu kultur. Mniej więcej w okresie 
narodzin Chrystusa na Śląsku dominowała już kultura germańska reprezento-
wana przez Wandalów lub związek Lugiów, silnie przesiąknięta kulturą celtycką. 

1 A. Herzig, Geschichte Schlesiens. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Monachium 2015, s. 10; 
A. Haase, Schlesiens Landwirtschaft. […], Wolfenbüttel 1981, s. 50 i nast.; Strabon relacjonuje 
(Geograph. 7, 1, 3), że „λουγοι” (lougoi) osiedlili się na Śląsku w 1 w. p.n.e.

2 Haase (patrz przypis 1), s. 51 i nast.
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W pierwszych czterech stuleciach naszej ery pozostałości ludności celtyckiej zostały 
wchłonięte przez ludy germańskie3.

Po 400 r. n.e. rozpoczyna się proces opuszczania Śląska przez znaczną 
część plemion wandalskich. Ruchy migracyjne ludności zwane wędrówką ludów 
zostały wywołane najazdem Hunów i miały miejsce w 375 r.4 Były również głębsze 
przyczyny, pośród których należy wymienić silny przyrost ludności i niewydolne 
rolnictwo, co prowadziło do powtarzających się lat głodu5. Po wyjściu większości 
Wandalów na miejscu pozostała reszta ludności germańskiej, która zamieszkiwała 
wyludnione tereny Śląska. Ludność tę stanowili prawdopodobnie między innymi 
Silingowie, jedno z plemion wandalskich, które zostało po raz pierwszy wymie-
nione przez Ptolemeusza około 150 r. n.e., wskazującego na ten region6. Zna-
mienita część Wandalów wywędrowała do Afryki Północnej, docierając tam przez 
Hiszpanię7. Pozostała w Europie część Wandalów wymieszała się z sąsiadującymi 
z nimi grupami etnicznymi, co nastąpiło około 550 r., a nazwa ich plemienia po-
padła w zapomnienie – podobnie sprawy miały się na Śląsku8. Przypuszcza się, że 
z początkiem VI wieku n.e. kończy się okres germańskiego osadnictwa na Śląsku9. 

Słowianie pojawiają się na Śląsku około 600 roku10. Przybyli oni z Europy 
Wschodniej oraz rejonów średniego i dolnego Dunaju. Nie stanowili oni jednolitej 
grupy pod względem etnicznym, podobnie zresztą jak i Celtowie i Germanie11. Przy-
czyn ekspansji Słowian doszukuje się w upadku państwa Hunów, które nastąpiło 
około 450 r., oraz w klęsce Awarów, którą ponieśli w 626 r. Liczne związki Sło-
wian wybiły się na niezależność. Wiele innych grup etnicznych zamieszkujących 
Europę Wschodnią przyłączyło się do Słowian i zostało zasymilowanych. W ten 
sposób nastąpiła szybka ekspansja słowiańskiego obszaru kulturowego12. Źródła 
archeologiczne nie pozwalają nam na ustalenie faktu, czy proces ten przebiegał 
w sposób pokojowy czy też został przeprowadzony siłowo13. 

3 Pliniusz (Nat. hist. 4, 14, 99) wymienia w 77 n. e. germańskich „vindili”, a Tacyt (Germ. 43, 2  
i. 2, 4) wspomina w 98 n.e. germańskich „lugii” i „vandilii”; patrz Haase (podobnie jak przypis 1), s. 51–54.

4 Herzig (przypis 1), s. 10.
5 Prokopiusz z Cezarei (Wojny z Wandalami 1, rozdział 22) relacjonuje o okresie po 400 r. n.e.: „Podczas 

gdy Wandalowie opuszczali swe siedziby wypędzeni głodem, część z nich pozostała na […] swych 
terenach”.

6 „Σιλίγγαι” (silingae); księga 2, rozdz. 10.
7 Herzig (przypis 1), s. 10.
8 Prokopiusz z Cezarei (przyp. 5) relacjonuje na przełomie lat 550/51: „Nie ma już śladu po Wandalach, 

którzy pozostali w swej dawnej ojczyźnie […]. Pozostało ich niewielu, więc zostali wytrzebieni przez 
sąsiadujące z nimi ludy lub poddali się dobrowolnej asymilacji, tak więc i nazwa po nich zniknęła”. 

9 S. Brather, Archäologie der westlichen Slawen. Siedlung, Wirtschaft und Gesellschaft im früh- und 
hochmittelalterlichen Ostmitteleuropa, Berlin 2008², s. 59.

10 Brather (patrz przypis 9), s. 60 i następne; W. Pohl, Die Awaren. Ein Steppenvolk in Mitteleuropa. 
567–822 n. Chr., Monachium 1988, s. 98.

11 Brather (patrz przypis 9), s. 51, 54 i nast.; M. Borgolte, Migrationen im Mittelalter. Ein Überblick, 
w: tenże (red.), Migrationen im Mittelalter. Ein Handbuch, Berlin 2014, s. 21–34. 

12 Borgolte (patrz przypis 11), s. 21–34; M. Hardt, Slawen, [w]: Borgolte (patrz przypis 11), s. 171–181.
13 Z.B. Brather (patrz przypis 9), s. 61.
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Podobnie jak pozostałe grupy etniczne zamieszkujące Europę Wschodnią, 
również pozostała na Śląsku ludność germańska została wchłonięta przez kulturę 
słowiańską14. Wykopaliska archeologiczne wskazują raczej na ciągłość osadnictwa 
niż na gwałtowną zmianę, ponieważ Słowianie niewiele różnili się od Germanów 
w sposobie życia, chociaż bardziej pod względem świadomości różnic językowych 
i tożsamości etnicznej15. Wśród Słowian jednak dłużej utrzymały się wierzenia po-
gańskie, podczas gdy Germanie zamieszkujący obszar Europy Środkowej przyjęli 
powszechnie chrześcijaństwo po zakończeniu wojen saksońskich w 804 r. (na-
rzucone siłą). Słowianie zachodni utworzyli również w wiekach IX i X na terenie 
Moraw, Czech i Polski pierwsze państwa chrześcijańskie, które następnie rywali-
zowały między sobą o panowanie nad Śląskiem16. Mniej więcej z początkiem X w. 
po raz pierwszy pojawia się wzmianka o słowiańskim plemieniu Ślężan17. Nazwa 
może nawiązywać do wymienionych już wcześniej Silingów. Od tej nazwy wziął 
Śląsk swoją obecną nazwę. W wielkim przybliżeniu można przyjąć, że około 1000 
roku żyło na Śląsku od 80 000 do 160 000 mieszkańców18.

Z końcem XII w. pojawili się na Śląsku osadnicy głównie z niemieckojęzycznego 
obszaru kulturowego19. Kuhn szacuje łączną liczbę niemieckich osadników, którzy 
wyruszyli w XIII w. na tereny Europy Środkowo-Wschodniej, na około 200 00020. 
Wśród przyczyn pojawiających się ruchów migracyjnych można wymienić okres 
ocieplenia klimatu i spowodowany nim warunkowy wzrost populacji. Osadnictwo 
miało wielki wpływ na rozwój gospodarczy Europy Środkowo-Wschodniej, a takich 
impulsów nie odnotowano w tym czasie w Europie Wschodniej21. W celu zmiany 
tego stanu rzeczy Piastowie śląscy oferowali określone zachęty, aby skłonić do 
migracji na Śląsk, roztaczając perspektywy między innymi lepszych warunków 
gospodarczych, przywilejów i warunków życia22. W przypadku niemieckiego osad-
nictwa na wschodzie nie mamy do czynienia z niespodziewanym masowym exo-
dusem ludności, ale raczej z powolnym, stabilnym procesem, który przebiegł na 
Zachodzie niemal niezauważenie23. W wyniku tego procesu dotąd niezamieszkane 

14 Pohl (patrz przypis 10), s. 98; Herzig (patrz przypis 1), s. 10.
15 Brather (patrz przypis 9), s. 59 i nast.; C. Lübke, Das östliche Europa, Berlin 2004, Vorwort. 
16 Haase (patrz przypis 1), s. 72.
17 „Bayer. Geograph”; Bayer. Staatsbibl., Astronom. und mathemat. Sammelhandschrift – BSB Clm 

560.
18 Brather (patrz przypis 9), s. 270; podobne liczby podaje W. Kuhn, Vergleichende Untersuchungen 

zur Mittelalterlichen Ostsiedlung, Kolonia/Wiedeń 1973, s. 180.
19 Haase (patrz przypis 1), s. 81; B. Zientara, Die dt. Einwanderer in Polen vom 12. bis zum 14. Jh., 

w: W. Schlesinger (red.), Die dt. Ostsiedlung des Mittelalters als Problem der europ. Geschichte, 
Sigmaringen 1975, s. 333–348, tamże s. 338.

20 W. Kuhn, Die Siedlerzahlen der dt. Ostsiedlung, w: K.G. Specht (red.), Studium sociale, Kolonia 
1963, s. 131–154, tamże s. 148.

21 Brather (patrz przypis 9), s. 89; H. Boockmann, Die mittelalterliche dt. Ostsiedlung, w: Geschichte 
und Gegenwart. [...], Festschrift für K.D. Erdmann, Neumünster 1980, s. 131–148, tamże s. 135.

22 Zientara (patrz przypis 19), s. 336.
23 Boockman (patrz przypis 21), s. 138.
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obszary Śląska zostały zasiedlone, zakładano miasta i wsie. Wraz z osadnikami 
pojawiły się nowe rozwiązania techniczne oraz formy gospodarcze i instytucje 
prawne. Na Śląsku nastąpił w tym okresie gwałtowny przyrost populacji osad-
ników24. Autochtoniczna ludność śląska uległa wymieszaniu z osadnikami, stając 
się w dużej mierze częścią kultury niemieckiej, co można było zauważyć przede 
wszystkim na Dolnym Śląsku25. Był to proces pokojowy. Nastanie z końcem XIII 
w. „małej epoki lodowcowej” przyczyniło się do zahamowania osadnictwa – w tym 
też na Śląsku, gdzie napływ ludności obcej całkowicie ustał do 1350 r.26 Ludność 
Śląska liczyła w tym czasie około 600 000 mieszkańców27. Jak ocenia W. Kuhn, 
gęstość zaludnienia na dawnych terenach słowiańskich wzrosła średnio pięciokrotnie 
w wyniku niemieckiego osadnictwa na wschodzie28.

Wraz z ustaniem osadnictwa odnotowano na Śląsku, jak i w pozostałych czę-
ściach Europy w latach 1350–1500 gwałtowny spadek liczby ludności spowodowany 
głównie epidemiami, jak na przykład wielka epidemia „czarnej śmierci” w latach 
1347–1353; ta pojawia się na Śląsku w 1361 r. i powraca niemalże cyklicznie 
co roku. Olbrzymią liczbę ofiar pochłonęły na Śląsku wojny husyckie w latach 
1419–143629. Kryzysy doprowadziły do spustoszenia ziemi i osad i spowodowa-
ły kolejne ruchy migracyjne, ale innego rodzaju niż wcześniej. Ludność wiejska 
wyruszyła do większych ośrodków miejskich. W tym czasie nie odnotowano na 
Śląsku innych większych ruchów ludności – ani emigracyjnych, ani imigracyjnych, 
ponieważ w wyludnionej Europie prawie wszędzie była dostępna przestrzeń życiowa 
w wystarczającej wielkości. 

Dopiero począwszy od 1500 r. aż do początku wojny trzydziestoletniej obser-
wujemy na Śląsku ponowny znaczny wzrost liczby ludności. W tym samym czasie 
nastąpił na Śląsku prężny rozwój reformacji, jak również gospodarki folwarczno-
-pańszczyźnianej30. Wzrost populacji praktycznie nie skutkował tu większymi ru-
chami migracyjnymi. W przeddzień wybuchu wojny trzydziestoletniej Śląsk liczył 
około 1 mln mieszkańców31. 

24 Boockman (patrz przypis 21), s. 139; W. Kuhn (patrz przypis 18), s. 180.
25 Borgolte (patrz przypis 11); Zientara (patrz przypis 19), s. 339 i nast. 
26 Kleine Eiszeit; G.H. Miller, Á. Geirsdóttir i inni, Abrupt onset of the Little Ice Age triggered by vol-

canism and sustained by sea-ice/ocean feedbacks, Geophysical Research Letters 39 (2012); Haase 
(patrz przypis 1), s. 90; Brather (patrz przypis), s. 86.

27 N. Conrads, W. Conze, H. Boockmann, Dt. Geschichte im Osten Europas: Schlesien, Berlin 1994, 
s. 193 i nast.; W. Kuhn (patrz przypis 18), s. 209 i 184.

28 W. Kuhn (patrz przypis 20), s. 138.
29  Haase (patrz przypis 1), s. 125, 120 i 122.
30 R. Müller-Sternberg, Dt. Ostsiedlung, eine Bilanz für Europa, Bielefeld 19754, s. 43; C. von Eic-

kels, Rechtliche Grundlagen des Zusammenlebens von Protestanten und Katholiken in Ober- und 
Niederschlesien vom Augsburger Religionsfrieden (1555) bis zur Altranstädter Konvention (1707), 
w: Reformation und Gegenreformation in Oberschlesien. […], red. T. Wünsch, Berlin 1994,  
s. 47–68; tamże s. 48.

31 Conrads (patrz przypis 27), s. 284; około 800 000; A. Herzig, Konfession und Heilsgewissheit, 
Schlesien und die Grafschaft Glatz in der Frühen Neuzeit, Bielefeld 2002, s. 70–78; A. Herzig, Der 
Zwang zum wahren Glauben. Rekatholisierung vom 16. bis zum 18. Jh., Getynga 2000, s. 156.
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Klęska protestantów poniesiona w bitwie na Białej Górze w 1620 r. oraz bez-
ceremonialnie prowadzona kontrreformacja pod patronatem Habsburgów doprowa-
dziły w kolejnych dziesięcioleciach do fali emigracji na tle religijnym i politycznym, 
w wyniku której około 100 000 Ślązaków wyznania protestanckiego opuściło swoją 
ojczyznę. To stanowiło około 10% całości populacji32. Większość wyemigrowała 
do ościennych państw: Saksonii, Polski i Prus. W 1648 r. wystąpiły w miastach 
śląskich poważne deficyty wśród rzemieślników, specjalistów i pracowników wykwa-
lifikowanych. Powstała wielka wyrwa pokoleniowa po 100 000 ofiar śmiertelnych 
wojny trzydziestoletniej. Na domiar złego ze Śląska wyemigrowało wielu bardzo 
dobrze wykształconych fachowców. Zjawisko depopulacji udało się skompensować 
tylko częściowo, przyjmując na przykład uchodźców z Polski, którzy z kolei byli 
zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny ze względu na siejącą spustoszenie na 
polskich ziemiach II wojnę północną, która rozgorzała w 1655 r. Poziom ludności 
sprzed wojny trzydziestoletniej został osiągnięty dopiero u schyłku XVII wieku33.

W latach 1748–1804 nastąpił na Śląsku wzrost liczby ludności z ok. 1,1 
mln do 2 mln34. Wraz z końcem wojny siedmioletniej król Fryderyk II ściągnął 
na Śląsk 60 000 kolonistów. Odpowiadało to 5,5% całej ludności Śląska w roku 
174835. Koloniści zagospodarowali nieużytki i zakładali wsie na terenach położonych 
z dala od cywilizacji. Nie spowodowali oni jednak żadnych zauważalnych zmian 
społecznych czy etnicznych, a wręcz przeciwnie – szybko zostali wchłonięci przez 
kulturę otoczenia. 

W ramach procesu industrializacji w latach 1815–1918 doszło do gwałtow-
nego wzrostu liczby ludności, chociaż oba zjawiska wzajemnie się warunkowały. 
W 1815 r. mieszkało na Śląsku ok. 1,9 mln mieszkańców, a w 1910 r. było ich już 
5,2 mln – czyli w ciągu niespełna jednego stulecia populacja wzrosła trzykrotnie36. 
Od 1860 obserwuje się migrację ludności ze wsi do miast i zagłębi przemysło-
wych, w tym również do regionów sąsiednich, szczególnie do Berlina, a od lat 
siedemdziesiątych XVIII w. – do Saksonii. W latach osiemdziesiątych XVIII w. na-
stąpiły wzmożone wyjazdy zarobkowe głównie do Zagłębia Ruhry. Pomiędzy 1860 

32 U. Küppers-Braun, Geheimprotestantismus und Emigration, w: Geheimprotestantismus und ev. Kir-
chen in der Habsburgermonarchie und im Erzstift Salzburg (17./18. Jh.), red. R. Leeb, M. Scheutz, 
D. Weikl, Wiedeń/Monachium 2009, s. 361–393, tamże s. 362.

33 J. Bahlcke, Die Geschichte der schlesischen Territorien von den Anfängen bis zum Ausbruch des 
Zweiten Weltkrieges, w: (tenże), Schlesien und die Schlesier, s. 13–154, tamże s. 59; J. Deventer, 
Nicht in die Ferne – nicht in die Fremde? Konfessionsmigration im schlesisch-pl. Grenzraum im 17. 
Jh., w: Glaubensflüchtlinge. Ursachen, Formen und Auswirkungen frühneuzeitlicher Konfessionsmi-
gration in Europa, J. Bahlcke (red.), Monastyr 2008, s. 95–144, tamże s. 104; Herzig (patrz przypis 
31/2002), s. 70–78; liczba uchodców (i ofiar?); Herzig (patrz przypis 31/2000), s. 156; Conrads 
(patrz przypis 27), s. 284.

34 H.M. Sieg, Staatsdienst, Staatsdenken und Dienstgesinnung in Brandenburg-Preußen im 18. Jh. 
(1713–1806), Berlin/New York 2003, s. 29.

35 Bahlcke (patrz przypis 33), s. 84.
36 M. Hubert, Deutschland im Wandel: Geschichte der dt. Bevölkerung seit 1815, Stuttgart 1998,  

s. 347.
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a 1890 r. odnotowano na Śląsku również silną migrację do Ameryki37. W latach 
1840–1939 wyjechało ze Śląska łącznie około 1 mln ludzi38. Mimo to rosnący 
przyrost naturalny oraz spadek liczby zgonów były powodem szybkiego wzrostu 
rodzimej ludności. Imigracja nie odgrywała w dobie industrializacji większej roli. 
W latach 1865–1918 napływają na Górny Śląsk głównie robotnicy w poszukiwa-
niu pracy w przemyśle. Spośród żyjących w 1885 r. 500 000 mieszkańców tylko 
16 000 (3,2%) stanowili obcokrajowcy39. W latach 1905 i 1910 tylko 2% ludności 
to obcokrajowcy40.

Po pierwszej wojnie światowej oraz podziale Śląska w 1922 r. zdaniem prof. 
Michała Lisa niemiecką część Śląska opuściło około 100 000 osób, przeważnie 
narodowości polskiej. Na ich miejsce przesiedliło się ok. 100 000 Niemców z poli-
skiego wschodniego Górnego Śląska do części niemieckiej lub innych regionów 
Niemiec41. Większość z nich pozostała na Górnym Śląsku42. Biorąc pod uwagę całą 
ludność Górnego Śląska, czyli 2,05 mln osób (1910), swoje miejsce zamieszkania 
zmieniło prawie 10%. 

Rozpoczynający się po pierwszej wojnie światowej kryzys gospodarczy oraz 
nasilające się od 1933 r. prześladowania na tle politycznym i rasowym w nazistow-
skich Niemczech spowodowały wyraźny wzrost emigracji do Ameryki43. W 1939 r. 
mieszkało w niemieckiej części Śląska 4,7 mln osób, z których w 1933 r. 70 000 
było obcokrajowcami, co wtedy stanowiło ok. 1,5% ludności Śląska44.

W czasie drugiej wojny światowej na skutek działań wojennych, ucieczki 
i wypędzenia życie straciło 730 000 Ślązaków. Do 1950 r. około 2,1 mln ocaó-
lałych rozpoczęło nowe życie w Niemczech zachodnich, a 1,1 mln w Niemczech 
wschodnich. W ojczyźnie mogło zostać około 870 000 osób, a z tego 92% przył-
padło na Górny Śląsk45. W wyniku rozpętanej przez nazistowski reżim wojny oraz 
jej skutków Śląsk stracił do 1950 r. około 82% ludności. Różnice w stratach 

37 C. Hansen, Die dt. Auswanderung im 19. Jh. – ein Mittel zur Lösung sozialer und sozialpolitischer 
Probleme?, w: Dt. Amerikaauswanderung im 19. Jh., G. Moltman (red.), Stuttgart 1976, s. 9–61, 
tamże s. 17–19; Hubert (patrz przypis 36), s. 176.

38 W. Wrzesiński, Abwanderung aus Schlesien (1995): <http://www.expolis.de/schlesien/>.
39 Conrads (patrz przypis 27), s. 557.
40 Hubert (patrz przypis 36), s. 203–205.
41 E. Kuhn, Flucht Vertreibung Integration. Über das Schicksal der Deutschen nach dem Zweiten  

Weltkrieg, Norderstedt 2016, s. 118; Hubert (patrz przypis 36), s. 218; A.S. Kotowski, Polens Politik 
gegenüber seiner dt. Minderheit 1919–1939, Wiesbaden 1998 s. 54; Handbuch d. hist. Stätten. 
Schlesien, s. LXXXVII; M. Lis, Oppeln, Die Herkunft der heutigen Bewohner Schlesiens (1995): 
<http://www.expolis.de/schlesien/>. 

42 Lis (patrz przypis 41).
43 Handbuch Staat und Migration in Deutschland seit dem 17. Jh., red. J. Oltmer, Jochen, Berlin/

Boston 2016, s. 40–42.
44 W. Nellner, Das Schicksal der dt. Bevölkerung in den Vertreibungsgebieten im Spiegel der Statistiken, 

w: R. Müller-Sternberg, Dt. Ostsiedlung, eine Bilanz für Europa, Bielefeld 1971, s. 103–120, tamże 
s. 109.

45 E. Kuhn (patrz przypis 41), s. 115, 2 i nast. i 119, według: W. Hilgemann, Atlas zur dt. Zeitgeschichte 
1918–1968, Monachium 1968.
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pomiędzy Górnym a Dolnym Śląskiem były olbrzymie. Na Dolnym Śląsku ubytek 
populacji wyniósł 98%, a na Górnym Śląsku w pierwszym okresie strata dotknęła 
47% ludności. Nigdy wcześniej w historii Śląska nie doszło do porównywalnych 
ekstremalnych zmian w żyjącej na jego terenie populacji. 

Do 1949 r. równocześnie z wypędzeniami miały miejsca przymusowe  
przesiedlenia na Śląsk ludności z Kresów (około 760 000), a z Polski centralu-
nej przeprowadziło się na Śląsk ponad 1 mln ludzi46. Z grubsza licząc, ludność 
Śląska osiągnęła ok. 1950 r. ponownie poziom 2,8 mln mieszkańców. Transfer 
ludności na tym się jednak nie zakończył. W latach 1950–2005 wyjechało z Polski 
do Niemiec kolejne 1,4 mln tak zwanych „wysiedleńców” i „późnych wysiedleń-
ców”47 – większość z Górnego Śląska. Dopiero teraz obserwujemy koniec migracji 
spowodowanych wojną.

Wraz z upadkiem reżimu komunistycznego w Europie Wschodniej rozpoczęła 
się w Polsce nowa fala wyjazdów do Europy Zachodniej i Środkowej. Wciąż mamy 
z nią do czynienia, choć już w mniejszym zakresie. 

Migracja stale odgrywała w historii Śląska istotną rolę, przy czym wymuszony 
w latach 1945–1949 transfer ludności stanowi punkt zwrotny nie mający precedensu 
w historii. Na uwagę zasługuje fakt, że od 1990 r. na Śląsku obserwujemy silne 
dążenia do nawiązania do przerwanej w 1945 r. historii Śląska i śląskiej kultury. 
Stanowi to wyraźny sygnał, że do ludzkich podstawowych potrzeb należy zaliczyć 
posiadanie regionalnej i kulturowej tożsamość – podobnie jak tożsamości narodowej. 

46 G. Hryciuk, M. Ruchniewicz, B. Szaynok, A. Żbikowski, Umsiedlungen, Vertreibungen und Fluchtbe-
wegungen 1939–1959. Atlas zur Geschichte Ostmitteleuropas, Bonn 2012, s. 88.

47 Bundesverwaltungsgericht, Anlage 4 zum Integrationsbericht LK-GF 2008-06-09.



34

Romuald Jończy, Diana Rokita-Poskart

Migracje zewnętrzne z regionu  
opolskiego w ostatnim  
trzydziestoleciu 

Region opolski był w ostatnich kilkudziesięciu latach terenem o bezpreceden-
sowych w skali Polski procesach migracji. Migracje zewnętrzne – głównie zagra-
niczne – ale ostatnio również wewnętrzne doprowadziły do znacznego wyludnienia 
Opolszczyzny, a były też ważnym czynnikiem oddziałującym na rzeczywistość 
społeczno-gospodarczą. W niniejszym opracowaniu ze względu na jego ograni-
czoną objętość poprzestano na zwięzłym opisie procesów migracji w okresie po II 
wojnie światowej, zwłaszcza zaś w okresie ostatniego trzydziestolecia, i niektórych 
wynikłych z nich skutków. Zawarte tu treści zaczerpnięto głównie z wcześniejszych 
opracowań autorów1. 

Specyfika migracyjna regionu opolskiego

Zasadniczą cechą Opolszczyzny, stanowiącą już od końca drugiej wojny świa-
towej jej migracyjny wyróżnik, jest występowanie na jej obszarze licznej grupy 
poniemieckiej śląskiej ludności autochtonicznej, zamieszkującej głównie wsie i nie-
wielkie miasta centralno-wschodniej części regionu. Ludność ta bezpośrednio po 
procesach przesiedleń powojennych2 stanowiła około połowy, a obecnie około 1/4 
ogółu ludności obecnego obszaru województwa opolskiego. Posiadała ona – dzię-
ki wcześniejszemu (tj. przed 1945 rokiem) zamieszkiwaniu w granicach państwa 
niemieckiego i zachowaniu obywatelstwa niemieckiego – możliwość przyjazdu3 do 
Niemiec jeszcze przed akcesją Polski do UE, co generowało jej ożywione ruchy 
migracyjne w całym okresie po II wojnie światowej, reglamentowane wszakże 
przez władze PRL. 

1 Chodzi zwłaszcza o prace autorów wyszczególnione w wykazie literatury. 
2 W 1950 roku 54,1% ludności zamieszkałej na obecnym obszarze województwa opolskiego mieszkała 

na nim również w 1939 roku, miała zatem niemiecką przynależność państwową.
3 Ze swobodą przyjazdu do Niemiec nie była oczywiście związana swoboda wyjazdu z Polski. Wyjazdy 

z Polski w okresie PRL były silnie reglamentowane.
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 Przebieg procesów migracji z Opolszczyzny od II wojny światowej 
do akcesji Polski do Unii Europejskiej

Ogromne transfery ludności dokonały się w latach 1944–46 i miały formę 
ucieczek oraz wysiedleń, będących konsekwencją II wojny światowej i kończących ją 
zmian granic. W okresie tym wysiedlono zdecydowaną większość ludności geogra-
ficznego Śląska, w tym prawie całkowicie (niemal wyłącznie niemieckojęzycznych) 
Dolnoślązaków. W okresie tym szanse na zasymilowanie pozostałych wtedy częścio-
wo w Polsce Górnoślązaków zostały zniweczone, mimo że ludność ta, posługując 
się gwarą górnośląską, była w dużej mierze polskojęzyczna. W rezultacie – jak pisze 
Piotr Madajczyk – po doświadczeniach przejścia frontu, polskich szabrowników, 
wrogości ludności napływowej, obozów i działania aparatu bezpieczeństwa, walki 
politycznej i budowy kolejnej dyktatury monopartyjnej – do połowy 1946 roku 
nastąpił wyraźny odwrót od polskości grupy indyferentnej narodowo, gotowej 
ją w początkowym okresie zaakceptować w zamian za normalne warunki życia... 
Ślązacy… dostali system niedemokratyczny, nieatrakcyjny materialnie, sprzeczny 
z ich wartościami, który miał być drogą do polskości4. Niewątpliwie również, jak 
pisze dalej Madajczyk, przyczyniła się do tego polityka polonizacyjna, czyli usuwa-
nie środkami administracyjno-policyjnymi niemieckich elementów kultury śląskiej. 
Problem jest o tyle trudniejszy, że duża część (może większość) ludności napły-
wowej nie potrafiła zaakceptować niemieckich wpływów w śląskiej kulturze. Winne 
temu były zarówno przeżycia okresu wojny, jak i obciążenia i skrzywienia tradycji 
narodowej wyniesione z okresu zaborów, które przeciętnemu Polakowi uniemoż-
liwiły otwarcie się na odmiennych Ślązaków i Mazurów 5. Antyniemiecka nagonka 
w łagodniejszym niż bezpośrednio po wojnie wydaniu utrzymała się także później6. 

 Istotne znaczenie dla dużej skali emigracji po okresie przesiedleń po-
wojennych miały również praktyczne problemy integracji Ślązaków z ludnością 
napływową. W rezultacie Ślązacy decydowali się na emigrację częściej w tych 
społecznościach, gdzie przeważała ludność napływowa, co potwierdziły badania 
Roberta Rauzińskiego i autora7, 8. 

Z czasem oprócz czynników kulturowo-rodzinnych oraz politycznych (działa-
jących również na napływową ludność polską) zaczęły się nasilać czynniki ekono-
miczne, wyrażające się pogłębiającymi się dysproporcjami gospodarczymi pomię-
dzy PRL a RFN. Warto jednak podkreślić, że na opolskich autochtonów działały 
nie tylko czynniki przyciągające, takie jak wysoki perspektywiczny poziom życia 
w Niemczech. Niebagatelne znaczenie – „wypychające” ich za granicę – miały 
trudne powojenne warunki życia na Śląsku. Nie doszło bowiem nawet do odtwo-

4 P. Madajczyk, Przyłączenie Śląska Opolskiego do Polski 1945–1948, Warszawa 1996, s. 296. 
5 Tamże.
6 M. Zybura, Niemcy w Polsce, Wrocław 2001, s. 207.
7 R. Rauziński, Śląsk Opolski regionem kryzysu demograficznego, Opole 2013.
8 R. Jończy, Migracje zewnętrzne z obszarów..., op. cit., s. 174., s. 19.
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rzenia poziomu zagospodarowania wsi z czasów przed II wojną światową… […] 
Konfrontacja warunków i wzorów życia istniejących w Niemczech z perspektywami 
(a raczej ich brakiem) w warunkach PRL zaowocowała masowym odpływem za 
granicę, szczególnie ludzi młodych9. 

Należy tym samym przyjąć, że czynniki ekonomiczne były głównym, choć 
nie jedynym powodem emigracji (np. emigracja solidarnościowa) w ostatnim 
okresie PRL i odgrywały też zasadniczą rolę w okresie transformacji. W okresie 
późniejszym i współcześnie – po pełnym otwarciu Unii Europejskiej dla obywateli 
polskich – innymi zyskującymi na znaczeniu cechami Opolszczyzny mającymi 
wpływ na procesy migracji są zwłaszcza: jej (nie)wielkość i międzymetropolital-
ne położenie, słabość ośrodka regionalnego (i akademickiego) oraz ograniczona 
oferta pracy dla osób z wyższym wykształceniem i dużymi aspiracjami. Czynniki 
te determinują współcześnie nie tylko migrację zewnętrzną, ale i dokonującą się 
wewnątrz kraju, zwłaszcza do dużych ośrodków regionalnych10.

Wyjazdy Ślązaków o niemieckim pochodzeniu do Niemiec sprawiły, że obszar 
województwa opolskiego w całej drugiej połowie XX wieku wyróżniał się najwięk-
szym nasileniem emigracji stałej. Łączna liczba mieszkańców obecnego obszaru 
województwa opolskiego, którzy według polskich11 danych opuścili ten region 
w okresie od 1951 do 2015 roku, wyniosła ok. 250 tys. osób, co przekraczało 
przyrost naturalny w tym okresie12.

Niemniej jednak oficjalne dane o emigracji zagranicznej nie ujmują całości 
emigracji stałej z województwa. Jak wykazały badania autora, większość Ślązaków 
emigrantów stałych, opuszczających kraj zwłaszcza w latach osiemdziesiątych XX 
w. i na początku lat dziewięćdziesiątych (ale i później), nie dokonała wymeldowa-
nia z kraju. Grupa ta, jak dowiodły badania autora, jeszcze w 2006 roku stanowiła 
około 25% populacji śląskiej ludności autochtonicznej (a jednocześnie około 8% 
ludności województwa), co nakazywało szacować ją wtedy na około 80–85 tys. 
osób. Osoby te stanowiły też do niedawna zdecydowaną większość tzw. emigra-
cji zawieszonej, tzn. grupy osób, które definitywnie opuściły kraj, ale pozostały 
w Polsce zameldowane13. Emigrację zawieszoną w pewnym sensie „uchwycił” 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań z 2002 roku, w ramach którego 
w województwie opolskim zarejestrowano 89,3 tys. osób przebywających poza kra-
jem powyżej 12 miesięcy i kolejne 15,9 tys. przebywających poza krajem powyżej 
2 miesięcy. Badacze migracji zajmujący się analizą danych statystyki publicznej 

9 K. Heffner, B. Solga, Praca w RFN i migracje polsko-niemieckie a rozwój regionalny Śląska Opolskiego, 
Opole 1999, s. 43.

10 Zob. R. Jończy (red.), D. Rokita-Poskart, M. Kwiatkowska, Exodus absolwentów..., op. cit.
11 Rozbieżności między danymi polskimi na temat emigracji a zagranicznymi danymi na temat imigracji 

z Polski są bardzo duże, niekiedy – jak w wypadku emigracji z Polski do Niemiec w latach 1988–1990 
– nawet dwudziestokrotne. Zob. szerzej na ten temat: R. Jończy, Wpływ migracji zagranicznych..., 
op. cit., rozdział I. 

12 R. Rauziński, Śląsk Opolski regionem kryzysu demograficznego, Opole 2013.
13 Szerzej: R. Jończy, Wpływ migracji zagranicznych..., op. cit.
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potraktowali te grupy – zgodnie z typologią spisową – jako emigrację czasową 
bądź wręcz zarobkową, którą jednak, jak dowiodły badania autora, nie były. War-
to dodać, że w statystyce europejskiej osoby te liczone są dwukrotnie, zarówno 
jako mieszkańcy Polski, jak i kraju obecnego zamieszkania (najczęściej Niemiec). 
Należy ponadto zaznaczyć, że emigracja czasowa (wahadłowa, sezonowa), mająca 
głównie zarobkowy charakter i posiadająca podobne rozmiary umknęła ówczesne-
mu spisowi – podobnie zresztą jak poprzedniemu (1995 rok) i kolejnemu (2011 
rok) – ze względu na brak odpowiednich narzędzi pomiaru14. 

Ważne zmiany dla przebiegu migracji Ślązaków z niemieckim pochodzeniem 
zostały wprowadzone od 1993 roku w związku z wejściem w życie ustawy o za-
kończeniu trwania skutków wojny15. Zmiany te umożliwiły osobom pochodzenia 
niemieckiego zamieszkałym w Polsce (i w innych krajach Europy Środkowo-Wschod-
niej) potwierdzanie obywatelstwa niemieckiego bez opuszczania Polski. Możliwość 
uzyskania przez śląskich autochtonów paszportów niemieckich i związanego z nimi 
„przywileju” pracy za granicą zbiegła się w czasie z transformacją ustrojowo-gospo-
darczą i związanym z nią narastaniem jawnego bezrobocia, a równocześnie bardzo 
korzystnymi płacowo-walutowymi warunkami zarabiania w Europie Zachodniej. 
Wszystko to sprawiło, że po ogromnej fali emigracji stałej na koniec lat osiem-
dziesiątych pozostali w Polsce Ślązacy ograniczyli wyjazdy definitywne, a zaczęła 
narastać wśród nich lawinowo wahadłowa bądź okresowa migracja zarobkowa16. 
Kulminacja nasilenia tej formy migracji ludności autochtonicznej nastąpiła w okresie 
2003–2004, kiedy to liczba zamieszkałych na Opolszczyźnie Ślązaków autochtonów 
korzystających z możliwości pracy za granicą, wynosząca około 52–65 tys. osób, 
była zbliżona do liczby autochtonów pracujących w kraju17. Z kolei w grupie pozo-
stałych mieszkańców regionu – Polaków nieposiadających pochodzenia niemieckie-
go – emigracja stała (do początku lat 1990), a później (do 2004 roku) zarobkowa 
miały zdecydowanie mniejsze nasilenie, co wynikało głównie z braku odpowiednich 
regulacji, które by taką emigrację umożliwiały. Niemniej jednak, jak dowodzą np. 
dane o pochodzeniu pracowników zatrudnianych w Niemczech za pośrednictwem 
Zentralstelle für Arbeit, udział pracowników nieautochtonów z Opolszczyzny w prze-
liczeniu na liczbę mieszkańców województwa był największy w kraju. Niewątpliwy 
wpływ na to miały silne na Opolszczyźnie sieci migracyjne powstałe dzięki migra-
cji ludności autochtonicznej. W sumie w przeddzień akcesji Polski do UE liczbę 
mieszkańców województwa korzystających z możliwości pracy za granicą szacować 
można było (na podstawie wyników badań i dostępnych danych) na 70–80 tys. 

14 W metodyce spisów powszechnych w Polsce nie wyodrębnia się nierejestrowanych emigrantów defi-
nitywnych. Osoba bywająca za granicą nawet przez kilkadziesiąt lat jest klasyfikowana jako emigrant 
czasowy przebywający poza krajem powyżej 12 miesięcy. 

15 Kriegsfolgenbereinigunggesetz, Bundesgesetzblatt nr 1, 1992.
16 Zob. również K. Heffner, B. Solga, Praca w RFN..., op. cit., s. 72. 
17 Szczegółowej wiedzy na temat zatrudnienia autochtonów za granicą w przeddzień akcesji Polski do 

Unii Europejskiej dostarczają rozdziały II i III pracy R. Jończy, Wpływ migracji zagranicznych..., op. 
cit. 
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osób, z których około 5–15 tys. nie miało niemieckiego pochodzenia. Oprócz tego, 
jak już wspomniano, w tym czasie za granicą pozostawało przynajmniej 80–85 
tys. nierejestrowanych emigrantów definitywnych (emigrantów zawieszonych)18. 
Nasilenie migracji cechowało wtedy znaczne zróżnicowanie przestrzenne – na 
obszarach wiejskich centralno-wschodniej Opolszczyzny, zamieszkanych przez 
autochtonów, emigracja stała lub zarobkowa nierzadko dotyczyła ogromnej części 
mieszkańców. Z kolei w zachodniej, południowej i północnej części województwa, 
zamieszkanej przez ludność pochodzenia napływowego, nasilenie emigracji było 
w tamtym czasie mniejsze i zbliżone do nasilenia w wielu innych obszarach Polski.

 Migracje z Opolszczyzny po akcesji Polski do Unii Europejskiej

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej nastąpiła kolejna fala migracji 
z Opolszczyzny, tym razem dotycząca osób nieposiadających niemieckiego obywa-
telstwa, pochodzących głównie z nieobjętej wcześniej masową migracją zachodniej 
części województwa oraz z miast19. Fala ta, choć duża, nie miała intensywności 
porównywalnej z emigracją stałą autochtonów w latach osiemdziesiątych XX wie-
ku i emigracją zarobkową w latach późniejszych, bo dokonywała się w warunkach 
mniejszych zróżnicowań płacowych. Niemniej jednak jej baza ludnościowa, czyli 
ludność polska pochodzenia napływowego, była kilkakrotnie (ok. 3 razy) większa 
niż liczba ludności autochtonicznej, co sprawiło, że nawet przy istotnie mniejszym 
udziale wyjeżdżających ich liczba była bardzo duża.

Migracja poakcesyjna miała charakter zarówno osiedleńczy, jak i zarobkowy, 
najczęściej jednak, zwłaszcza na początku migracji, trudny do sprecyzowania 
przez samych migrujących20. Skala rzeczywistej emigracji definitywnej w okresie 
poakcesyjnym jest trudna do ustalenia, gdyż dane statystyki publicznej, która 
rejestrowała (wymeldowania) emigrantów wyjeżdżających za granicę w poszcze-
gólnych latach, ujmowały w dużej mierze osoby, które emigrowały w przeszłości 
i z dużym opóźnieniem wymeldowywały się, a w mniejszym stopniu osoby, które 
wyemigrowały na stałe po akcesji. Za takim odbiorem danych statystyki publicz-
nej przemawia chociażby fakt, że według niej skala emigracji zagranicznej była 
większa w latach poprzedzających akcesję (2002 rok – 4665 osób, 2003 rok – 
4381 osób) niż bezpośrednio po niej (2004 rok – 3829 osób, 2005 rok – 3414 
osób)21. Biorąc pod uwagę powszechne w kraju nasilenie migracji od 2004 roku, 
trudno jest przyjąć te dane jako odzwierciedlające faktyczne strumienie migracji 
definitywnej. Stanowią one raczej kolejną poszlakę w kierunku twierdzenia, że 

18 Szacunki dotyczące tych wielkości zawiera praca R. Jończy, Wpływ migracji zagranicznych..., op. 
cit., rozdział II.3 i V.1.

19 Zob. R. Jończy, D. Rokita-Poskart, Zagraniczne migracje zarobkowe..., op. cit., rozdziały II i III.
20 W grupie migrantów zarobkowych z województwa opolskiego badanej pod koniec 2006 roku 73,9% nie 

było w stanie określić zamierzonego okresu dalszej pracy za granicą. Zob. R. Jończy, Migracje zagraniczne  
z obszarów…, op. cit., tab. IX.4, s. 318.

21 Zob. R. Rauziński, Śląsk Opolski regionem kryzysu..., op. cit.
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wymeldowania nie mają istotniejszego związku z dokonaną w poszczególnych 
latach rzeczywistą emigracją definitywną22. Na podstawie prowadzonych na bie-
żąco badań i obserwacji można sądzić, że poakcesyjny względny przyrost migracji 
na Opolszczyźnie wprawdzie nastąpił, ale nie był większy, zaś najprawdopodobniej 
mniejszy23 niż przeciętny względny przyrost migracji na obszarze reszty kraju. Do 
wniosku takiego prowadzi też obserwacja procesów migracji zarobkowej. Badania 
prowadzone w odstępach dwuletnich wskazały, że w wyniku znacznego zmniejsze-
nia się opłacalności pracy za granicą w latach 2004–2010 doszło do reemigracji 
zarobkowej masowo pracujących wcześniej za granicą autochtonów, zaś w okresie 
2008–2010 do wyhamowania migracji zarobkowej wśród ludności pochodzenia 
polskiego (po jej wzroście w okresie 2004–2007)24. Niemniej jednak kolejne bada-
nia przeprowadzone przez autora w 2016 roku na obszarach wiejskich wskazały, 
że liczba pracujących za granicą w okresie 2010–2015 nieco wzrosła, co mogło 
wynikać zarówno ze wzrostu opłacalności pracy za granicą (związanej z obniżką 
kursu złotego względem euro), jak i z problemem braku atrakcyjnych miejsc pracy 
w Polsce. Ów brak wynikał m.in. z asymetrycznego rozwoju gospodarczego Pol-
ski, wyrażającego się silnym rozwojem dużych ośrodków regionalnych, a słabym 
rozwojem (zwłaszcza w zakresie powstawania nowych miejsc pracy) obszarów 
pozbawionych dużych centrów rozwoju, do których zalicza się również region 
opolski. Pozostawaniu w regionie opolskim nie sprzyjały również niedopasowania 
strukturalne na rynku pracy wynikłe z nadmiernej liczby młodzieży podejmującej 
studia (ok. 6–8 tys. rocznie w ostatnich 10 latach), podczas gdy regionalny rynek 
pracy nie był w stanie wchłonąć nawet połowy tych osób.

W rezultacie częściowej reemigracji zarobkowej wśród autochtonów oraz 
nasilenia migracji zarobkowej wśród ludności nieposiadającej niemieckiego obywa-
telstwa nastąpiła istotna zmiana w udziałach w migracji zarobkowej z regionu obu 
tych grup ludności. Badania przeprowadzone na obszarach wiejskich Opolszczyzny 
w 2016 roku wraz z badaniami wcześniejszymi pozwoliły ustalić również pewne 
przemiany w strukturze i cechach migracji. Oprócz wzrostu po 2004 roku liczby 
nie-Ślązaków wśród migrujących należy wymienić przede wszystkim zwiększenie 
udziału kobiet oraz ludności miejskiej wśród osób migrujących25. Badania pro-
wadzone w okresie 2007–2011 wskazywały również na spory udział w migracji 
poakcesyjnej osób przebywających za granicą niemających określonego zamiaru 
powrotu. Uwzględniając to, można pokusić się o szacunek obu form nierejestro-
wanej emigracji (stałej i zarobkowej) w populacji województwa opolskiego liczącej 

22 Dokonana przez autora analiza wymeldowań za granicę w kilku badanych cyklicznie miejscowościach 
wykazała, że wymeldowywały się głównie osoby, które opuściły kraj dużo wcześniej. Jako swego 
rodzaju ciekawostkę (choć raczej precedens niż regułę), dobrze ilustrującą bolączki w ewidencji 
migracji, można wskazać przypadek dwóch małżeństw, emigrantów z początku lat 1980., którzy 
wymeldowali się z Polski... po nieoficjalnym powrocie do kraju na emeryturę w roku 2012 (sic!). 

23 Z uwagi na to, że znaczna część ludności mogła korzystać z możliwości wyjazdu już wcześniej.
24 Zob. R. Jończy (red.), D. Rokita, Migracje zagraniczne i zatrudnienie..., op. cit., rozdział IV i V.
25 Tamże, rozdział II.
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(według danych meldunkowych) na koniec 2015 roku 990 tys. osób. Rozmiary 
nierejestrowanej emigracji stałej szacować należy na niespełna 100 tys. osób, przy 
czym do grupy tej zaliczyć należy zarówno „starą” emigrację zawieszoną, składa-
jącą się głównie z autochtonów, jak i – w mniejszej części – nową, poakcesyjną 
migrację obejmującą Polaków, którzy po akcesji do UE wyjechali definitywnie, ale 
nie dokonali wymeldowania z kraju. Oprócz tego około 90–105 tys. osób stano-
wiło w 2010 roku emigrację zarobkową mającą charakter wahadłowy, okresowy 
lub sezonowy. Biorąc pod uwagę, że zdecydowaną część tej emigracji stanowiły 
osoby niezdecydowane co do miejsca dalszego zatrudnienia i zamieszkania, można 
założyć, że będzie ona częściowo zmieniać się w emigrację definitywną26.

Należy dodać, że powyższe szacunki dotyczące skali migracji znajdują od-
zwierciedlenie – przy odpowiedniej interpretacji – w innych źródłach danych. 
Pierwszym z nich są wyniki spisu ludności z 2011 roku. Liczba szacowanych przez 
autora nierejestrowanych emigrantów definitywnych (emigrantów zawieszonych) 
w dużej mierze jest zbliżona zarówno do liczby osób przebywających w momencie 
spisu w 2011 roku poza granicami kraju (80 tys. powyżej 12 miesięcy i 27,5 tys. 
od 3 do 12 miesięcy27), jak i do różnicy pomiędzy ustaloną w toku spisu liczbą 
mieszkańców województwa (990 tys.) a liczbą ludności rezydującej (908 tys.)28. 
Warto zwrócić uwagę, że autorzy ostatniego spisu – w przeciwieństwie do auto-
rów poprzednich spisów – zdają sobie sprawę, że osoby ustalone w toku spisu 
jako emigranci czasowi są raczej emigrantami definitywnymi. Odnoszą to nie tylko 
do osób przebywających za granicą powyżej 12 miesięcy, ale również do osób 
przebywających za granicą powyżej 3 miesięcy, pisząc, że były to osoby, których 
pobyt za granicą jest raczej trwały29. 

W świetle kryteriów przyjętych w procedurze spisowej jest też jasne, że po-
miarowi spisowemu nadal umyka – i to prawie całkowicie – wahadłowa i okresowa 
emigracja zarobkowa, w tym również osoby permanentnie zatrudnione za granicą. 
Tymczasem to właśnie ta migracja powoduje, zwłaszcza w sferze ekonomicznej, 
znacznie istotniejsze i bardziej złożone skutki. 

Kolejnym źródłem pozwalającym spojrzeć na problem emigracji dokonanej 
z Opolszczyzny są dane pochodzące z EWUŚ. W przypadku Opolszczyzny różnica 
pomiędzy liczbą zameldowanych (ok. 990 tys.) a liczbą uprawnionych do opieki 
zdrowotnej (815 tys. osób), wyniosła ponad 18%. W przypadku kraju było to 
„jedynie” niespełna 11%. Niezależnie od ustalonych różnic pomiędzy regionem 
opolskim a całą Polską, dane pochodzące z EWUŚ zdają się rzucać właściwe światło 
na „czasowy” charakter pobytu ponad 2,3 mln Polaków poza krajem.

26 Zob. R. Jończy, D. Rokita-Poskart, Zagraniczne migracje zarobkowe..., op. cit.
27 Główny Urząd Statystyczny, Migracje zagraniczne ludności. Narodowy Spis Powszechny..., op. cit., 

s. 158.
28 Zob. R. Rauziński, Śląsk Opolski regionem kryzysu..., op. cit.
29 Główny Urząd Statystyczny, Migracje zagraniczne ludności. Narodowy Spis Powszechny..., op. cit., 

s. 70.
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Skutki migracji 
Najważniejszymi skutkami procesów migracji dokonujących się z Opolszczyzny 

przed 1989 rokiem były głównie straty demograficzne i związane z nimi niekorzystne 
zmiany w strukturze wieku ludności. Od lat dziewięćdziesiątych wraz z rozwojem 
wahadłowej migracji zarobkowej zauważalne stały się istotne skutki ekonomiczne. 
Były to zwłaszcza: wysoki materialny poziom życia ludności (w okresie 2002–2007 
najwyższy w Polsce), niskie bezrobocie, ale i ograniczona aktywność pracownicza 
i gospodarcza w kraju, co w sumie doprowadziło do zróżnicowań rozwojowych 
w układzie przestrzennym regionu oraz pewnej dysharmonii rozwojowej, wyraża-
jącej się wysokimi dochodami i wysokim popytem, a zarazem ograniczonymi: za-
trudnieniem (w kraju), aktywnością gospodarczą oraz wpływami podatkowymi do 
budżetów samorządów lokalnych. Pozytywne skutki migracji zarobkowych, związane 
zwłaszcza z transferem dochodów z zagranicy i pobudzeniem popytu, były drenowane 
do silnych regionów i ośrodków ościennych (wydatki) i budżetu państwa (podatki 
pośrednie), przez co region nie wykorzystał w pełni migracji do swojego rozwoju. 
W sferze społeczno-demograficznej uwidoczniły się lub pogłębiły problemy takie jak 
wyludnienie i starzenie się ludności, rozbicie rodzin czy tzw. eurosieroctwo dzieci, 
związane zwłaszcza z długookresową migracją zarobkową rodziców. 

W okresie poakcesyjnym, wraz ze spadkiem opłacalności pracy za granicą, 
doszło do reemigracji autochtonów przy jednoczesnym nasileniu się emigracji sta-
łej i zarobkowej wśród Polaków pochodzenia napływowego. Wpłynęło to z jednej 
strony na zmniejszenie zróżnicowań ekonomicznych wewnątrz regionu i stabilizację 
koniunktury w okresie kryzysu po 2007 roku, a z drugiej jeszcze bardziej pogłębiło 
problem depopulacji województwa. Emigracja stała i zarobkowa objęły tym samym 
również obszary zachodniej, północnej i południowej części regionu, wcześniej 
mniej aktywne migracyjnie. 

Na charakter i skutki migracji zagranicznej z województwa decydujący wpływ 
miały zmiany w zakresie opłacalności pracy za granicą. Opłacalność ta stopniowo 
spadała: jeśli w roku 1989, pracując w Niemczech, zarabiało się przeciętnie 65 razy 
więcej niż w Polsce, to w momencie wejścia Polski do Unii było to już jedynie 6–7 
razy więcej; obecnie zaś zagraniczne wynagrodzenia stanowią jedynie nieco ponad 
trzykrotność wynagrodzenia krajowego. Sprawiło to, że w minionym ćwierćwieczu 
zmieniły się cele, forma i czynniki migracji zarobkowych. Na początku okresu 
transformacji ustrojowej praca za granicą oznaczała zmianę statusu dochodowego, 
a jej istotą było na ogół „dorobienie się” i transfer środków do kraju. Migranci 
za granicą pracowali, ale „byli” i „mieli” na obszarze pochodzenia, który korzystał 
w wydatny sposób w sferze popytowej oraz odciążania i pobudzania rynku pracy. 
W warunkach obecnych migracja relatywnie częściej ma charakter nie przyciąga-
ny, lecz wypychany, a jej opłacalność jest zbliżona do opłacalności dobrej pracy 
w kraju. Nie mogący się w tych warunkach „dorobić” migranci częściej rozważają 
trwały pobyt za granicą. Jednocześnie spadek opłacalności powoduje, że skutki 
popytowe migracji (zwłaszcza w ujęciu per capita) maleją, natomiast ciągle na-
rastają problemy demograficzne i społeczne wywołane zarówno emigracją defini-
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tywną, jak i długotrwałą nieobecnością. W ostatnich latach problem wyludnienia 
i starzenia się populacji regionu jest istotnie pogłębiony drenażem młodzieży ma-
sowo opuszczającej region w związku z podjęciem studiów i towarzyszącym temu 
zamiarem związania swojej przyszłości z wybranym ośrodkiem studiów, najczęściej 
aglomeracją wrocławską. Powoduje to, że coraz wyraźniej uwidacznia się problem 
„sieroctwa” rodziców, których dzieci definitywnie wyemigrowały za granicę bądź 
via studia do większych ośrodków w Polsce.
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Justyna Kijonka

„Aussiedlerzy”1 z Górnego Śląska  
o emigracji. Spojrzenie po latach  
na decyzje o wyjeździe 

 Wprowadzenie

Górnośląskie exodusy do Republiki Federalnej Niemiec należą do procesów 
demograficzno-społecznych, które w szczególny sposób wpłynęły na stan obec-
nych województw śląskiego i opolskiego. Motywy i sposób wyjazdów rodowitych 
Górnoślązaków od lat 70. XX wieku do Niemiec Zachodnich były różne, niejed-
norodna też była identyfikacja narodowo-etniczna emigrantów. Jednak większość 
wyjeżdżających z Górnego Śląska do Niemiec w latach 70., 80. i w pierwszej po-
łowie lat 90. otrzymywała obywatelstwo niemieckie ze względu na „niemieckie 
pochodzenie” – swoje lub współmałżonka. Z powodu wieku emigrantów było ono 
często dziedziczone po przodkach zgodnie z zasadami prawodawstwa niemieckiego. 
Posiadanie odpowiednich dokumentów gwarantowało stosunkowo szybkie otrzy-
manie obywatelstwa niemieckiego, a tym samym czyniło jego posiadacza niemalże 
automatycznie częścią zachodniego „lepszego świata”. To z kolei przyczyniało się 
do masowej skali wyjazdów szczególnie w latach 80. Masowość wyjazdów sprawiła, 
że grupa, którą określa się mianem „wysiedleńców” czy „późnych wysiedleńców”, 
mimo iż podlegała temu samemu prawu, jest tak niejednorodna. I to nie tylko 
pod względem zawodowym czy zajmowanego statusu społecznego, ale przede 
wszystkim tożsamościowym. 

Losy Górnoślązaków, którzy wyjechali do Niemiec – jak zwykle ma to miejsce 
podczas procesów migracyjnych – potoczyły się w różny sposób. Wpływ miały na 

1 W niniejszym artykule używam spolszczonego niemieckiego terminu Aussiedler, który tłumaczony jest 
na język polski jako „wysiedleniec”. Jednak autorzy polscy, pisząc o wysiedleńcach, często wstawiają 
to pojęcie w cudzysłów, co ma oddać umowność tego tłumaczenia, w prawodawstwie niemieckim 
termin ten wywodzi się bowiem z ustawodawstwa dotyczącego wypędzonych. Jednak w przypadku 
wyjazdów po 1970 roku poza nielicznymi przypadkami nie mamy do czynienia z klasycznym wysie-
dleniem. Wyjazd „na pochodzenie” był najprostszą formą legalizacji pobytu w Niemczech i dokumenty 
te wykorzystywane były także przez osoby, które nie czuły się Niemcami. 
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to czynniki kulturowe, społeczne, zawodowe, osobowościowe, znajomość języka 
niemieckiego, oczekiwania towarzyszące emigracji, a także czas wyjazdu. Intere-
sująca jest w związku z tym ocena – po latach – decyzji o wyjeździe na stałe do 
Niemiec. Losy górnośląskich „Aussiedlerów” pozwalają również na pewne uogólnie-
nia. Należy mieć na uwadze, że wyjazd w latach 70. i 80. był w zasadzie wyjazdem 
w jedną stronę, bez faktycznej perspektywy powrotu. Co istotne, emigrowali ludzie 
w różnym wieku i wykonujący rozmaite zawody. To z kolei wpływało często na to, 
jak odnaleźli się oni w Niemczech, nie tylko pod względem statusu społeczno-
-ekonomicznego, ale także kulturowym. Wyjeżdżający „na pochodzenie” spędzili 
już w Niemczech jeśli nie całe swoje dorosłe życie, to przynajmniej znaczącą jego 
część. I owo spojrzenie po latach na emigrację i życie w Niemczech jest głównym 
problemem poruszanym w niniejszym tekście, stanowiącym próbę uogólnionej 
socjologicznej refleksji, a opartym na literaturze przedmiotu, jak i moich własnych 
badaniach socjologicznych. 

Socjologia i migracje

Wyjazdy ludności rodzimej z Górnego Śląska do Niemiec mogą być rozpatry-
wane pod kątem różnych problemów socjologicznych, w zależności od badanego 
zjawiska. Jednym z nich jest analiza czynników wypychania-przyciągania (push-
-pull) w kontekście motywów, które miały decydujący wpływ na podjęcie decyzji 
o emigracji. W tej koncepcji decyzje o emigracji mają swe korzenie w trudnej sy-
tuacji ekonomicznej (zwłaszcza na rynku pracy) w kraju pochodzenia2. W przypad-
ku migracji z Górnego Śląska znaczenie miała również sytuacja polityczna, która 
razem z warunkami życia stanowiła także czynnik wypychający z kraju3. Do tego 
dochodzi kolejny ważny element wpływający na decyzję o wyjeździe – kontakty 
z tymi, którzy wyjechali, a zwłaszcza z tymi, którym się powiodło. W przypadku 
Górnoślązaków owa hipoteza informacyjna odgrywała istotną rolę, wyjeżdżali oni 
bowiem głównie „do kogoś”. Były to: akcja łączenia rodzin, sprowadzanie nielet-
nich dzieci przez Czerwony Krzyż czy wreszcie wyjazdy na zaproszenie przyjaciół 
i rodziny, a po przyjeździe legalizowanie pobytu w oparciu o „niemieckie papiery”. 

 Czynniki ekonomiczne, polityczne oraz kontakty z emigrantami miały 
zasadniczy wpływ na decyzje o wyjeździe zwłaszcza w przypadku roczników uro-
dzonych w latach 50. i 60. i socjalizowanych w Polsce, które wyjeżdżały bez zna-
jomości języka niemieckiego. Akcentowana często jako ważny czynnik emigracji 
trudna sytuacja na rynku pracy nie miała uzasadnienia w przypadku migracji lat 
70. i 80. Zyskała ona na znaczeniu dopiero w latach 90., a więc w czasie trans-
formacji ustrojowej w Polsce, której towarzyszyło upadanie i zamykanie zakładów 

2 A. Treibel, Migration in modernen Gesellschaften: soziale Folgen von Einwanderung, Gastarbeit und 
Flucht, Juventa-Verlag, München 1999, s. 40.

3 Ch. Pallaske, Migrationen aus Polen in die Bundesrepublik Deutschland in den 1980er und 1990er 
Jahren. Migrationsverläufe und Eingliederungsprozesse in soziologischer Perspektive, Waxmann 
Münster / New York / München / Berlin 2002, s. 96.
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pracy. Wyjeżdżający do 1989 roku mieli pracę w Polsce, a z problemem bezrobocia 
zetknęli się dopiero w Niemczech. Inną kwestią jest poczucie bycia obywatelami 
drugiej kategorii przez rodowitych Górnoślązaków. Związane to było z trudnościami 
w otrzymywaniu mieszkań czy awansem w pracy. W przypadku roczników star-
szych, zwłaszcza tych socjalizowanych na niemieckim Górnym Śląsku, dochodziły 
kwestie narodowościowe i etniczne. Do tego dochodził problem volkslisty i służby 
młodych mężczyzn w Wehrmachcie. Wszystkie te elementy – z różnymi punktami 
ciężkości w zależności od roczników – wpływały na decyzje o wyjeździe. A kryzys 
lat 80. ją jeszcze przyspieszył. 

Dotykamy w ten sposób innego ważnego problemu – poczucia, że w ówcze-
snej Polsce „nie dało się żyć” i że najlepszym rozwiązaniem był wyjazd na Zachód. 
To poczucie zostało opisane w socjologii przez Petera Bergera, który nazwał je 
„złą wiarą”. Zjawisko to „polega na stwarzaniu pozorów, że coś jest konieczne, 
gdy w rzeczywistości jest dobrowolne”4. Właśnie za pomocą tego pojęcia można 
opisać motywy wyjazdów do Niemiec. 

Bez względu na to, czy wyjazd był „legalny”, czy miał podstawy w wykorzy-
staniu zaproszenia lub wizy turystycznej bądź tranzytowej, był dobrowolny czy na 
przykład wynikał z woli rodziców, którzy często nie uzgadniali decyzji o wyjeździe 
z dziećmi, czy wreszcie był następstwem pewnych zdarzeń losowych – takich jak 
choroba bliskich, chęć ratowania rodziny oraz dołączenie do współmałżonka, który 
zalegalizował pobyt w Niemczech – „Aussiedlerzy” spędzili kilkadziesiąt lat w Niem-
czech i chcąc nie chcąc dokonują jednak pewnego bilansu zysków i strat. Wpływ 
na ten bilans ma oczywiście sytuacja zawodowa i finansowa, jednak nie są to 
czynniki jednoznacznie decydujące o ocenie emigracji jako właściwego i korzystnego 
wyboru, który został dokonany. Socjologowie podejmujący problem „szczęścia” 
i migracji są dość ostrożni w wydawaniu opinii, że emigracja do bogatszego kraju 
daje migrantom poczucie większego zadowolenia5. Na samopoczucie emigrantów 
wpływ mają z jednej strony czynniki obiektywne, takie jak zarobki, zdrowie czy 
kapitał społeczny. Jednak wiele zależy także od kwestii subiektywnych, takich jak 
„poczucie zadowolenia”. Jest ono w przypadku migrantów zwykle mniejsze niż 
zadowolenie tych, dla których dany kraj jest ojczyzną, ale relatywnie większe niż 
w przypadku tych, którzy pozostali w kraju pochodzenia emigrantów. Wiele też 
zależy od pozycji zajmowanej w kraju pochodzenia – jeśli należało się do klasy 
średniej, często trudno utrzymać ten sam status w nowym kraju6. Różnice wystę-
pują również między emigrantami pochodzącymi z różnych krajów danego regionu. 
Sytuację komplikuje dodatkowo fakt, że nikt nie pyta potencjalnego emigranta 
o „zadowolenie”, „szczęście” i „samopoczucie” przed migracją7.

4 P. Berger, Zaproszenie do socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 135.
5 D. Bartram, Happiness and “economic migration”: A comparison of Eastern European migrants and 

stayers, w: Migration Studies 2013, volume 1, number 2, s. 157.
6 Tamże, s. 159.
7 Por. tamże.
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Owa subiektywność dotyczy również badań środowisk emigranckich czy badań 
etnicznych w ogóle. Badania poświęcone problemowi tożsamości mieszkańców 
Górnego Śląska i osób wywodzących się z tego regionu prowadzę od szeregu już 
lat. Przyjmuję przy tym zawsze perspektywę moich respondentów, tym samym 
odwołuję się do ważnej, zwłaszcza w Polsce, tradycji socjologicznej badań nad 
migracjami Floriana Znanieckiego i jego koncepcji współczynnika humanistyczne-
go. Zdaniem Znanieckiego nie ma innej drogi poznania rzeczywistości społecznej, 
ponieważ każda inna powodowałaby pewnego rodzaju bezład danych, jako że są 
one w jego opinii zawsze „czyjeś”. Badając etniczną tożsamość, wkraczamy na 
teren subiektywnych odczuć, emocji, a także pamięci i postpamięci.

 Charakterystyka badań

Niniejszy artykuł prezentuje badania prowadzone przeze mnie w Niemczech od 
października 2014 do lipca 2015 roku w ramach projektu „Die Welten der (Spät-)
Aussiedler aus Oberschlesien in der Bundesrepublik Deutschland”, finansowanego 
przez DAAD. Badania terenowe poprzedzone zostały kwerendą biblioteczną w ra-
mach stypendium w Deutsches Polen-Institut w 2012 roku. 

Istotny jest w przypadku przeprowadzanych wywiadów czas i kontekst prowa-
dzonych przeze mnie badań. Jest to czas, kiedy Polska jest od dekady członkiem 
Unii Europejskiej, dekady, podczas której dzięki unijnym dotacjom zmienił się 
polski krajobraz. Jest to również czas boomu edukacyjnego. Co istotne, stosunki 
polsko-niemieckie były w tym okresie najlepsze od wielu lat, a i wizerunek Pol-
ski w Niemczech uległ pozytywnym zmianom. To czas szczególny, jeszcze przed 
największym kryzysem związanym z uchodźcami. Jednak w Polsce jest to okres 
także niepozbawiony problemów ekonomicznych, które spowodowały, że rzesze 
młodych ludzi ruszyły na Zachód – zwłaszcza do Wielkiej Brytanii, Irlandii i Holan-
dii – w poszukiwaniu pracy. A były to roczniki, w których odsetek legitymujących 
się dyplomem ukończenia studiów był najwyższy od lat.

W ramach badań przeprowadziłam kilkadziesiąt wywiadów z Górnoślązakami, 
którzy w latach 70., 80. i 90. uzyskali w Niemczech status „Aussiedlera”, a także 
tak zwane wywiady eksperckie. Badaniami objęci zostali przedstawiciele różnych 
środowisk, osoby wykonujące różne zawody, mające różną tożsamość narodową, 
a także przedstawiciele szeroko rozumianej drugiej generacji emigrantów. Tak sze-
roki dobór respondentów spowodowany był tym, że grupa ta jest bardzo liczna, 
niejednorodna, jeśli chodzi o wykształcenie, status społeczny, stopień integracji ze 
społeczeństwem niemieckim, a także pod względem tożsamości narodowej, przy 
jednoczesnej silnej identyfikacji z Heimatem, pod którym rozumiany jest Górny Śląsk. 
To wszystko czyni ją niezwykle interesującą z socjologicznego punktu widzenia. 
Obraz, jaki się z tych wywiadów i badań wyłania, pozwala na pewne uogólnienia, 
także w kontekście ogólnych procesów migracyjnych. Analizie poddane zostały nie 
tylko motywacje towarzyszące emigracji z Górnego Śląska do Niemiec, ale także 
obecne spojrzenie „Aussiedlerów” na podjętą przed laty decyzję o wyjeździe z kraju.
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 Górnośląskie exodusy 

Jak ważne są dla życia na Górnym Śląsku wyjazdy ludności rodzimej i po-
chodzenia niemieckiego do RFN, świadczy choćby fakt, że w świetle wyników 
badań przeprowadzonych w ramach projektu „Śląsk w Europie – ja Ślązak, ja 
Polak, ja Europejczyk” w 2008 roku na reprezentatywnej próbie młodzieży ze szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa śląskiego wynika, że 12,8% 
młodzieży ma w Niemczech bliskich krewnych (brata, siostrę, kogoś z rodziców 
czy dziadków), 56,7% ankietowanych ma w Niemczech dalszych krewnych (ciocie, 
wujków, kuzynów), zaś 40,7% – znajomych, z którymi utrzymuje kontakty. Dane 
dla województwa opolskiego, gdyby podobne badania przeprowadzić na jego tere-
nie, zapewne przedstawiałyby się nieco inaczej, a odsetek posiadających krewnych 
i znajomych w RFN byłby bez wątpienia wyższy. Oczywiście mamy tu do czynienia 
z różnymi falami migracji, także tymi współczesnymi, nie można jednak przecenić 
kontaktu, jaki stanowią dla obecnie wyjeżdżających ci, którzy wyemigrowali do 
Niemiec kilka dekad temu.

Migracje do Niemiec po 1970 roku, a więc po normalizacji stosunków mię-
dzy Polską Reczpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec, są jednymi 
z najważniejszych procesów demograficznych w powojennej Polsce. Miały i mają 
nadal istotny wpływ na kwestie społeczne, kulturalne i tożsamościowe zwłaszcza 
w dwóch województwach – śląskim i opolskim. O skali zjawiska świadczy fakt, 
że od lat 70. do połowy lat 90. blisko milion obywateli polskich pochodzących w 
znacznej mierze z Górnego Śląska uzyskało w Niemczech status „Aussiedlera”. 
W oparciu o niemieckie prawodawstwo i przedkładane przez migrantów dokumen-
ty zostali oni uznani przez państwo niemieckie za Niemców. Co ważne, w opinii 
niemieckich badaczy ta kategoria migrantów w sensie de jure – to Niemcy, ale de 
facto byli to obcokrajowcy8. Warto jednak w tym miejscu wspomnieć, że wyjazdy 
odbywały się legalnie, całymi rodzinami w oparciu o wniosek wyjazdowy składany 
jeszcze w Polsce lub też w oparciu o wizy turystyczne, tranzytowe czy zaproszenia 
od bliskich i przyjaciół. W tym drugim przypadku status „Aussiedlera” regulowa-
ny był już po przyjeździe do Niemiec, jednak oba rodzaje wyjazdów miały pewną 
wspólną cechę – zwłaszcza w latach 70. i 80.: były wyjazdami na stałe, na zawsze. 
I tak przez moich respondentów są traktowane.

Ówczesne powody wyjazdu z Polski obejmowały wiele czynników, a na kwestie 
tożsamościowe nakładały się aspekty ekonomiczne, polityczne i kulturowe. Ponadto 
wyjeżdżały wszystkie grupy społeczno-zawodowe, co sprawia, że obecnie „Ause-
siedlerzy” z Górnego Śląska żyją w różnych światach społecznych. Różnią się nie 
tylko identyfikacją narodowo-etniczną, ale i statusem społecznym. W przypadku 
moich badań respondenci wyjeżdżający legalnie w latach 70. częściej jako przyczy-
nę wyjazdu podawali niemieckie pochodzenie czy tożsamość niemiecką. Związane 

8 Por. G. Weber, A. Nassehi, R. Weber-Schlenther, O. Sill, G. Kneer, G. Nollmann, L. Saake, Emigration 
der Siebenbürger Sachsen. Studien zu Ost-West-Wanderung im 20. Jahrhundert, Westdeutsche 
Verlag, Wiesbaden 2002, s. 147.
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to było często z faktem, że ludzie ci urodzili się na niemieckim Górnym Śląsku. 
Jednak także ówczesna atmosfera, sposób, w jaki traktowano ludność rodzimą 
Górnego Śląska sprawiał, że ludzie, którym kulturowo było bliżej do Niemców, czuli 
się obywatelami drugiej kategorii. Wybór legalnej drogi wyjazdu podyktowany był 
chęcią emigracji całą rodziną. Jednak ta droga sprawiała, że składających wnioski 
spotykały szykany w pracy, a dzieci często stygmatyzowano do tego stopnia, że 
w ostatnim okresie przed wyjazdem nie były posyłane przez rodziców do szkoły. 
Ta kategoria respondentów jest w większości przypadków zadowolona z decyzji 
o wyjeździe. Decyzja oceniana jest natomiast negatywnie, gdy wyjazd spowodował 
komplikacje w życiu rodzinnym, zwłaszcza dzieci, o co nie było trudno, gdy wniosek 
wyjazdowy rozpatrzony został – tak jak w przypadku jednego z rozmówców – po 
wieloletnich staraniach, kiedy córka respondenta była tuż przed maturą. 

Jednym z powodów wyjazdów była chęć dołączenia do rodziny mieszkającej 
w Niemczech. Miało to znaczenie nie tylko w przypadku „akcji łączenia rodzin”, 
ale także w przypadku wyjazdów w oparciu o wizy turystyczne czy zaproszenia. 
Często paszport otrzymywał jeden ze współmałżonków, drugi pozostawał w kraju 
jako swoista „kaucja”. Sytuacja była wyjątkowo trudna, gdy paszport otrzymywali 
oboje rodzice, lecz ich dzieci musiały pozostać w kraju. W obu tych przypadkach 
dochodziło do rozluźnienia więzi rodzinnych, a nawet ich zaniku, a dzieci przeżywały 
traumę dwukrotnie: pierwszy raz, gdy pozostawione były pod opieką dziadków 
lub kogoś innego z rodziny, i po raz drugi, gdy musiały opuścić znany im świat 
i dołączyć po roku lub nawet po kilku latach do rodziców w Niemczech. 

Niemieckie pochodzenie wykorzystywane było również ze względów politycz-
nych przez działaczy Solidarności. Był to z jednej strony sposób na szybkie otrzy-
manie obywatelstwa niemieckiego, z drugiej zaś wydawano takiej osobie paszport 
i pozwalano na wyjazd, by pozbyć się jej z kraju. Tak było w przypadku jednego 
z respondentów, który otrzymał paszport po wyjściu z więzienia za opozycyjną 
działalność studencką. Jednak i obywatele niezaangażowani politycznie podczas 
wywiadów zwracali uwagę na panującą ówcześnie atmosferę polityczną. Z kolei inni 
moi respondenci – małżeństwo artystów, którzy znaleźli się przed stanem wojennym 
w Niemczech – zadecydowali o niewracaniu do Polski i pozostaniu w Niemczech.

Na kwestie kulturowe nakładały się takie czynniki ekonomiczne jak złe wa-
runki mieszkaniowe czy kryzys lat 80. Wizyty krewnych i znajomych z RFN, paczki 
przesyłane z Niemiec, listy i informacje w nich zawarte pobudzały wyobraźnię, 
zwiększały chęć wyjazdu do lepszego, zachodniego świata. To motywowało do 
wyjazdu zwłaszcza ludzi młodych. Pod koniec lat 80. z kolei kilkumiesięczne wy-
jazdy zarobkowe – na przykład by zarobić na wymarzony samochód – zamieniały 
się w pobyty stałe, a odziedziczone po przodkach dokumenty umożliwiały pozo-
stanie w Niemczech. Lata 90. to z kolei wyjazdy powodowane często utratą pracy 
w Polsce, przeżywającej boleśnie transformację ustrojową. 

Decyzji o emigracji towarzyszyło poczucie, które Peter Berger nazwał „złą 
wiarą” (bad faith), a więc uznawano coś, co było dobrowolne, jako coś koniecz-
nego. Często w wywiadach pojawiało się stwierdzenie, że wówczas wyjazd był 
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najlepszym rozwiązaniem, że tak naprawdę nie było innego wyjścia. Tu docho-
dzimy do masowości owych wyjazdów. W pewnym momencie moi respondenci 
mieli wrażenie, że wyjeżdżają wszyscy. To z kolei generowało kolejne wyjazdy do 
Niemiec. Jednak rzeczywistość niemiecka nie zawsze była dla moich rozmówców 
łatwa. Warunki w mieszkaniach przejściowych były szczególnie trudne dla tych, 
którzy na Śląsku pozostawili swoje domy. Zetknięcie z bezrobociem, społeczeń-
stwem kapitalistycznym, a wiec nastawionym na konkurowanie na rynku pracy 
stanowiło również poważne wyzwanie. Także relacje rodzinne między tymi, którzy 
już w Niemczech byli, a tymi, którzy dopiero co przyjechali, wystawione były na 
poważną próbę. Ten pierwszy okres pobytu w Niemczech to czas, o którym re-
spondenci mówią raczej niechętnie.

 Refleksja po latach

Jak wygląda sytuacja wysiedleńców obecnie? W dużym stopniu zależy to od 
oczekiwań towarzyszących emigracji. Moi rozmówcy czujący się w Polsce Niem-
cami, w Niemczech nazywani byli Polakami i za Polaków uważani są w swoim 
odczuciu przez niemieckich znajomych czy sąsiadów do tej pory. W wywiadzie 
powiedzą o sobie, że są Niemcami, ale też, że są polskimi Niemcami; niektórzy 
będą mieli problemy z określeniem swojej tożsamości. Ktoś stwierdzi nawet, że 
trudno być Niemcem, skoro spędziło się ponad połowę życia w Polsce i przyjechało 
do Niemiec bez znajomości języka niemieckiego. Ci z kolei, którzy za Niemców 
się uważają, ciążyć będą kulturowo ku Górnemu Śląskowi i te górnośląskie światy 
będą im szczególnie bliskie. Zadziałało w ich przypadku opisane przez Ossowskie-
go w kontekście zetknięcia się górnośląskiej ludności rodzimej z repatriantami ze 
wschodu socjologiczne „prawo tła”. RFN, do której wyemigrowały starsze rocz-
niki, to były inne Niemcy niż te, które mieli w pamięci, myśląc o czasach swojej 
młodości czy dzieciństwie. Oni powiedzą, że to nie oni opuścili Niemcy, ale to 
Niemcy opuściły ich. Bez względu na tożsamość respondentów pozostał często 
śląski czy polski akcent, także w przypadku roczników młodszych, które wyjechały 
z rodzicami w wieku kilkunastu lat. 

Jednak z perspektywy czasu ludzie, którzy wyjechali jeszcze w latach 70., są ze 
swej sytuacji zadowoleni. Podobnie uważają późniejsi migranci, którzy znaleźli swoje 
miejsce w niemieckim społeczeństwie. Wielu zauważa także, że opieka medyczna 
jest na wyższym poziomie w Niemczech niż w Polsce. To ważne w kontekście tego, 
że roczniki te stają się coraz starsze. Wyjazd spełnił oczekiwania tych, którzy, 
zaznaczyć to trzeba wyraźnie, nie mieli zbyt wygórowanych oczekiwań i ambicji. To 
zresztą cecha wielu Górnoślązaków. Rozczarowanie boleśnie przeżywali natomiast 
ci, których sytuacja zawodowa uległa znacznemu pogorszeniu, jak w przypadku 
emigranta z lat 70., który w Niemczech zmuszony był do częstych wyjazdów w ra-
mach kontraktów zawodowych. Dalekie dojazdy do pracy, rozłąka z rodziną była 
dla niego czymś nowym, dotąd nieznanym. Rozczarowanie często towarzyszyło 
też wyjeżdżającym na przełomie lat 80. i 90., zwłaszcza po zjednoczeniu Niemiec. 
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Jak zwracali uwagę moi rozmówcy – „było nas za dużo”. To zaś powodowało 
bezrobocie, chwytano się więc często każdej pracy, także tej poniżej zdobytych 
zawodowych kwalifikacji.

Jeśli inżynierowie i lekarze (z zaznaczeniem: lekarze – absolwenci śląskich 
uczelni medycznych) znajdowali stosunkowo szybko pracę, to prawnicy czy na-
uczyciele przeżywali swoistą degradację. Nie mogli oni bowiem pracować w swych 
zawodach bez konieczności uzupełnienia wykształcenia, co z kolei było czasochłonne 
i wymagało biegłej znajomości języka niemieckiego. To ważna kwestia, ponieważ 
urodzeni przed wojną na niemieckim Górnym Śląsku język niemiecki znali, nawet 
jeśli w odmianie regionalnej; roczniki powojenne, socjalizowane w PRL-u, już nie-
mieckiego bądź nie znały, bądź była to znajomość niewystarczająca, a język był 
zazwyczaj kluczem do sukcesu zawodowego. W wywiadach często pojawia się 
porównanie pracy w Polsce „przy biurku” z fizyczną pracą wykonywaną w Niemn-
czech. Dla mężczyzn pracujących w Polsce w górnośląskich kopalniach dotkliwy 
jest fakt, że gdyby pozostali w Polsce, to byliby już na emeryturze, a w Niemczech 
nadal muszą pracować, nierzadko fizycznie. Inaczej rzecz przedstawia się oczywiście 
w przypadku takich zawodów jak pielęgniarki, gdzie polskie emerytury są zbyt ni-
skie i emerytowane pielęgniarki zmuszone są podejmować dodatkowe zatrudnienie. 

Problemy związane z językiem pojawiały się również w życiu rodzinnym. Drugie 
pokolenie często nie zna języka polskiego ani gwary śląskiej, tym samym pogłębia 
się przepaść między tymi dwoma pokoleniami. Dziś, po latach, przedstawiciele 
drugiej generacji migrantów mają nierzadko pretensje, że nie znają języka polskiego, 
bo stwarzałoby to dla nich po rozszerzeniu Unii Europejskiej nowe szanse zawodo-
we i dawałoby możliwość pracy w Polsce na wysokim, kierowniczym stanowisku. 
Dzieciom migrantów towarzyszyła natomiast często trauma związana z pójściem 
do niemieckiej szkoły, bez znajomości języka. Często nie były one akceptowane 
przez niemieckich rówieśników jako Niemcy. Wiele zależało oczywiście od szkoły 
i środowiska, w którym pokolenie to wzrastało. Bywa, że na przekór tożsamości 
rodziców silnie akcentują polskie korzenie – na zasadzie „nie akceptujecie mnie 
jako Niemca, więc będę Polakiem”. Młodzi emigranci drugiego pokolenia mają 
oczywiście świadomość motywów towarzyszących decyzji podjętej przez rodziców: 
że chodziło w emigracji także o lepszą przyszłość dla nich. Jako osoby dorosłe 
są mimo wszystko zadowolone ze swej sytuacji, jednak lata szkolne nierzadko są 
dla nich wspomnieniem trudnym, zwłaszcza gdy wzorowa i „piątkowa” uczennica 
w Polsce ze względu na brak znajomości języka niemieckiego trafia w Niemczech 
do szkoły o charakterze zawodowym. Również dla tych roczników, które wysyłane 
były na kilkumiesięczne obozy językowo-integracyjne, nie są to wspomnienia łatwe.

Powiedzenie o kimś, że jest wygrany lub przegrany, jest niezwykle trudne. 
W swych podróżach po Niemczech rozmawiałam z wieloma osobami – był wśród 
nich dawny narkoman, który uważa się za wygranego, ponieważ dopiero w Niem-
czech wyciągnięto go z nałogu, byli artyści i lekarze, którzy odnieśli sukces. Jednak 
najistotniejszy jest fakt, że o byciu wygranym czy przegranym nie decydują wyłącznie 
kwestie materialne, lecz te należące do sfery subiektywnych odczuć. Oczywiście 
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bywa, że lepsza sytuacja materialna rodziny, która pozostała w kraju, jest czymś, 
co doskwiera moim respondentom; że rodzina na Górnym Śląsku odziedziczyła 
domy, że jeździ lepszym samochodem, że dziś życie w Polsce wygląda inaczej – 
lepiej niż przed laty – często jest czyściej, miejscowości są bardziej zadbane, jest 
mniejsza różnorodność kulturowa. Jednak sytuacja rodzinna respondentów, siła 
więzi, grono przyjaciół i znajomych są tymi czynnikami, które sprawiają, że czują 
się oni w Niemczech już „u siebie”. Nie bez znaczenia jest również fakt, że moi 
rozmówcy spędzili w Niemczech nierzadko większość swojego życia i ta niemiecka 
rzeczywistość jest im już znana. Ponadto roczniki, które wyjechały nawet w latach 
80., wchodzą powoli w wiek starszy, a niemiecka opieka medyczna, zwłaszcza osób 
starszych, jest zdecydowanie lepsza niż w Polsce.

Pokolenie drugie, czyli dzieci, jest już u siebie – nawet mimo pewnych pro-
blemów tożsamościowych – w Niemczech, a nie w Polsce. Są więc tym ważnym 
elementem, który zakorzenia w Niemczech pokolenie ich rodziców. To głównie 
relacje społeczne i znalezienie swojego miejsca w niemieckim społeczeństwie 
będzie decydowało o dobrym lub złym samopoczuciu. W przypadku responden-
tów, którzy wyjechali całymi rodzinami, lub gdy praktycznie wszyscy ich bliscy 
mieszkają w Niemczech, kraj pobytu nie ma w tej sytuacji większego znaczenia, 
skoro wszyscy i tak są razem.

 Zakończenie

Ocena decyzji o wyjeździe jest różna w zależności od sytuacji rodzinnej, spo-
łecznej, ekonomicznej i tej związanej z prestiżem, zwłaszcza gdy porównuje się 
swoją sytuację z sytuacją rodziny, która została w kraju. To, czy ktoś będzie zau-
dowolony, że kilkadziesiąt lat temu podjął decyzję o wyjeździe, będzie wreszcie 
związane z oczekiwaniami, które towarzyszyły emigracji. Moich respondentów 
można podzielić według różnych kategorii, przykładając do ich opowieści o wła-
snych przeżyciach i drodze życiowej różne matryce. Jedną z nich jest zastosowany 
w moim wystąpieniu podział na wygranych (zadowolonych) i przegranych (rozcza-
rowanych procesem migracyjnym). To podział nieostry, subiektywny, odnoszący 
się bezpośrednio do odczuć badanych, do tego, w jaki sposób opisują swoją 
sytuację na początku emigracji i obecnie. Co ważne – wielu zaczynało wywiad od 
stwierdzenia, że teraz jest dobrze, że czują się w Niemczech u siebie, ale gdyby 
przed wyjazdem im powiedziano, jak będą wyglądały ich początki w RFN, to pewnie 
nie zdecydowaliby się na wyjazd. 

Dokonując ocen i analiz, należy pamiętać, że ci, którzy nie wyemigrowali, 
także nie zawsze są zadowoleni ze swojej sytuacji. Borykają się oni często z pro-
blemami, które nie są udziałem migrantów lub nie są ich udziałem w tak dużym 
stopniu. Ocena decyzji o wyjeździe ma miejsce po wielu latach i zapewne inaczej 
przedstawiały się opinie przed wyjazdem, w pierwszych miesiącach i latach poy-
bytu, a inaczej ocena wygląda obecnie. Wpływ na ocenę własnej egzystencji ma 
również sytuacja – zwłaszcza rodziny i przyjaciół – w Polsce. Jednak i ona ulega 
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przemianom. Jak zostało zaznaczone na wstępie, sytuację górnośląskich „Aus-
siedlerów”, jeśli chodzi o ocenę decyzji migracyjnej, można porównać z sytuacją 
innych emigrantów oraz znaleźć wiele analogii, zwłaszcza w przypadku tych, któ-
rzy opuścili Polskę przed 1989 rokiem ze świadomością, że jest to emigracja 
na zawsze. Sam sposób wyjazdu i prawne zalegalizowanie pobytu są już sprawą 
w tym kontekście drugorzędną.
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Iwona Sobieraj

Jeszcze Kresowianie czy już Ślązacy? 
Pamięć przesiedleń a tożsamość  
i więź ze Śląskiem Opolskim  
w narracjach Kresowian i ich potomków

 Wstęp

Mieszkańcy Śląska Opolskiego po wojnie zostali niejako podwójnie naznaczeni 
zjawiskiem przymusowych migracji – z jednej strony poprzez wysiedlenia Niemców 
(a także części Ślązaków – w wyniku negatywnej weryfikacji narodowościowej), 
z drugiej strony poprzez doświadczenia ekspatriantów z Kresów Wschodnich1. 
Do 1950 roku do województwa opolskiego przesiedlono 176,5 tys. Kresowian, 
głównie z województw lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. W struk-
turze demograficznej województwa stanowili oni wówczas 24,2% ludności, two-
rząc wraz z osadnikami z innych części Polski (19,5%) oraz ludnością rodzimą 
(54,1%) zróżnicowaną społeczność, którą badacze określali jako „laboratorium 
demograficzne”2. Pierwsze badania socjologiczne dotyczące procesów adaptacji 
i integracji zachodzących na tym obszarze rozpoczęły się bezpośrednio po woj-
nie i były kontynuowane w kolejnych latach. Obecnie, kiedy minęło już 70 lat od 
zakończenia wojny, a na Śląsku Opolskim dorastają kolejne pokolenia (często 
pochodzące z małżeństw mieszanych), można poddać analizie długofalowe konse-
kwencje przesiedleń. Dzisiaj możemy obserwować i badać to, czy i w jaki sposób 
pochodzenie przodków i przesiedlenia pozostają w pamięci społecznej, czy oddzia-
ływają na postawy i działania, a także na tożsamość społeczną kolejnych pokoleń 
mieszkających na Śląsku Opolskim. 

1 Termin „repatriacja”, narzucony ze względów politycznych w czasach PRL, choć rozpowszechniony 
i ugruntowany wieloletnim użyciem, nie oddaje istoty zjawiska, a więc przymusowego wysiedlenia 
ludności kresowej z ich ziem rodzinnych, tj. ekspatriacji.

2 R. Rauziński, K. Szczygielski, Przesiedleńcy z dawnych Kresów Rzeczypospolitej w strukturze de-
mograficznej i społecznej Śląska Opolskiego 1945–2005, w: Wokół ludzi i zdarzeń. Przesiedleńcy 
z dawnych Kresów Rzeczypospolitej w strukturze demograficznej i społecznej Śląska Opolskiego 
w sześćdziesięcioleciu 1945–2005, pod red. R. Rauzińskiego i T. Sołdry-Gwiżdż, Wyd. Państwowy 
Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu, Opole 2011, s. 38–41.
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W artykule przedstawiony został stan dotychczasowych badań nad integracją 
społeczną Kresowian na Śląsku Opolskim oraz wyniki badań własnych opartych 
na analizie wywiadów z Kresowianami i trzema pokoleniami ich potomków (także 
osób pochodzących z rodzin mieszanych) przeprowadzonych w latach 2014–163. 
Pytania, na które poszukiwano odpowiedzi, to: 
l W jakim stopniu zachowywana i przekazywana jest kolejnym pokoleniom 

pamięć o Kresach i wysiedleniu? 
l Jakie czynniki wpływają na jej trwanie lub zanikanie i odradzanie się w ko-

lejnych pokoleniach?
l Jak potomkowie Kresowian definiują swoją tożsamość? 
l W jaki sposób określają swój związek ze Śląskiem Opolskim bądź/i z Kresami? 

Aby człowiek wiedział dokąd idzie, musi wiedzieć skąd przychodzi. 
Naród bez historii błądzi, jak człowiek bez pamięci.

Norman Davis

 Integracja Kresowian na Śląsku Opolskim – stan badań 

Powojenne migracje powoli zacierają się w naszej pamięci, a wokół słychać 
echa współczesnych „wędrówek ludów”: wyjazdów za pracą, za lepszym życiem, 
za bliskimi, ale także ucieczek od wojny i prześladowań. Współczesne migracje 
w Europie, choć zachodzące na ogromną skalę, są działaniami spontaniczny-
mi, decyzjami podejmowanymi przez jednostki i rodziny, ruchami, które trudno 
regulować, a także przewidzieć ich przyszłe konsekwencje. Niemniej naukowcy 
od dawna badają i starają się lepiej poznać mechanizmy migracji i adaptacji mi-
grantów w nowym środowisku społecznym. Teorie socjologiczne przypisują dużą 
wagę zarówno zjawiskom migracji w makroskali (jak np. rozproszenie w strukturze 
społecznej migrantów, przeciwdziałanie ich gettoizacji, adaptacja kulturowa), jak 
i w skali mikro (jak np. identyfikacja i walencja kulturowa, akulturacja, awans lub 
degradacja pozycji społecznej). Zjawiska te można badać z perspektywy bezpośred-
nich skutków, które dotykają pierwszego pokolenia, ale można też spojrzeć na nie 
w perspektywie długiego trwania, na kolejne pokolenia. W badaniach socjologicznych 
zmierzających do poznania procesów adaptacji i integracji imigrantów stwierdzono 
pewną prawidłowość, polegającą na tym, że proces asymilacji postępował stop-
niowo w okresie pierwszego i drugiego pokolenia, natomiast w trzecim pokoleniu 

3 Badania własne prowadzone od 2014 roku i kontynuowane obecnie – zawierają wywiady z 28 oso-
bami: 19 wywiadów z najstarszym pokoleniem i 9 z młodszym pokoleniem. Oznaczenie wypowiedzi 
respondenta po cytacie w nawiasach (W – wywiad, numer wywiadu). W analizie zostały wykorzystane 
również materiały z badań statutowych Zakładu Antropologii i Socjologii Kultury UO, obejmujące 
80 wywiadów z mieszkańcami Śląska Opolskiego (w tym 26 wywiadów z potomkami Kresowian 
i osobami pochodzącymi z rodzin mieszanych) przeprowadzonych w 2016 r. Oznaczenie wypowiedzi 
respondenta po cytacie w nawiasach (BZ – Badania Zakładu, numer wywiadu, K/M – płeć, wiek/k 
– rodzina kresowa, m – rodzina mieszana). 
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powracało zainteresowanie kulturą i tradycją przodków. Mogło ono prowadzić do 
symbolicznej identyfikacji, zaspokajającej potrzebę ciągłości i zakorzenienia jed-
nostki we wspólnocie, ale też skutkować odradzaniem się tradycji i kultury całej 
grupy, czyli rekulturacją4. Efektem takich dążeń są ruchy natywistyczne, działające 
na rzecz ochrony, afirmacji i zachowania własnej tożsamości społecznej i tradycji 
kulturowych5. 

Tożsamość społeczna wyraża się najczęściej poprzez takie elementy jak więź 
grupowa, wspólny język, wartości i tradycje kulturowe oraz przywiązanie do terytorium 
ojczystego. W sytuacji grupy, która w wyniku przymusowej migracji osiedliła się na 
innym terytorium, zerwane zostają więzi z ziemią ojczystą. Z czasem idealizacji podlega 
pamięć o ziemi rodzinnej, która w przekazie międzypokoleniowym przedstawiana jest 
jako „raj utracony”. W przypadku Kresowian doświadczone w dramatycznych oko-
licznościach zerwanie więzi z ojczyzną prywatną – ziemią rodzinną – połączone było 
z wieloletnim zakazem poruszania tego tematu w okresie PRL. W latach powojennych 
polityczne dążenie do maksymalnego ujednolicenia struktury narodowo-etnicznej Pol-
ski nakazywało odwoływanie się do wspólnego kanonu kulturowego i utożsamianie 
się z ojczyzną ideologiczną w jej nowym kształcie terytorialnym. Również pozostała 
w Polsce ludność rodzima ziem zachodnich musiała funkcjonować w obowiązującej 
politycznie ideologii polskości i integracji społecznej. 

Proces „stapiania się” społeczności Śląska Opolskiego miały ukazywać pro-
wadzone po wojnie badania socjologiczne. Zostały one zapoczątkowane już w 1945 
roku przez prace Stanisława Ossowskiego i jego współpracowników o Dobrze-
niu Wielkim (nazywanym w książce Gierałtowicami), w których ukazane zostało 
zróżnicowanie i gradacyjność świadomości narodowej autochtonów6. W później-
szych badaniach, podjętych przez Stefana Nowakowskiego i współpracowników, 
dominowała problematyka adaptacji i integracji ludności Śląska Opolskiego7. Na 
podstawie przeprowadzonych w Kędzierzynie-Koźlu badań S. Nowakowski stwier-
dził zakończenie procesów integracyjnych i powstanie nowej społeczności, którą 
charakteryzowało „poczucie swoistej autochtonizacji” w obszarze zamieszkania8. 
Jednak dokonujące się po 1956 r. masowe wyjazdy ludności rodzimej do Nie-
miec nie dały się pogodzić z postawioną wcześniej tezą o zakończeniu procesów 
integracji. Dalsze studia na Opolszczyźnie prowadzone były w Instytucie Śląskim 
między innymi przez Annę Olszewską-Ładykowską, Kazimierza Żygulskiego, Krzysz-

4 K. Kwaśniewski, Zderzenie kultur. Tożsamość a aspekty konfliktów i tolerancji, Wyd. PWN, Warszawa 
1982, s. 35–40.

5 E. Nowicka, Akulturacja, w: Encyklopedia socjologii, t. A–J, Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 
1998, s. 18. 

6 S. Ossowski, Zagadnienia więzi regionalnej i więzi narodowej na Śląsku Opolskim, w: S. Ossowski, 
O ojczyźnie i narodzie, Warszawa 1984. 

7 S. Nowakowski, Przeobrażenia społeczne wsi opolskiej, Poznań 1960; S. Nowakowski, Adaptacja 
ludności na Śląsku Opolskim, Poznań 1957.

8 S. Nowak, Narodziny miasta, Warszawa 1967, s. 388, cyt. za: T. Sołdra-Gwiżdż, Socjologia wobec 
Śląska – jedność czy wielość?, Opole 2010, s. 153.
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tofa Kwaśniewskiego oraz przez Antoninę Kłoskowską, która badając młodzież 
opolskich szkół, dowodziła większej intensywności konfliktów etnicznych wśród 
dzieci opolskich niż w innych regionach kraju9. 

Na początku lat 80. tezę o zakończeniu procesów integracyjnych podważyła 
Maria Szmeja, która badała współżycie grup regionalnych (rodzimej i napływowej) 
w jednej z miejscowości na Śląsku Opolskim. W wydanej w 1997 roku książce 
autorka wskazywała na utrzymujące się zróżnicowanie kulturowe badanych grup 
i odmienności interesów grupowych, ale zauważała także asymilacyjne tendencje 
wśród potomków Kresowian: Wielu przesiedleńców stara się znaleźć pozytywy 
swego życia na Opolszczyźnie. Aprobują poprawę materialnych warunków życia, 
doceniają możliwości kształcenia się, perspektywy kariery społecznej. Wspominają 
swe rodzinne strony, lecz już nie wyrażają chęci powrotu. Czują się Polakami, są 
w Polsce, z którą zawsze się utożsamiali. Mimo początkowych kłopotów asymilacyj-
nych zżyli się z regionem tak dalece, że dzieci i wnuki uważają się za Ślązaków10. 
Zagadnienie to podjęła również Maria Śmiełowska w swoich badaniach i książce 
zatytułowanej Obecności etniczne i narodowe na Śląsku Opolskim, wydanej w 1999 
roku. Autorka zwróciła uwagę na problem braku zakorzenienia się i identyfikacji 
z „ziemią rodzinną” w drugim i trzecim pokoleniu rodzin napływowych: Już w dru-
gim pokoleniu, ale częściej w trzecim pojawia się świadomość wykorzenienia, 
poczucie niepełności wyposażenia własnego środowiska w porównaniu z sytuacją 
wielopokoleniowej zasiedziałości rodzin śląskich11. Wśród badanych wyróżniła tak-
że grupę, którą określiła jako „śląska grupa napływowa”, a której reprezentanci, 
Kresowianie i ich potomkowie, a także osoby wywodzące się z centralnej Polski, 
określali się jako Ślązacy. W wypowiedziach podkreślali oni swój silny związek ze 
Śląskiem, ale wyrażali też obawę, czy takie samookreślenie jest właściwe w sto-
sunku do grupy napływowej12.

W kolejnych latach temat Kresów był coraz częściej poruszany na forum 
publicznym, a po 1989 roku na rynku wydawniczym lawinowo ukazywały się pu-
blikacje prezentujące historię Kresów (najczęściej okres drugiej wojny światowej 
i „rzeź wołyńską”), ale także polskie Kresy w okresie międzywojennym, biografie 
wybitnych Kresowian. Opublikowano także nowe prace opisujące proces wysiedlenia 
i początkowe lata adaptacji rodzin napływowych13. Natomiast tematyka przekazu 
międzypokoleniowego Kresowian była dotąd tematem rzadko podejmowanym14.

9 T. Sołdra-Gwiżdż, Socjologia wobec Śląska – jedność czy wielość?, Opole 2010, s. 171.
10 M. Szmeja, Starzy i nowi mieszkańcy Opolszczyzny, Opole 1997, s. 125.
11 M. Śmiełowska, Obecności narodowe i etniczne na Śląsku Opolskim. Procesy kształtowania się 

tożsamości i relacji międzygrupowych, Wyd. UO, Opole 1999, s. 128.
12 Tamże, s. 136.
13 Między innymi książki takich autorów jak: H. Dumin, M. Kalczyńska, K. Kazimierskia, B. Kubis, S.S. 

Nicieja, R. Rauziński, T. Sołdra-Gwiżdż.
14 Podjęta została między innymi przez Teresę Sołdrę-Gwiżdż w monografii Wokół ludzi i zdarzeń, pod 

red. R. Rauzińskiego i T.Sołdry-Gwiżdż, Wyd. PWN, Opole 2011.
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Ludzie, którzy zachowują swą pamięć,  
zasługują na przyszłość (BZ8/K72/k).

Pamięć powinna nami kierować,  
ale nie rządzić (BZ24/K42/k). 

 Pamięć i przekaz międzypokoleniowy w rodzinach kresowych  
i mieszanych

Prezentowane w tym artykule badania nad pamięcią społeczną i przekazem 
międzypokoleniowym wśród Kresowian i ich potomków opierały się na zróżnico-
wanej próbie, dobieranej na zasadzie „nasycenia” charakterystycznej dla badań 
jakościowych i teorii ugruntowanej. Wyróżnione zostały następujące pokolenia: Kre-
sowianie – pokolenie najstarsze, urodzone na Kresach, które zachowało w pamięci 
bezpośrednie doświadczenie przesiedlenia. Drugie pokolenie – osoby urodzone na 
Kresach, ale zbyt młode, by zachować bezpośrednią pamięć Kresów i przesiedlenia, 
lub urodzone już po przesiedleniu, niedługo po wojnie (dzieci Kresowian). Charak-
teryzuje je dostęp do „żywej pamięci” Kresów i bezpośredniego przekazu pokolenia 
ich rodziców. Trzecie pokolenie (wnuków Kresowian) charakteryzuje dominacja 
przekazu pośredniego (rodzice opowiadają o tym, czego doświadczyli dziadkowie), 
ograniczony dostęp do przekazu bezpośredniego. W badaniach uwzględnione zo-
stały także cztery wywiady z osobami z czwartego pokolenia. W sześciu przypad-
kach udało się zrealizować badania z dwoma lub trzema pokoleniami w ramach 
jednej rodziny. W doborze badanych uwzględnione zostały także osoby, których 
rodzice pochodzili z małżeństw mieszanych (najczęściej kresowo-śląskich) i ten 
czynnik okazał się znaczący w badaniach. Po każdym cytacie podano oznaczenie 
respondenta (opisane w przypisie).

Najstarsze pokolenie Kresowian charakteryzowała emocjonalna i żywa pamięć 
Kresów jako ziemi rodzinnej, do której chętnie wracali, przywołując głównie dobre 
wspomnienia ukazujące lata dzieciństwa. Charakterystyczne w tych opowieściach 
było podkreślanie dobrych relacji z sąsiadami – przedstawicielami innych narodo-
wości – i całkowitej zmiany tej sytuacji w czasie wojny. Inaczej było ze wspomnie-
niami dotyczącymi czasu przesiedleń, te doświadczenia najczęściej zapamiętane 
były jako bolesne, a nawet traumatyczne, do których nie wszyscy respondenci 
chcieli wracać. Zarazem jednak dla najstarszego pokolenia to ten właśnie element 
był najważniejszym punktem, ogniskującym narracje o dziejach rodziny. Potrzeba 
wspomnień z okresu wysiedlenia była motywowana chęcią przekazania bliskim 
prawdy historycznej w ich własnym doświadczeniu, nie zawsze zgodnym z głównym 
nurtem literatury historycznej: Ja uważam, że to co ja pamiętam, to co przeży-
łem, powinienem przekazać właściwie jak widzę. Bo powstają rozmaitego rodzaju 
dzieła, książki, które przeinaczają tę rzeczywistość, przedstawiają tę historię moim 
zdaniem nie tak, jak ona była. (W17)

Drugie pokolenie cechował nadal dobrze zachowany obraz Kresów, który naj-
częściej opierał się na wspomnieniach rodziców i dziadków. Czas przesiedlenia był 
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przedstawiany fragmentarycznie, a respondenci często wskazywali, że ich rodzice 
nie chcieli o tych wydarzeniach rozmawiać. Dominowały historie nacechowane 
negatywnie, ale też pojawiały się wspomnienia konkretnych osób, które udzieliły 
rodzinie schronienia i pomocy. Przedstawiciele drugiego pokolenia częściej odnosili 
się do początkowych lat po osiedleniu na Śląsku, podkreślali różnice kulturowe, 
których doświadczali, spotykając się ze Ślązakami. Przekaz ten miał zazwyczaj cha-
rakter pozytywny, związany z przyjaźniami, jakie respondenci zawierali ze Ślązakami, 
uczeniem się zrozumienia gwary, wzajemnym poznawaniem obyczajów i kuchni. 
No teraz kultywujemy inaczej, no bo już córki się pożeniły, mają Ślązaków, już 
kutie nie robią, już oni robią makówki, no pierogi robimy dalej, gołąbki też, tylko 
już nie z kaszy gryczanej, ale z ryżu, no i kompot, tak że trochę się tych rzeczy 
utrzymuje (W8). W relacjach dwóch rozmówców, którzy osiedlili się w mniejszych 
miejscowościach, pojawił się także wątek obcości wobec ludności rodzimej, braku 
wzajemnego zrozumienia i izolacji. 

W narracji trzeciego pokolenia nastąpiła istotna zmiana, przekaz dotyczący 
ekspatriacji przestał być znaczącym elementem ogniskującym historię rodziny, 
stracił wiele elementów relacji, nabrał natomiast charakteru symbolicznego 
(głównie u respondentów 30–40-letnich): … i chociaż nie znam szczegółów tej 
repatriacji, to ma to dla mnie znaczenie, że rodzina jest stamtąd. Te tematy 
wschodnie są mi bliskie. Niektóre sprawy lepiej potrafię zrozumieć, umiejscowić 
się i w historii, i w tym regionie (BZ24/K41/k). Najczęściej wiedza ta w trzecim 
pokoleniu (u osób młodych, 20–30-letnich) była jedynie sygnalnie obecna i za-
chowana w postaci bardzo lakonicznej: Znam parę takich historii, jedna z nich 
może być na przykład o tym, jak moja babcia Magda z babcią Zosią uciekały 
przed Ruskimi z Ukrainy, bo tam mieszkały wcześniej, na Ligotę Górną, gdzie 
aktualnie mieszkam. I moja babcia dostała dom i jakieś pole i tam zaczęła nowe 
życie (BZ11/M23/m).

Na podstawie przeprowadzonych badań można wskazać trzy główne czynniki 
wpływające na przekaz międzypokoleniowy: pochodzenie matki, posiadanie pamiątek 
rodzinnych i odwiedziny rodzinnego domu/miejscowości na Kresach. Pochodzenie 
kresowe matki najczęściej sprzyjało zachowaniu tradycji kresowych. Kobiety nie 
tylko częściej niż mężczyźni opowiadały swoim dzieciom o korzeniach rodziny, ale 
też w większym stopniu wprowadzały w rodzinie zwyczaje utrwalone we własnej 
młodości. W rodzinach mieszanych, w których matka wywodziła się z Kresów, 
tradycje te były zachowywane w większym stopniu niż w rodzinach mieszanych, 
w których matka pochodziła ze Śląska lub innej części Polski. Często rozmawia-
my o tych zdjęciach (...), w albumie je mamy wszystkie i gdy się spotykamy na 
imprezach, uroczystościach jakichś domowych, takich rodzinnych, że cała rodzina 
przyjeżdża, wtedy babcia wspominała bardzo często to zdjęcie. Wspominała też 
inne zdjęcia, na których była z dziadkiem, z jego siostrami (W3). 

Kolejnym ważnym czynnikiem były posiadane w rodzinie pamiątki. Przede 
wszystkim fotografie, ale także: modlitewnik, różaniec, krzyżyk, biżuteria, obraz 
– portret członka rodziny, dokumenty, elementy odzieży, książki (również z de-
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dykacją), nożyk, odznaczenia, meble, serwety, filiżanki. Pamiątki materialne miały 
przede wszystkim charakter „nośnika pamięci”, który nie tylko przywoływał historię 
rodzinną, ale też dawał poczucie więzi i ciągłości rodzinnej osobom, które je po-
siadały. Respondentka z trzeciego pokolenia z rodziny mieszanej (dziadkowie od 
strony matki pochodzą z Głubczyc, od strony ojca – z Tarnopola): Często z mamą 
oglądamy te stare, takie poniemieckie fotografie, gdzie mieliśmy tych dziadków, 
wtedy mama zawsze mi opowiada co tam się działo, to co jej babcia opowiadała 
(…). Od strony taty (kresowej) ja nic nie mam, (…) tylko stare zdjęcia jak tato 
był mały, a wcześniejszych nie mam. A od strony mamy, to takie zdjęcia jeszcze 
jak babcia, prababcia była młoda… no bardzo dawne (BZ29/K21/m). Szczególnie 
ważne były dla osób z trzeciego pokolenia, te z nich, które takie pamiątki po-
siadały, potrafiły też zwykle więcej opowiedzieć o historii rodziny, a przekaz był 
silniej nacechowany emocjonalnie. Brak pamiątek i zdjęć rodzinnych doskwierał 
młodym potomkom rodzin napływowych, które zaznaczały, że nie mają „z czym 
się identyfikować”, że niewiele się w domu pamiątek zachowało. 

Trzecim czynnikiem, który okazał się istotny, była tak zwana „podróż sen-
tymentalna”, którą odbywali Kresowianie i ich potomkowie w rodzinne strony. 
Najważniejszą rolę pełniła dla najstarszego pokolenia, ale dzieci lub wnukowie 
czasami także uczestniczyli w takiej podróży. Sam fakt wyjazdu na Kresy miał dla 
obu stron ważne, choć odmienne znaczenie. Dla najstarszego pokolenia było to 
domknięcie przekazu międzypokoleniowego, dla młodszego natomiast to często 
właśnie moment otwarcia, element motywujący do rozpoczęcia poszukiwań w pa-
mięci bliskich i w źródłach historycznych. Jak byłam z rodzicami w okolicach, gdzie 
urodziła się babcia, gdzie mieszkali pradziadkowie, to bardzo zmieniło to moje 
nastawienie do tego. Przeszłość rodziny stała się dla mnie taka bardziej realna. 
Pomyślałam, że musiało być inaczej mieszkać gdzieś, gdzie ludzie wiele pokoleń 
są w tym samym miejscu. A potem zaczęłam czytać więcej o Lwowie, o Kresach, 
żeby coś jeszcze poznać z historii tamtych stron (BZ24/K41/k). 

Ze względu na przemiany modelu rodziny i sporadycznie występujące wspólne 
zamieszkiwanie kilku pokoleń, przekaz kresowy docierał do trzeciego pokolenia raczej 
od rodziców niż dziadków. To „przesunięcie” rodzinnych opowieści potwierdzali 
także respondenci z drugiego pokolenia, którzy argumentowali, że obecnie nie ma 
już tyle czasu na takie rozmowy, a młodzi nie chcą słuchać tego wszystkiego. Do-
minujący wśród badanych dwupokoleniowy model rodziny skracał „żywą pamięć” 
historyczną, a przekaz międzypokoleniowy od dziadków do wnuków miał charakter 
okazjonalny i wycinkowy. Młodzi ludzie koncentrowali się przede wszystkim na 
płytkiej historii rodzinnej (oni i rodzice) i przejmowali tylko te elementy tradycji 
kulturowych i historii rodzinnej, które były dla nich atrakcyjne. W odniesieniu 
do wielu wypowiedzi młodych można było zauważyć bardzo ograniczoną wiedzę 
i jedynie deklaratywne zainteresowanie przeszłością rodziny. Nie musi to jeszcze 
oznaczać zerwania przekazu międzypokoleniowego, ale przesunięcie go w czasie. 
Potrzeba poznania swoich korzeni rodzinnych przychodzi z wiekiem i wówczas 
skłania do poszukiwań i powrotu do tematów, zdawałoby się, zapomnianych. 
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Wielu młodych respondentów deklarowało, że wiedza o historii rodziny jest dla 
nich ważna, a część z nich planowała opracować dla siebie album rodzinny lub 
spisać losy członków rodziny. 

 

 Tożsamość i więź regionalna wśród Kresowian i ich potomków

Proces integracji społeczności na Śląsku Opolskim jest procesem, który na-
dal się toczy i nie uległ zakończeniu, jak spodziewali się tego powojenni badacze. 
W społeczeństwie opolskim są obszary, w których trudno dostrzec odmienności, 
ale są i takie, w których nadal utrzymują się zróżnicowania kulturowe wynikające 
z pochodzenia mieszkańców. Przenikanie tradycji kulturowych występowało zarówno 
w rodzinach kresowych, jak i mieszanych. W największym stopniu odnosiło się do 
przenikania zwyczajów kulinarnych, sposobów gospodarowania i pracy, a w średnim 
i najmłodszym pokoleniu także zwyczajów i obrzędów (np. polterabend, Abraham, 
Dzieciątko, szkolna tyta). W naszych badaniach pytaliśmy respondentów między 
innymi o to, kim się czują, z jaką grupą społeczną się utożsamiają, a także o to, 
w jakim stopniu są związani ze Śląskiem Opolskim i czy czują się związani z Kresami. 

Wśród pierwszego pokolenia Kresowian dominowało poczucie przywiązania 
do Śląska Opolskiego lub miejscowości zamieszkania, wynikające z długoletniego 
zamieszkania i pozytywnych relacji międzyludzkich: Ze Śląskiem czuję się zwią-
zany, bo przecież całe swe dorosłe życie spędziłem na Śląsku. Tutaj uzyskałem 
wykształcenie, studiowałem, mam kolegów. (…) Nie nazywam się Ślązakiem, bo 
uważam, że to Ślązacy powinni mnie nazwać i wtedy dopiero będę Ślązakiem, 
nie, nie mogę sam się tak nazywać, prawda? Natomiast czuję się bardzo związa-
ny z tym terenem, z tymi ludźmi, którzy tutaj byli gospodarzami, i czuję się taki 
przygarnięty przez tych Ślązaków tutejszych (W17). Zarazem w różnym stopniu 
wyrażane było poczucie związku z Kresami i przywiązanie do Kresowian, jako 
własnej społeczności. Respondenci najstarszego pokolenia więź tę podtrzymywali 
poprzez spotkania towarzyskie, literaturę: Tamte wspomnienia wzbogacam poprzez 
literaturę, znam prawie wszystkie książki profesora Niciei – czytam wiadomości 
o ludziach z tamtych terenów, historię i jestem pełna zadumy, że tyle Kresowian 
poświęciło się i pracuje dla naszej ojczyzny (W15). 

Respondenci z drugiego pokolenia pochodzący z rodzin mieszanych częściej 
deklarowali związek ze Śląskiem Opolskim niż osoby z rodzin kresowych. Badani 
ci określali, że ich przywiązanie wynika z faktu urodzenia się tutaj, wychowania 
i zamieszkiwania. Ważne były dla nich też kontakty i przyjaźnie ze Ślązakami i to, 
że rodzina mieszka blisko. Dla drugiego pokolenia Kresowian Śląsk Opolski był 
miejscem, gdzie żyją ludzie z różnych stron, różnych kultur. Na utożsamianie 
z Kresami w tej grupie wpływała krystalizacja tożsamości Ślązaków i Niemców na 
Opolszczyźnie, bo poprzez kontrast grupowy wzmacniało się poczucie specyfiki 
i odrębności kulturowej. Jednak w tej grupie stosunkowo często deklarowano 
także poczucie braku przywiązania do Śląska Opolskiego, szczególnie gdy po-
została rodzina zamieszkiwała w innym regionie Polski: Ja osobiście nie czuję 
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się związany ze Śląskiem Opolskim. (…) A że tu żyję, no bo tak wyszło, tak los 
chciał (BZ4/M61/m). 

Wśród przedstawicieli trzeciego pokolenia związek z regionem miał charakter 
„naturalny”, bo wynikający z faktu urodzenia się i mieszkania na tym obszarze 
rodziny. Częściej jednak określany był jako związek z „Opolszczyzną” niż ze Ślą-
skiem Opolskim, podobnie tożsamość lokalna określana jako „Opolanin/Opolanka” 
– również w odniesieniu do osób, które mieszkały poza stolicą regionu. Większość 
młodych respondentów rozważała możliwość wyjazdu i osiedlenia się w innym 
miejscu/kraju w przyszłości. Czuję się Polką, ale z regionem czy z miastem nie 
jestem w ogóle związana. W szczególności teraz, jak wyjechałam na studia. (…) 
Jedynie trzyma mnie rodzina. Przyjeżdżam tylko i wyłącznie dlatego, że jest mama, 
tato, babcia. (…) Ja tak średnio utożsamiam się tutaj z czymkolwiek, w sumie 
mogłabym mieszkać gdziekolwiek (BZ29/K21/m). W trzecim pokoleniu związek 
z Kresami wyrażali tylko ci respondenci, w rodzinach których istniał silny przekaz 
i były gromadzone pamiątki kresowe: Czuję się Polką, ale też czuję swoje korzenie 
kresowe, poprzez te opowieści rodzinne… (BZ1 – K/22/m)

Dwa pierwsze pokolenia charakteryzowały duże trudności w zdefiniowaniu 
swojej tożsamości. Poczucie związku ze Śląskiem Opolskim w przypadku najstar-
szego pokolenia nie przełamywało niepewności w określaniu swojej tożsamości. 
Czynnikiem, który jej sprzyjał były małżeństwa mieszane, co dobrze obrazuje 
funkcjonującą w kulturze polskiej zasadę lus sanguinis. Najmłodsze pokolenie było 
natomiast bardziej skłonne posługiwać się pojęciem Opolszczyzny (województwa 
opolskiego) i do niej odnosić swoją identyfikację regionalną (np.: Czuję się raczej 
Opolanką), jako element polskiej tożsamości narodowej. Kresy były symbolicz-
nie obecne w spontanicznie określanej tożsamości w trzecim pokoleniu rodzin 
kresowych, w których istniał silny przekaz międzypokoleniowy (ze strony matki, 
pamiątki, podróż sentymentalna). 

 

 Podsumowanie

Na postawione w tytule pytanie „Jeszcze Kresowianie czy już Ślązacy” – od-
wołujące się do hipotezy integracji społeczności regionalnej Śląska Opolskiego, 
można odpowiedzieć, że już nie Kresowianie, ale i nie Ślązacy – a Opolanie, ma-
jąc na myśli kolejne pokolenia rodzin kresowych i mieszanych. Pamięć Kresów 
charakteryzuje przede wszystkim najstarsze pokolenie, natomiast przekaz między-
pokoleniowy jest w dużym stopniu ograniczony do dwóch kolejnych pokoleń, co 
nie sprzyja zachowaniu ciągłości kulturowej i tożsamości potomków Kresowian. 
W pewnym stopniu powstającą lukę uzupełnia obecnie przekaz pośredni: literatura, 
filmy, ale i dostęp do internetu, w którym znaleźć można liczne strony poświęcone 
tematyce kresowej. Niemałą rolę odgrywa także współczesna polityka historyczna, 
która dowartościowała problematykę Kresów i instytucjonalizuje pamięć zbiorową, 
włączając ją do głównego nurtu historii Polski. W tej kwestii warto jednak pozo-
stać ostrożnym w działaniach i ocenach, ponieważ ingerencja państwa w procesy 
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społeczne nie zawsze bywa lepsza od spontanicznych procesów. Pluralizm pamięci 
zbiorowej jest naturalnym elementem demokracji, jednak jego utrzymanie wymaga 
szczególnej ochrony. Pamięć jest bowiem elementem narażonym na „przemoc sym-
boliczną”, którą trudno jest dostrzec i jasno zdefiniować w kategoriach prawnych.
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Magdalena Lemańczyk

Pomorze Gdańskie/Pommerellen  
od nowa. Powojenne procesy  
migracyjne i ich społeczno- 
kulturowe skutki

Głównym celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie społeczno-kulturo-
wych skutków powojennych migracji na Pomorzu Gdańskim (Pommerellen) przez 
pryzmat zmian w strukturze narodowościowo-etnicznej. Przedstawione zostaną nie 
tyle same procesy migracji, ile osobliwości przemian pomorskiej wielokulturowości 
w ich wyniku ukształtowane, tzn.: przemiany więzi społecznych, napięcia i konflikty 
związane z tworzeniem regionu „od nowa”, kwestie wykorzystania kapitału ludz-
kiego (rozumianego jako cechy przypisane: wiek, płeć czy miejsce pochodzenia 
oraz wyposażenie kulturowe zdobyte w miejscu wyjściowym).

Analizując skutki powojennych migracji, należy uwzględnić, iż Pomorze Gdań-
skie jest obszarem pogranicza: stykowego i przejściowego1 zarazem. Pogranicza 
stykowego, ponieważ obszar Pomorza Gdańskiego w poszczególnych epokach 
znajdował się w granicach różnych terytoriów państwowych i administracyjnych2, 
co wywarło istotny wpływ na stosunki narodowościowe, tj.: Pomerania, Pomme-
rellen, Pomorze Wschodnie, Pomorze Gdańskie, Pomorze Nadwiślańskie, Prusy 
Królewskie, Prusy Zachodnie, województwo pomorskie. 

Pomorze Gdańskie jest obszarem pogranicza przejściowego, ponieważ ukształ-
towane zostało w wyniku historycznego kontaktu kultur i narodów, tj.: 
l Kaszubów, którzy byli i są stałym elementem etnicznym na Pomorzu, aczkol-

wiek do końca XIX w. nieposiadającym wykształconego poczucia tożsamości. 
l Niemców, którzy na Pomorzu byli obecni od XIII w., sprowadzani w związku 

z ekspansją gospodarczą zakonu krzyżackiego i rodów szlacheckich, zyskując 

1 Zob. A. Sadowski, Pogranicze. Studia społeczne. Zarys problematyki, w: „Pogranicze. Studia Spo-
łeczne”, t. I, Białystok 1992, s. 5.

2 Zob. C. Obracht-Prondzyński, Stosunki etniczne na Pomorzu – uwarunkowania i kontekst współczesny, 
„Studia Socjologiczne” 2010, nr 3, s. 11. 
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szybko dominującą pozycję ekonomiczną, polityczną i kulturową (potem fale 
w XV/XVI w. i XIX w. polityka bismarckowska). 

l Na Pomorze w XV i XVI w. napłynęła ludność z południa Wielkopolski, Kujaw, 
Mazowsza oraz Anglicy, Szkoci i Niderlandczycy (Olędrzy)3. 

l Istotną rolę w stosunkach ludnościowych na Pomorzu w XVI i XVII w. ode-
grała reformacja oraz kontrreformacja4. Występowały bowiem częste przypadki 
konwersji religijnych nieposiadających pokrycia w identyfikacjach narodowych 
ludności, co powodowało trudności z ustaleniem składu wyznaniowego. Przykła-
dowo: wówczas część Niemców na tzw. Kosznajderii była katolikami, a ludność 
polska Gdańska, Elbląga i Torunia była w dominującej liczbie luterańska5. 

l Czynnikami wpływającymi na strukturę narodowościową na Pomorzu w końcu 
XIX w. były ruchy migracyjne („Ostflucht”). Z kolei na przełomie XIX i XX w. 
tendencja składu narodowościowego w Prusach Zachodnich zmierzała w kie-
runku przewagi Niemców6. 

Istotne zmiany w relacjach narodowościowych po I wojnie światowej nastąpiły 
wskutek ustaleń traktatu wersalskiego, na mocy którego z prowincji Prusy Zachod-
nie wydzielono województwo pomorskie ze stolicą w Toruniu, powiaty zachodnie 
i wschodnie pozostawiono w państwie niemieckim oraz powołano II Wolne Miasto 
Gdańsk (1920–1939) (WMG). Jeszcze przed wejściem w życie traktatu wersalskie-
go nastąpił exodus ludności niemieckiej, dla której status mniejszości narodowej 
był nie do przyjęcia7. Warto dodać, iż Żydzi zamieszkali pod Gdańskiem uzyskali 
prawa zamieszkiwania w Gdańsku i wykonywania zawodu dopiero w 1926 r., kiedy 
Oliwa stała się dzielnicą Gdańska. Tymi prawami dysponowali zaledwie siedem 
lat, do 1933 r., a więc do momentu, w którym rozpoczęła się faszyzacja Gdańska.

3 Zob. J. Małłek, Dwie części Prus. Studia z dziejów Prus Książęcych i Prus Królewskich w XVI i XVII 
wieku, Olsztyn 1987, s. 10; C. Obracht-Prondzyński, Stosunki etniczne…, op. cit., s. 13; M. Pollakówna, 
Zanik ludności pruskiej, w: G. Labuda (red.), Pomorze średniowieczne, Warszawa 1958, s. 207. 

4 Zob. C. Obracht-Prondzyński, Kaszubi. Między dyskryminacją a regionalną podmiotowością, Gdańsk 
2002, s. 137.

5 Idem, Stosunki etniczne…, op. cit., s. 14; patrz także Zestawienia tabelaryczne poszczególnych 
miejscowości i wsi Kosznajderii ze względu na narodowość i wyznanie, w: J. Rink, Die Geschichte 
der Koschneiderei. Ihre Bevölkerung im Jahre 1772 und Ende 1919, seria: Quellen und Darstellungen 
zur Geschichte Westpreussens, Nr. 16, Danzig 1932, s. 111–143.

6 Zob. M. Stażewski, Exodus. Migracja ludności niemieckiej z Pomorza do Rzeszy po I wojnie światowej, 
Gdańsk 1998, s. 51.

7 Zob. P. Hauser, Mniejszość niemiecka na Pomorzu w okresie międzywojennym, Poznań 1998; W. 
Stankowski, Pomorze Gdańskie 1918–1950, w: D. Boćkowski (red.), Niemcy w Polsce 1945–1950. 
Wybór dokumentów, t. 4: Pomorze i Dolny Śląsk, Warszawa 2001; M. Stażewski, Exodus. Migracja 
ludności niemieckiej z Pomorza do Rzeszy po I wojnie światowej, Gdańsk 1998; R. Wapiński, Życie 
polityczne Pomorza w latach 1918–1939, Warszawa–Poznań–Toruń 1983; oraz J. Kochanowski, Losy 
Niemców w Polsce Centralnej w latach 1945–1950. Na przykładzie województw łódzkiego, warszawskie-
go i krakowskiego (powiat Biała), w: W. Borodziej i H. Lemberg (red.), Niemcy w Polsce 1945–1950. 
Wybór dokumentów, t. II, Polska centralna. Województwo śląskie, Warszawa 2000, s. 15.
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Natomiast po 1945 r. najbardziej dalekosiężne w skutkach dla struktury naro-
dowo-etnicznej Pomorza i krajobrazu społeczno-kulturowego były migracje i relacje 
polsko8-kaszubsko-niemieckie. To one zadecydowały o współczesnym kalejdoskopie 
etnicznym i społeczno-kulturowym Pomorza Gdańskiego. 

Przede wszystkim zachwiany został wielowiekowy polsko-niemiecko-kaszubski 
trzon struktury narodowościowej i kulturowej Pomorza Gdańskiego9. Konsekwencje 
widoczne były we wszystkich wymiarach życia: od gospodarki, po szeroko rozu-
mianą kulturę (język, obyczajowość, wychowanie, instytucje kultury, styl życia itd.). 

Migracje ludności były żywiołowe, a w tym samym czasie dokonywały się prze-
kształcenia administracyjne, które połączyły ziemie należące przed II wojną światową 
do II Rzeczypospolitej z ziemiami nowymi, należącymi przed 1945 rokiem do Rze-
szy. W nowo utworzonym województwie pomorskim i gdańskim znalazła się zatem 
ludność o odmiennych doświadczeniach politycznych, prawnych, edukacyjnych itp.

Ruchy migracyjne ludności, grupowe i indywidualne, odbywały się we wszyst-
kich kierunkach, były to m.in.: kolejne fale migracyjne ludności niemieckiej i za 
taką uważanej do Niemiec, tzw. repatriacja Polaków, akcja przesiedleńcza ludności 
ukraińskiej, białoruskiej i litewskiej na obszar Związku Radzieckiego, akcja osadnicza 
na Pomorzu. Wydaje się jednak, iż najbardziej istotne skutki dla spoistości regio-
nu wywarły masowe migracje ludności autochtonicznej, której skomplikowanego 
położenia nie do końca rozumiały (lub nie chciały) władze i ludność napływowa.

W rezultacie polityki prowadzonej przez ówczesne władze polskie w okresie po-
wojennym na Pomorzu przebywali: 1. polscy Pomorzanie, w tym regionalne grupy 
Kaszubów i Kociewiaków, 2. nieliczna grupa Niemców, 3. polscy Gdańszczanie, 4. Żydzi, 
5. dość liczna grupa tzw. obywateli radzieckich, którzy trafili na Pomorze w czasie II 
wojny światowej w ramach robót przymusowych (ok. 5000; niemal wszystkich, uznanych 
na mocy umów polsko-radzieckich za obywateli radzieckich, wysiedlono do ZSRR do 
końca 1950 r.)10, oraz Łotyszy i Estończyków walczących w formacjach wspierających 
Niemców, 6. ludność z Kresów Wschodnich (Białorusini, Rosjanie, Litwini, Tatarzy, 
Ormianie, Karaimi), 7. osadnicy z Polski centralnej, 8. Ukraińcy w ramach Akcji „Wi-
sła”, 9. Romowie i 10. uchodźcy polityczni z Grecji i Macedonii. 

Na skutek migracji ukształtowały się relacje narodowościowe i etniczne oparte 
na (współ)występowaniu często diametralnie odmiennych systemów kulturowych 
(obejmujących m.in. kwestie językowe, kulturę organizacyjną, edukację, postawy 
obywatelskie, style życia, transmisję i transfer kultury)11. Relacje międzygrupowe 
w dużej mierze naznaczone były poczuciem izolacjonizmu, dystansu społecznego, 

8 Chodzi o Polaków o niekaszubskim pochodzeniu.
9 Zob. C. Obracht-Prondzyński, Kaszubi. Między dyskryminacją…, op. cit., s. 157.
10 Zob. C. Obracht-Prondzyński, Mniejszości narodowe na Pomorzu Gdańskim, w: Oblicza lokalności. 

Różnorodność miejsc i czasu, red. J. Kurczewska, Warszawa 2006, s. 103.
11 Zob. M. Lemańczyk, Mniejszość niemiecka na Pomorzu Gdańskim, Warszawa 2016, s. 81–110; 

M. Golka, Imiona wielokulturowości, Warszawa 2010, s. 137; A. Sakson, Specyfika procesów spo-
łeczno-kulturowych społeczeństw postmigracyjnych, w: B. Domagała, A. Sakson (red.), Tożsamość 
kulturowa społeczeństwa Warmii i Mazur, Olsztyn 1998, s. 7–11.
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uzależnionego od głębokości i częstotliwości kontaktów oraz wcześniejszych doświad-
czeń, a o ich charakterze decydowało poczucie „swojskości” i „obcości” osób i grup12. 

W takich warunkach nietrudno było o antagonistyczne stosunki, które wystę-
powały pomiędzy ludnością zasiedziałą na Pomorzu o różnym rodowodzie kulturo-
wym (Polakami, Niemcami i Kaszubami), a ludnością napływową (głównie Polakami 
z Polski centralnej), ale także pomiędzy różnymi grupami ludności napływowej. 

Nowy powojenny kalejdoskop etniczno-narodowościowy na Pomorzu Gdań-
skim kształtował się w wielowymiarowo i nie bez problemów. 

Stosunkowo najlepiej układały się relacje między ludnością ukraińską a Ka-
szubami i Niemcami, ze względu na podobieństwo położenia i wspólnotę losów. 
Z kolei (…) najtrudniej i najpóźniej – co zresztą jest zrozumiałe – nawiązywa-
ne były relacje między Ukraińcami a przesiedleńcami zza Buga, w szczególności 
z Wołynia i Galicji Wschodniej, pamiętającymi niedawne walki polsko-ukraińskie13. 
Relacje pozostałych grup polskich osadników wobec ludności ukraińskiej także 
układały się nie najlepiej. 

Różnie przedstawiały się relacje kaszubsko-niemieckie oraz kaszubsko-kaszub-
skie na obszarze Pomorza. Kaszubi zasadniczo wyróżniali „swoich” Niemców (np. 
sąsiadów) oraz „obcych” Niemców (okupantów), z kolei Niemcy pomorscy w zde-
cydowanej większości nie byli życzliwi Kaszubom14. Warto podkreślić, iż między 
Kaszubami mieszkającymi w tzw. dawnych i nowych powiatach, mimo kulturowego 
podobieństwa, występowały różnice kulturowe i tożsamościowe – podlegali bowiem 
zróżnicowanym systemom politycznym, prawnym i edukacyjnym. 

Na relacje Kaszubów z innymi mniejszościami znaczący wpływ miało niemal 
powszechne niezrozumienie wśród osadników i władz (lokalnych oraz centralnych) 
osobliwości regionalnej tej grupy oraz utożsamianie jej z ludnością niemiecką15. 

12 Zob. Z. Dulczewski, Mój dom nad Odrą. Problem autochtonizacji, Poznań 2001, s. 125; M. Hejger, 
Stosunki narodowościowe na Pomorzu Gdańskim po II wojnie światowej (do 1956 r.) – relacje mię-
dzygrupowe, w: Polacy i sąsiedzi – dystanse i przenikanie kultur, część I, red. R. Wapiński, Gdańsk 
2000, s. 53; M. Lemańczyk, Tożsamość narodowa pomorskich liderów mniejszości niemieckiej, 
„Studia Socjologiczne” 2010, nr 3, B. Synak, M. Kaczmarczyk (red.), Pomorze – portret regionu,  
s. 100; B. Maroszek, Struktura społeczeństwa…, op. cit., s. 6; idem, Stabilizacja i integracja…, op. 
cit.; E. Nowicka, Wprowadzenie. Inny jako obcy, w: E. Nowicka (red.), Religia a obcość, Kraków 
1991; idem, Opozycja „swój” i „obcy” w badaniu współczesnego społeczeństwa polskiego, w: A. Sułek 
i M.S. Szczepański (red.), Śląsk – Polska – Europa. Zmieniające się społeczeństwo w perspektywie 
lokalnej i globalnej, Katowice 1998; Inny – obcy – wróg. Swoi i obcy w świadomości młodzieży 
szkolnej i studenckiej, E. Nowicka i J. Nawrocki (red.), Warszawa 1996; G. Simmel, Obcy, w: Idem, 
Socjologia, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 1975, s. 505; L. Wiszniewski, Województwo gdańskie 
w liczbach, Gdańsk 1961, s. 11.

13 I. Hałagida, Ukraińcy na zachodnich i północnych ziemiach polskich 1947–1957, Warszawa 2002, 
s. 70; A. Sakson, Problemy adaptacji i stabilizacji społecznej ludności z Kresów Wschodnich  
II Rzeczypospolitej na Warmii i Mazurach po 1956 roku, „Przegląd Zachodni” 1997, nr 3, s. 99.

14 C. Obracht-Prondzyński, Kaszubi. Między dyskryminacją…, op. cit., s. 161.
15 Zob. M. Golon, Polityka radzieckich władz wojskowych wobec ludności Torunia po zakończeniu 

okupacji niemieckiej (1945–1949), w: R. Sudziński (red.), Problemy narodowościowe i wyznaniowe 
na Pomorzu Nadwiślańskim i Kujawach w XX wieku, Toruń 1997, s. 103; B. Nitschke, Wysiedlenie 
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Ten sam los dotknął Polonię gdańską. Zatem Kaszubi i polscy Gdańszczanie zostali 
dotknięci w dużym stopniu powojennymi represjami skierowanymi wobec Niemców, 
co w niedalekim czasie poskutkowało ich postawami politycznymi i społecznymi. 

Na skomplikowane stosunki narodowościowo-etniczne nakładały się róż-
nice cywilizacyjne, przejawiające się najogólniej w trudnościach adaptacyjnych 
i umiejętności nowych mieszkańców odnalezienia się w zurbanizowanej tkance 
wielkomiejskiej (zwłaszcza w Gdańsku i Sopocie) oraz gospodarstwach należących 
dotychczas do Niemców. 

Ludność wiejska na całym obszarze Ziem Zachodnich i Północnych stanowiła 
często główny bądź jedyny element osadniczy miast opuszczonych przez ludność 
niemiecką, co odróżniało te tereny od obszarów dawnych ziem polskich. Przykła-
dowo w powojennym Gdańsku (…) tylko co trzeci mieszkaniec urodził się na wsi16 
(we Wrocławiu było to 40% ludności wiejskiej, a kolejne 40% ze społeczności 
małomiasteczkowych). Powojenny Gdańsk miał stosunkowo dużą liczbę ludności 
miejscowej będącej mieszczanami w znaczeniu kulturowym, a dodatkowo dzięki 
stosunkowo dużej migracji z takich ośrodków jak Wilno, Lwów, Warszawa, Po-
znań czy Bydgoszcz, ta tradycja inteligencko-robotniczego miejskiego stylu życia 
została podtrzymana17. Mimo to ludność ta musiała ustąpić nowym osadnikom 
ze wsi i małych miasteczek i zwłaszcza w latach 40. i 50. XX w. obserwowane 
było zjawisko regresu cywilizacyjnego miasta, w sensie wzmożonej ruralizacji18. 
Nakładały się na to skutki „gospodarki niedoboru” i problemów mieszkaniowych, 
tj. przymusowego kwaterunku – gdzie obok siebie lub w jednym mieszkaniu miesz-
kali przedstawiciele inteligencji, robotnicy i ludzie ze wsi. Przykładem jest historia 
z 1945 r., gdy w jednej z kamienic przy Jaśkowej Dolinie we Wrzeszczu lokator 
pochodzący z Kresów Wschodnich trzymał krowę, dla której położył deski na 
klatce schodowej, aby móc ją codziennie sprowadzać na pastwisko. Na piętrze 
innego domu hodowano kilkaset kur19. Na ruralizację metropolii miały wpływ nie 
tylko migracje zewnętrzne, ale też wewnętrzne, podczas których grupy ludności 
z peryferii miasta i regionu przeprowadzały się do nowych osiedli. 

Ze zderzenia cywilizacyjnego wsi z nowoczesnością wyrastało przekonanie 
o izolowaniu się ludzi w miastach, o samotności w blokowym tłumie. Przykładem 
ówczesnej alienacji jest historia niepowodzenia mężczyzny, który przyjechał z Bia-

ludności niemieckiej z Polski w latach 1945–1949, Zielona Góra 1999; C. Osękowski, Społeczeństwo 
Polski zachodniej i północnej w latach 1945–1956. Procesy integracji i dezintegracji, Zielona Góra 
1994, s. 37 i n.; H. Rybicki, Powstanie i działalność władzy ludowej na zachodnich i północnych 
obszarach Polski, Poznań–Słupsk 1976.

16 P. Perkowski, Gdańsk – miasto od nowa. Kształtowanie się społeczeństwa i warunki bytowe w latach 
1945–1970, Gdańsk 2013, s. 286; także Z. Dulczewski, Mój dom nad Odrą. Problem autochtonizacji, 
Poznań 2001, s. 22–23; M. Gulda, Struktura i ruchliwość społeczna Trójmiasta w świadomości jego 
mieszkańców, Gdańsk 1980, s. 218.

17 P. Perkowski, op. cit., s. 286.
18 Ibidem, s. 205.
19 Ibidem, s. 286; T. Daniszewski, Gruzy, duchy i szabrownicy, w: A. Panasiuk, Miasto i ludzie. Wspo-

mnienia z lat powojennych, Gdańsk 2000, s. 18–19.
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łegostoku do Gdańska, aby odwiedzić córkę mieszkającą na stancji w falowcu 
[długim na prawie kilometr bloku w kształcie fali20 – M.L.]. Mężczyzna miał na 
kartce zapisaną tylko ulicę, ponieważ był przekonany, że po przybyciu na miejsce 
zastanie tylko jeden dom; nie był jednak świadomy jego wielkości21 [od 1376 do 
1790 mieszkań w jednym budynku – M.L.]. 

Dotychczasowy podział na miejscowych i napływowych szybko tracił na zna-
czeniu, polityka asymilacyjna i integracyjna poskutkowały przynajmniej częściowym 
procesem homogenizacji kulturowej. Już w latach 60. XX w. nastąpiła wymiana 
generacyjna, ponieważ zdecydowana większość mieszkańców urodziła się i miesz-
kała na Pomorzu. Różnice w wymowie zaczęły zanikać, język niemiecki na ulicach 
słyszało się coraz rzadziej, chyba że wśród turystów. 

Stopniowa homogenizacja kulturowa nie oznaczała jednak całkowitego zaniku 
stereotypów i uprzedzeń narodowościowych. Potwierdzają to np. badania nad mniej-
szością niemiecką na Pomorzu Gdańskim, które wskazują, iż negatywne postawy 
wobec Niemców występowały najczęściej w obszarze życia codziennego, co najmniej 
do końca lat 80. XX w. (w pracy, w szkole, w urzędach i instytucjach lokalnych, 
a nawet wśród małżeństw mieszanych). W związku z powyższym w przypadku lud-
ności niemieckiej na Pomorzu Gdańskim tworzenie się społeczeństwa „od nowa” 
polegało z jednej strony na utrzymaniu kwestii tożsamości niemieckiej i języka 
w sferze prywatnej, a z drugiej – na jednoczesnym „pogodzeniu się” z nowym, 
niekorzystnym położeniem społeczno-politycznym i ekonomicznym, przy świado-
mości bycia jednym z gospodarzy regionu (obok Kaszubów i polskich Pomorzan).

Przypadek stereotypizacji ludności niemieckiej nie był odosobniony, podobny 
los dotyczył przedstawicieli społeczności napływowych zamieszkujących Pomorze 
Gdańskie w latach 1945–1989, np. Białorusinów, Ukraińców i Rosjan. 

Co warte jest podkreślenia, na Pomorzu Gdańskim w okresie PRL-u w zasa-
dzie wszystkie mniejszości, poza mniejszością niemiecką, były zinstytucjonalizo-
wane. Stopień instytucjonalizacji był zróżnicowany, nierzadko też inicjowany przez 
ówczesne władze i pod ich kontrolą, ale z pewnością istotnie wspierał poczucie 
tożsamości narodowej i etnicznej członków mniejszości. 

Pomorze Gdańskie końca XX i początku XXI w. jest obszarem występowania 
przedstawicieli niemal wszystkich uznanych na mocy ustawy z 6 stycznia 2005 r.22 
mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem 
regionalnym – Kaszubów23. 

20 http://www.gedanopedia.pl/?title=FALOWCE (7.02.2017).
21 P. Perkowski, op. cit., s. 288.
22 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym 

(Dz.U. nr 17, poz. 141, z późn. zm.).
23 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. nie przyznaje praw osobom należącym do społeczności kaszub-

skiej, lecz osobom posługującym się językiem kaszubskim. Szerzej na ten temat: Ł. Grzędzicki, M. 
Lemańczyk, Raport. Nauczanie języka kaszubskiego w szkołach ze szczególnym uwzględnieniem 
wydatkowania i przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego subwencji na naukę języka 
kaszubskiego, Gdańsk 2010; Ł. Grzędzicki, M. Lemańczyk, Raport. Wprowadzanie języka kaszubskiego 
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Dane narodowych spisów powszechnych ludności i mieszkań z 2002 r. i 2011 r. 
(NSP), przy uwzględnieniu zasadniczych różnic metodologicznych w sposobie 
ujmowania deklaracji narodowo-etnicznych, wskazują wzrost liczby deklaracji 
w odniesieniu do niemal wszystkich kategorii narodowo-etnicznych, zwłaszcza 
identyfikacji regionalnej. Przykładowo, w województwie pomorskim w porównaniu 
z NSP z 2002 r. w NSP z 2011 r. odnotowano znaczny wzrost identyfikacji kaszub-
skiej, odpowiednio 5062 osoby i 232 547 osób, w tym deklaracji polsko-kaszubo-
skiej 215 784 osoby24. W odniesieniu do deklaracji niemieckiej w województwie 
pomorskim również odnotowano wzrost: z 2016 osób w NSP z 2002 r. do 4830 
osób w NSP z 2011 r., choć w skali ogólnopolskiej wykazano spadek. Tendencję 
wzrostową wykazują również deklaracje przedstawicieli pozostałych mniejszości: 
Ukraińców – z 2831 osób w 2002 r. do 3932 osób w 2011 r., Rosjan – odpo-
wiednio ze 199 do 504 osób, Białorusinów – ze 117 do 389 osób, Litwinów – z 75 
do 319 osób, Łemków – z 39 do 110 osób, Tatarów – z 28 do 175 osób, Żydów 
– z 28 do 464 osób, Czechów – z 15 do 123 osób, Karaimów – z 8 do 27 osób, 
Ormian – z 9 do 94 osób, Słowaków – z 8 do 77 osób. Jedyny spadek deklaracji 
wystąpił wśród Romów – ze 187 do 125 osób.

Nie wszyscy obywatele Polski stanowiący mniejszość mają swoje organizacje 
etniczne, o czym w dużej mierze przesądziły przemiany demokratyczne w 1989 r., 
powodujące zmiany w instytucjonalizacji mniejszości, zwłaszcza w zakresie ich sytu-
acji prawnej, politycznej i ekonomicznej. Spośród wskazanych powyżej mniejszości 
narodowych i etnicznych oraz Kaszubów na terenie Pomorza Gdańskiego organi-
zacji nie zarejestrowali (lub reaktywowali) Rosjanie, Romowie, Łemkowie, Ormia-
nie, Słowacy i Czesi. Najmniej liczna mniejszość etniczna i wyznaniowa, Karaimi, 
zrzeszeni są w Związku Karaimów Polskich z siedzibą we Wrocławiu. W Gdańsku 
funkcjonuje także Towarzystwo Macedończyków w Polsce, powołane w 1989 r. 

Najbardziej widoczny, wywołujący najwięcej emocji i obaw w społeczeństwie 
Pomorza Gdańskiego był „renesans” mniejszości niemieckiej w 1990 r. Nie licząc 
społeczności kaszubskiej, skupionej od 1956 r. w Zrzeszeniu Kaszubskim (od 
1964r. w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim), to właśnie ta mniejszość dominowała 
w latach 90. XX w. pod względem struktur organizacyjnych i aktywności w sferze 
publicznej25. Przede wszystkim zaś mniejszość niemiecka, jak żadna inna mniej-
szość w Polsce, dysponowała (i dysponuje nadal) wsparciem finansowym ze strony 
rządu państwa pochodzenia – czyli Republiki Federalnej Niemiec. Jednocześnie 
mniejszość niemiecką na Pomorzu Gdańskim dotknęły negatywne skutki migracji 
średniego i młodego pokolenia w latach 90. XX w. do krajów Europy Zachodniej 

w gminach województwa pomorskiego jako języka pomocniczego oraz dodatkowych tradycyjnych 
nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych w języku kaszubskim, Gdańsk 2010. 

24 http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/narodowe-spisy-powszechne/narodowy-spis-powszechny-2002/
wyniki-narodowego-spisu-powszechnego-2002-narodowosci-oraz-jezyka/ z dnia 12.12.2015; http://
stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/ (12.12.2015). 

25 Z. Kurcz, Mniejszość niemiecka w Polsce: geneza, struktury, oczekiwania, w: idem (red.), Mniejszości 
narodowe w Polsce, Wrocław 1997, s. 86.
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(zwłaszcza Niemiec), czego skutkiem jest znaczne zmniejszenie się liczby aktyw-
nych członków i regres demograficzny grupy. 

Mniejszość niemiecka na Pomorzu Gdańskim funkcjonuje w relatywnie dużym 
rozproszeniu geograficznym. Siedziby stowarzyszeń znajdują się głównie na terenie 
województwa pomorskiego, z czego prawie wszystkie (poza Sztumem, Malborkiem 
i Kwidzynem) w powiatach kaszubskich lub kociewskim (Tczew), tj. w: Gdańsku, Gdyni, 
Chojnicach, Bytowie, Lęborku, Słupsku, Miastku i Wierzchucinie (od 2007 r. z powodów 
problemów finansowych grupa nie posiada własnej siedziby i spotyka się nieformal-
nie), cztery w województwie warmińsko-mazurskim (tj. Elbląg, Iława, Lidzbark Welski 
i Nowe Miasto Lubawskie), cztery w województwie kujawsko-pomorskim (tj. Toruń, 
Bydgoszcz, Grudziądz i Łasin) oraz jedno w województwie wielkopolskim (Złotów).

Rola mniejszości niemieckiej w tworzeniu „nowego” pomorskiego regionu od 
początku polegała na „budowaniu mostów” (w sensie kulturowym, ekonomicznym, 
społeczno-politycznym) pomiędzy społeczeństwem polskim i niemieckim, niwelo-
waniu negatywnych stereotypów i uprzedzeń międzygrupowych oraz propagowaniu 
kultury i języka niemieckiego. Z perspektywy ponad ćwierćwiecza instytucjonalnego 
funkcjonowania mniejszości niemieckiej na Pomorzu Gdańskim należy podkreślić 
istotny wkład wielu stowarzyszeń niemieckich w integrację społeczności lokalnych 
i regionalnej, widoczny zwłaszcza w aktywności kulturalnej (uczestnictwo i organi-
zacja festiwali kultur, konferencji i seminariów naukowych i popularnonaukowych, 
wystaw, odczytów i pogadanek, opiece nad miejscami pamięci i grobami, budowie 
pomników, tablic pamiątkowych, nabożeństwach ekumenicznych itp.), charytatyw-
nej (np. działalność Towarzystwa Kulturalnego Ludności Niemieckiej „Ojczyzna” 
w Kwidzynie, którego zarząd wspólnie z Zakonem Joannitów i władzami Kwidzyna 
uruchomił w 2002 r. Stację Socjalną Joannitów w mieście, wspierającą najuboż-
szych i chorych w powiecie kwidzyńskim26), czy obywatelskiej i samorządowej 
(inicjowanie i pośredniczenie w zawieraniu umów partnerskich pomiędzy miastami, 
gminami polskimi i niemieckimi, podejmowanie współpracy z instytucjami nauko-
wymi, kulturalnymi itp.). 

Podsumowując: na skutek wielowiekowych migracji, w tym powojennych, 
obszar Pomorza Gdańskiego stanowi osobliwy kalejdoskop kultur i mniejszości, 
z jednej strony posiadając tzw. społeczności na surowym korzeniu, z drugiej zaś 
– „społeczności na pniu”27. Można uznać, iż Pomorze Gdańskie „migrowało” od 
zawsze, często stanowiąc atrakcyjne miejsce osadnictwa i miejsce spotkania wielu 

26 Zob. A. Bińczak, Stacja Socjalna Joannitów powstanie w mieście, „Kurier Kwidzyński” nr 37/532, 
12.09.2001, s. 4; (Złoty), Darmowe leki dla potrzebujących, „Kurier Powiatu Kwidzyńskiego” 09.11.2007, 
s. 4; J. Kluczkowski, Dodatkowe leki dla aptek socjalnych, „Kurier Kwidzyński” nr 44, 31.10.2007; 
R. Cybulski, Zakonnicy niosą pomoc, „Kurier Powiatu Kwidzyńskiego”, 08.06.2007; J. Kluczkowski, 
Zakonnicy z Niemiec nadal wspierają stację socjalną, „Kurier Kwidzyński” nr 23, 06.06.2007, s. 5; 
idem, Stacja dla potrzebujących, „Obserwator (Dodatek bezpłatny do Kuriera Kwidzyńskiego)” nr 41, 
03.05.2007; (chan), Stacja dla najuboższych, „Kurier Powiatu Kwidzyńskiego”, 10.07.2002, s. 7.

27 Z. Dulczewski, Mój dom nad Odrą. Problem autochtonizacji, Poznań 2001, s. 125.
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kultur i narodów. Fakt ten powoduje, iż kształtujące się pomorskie społeczeństwo 
postmigracyjne jest stale w procesie tworzenia regionu „od nowa”, jednocześnie 
posiadając bogate doświadczenia w tym zakresie. 

W związku z powyższym zróżnicowanie występuje w wielu wymiarach, m.in. 
społeczno-demograficznym (np. żywotna społeczność kaszubska i mniejszość 
niemiecka w regresie demograficznym), politycznym i obywatelskim (np. aspi-
racje polityczne przedstawicieli środowiska kaszubskiego na szczeblu lokalnym, 
regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym), ekonomicznym, a zwłaszcza 
intelektualnym (np. zdolność odtworzenia kaszubskich elit, funkcjonowanie elity 
intelektualnej w obrębie mniejszości ukraińskiej i białoruskiej oraz brak takowych 
w środowisku mniejszości niemieckiej). 
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Maria Zielińska

Tolerancyjność współczesnych  
mieszkańców woj. lubuskiego wobec 

obcych jako efekt procesów migracyjno-
-osiedleńczych po II wojnie światowej 

na terenach tzw. Ziem Odzyskanych

 

 Wprowadzenie

Zamożna i syta Europa przechodzi w II dekadzie XXI wieku ważny sprawdzian 
tolerancji i otwartości wobec odmienności kulturowych, wobec uchodźców i mniejszo-
ści narodowych w sytuacji niesłabnących fal uchodźców z Syrii, Bliskiego Wschodu 
i z północnej Afryki. Kryzys migracyjny w Europie, który trwa już od kilkudziesięciu 
miesięcy, z niezwykłą siłą ujawnił ogrom przesądów, uprzedzeń, utrwalone stereotypy, 
brak tolerancji wobec obcych, w szczególności wobec osób wyznania muzułmańskie-
go. W badaniach socjologicznych stosunkowo często podejmuje się problematykę 
kształtowania się postaw wobec obcych, kwestie otwartości i tolerancji, uprzedzeń 
i stereotypów. Prowadzone w Polsce od wielu lat badania socjologiczne, zarówno 
te sondażowe, jak i pogłębione naukowe dotyczące postaw wobec cudzoziemców, 
jednoznacznie pokazują, że i w Polsce, i w innych krajach Europy badani preferują 
cudzoziemców z podobnych kręgów kulturowych, cywilizacyjnych, religijnych i raczej 
z krajów zamożnych (por. m.in.: Łodziński, Nowicka 2004, Jasińska-Kania 2012, 
Inglehart 1977, 1995, 2003, Inglehart, Baker 2000, Radkiewicz, Siemieńska 2009, 
Janicka i inni 2010, Leszkowicz-Baczyńska, Szaban 2012, Kołodziej i inni 2015). 
Zdecydowanie częściej odrzucani są ludzie z odmiennych kultur, odmienni rasowo 
i etnicznie. Dlatego między innymi uchodźcy z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki 
(na ogół muzułmanie, ludzie biedni, z kultury obcej Europejczykom) spotykają się 
raczej z negatywnym nastawieniem w Europie. Oczywiście nie bez znaczenia dla 
kształtowania się postaw wobec migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki jest kontekst 
terrorystyczny i obawa przed wzrostem aktów terroru ze strony ISIS. 
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Niezwykle ważne obecnie wydają się wszelkie badania pokazujące uwarunko-
wania i dynamikę postaw wobec cudzoziemców, imigrantów i uchodźców. Wyniki 
takich badań dostarczyć mogą wielu cennych informacji dotyczących klimatu 
społecznego dla projektu przyjmowania uchodźców. Można przypuszczać, że 
w tych regionach Polski, gdzie występuje większa otwartość wobec obcych, wyższy 
poziom tolerancji wobec wszelkich odmienności, pojawi się większa szansa na 
bezkonfliktowe przyjęcie ewentualnych uchodźców. Jeżeli dodatkowo taki region 
otrzyma wsparcie ekonomiczne, to jeszcze bardziej zwiększy się prawdopodobień-
stwo powodzenia „programów uchodźczych”. 

 Regionalne zróżnicowanie cech społeczno-kulturowych zbiorowości 

Niniejszy rozdział mieści się w nurcie rozważań dotyczących zmian stanu 
świadomości społecznej w zakresie deklarowanych postaw wobec cudzoziemców, 
imigrantów, uchodźców, mniejszości narodowych i etnicznych dokonujących się 
w długim czasie w perspektywie zróżnicowań regionalnych. Jednoznaczne wskazanie 
związków przyczynowo-skutkowych między zjawiskami społecznymi, szczególnie 
tymi odległymi w czasie, nie jest zadaniem łatwym. To właśnie charakter zjawisk 
społecznych, ich osobliwości, wielość i różnorodność czynników zarówno tych 
o charakterze makro-, mezo-, jak i mikrostrukturalnych, ale również nieprzewi -
dywalne skutki działań społecznych (por. m.in.: Dobrowolski 1970, Kwaśniewicz 
2000, Zielińska 2005), powodują trudności w ich wyjaśnianiu. Braki w źródłach 
historycznych, celowe przekształcanie faktów historycznych, mitologizowanie prze-
szłości przez jednostki w ich narracjach – to tylko niektóre z utrudnień w poszuki-
waniu wpływu wydarzeń z przeszłości na kształt i charakter współczesnych zjawisk 
i procesów. Nie oznacza to bynajmniej, by nie podejmować takich prób.

Niniejsze opracowanie jest jedną z nich, a celem jest pokazanie związku zjawisk 
i procesów zachodzących ponad siedemdziesiąt lat temu (!) na ziemiach zachod-
nich Polski z wybranymi elementami świadomości współczesnych mieszkańców 
tych terenów. Z badań przywoływanych w artykule wynika, że mieszkańcy Ziemi 
Lubuskiej są bardziej niż mieszkańcy innych regionów Polski tolerancyjni wobec 
obcokrajowców i mniejszości narodowych. Podstawowym celem artykułu jest 
próba odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu tolerancyjność mieszkańców 
woj. lubuskiego jest ewentualnie może być efektem (konsekwencją) procesów 
migracyjno-osiedleńczych zachodzących po drugiej wojnie światowej na terenach 
tzw. Ziem Odzyskanych (do których należy obecne województwo lubuskie). 

Wśród prac naukowych pokazujących związki określonych postaw i zachowań 
społecznych z charakterystykami poszczególnych regionów Polski na szczególną 
uwagę w kontekście podejmowanych w artykule kwestii zasługuje praca Jerzego 
Bartkowskiego, która dostarcza danych świadczących na korzyść tezy o „histo-
rycznych korzeniach zróżnicowania regionalnego w Polsce”, wyrażających się 
między innymi ciągłością postaw i zachowań wyborczych. Autor, wykorzystując 
bogate źródła zastane (przede wszystkim historyczne), opisuje tradycje społeczne 
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historycznych regionów, wskazując implikacje dla analiz socjologicznych. Wykazuje 
specyfikę ziem zachodnich i północnych, na których formowały się społeczności 
imigranckie: Ogólny charakter reżimu zaborczego powodował, że inna była reak-
cja społeczeństwa polskiego tam, gdzie ucisk był głównie polityczny, a inna, gdy 
dołączało się do tego zagrożenie ekonomiczne i kulturowe (Bartkowski 2003:133). 
W wielu innych opracowaniach znaleźć można empiryczne uzasadnienia dla tez 
o znaczeniu podłoża historyczno-społecznego dla tworzenia się określonych postaw 
wobec istotnych kwestii społecznych (por. m.in.: Bartkowski, Kurczewska 2007, 
Mucha 2001, Zarycki 2009, Janicka, Bojanowski 2006). Można przyjąć, że każdy 
region ma swoją specyfikę, do której przyczyniały się czynniki o różnorodnym 
charakterze. Zasadne wydaje się podejmowanie pogłębionych studiów dotyczą-
cych związku cech specyficznych dla danego regionu z cechami zbiorowości za-
mieszkujących te regiony. Można przyjąć założenie, że długotrwałe oddziaływanie 
zakorzenionych w danej zbiorowości sposobów działania buduje określone wzory 
zachowań. Taki pogląd pozwolił na postawienie pytania: Jakie cechy zbiorowe 
wykształciły się podczas procesów „oswajania rzeczywistości” w zbiorowości 
„wysadzonej” ze swojego dotychczasowego życia, wykorzenionej, przesiedlonej 
na tereny obce i nieznane (z byłych Kresów Wschodnich, Podhala, Małopolski na 
tzw. Ziemie Odzyskane)? Czy zbiorowość woj. lubuskiego (części ziem zachodnich 
Polski) przez 70 lat budowy ładu społecznego wytworzyła (w latach 40. i 50.), 
a następnie utrzymała odmienne od zbiorowości innych regionów Polski wzorce 
zachowań wobec mniejszości narodowych, obcokrajowców, uchodźców? 

Podstawowym źródłem danych stanowiących w niniejszym artykule empiryczną 
bazę jest Lubuski Sondaż Społeczny1. 

 Stosunek do mniejszości narodowych i obcokrajowców

W Polsce od lat prowadzone są szczegółowe badania dotyczące stereotypów, 
wizerunku „obcego”, stosunku do mniejszości narodowych i etnicznych, a także 
badania pokazujące związki tych postaw z innymi cechami jednostkowymi i zbio-

1 Lubuski Sondaż Społeczny (LSS) – zrealizowany w ramach trzech edycji projekt badawczy. Jest to 
badanie cykliczne w odstępie czterech lat realizowane na terenie województwa lubuskiego za pomocą 
wywiadu kwestionariuszowego, wywiadów narracyjnych i zogniskowanych wywiadów grupowych. 
Jest regionalną wersją Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego. W roku 2004 finansowany 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach grantu na naukę w latach 2005–2008 
pt. Dyfuzja kulturowa i ruchliwość społeczna na pograniczu zachodnim po akcesji Polski do Unii 
Europejskiej (nr grantu 1 H02E01629). W roku 2009 częściowo finansowany w ramach grantu na 
naukę w latach 2009–2012: Dynamika zmian społecznych na pograniczu zachodnim Polski. Procesy 
dyfuzji kulturowej i ruchliwości społecznej – kontynuacje (nr grantu 1N116269338). W roku 2014 
finansowany przez Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego w ramach środków przyznanych na wy-
konanie badań nt. Diagnoza jakości i poziomu życia mieszkańców woj. lubuskiego. 

 Skład zespołu badawczego: dr Krzysztof Lisowski (kierownik projektu), prof. Krystyna Janicka, 
prof. Maria Zielińska, dr Żywia Leszkowicz-Baczyńska, dr Beata Trzop, dr Dorota Szaban, Justyna 
Nyćkowiak, Tomasz Kołodziej, Magdalena Pokrzyńska.
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rowymi w kontekście konstruowania różnych wymiarów tożsamości (por. m.in.: 
Bokszański 2005, Grzymała-Kazłowska 2007, 2012, Nowicka, Łodziński 2004, 
Radkiewicz 2009). 

Jednym z wątków podejmowanych w naukowym projekcie lubuskim od pierw-
szej jego edycji, tj. od 2005 roku, była szeroko rozumiana tematyka integracji eu-
ropejskiej. W badaniu zawarto między innymi pytania dotyczące relacji z Niemcami, 
zmian stylu życia na pograniczu, poczucia polskości, stosunku do imigrantów, 
stosunku do Unii Europejskiej. Wielokrotny pomiar daje możliwości dokonywania 
analiz dynamicznych i obserwowania trendów mierzonych zmiennych (zachowań, 
opinii i postaw). W badaniu korzystano z prób losowo-kwotowych, dających moż-
liwość wnioskowania na populację2, 3. 

Postawy wobec imigrantów są traktowane jako wskaźnik otwartości/uprzedzeń 
(por. Janicka, Bojanowski, 2006). Analiza postaw wobec imigrantów to analiza 
twierdzeń dotyczących postrzegania imigrantów w Polsce. Postawy te pozostają 
umiarkowanie stabilne w czasie – z wyjątkiem stosunku do stwierdzenia zakłada-
jącego asymilację społeczeństw przyjmujących i imigrantów. Lubuszanie wykazali 
w obydwu edycjach badania największą przychylność wobec roli rządu w proce-
sie adaptacji imigrantów. Ponad dwie trzecie badanych akceptowało ten pogląd, 
jednakże co piąty badany nie miał określonej postawy wobec tej kwestii (odpo-
wiedzi ani się zgadzam, ani się nie zgadzam). Ponad połowa badanych wskazy-
wała na przychylność wobec procesu asymilacji, zaś negatywne sądy (o skutkach 
ekonomicznych imigracji) i pozytywne opinie (o skutkach kulturowych imigracji) 
równoważą się. Około 40% respondentów zgodziło się zarówno z jednym, jak 
i drugim stwierdzeniem. Jednocześnie odnotowano wysokie odsetki niezdecydo-
wania, co prawdopodobnie wynika z braku osobistych, bezpośrednich doświadczeń 
z imigrantami (patrz tamże).

Szczegółowy rozkład wskazań badanych oraz ich dynamika w okresie 2004–
2014 został przedstawiony na wykresie 1. 

W opracowaniu przyjęto, iż wskaźnikiem otwartości i tolerancji jest dekla-
ratywny stosunek do imigrantów i mniejszości narodowych. W Polsce, tak jak 
w innych krajach zachodniej Europy, na początku XXI wieku zachodzi proces 
międzypokoleniowej zmiany wartości, który stopniowo przekształca politykę 
i normy kulturowe, jak to miało miejsce w innych rozwiniętych społeczeństwach 
przemysłowych. Istotnym składnikiem systemu wartości jest stosunek do mniej-
szości narodowych i obcokrajowców. Zgodnie z twierdzeniami koncepcji Ronalda 
Ingleharta, wraz z rozwojem ekonomicznym, modernizacją, wzrostem edukacji 

2 Szaban D., Metodologia badania LSS, str. 7, w: Szaban D., Diagnoza jakości i poziomu życia miesz-
kańców województwa lubuskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament 
Rozwoju Regionalnego, Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne, Zielona Góra 2015. 

3 Kwotowa struktura próby (N2009 = 578, N2014 = 600) oparta była na charakterystykach populacji 
mieszkańców województwa lubuskiego ze względu na płeć, wiek, miejsce zamieszkania (kategorię 
wielkości miejscowości) i wykształcenie. 
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i zamożności wzrasta poziom tolerancji wobec obcych, a także wzrasta akcep-
tacja dla zmian społecznych (Inglehart 1977, 1995, 2000). W swoich badaniach 
Inglehart uwzględniał cechy krajów jako podmiotów badanych; nie brał pod 
uwagę zróżnicowań regionalnych wewnątrz poszczególnych państw, co wydaje 
się poważnym uchybieniem. 

Polskie badania wskazują jednoznacznie na wagę złożoności czynników po-
wodujących zróżnicowania społeczno-kulturowe regionów (por. Bartkowski 2003, 
Bartkowski, Kurczewska 2007, Janicka, Bojanowski 2006). Regiony Polski kształ-
towane były przez wydarzenia historyczne, wskutek których zmieniane były nie 
tylko granice, ale obszary wpływów. Również w sposób zróżnicowany rozwijały 
się przez ostatnie ćwierć wieku. Akcesja Polski do Unii Europejskiej nie jest tu 
bez znaczenia. Środki unijne zdecydowanie przyczyniły się do zdynamizowania 
gospodarki i podniesienia poziomu życia. Znacząco wzrósł wskaźnik scholaryzacji4, 
a także wskaźnik rozwoju społecznego HDI. 

4 W roku 1990 wskaźnik scholaryzacji wynosił 9,8, w roku 2012 – 40,6. Obecnie kształtuje się na 
poziomie około 27. Na stały wzrost liczby studentów do 2005 r. składały się przede wszystkim dwa 
czynniki: (1) zmiana struktury demograficznej ludności (wzrastająca liczebność grupy młodzieży 
w tradycyjnym wieku studenckim w populacji) oraz (2) coraz większa popularność studiów wyższych 
w grupie osób w wieku 19–24 lata (wzrastający współczynnik scholaryzacji netto). http://www.nauka.
gov.pl/g2/oryginal/2013_07/6bf8b0381a4126920fc2afb20dfebb9d.pdf.

Wykres 1. Opinie mieszkańców województwa lubuskiego na temat imigrantów (%)
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Województwo lubuskie jest jednym ze słabiej rozwijających się regionów 
w kraju. Zgodnie z twierdzeniami Ingleharta wzrost poziomu życia, modernizacja 
i rozwój ekonomiczny powodują wzrost tolerancji wobec obcych. W związku z tym 
w woj. lubuskim powinien występować niższy poziom otwartości na obcych niż 
w innych regionach. Tymczasem wielokrotnie prowadzone pomiary bazujące na 
porównawczych badaniach sondażowych5 pozwalają mówić o tym, że mieszkańcy 
woj. lubuskiego charakteryzują się wyższym poziomem tolerancji wobec obcych, 
większą akceptacją dla osiedlania się obcokrajowców w Polsce i niższym pozio-
mem niechęci wobec innych kultur (wskaźnikowanym deklaratywnym określeniem 
poziomu sympatii). Trudno jednoznacznie wskazać przyczyny tego zróżnicowa-
nia. Za wysoce prawdopodobnie uznano wyjaśnienie, iż te pozytywne postawy 
mieszkańców tego regionu wobec imigrantów i mniejszości narodowych mogą 
być odłożonymi w czasie konsekwencjami osadniczo-migracyjno-przesiedleńczej 
przeszłości (osiedlania się zróżnicowanych kulturowo grup po drugiej wojnie 
światowej) i przygranicznego usytuowania. Było to wielokrotnie potwierdzane ko-
lejnymi wynikami badań socjologicznych (por. m.in.: Zielińska 2007, 2008, 2012; 
Janicka, Bojanowski 2006, Golka 1999, Bartkowski 2003). 

Tabela 1. Postawy wobec imigrantów mieszkańców woj. lubuskiego i reszty 
kraju (rozkład ogólny w %)

Treść twierdzeń LSS 
2004

PGSS 
2005

Różnica LSS 
2009

LSS 
2014

Imigranci z innych krajów przyczyniają 
się do zwiększenia poziomu 
przestępczości

34,2 47,7 –13,5 37,5 –

Imigranci z innych krajów przyczyniają 
się do wzrostu polskiej gospodarki

29,0 18,1 +10,5 41,8 –

Imigranci z innych krajów odbierają 
pracę osobom urodzonym w Polsce 

42,1 56,4 –14,3 45,5 42,9

Imigranci z innych krajów ulepszają 
polskie społeczeństwo, przynosząc ze 
sobą nowe idee i zwyczaje

28,6 bd – 33,6 34,9

Rząd wydaje za dużo pieniędzy na 
pomaganie imigrantom

27,9 31,4 +3,5 27,2 –

Należy zwiększyć liczbę imigrantów 
(tylko odpowiedzi: znacznie zwiększyć 
+ trochę zwiększyć)

7,8 5,2 +2,6

5 Lubuski Sondaż Społeczny jest regionalną wersją Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego 
realizowanego w latach 1992–2010 przez Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. 
Stosowanie ekwiwalentnej metodologii badań (tym samym uwzględnienie zasady ekwiwalentności 
przedmiotowej, ekwiwalentności pomiaru i ekwiwalentności procesualno-temporalnej) umożliwia 
zasadne dokonywanie porównań.
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Połączono kategorie „zdecydowanie się zgadzam” i „raczej się zgadzam”. 
W edycji LSS 2015 pominięto kilka twierdzeń, dlatego w tabeli są braki. Wielkości 
prób LSS 2004 = 745, PGSS 2005 = 1277, LSS 2009 = 578, LSS 2014 = 497.

Z danych wynika, że deklarowany stosunek do imigrantów wśród miesz-
kańców woj. lubuskiego jest bardziej pozytywny niż wśród mieszkańców 
pozostałych regionów w Polsce, choć wskaźniki rozwoju społecznego w tym 
czasie były niższe dla lubuskiego. Oznacza to, że trudno tu zastosować 
koncepcję Ingleharta do wyjaśnienia zróżnicowania. Oznacza to jednocze-
śnie wpływ innych czynników. Możliwe, że stosunek do imigrantów wśród 
respondentów lubuskich jest skutkiem wydarzeń z przeszłości, tzn. imigranc-
ko-osiedleńczej przeszłości.

 Kilka refleksji historycznych

Pogranicze polsko-niemieckie w świetle powyższych ustaleń jawi się jako te-
ren specyficznych oddziaływań. Po polskiej stronie Odry znajdują się społeczności 
o wyższym potencjale promodernizacyjnym, lepszym nastawieniu do cudzoziemców, 
obcokrajowców i mniejszości narodowych, ludzie o większym stopniu otwartości 
na inne kultury niż w regionach Polski oddalonych od granicy zachodniej. 

Od roku 1947, po wysiedleniu dotychczasowych mieszkańców obecnych 
ziem zachodnich Polski – Niemców, rozpoczął się proces zasiedlania przez 
zróżnicowane grupy kulturowe, przybyłe z obecnej Ukrainy, Białorusi, Wiel-
kopolski, Podkarpacia, Małopolski, a także z różnych stron Europy i świata6. 
Rozpoczął się proces budowy nowego ładu instytucjonalnego i społecznego. 
Nie bez znaczenia jest fakt, że na jednym terenie, dziedzicząc poniemieckie 
mienie (przede wszystkim domy, mieszkania, sprzęt gospodarstwa domowe-
go, ale i pamiątki rodzinne), wprowadzając nowy, wielokulturowy porządek, 
zamieszkali z jednej strony ludzie, którzy dobrowolnie tu przybyli w poszu-
kiwaniu lepszego życia, z drugiej strony ludzie, których wysiedlono z miejsc, 
w których żyli od pokoleń, a tu mieli budować swój nowy los. Przez pierwsze 
pokolenie powojenne granica polsko-niemiecka była postrzegana jako „ściana”, 
„rzeka”, a być może przez niektórych nawet jako „linia okopów”. Zaś przez 

6 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 tys. 768 osób pochodzenia ukraińskiego. Wśród mieszkańców 
Ziemi Lubuskiej w 1950 roku było 52,3 proc. przesiedleńców z ziem dawnych Polski, 41,1 proc. 
repatriantów i 2,8 proc. reemigrantów. 3 grudnia 1950 roku w Polsce przeprowadzono drugi już po 
wojnie Narodowy Spis Powszechny. Według wyników spisu na poniemieckich ziemiach mieszkało 
5 mln 967 tys. osób. 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. Polaków, którzy pochodzili głównie z województw 
wileńskiego, nowogródzkiego, poleskiego, lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego. Ogółem 
na te tereny przybyło ponad 6 mln Polaków.
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najmłodsze pokolenie, urodzone po 1990 roku, ta sama granica postrzegana 
jest jako „parkan” czy „ulica”7.

U źródeł wszystkich prowadzonych tu badań leży podstawowe założenie, 
stanowiące, iż tak radykalna wymiana ludności, jaka miała miejsce, musi mieć 
swoje konsekwencje w odmiennych niż wśród mieszkańców innych terenów Pol-
ski postawach wobec roli państwa, gospodarki, orientacjach społecznych, a także 
w sposobie definiowania polskości i percepcji wyznaczników polskości. Ustalenia 
wymaga charakter tych odmienności i skala odnotowanych różnic.

Badania terenowe prowadzone nad tworzeniem się i przekształcaniem spo-
łeczności lokalnych na Ziemi Lubuskiej prowadzone były od lat pięćdziesiątych, 
najpierw przez Zakład Socjologii Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Powstało wów-
czas wiele publikacji pokazujących kolejne etapy życia społeczności zachodniego 
pogranicza8: Powstawanie nowych więzi lokalnych na ziemiach zachodnich doko-
nywało się równocześnie z osłabieniem i zanikaniem więzi lokalnych w stosunku 
do poprzednich miejsc zamieszkania osadników (Sakson 1993:47).

Tworzenie nowej tożsamości zbiorowej w wyniku przenikania, implantacji, 
imitacji i akomodacji elementów tradycji różnych grup kulturowych jest proce-
sem długotrwałym. Pomimo dzielących ludzi różnic, w warunkach maksymalnej 
niepewności i poczucia dużego ryzyka z powodu bliskości granicy z Niemcami 
i obawą przed powrotem wysiedlonych właścicieli, społeczność ziem zachodnich 
ustalała normy społeczne, zawierała nie zawsze satysfakcjonujące kompromisy, 
negocjowała zasady współżycia społecznego w celu zapewnienia porządku. Po-
chodzący z różnych grup kulturowych (w tym także religijnych), o różnych życio-
wych drogach, mówiący rozmaitymi dialektami, posiadający odmienne zwyczaje 
i tradycje ludzie znaleźli się na nie swoim terenie, który z dnia na dzień stał się 
ich nowym miejscem życia. W wyniku zderzenia kultur nastąpiły procesy ścierania 
się, dyfuzji, przenikania elementów kultury, negocjowania i ustalania optymalnych 
dla wszystkich norm postępowania, ale również asymilacji i imitacji niektórych 
wzorów, funkcjonalnych w danym czasie. W takich warunkach wzajemna tolerancja 
jest warunkiem koniecznym prowadzącym do porozumienia. 

Jak w tyglu tworzyła się nowa jakość, tożsamość mieszkańców Ziemi Lubu-
skiej. Aktualnie dorasta czwarte pokolenie, które nie jest obciążone przeszłością, 
słabo zna historię swoich przodków. Dla nich ojczyzną prywatną jest Ziemia Lu-
buska, z wpisaną w nią historią niemieckich mieszkańców. Coraz częściej i chętniej 
wskazuje się na niemiecką przeszłość tych terenów (patrz wykres 2). 

7 Odwołuję się tu do terminologii zaproponowanej przez Mariana Golkę w artykule Pogranicza – trans-
graniczność – transkulturowość w pracy Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Kontynuacje 
pod red. Leszka Gołdyki, wyd. LTN, Zielona Góra 1999, s. 13–14.

8 Por. m.in.: Zygmunt Dulczewski, Tworzenie się nowego społeczeństwa na Ziemiach Zachodnich. 
Szkice i materiały z badań socjologicznych w województwie zielonogórskim w latach 1958–1960 
i 1968–1970, a także Tworzenie się nowych społeczności regionalnych na Ziemiach Zachodnich, 
Poznań 1967. Warto również sięgnąć do prac Andrzeja Kwileckiego, Bożeny Chmielewskiej, Włady-
sława Markiewicza, Pawła Rybickiego.
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Bliskość granicy polsko-niemieckiej od samego początku kształtowała świa-
domość i zbiorową tożsamość mieszkańców województwa lubuskiego. Mniej lub 
bardziej intensywne kontakty z niemieckimi sąsiadami w latach 1950–90 i otwarcie 
granicy w roku 1990, a także kontakt z kulturą niemiecką w szerokim tego słowa 
rozumieniu to kolejny ważny czynnik warunkujący współczesne charakterystyki 
Lubuszan. Jak wynika z wykresu 2, świadomość udziału elementów niemieckiej 
kultury w tworzeniu kultury współczesnej jest relatywnie wysoka (prawie 44% 
respondentów uznało ich znaczenie).

Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że przedstawione pokrótce 
szczególne warunki geopolityczne, zachodzące w przeszłości procesy społeczne, 
wydarzenia o charakterze regionalnym i globalnym ukształtowały ujawniające się 
w socjologicznych badaniach empirycznych takie cechy mieszkańców lubuskiego 
jak tolerancja wobec mniejszości narodowych, obcokrajowców i cudzoziemców 
oraz otwartość na inne kultury.

Zjednoczona i zintegrowana Europa z definicji wymaga osłabienia politycznych 
wpływów nacjonalizmu, spadku ksenofobii, wzrostu tolerancji i otwartości na różne 
formy społecznego współżycia i rosnącej roli „europejskości” jako wyznacznika 
tożsamości zbiorowej. Pogranicze polsko-niemieckie stanowi swoiste laboratorium, 
jako że społeczności żyjące na tych terenach przełamać muszą nie tylko stereotypy, 
wzajemną niechęć i obciążenia historyczne. Odnotowane tu zjawiska w zakresie 
współpracy, kreowania nowej postaci horyzontalnego zaufania międzykulturowego 
mogą stanowić wzorzec tworzenia się zbiorowości transgranicznych nowego typu.

Wykres 2. Opinie dotyczące pochodzenia elementów składających się na współ-
czesną kulturę regionu lubuskiego (dane w %)
Źródło: Lubuski Sondaż Społeczny 2009
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 Podsumowanie

Diagnozując postawy społeczne mieszkańców województwa lubuskiego wobec 
imigrantów, należy mieć na uwadze dużą dynamikę uwarunkowań tego zjawiska. 
Globalizacji migracji sprzyjają istniejące w świecie dysproporcje ekonomiczne i de-
mograficzne, mechanizmy wolnego rynku, otwieranie się granic państwowych oraz 
techniczna i ekonomiczna dostępność transportu. Duża intensywność procesów 
globalizacyjnych w Europie i na świecie, w tym także szeroko definiowane konse-
kwencje integracji europejskiej, sprawiają, że ruchy migracyjne ludności stają się 
naturalną ruchliwością przestrzenną. Współczesne migracje obejmują coraz większy 
obszar geograficzny świata, wskutek czego rośnie wielokulturowość społeczeństw 
przyjmujących, ale i samych społeczności imigranckich. Wydawałoby się, że zja-
wiska te będą sprzyjać akceptacji multikulturowości i różnorodności. 

Jednak wydarzenia ostatniej dekady mogą zmienić nastawienie do cudzoziem-
ców – na początku większość tych zjawisk miała związek z sytuacją na europejskim 
i polskim rynku pracy w związku z otwarciem granic i wahaniami w dostępności 
do siły roboczej. Dziś ogromne znaczenie ma „kryzys migracyjny” w Europie, któ-
ry spowodował, że problem multikulturowości jest szeroko komentowany przez 
wszystkie podmioty debaty publicznej, zwykle w kategoriach negatywnych, uka-
zując tym samym rozczarowanie i bezsilność Europy wobec kwestii imigranckiej. 

Stosunek do obcokrajowców nie jest homogeniczny. Sposób postrzegania 
i traktowania obcokrajowców stanowi wielowymiarowy konstrukt, który wymyka 
się uproszczonym generalizacjom. Wynika to z wielu czynników – także z faktu, 
że cudzoziemcy są silnie zróżnicowaną kategorią przede wszystkim pod względem 
pochodzenia i podstawowych determinant społeczno-demograficznych. Innym waż-
nym elementem w diagnozowaniu postaw wobec przedstawicieli innych narodów 
są różne wymiary kształtujące światopogląd samych badanych. Stąd nie sposób 
pominąć w analizach konstruktów stanowiących wypadkową cech psychologicznych 
jednostek oraz deklaracji stanowiących obraz realizowanego przez nich systemu 
aksjonormatywnego.

Możliwe jest to, że brak zakorzenienia, utrwalonej tożsamości regionalnej 
oraz mniejsze wpływy Kościoła katolickiego na tzw. Ziemiach Odzyskanych (por. 
Sikorski 2005) sprzyjały kształtowaniu się postaw bardziej tolerancyjnych, spo-
łeczności ludzi otwartych na świat, bardziej niezależnych w myśleniu, innowacyj-
nych i nonkonformistycznych, którzy swoje doświadczenia migracyjne przekazali 
następnym pokoleniom.
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Bernadette Jonda, Julia Weigert

Problemy z „Willkommenskultur” 
w Niemczech – uchodźcy z Syrii i szanse 
na integrację we wschodnioniemieckim 
kraju związkowym 

Willkommenskultur – jedno z najpopularniejszych pojęć w języku niemieckim funkcjo-
nujące w obiegu już od kilku lat. Szczególną popularnością cieszy się od jesieni 2015 r., 
choć na początku nowego stulecia przeciętnemu obywatelowi pojęcie to niewiele mówiło.

Willkommenskultur opisuje pewien fenomen, który można by określić po polsku 
mianem kultury przyjęcia, kultury podejmowania gości czy kultury udzielania gościnności. 
Trudno powiedzieć, kto wprowadził to pojęcie do języka niemieckiego. Po raz pierwszy 
pojawia się w debatach na temat przemian demograficznych w Niemczech, a dokładniej 
rzecz ujmując – w kontekście poszukiwań rozwiązań problemów związanych z sytuacją 
demograficzną. Z pojęciem Willkommenskultur można było się spotkać w apelach ekono-
mistów i innych ekspertów, podobnie jak w przemówieniach polityków. Było stosowane 
przeważnie przy okazji omawiania starań czynionych w kierunku integrowania obcokra-
jowców na niemieckim rynku pracy1. Od lata 2015 nabrało dodatkowego, a nawet, moż-
na by powiedzieć, zupełnie nowego znaczenia. Od pewnego czasu opisuje ono postawy 
i działania ludzi, którzy pomagali stworzyć warunki do życia w bezpieczeństwie i wolności 
ofiarom uciekającym przed wojną, a więc znaczenie miała postawa wobec uchodźców 
i imigrantów, chociaż z wypowiedzi niektórych polityków można by wywnioskować, że 
rozumienie pojęcia Willkommenskultur znacznie odstaje od tego, co pod tym pojęciem 
rozumiały tysiące wolontariuszy, którzy zaangażowali się w udzielanie pomocy uchodźcom 
przybywającym do Niemiec. 

1 B. Jonda, Willkommenskultur – zmiana paradygmatu w polityce imigracyjnej Niemiec?, w: Imigranci. 
Między izolacją a integracją, (wyd.) M. Buchowski, J. Schmidt, „Nauka i Innowacje”, Poznań 2012, 
str. 45–59.
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Nowy wymiar Willkommenskultur
Chcąc bliżej naświetlić zmianę znaczenia pojęcia Willkommenskultur w Niemczech, nale-

żałoby się cofnąć do roku 2011. W maju tego roku rząd niemiecki powołał do życia Federalną 
Radę ds. Integracji (niem. Bundesbeirat für Integration), której zadanie miało polegać na 
wspieraniu sekretarza stanu odpowiedzialnego za integrację w realizacji zadań wynikających 
z kształtowania polityki integracyjnej. Rada składa się z około trzydziestu członków, przy 
czym dziesięciu z nich powołują przedstawiciele organizacji migrantów. Członkowie rady 
funkcjonują w roli doradców w takich dziedzinach jak nauka języka, oświata i szkolnictwo 
zawodowe. Głównym zadaniem rady jest dawanie impulsów przyczyniających się do inte-
gracji, która pozwoliłaby na pogłębienie wzajemnego zaufania i wytworzenie wśród obywateli 
poczucia przynależności do wspólnoty. Większość polityków w Niemczech w roku 2011 była 
świadoma tego, że w ostatnich dziesięcioleciach dochodziło do wielu wypaczeń. Wyciągnięto 
wnioski z błędów przeszłości. Coraz powszechniejsze stawało się przekonanie, że imigracja 
i integracja są powiązane ze sobą od samego początku2. Tym samym niemiecka scena 
polityczna koncentrowała się na nadrabianiu zaniechań w dziedzinie integracji. 

Rada ds. Integracji dokonała analizy sytuacji w Niemczech i wypracowała cały 
szereg dyrektyw poprawiających integrację3. Skoncentrowano się – po pierwsze – na 
wypracowaniu w Niemczech przekonujących rozwiązań i promowaniu Willkommen-
skultur i kultury akceptacji, aby nie powtórzyły się błędy z przeszłości, ponieważ 
w przeciwnym razie niemiecka gospodarka mogłaby odczuć ich negatywne skutki. 
Niemcy już od lat konkurują z innymi państwami o „mądre głowy”. Przed kilkoma 
laty wszystko wskazywało na to, że Niemcy znaleźli się na straconych pozycjach, 
ponieważ bilans napływu pracowników wykwalifikowanych był ujemny. Coraz po-
wszechniejsze stawało się więc przekonanie, że Niemcy powinny być państwem 
atrakcyjnym dla uzdolnionych ludzi z całego świata i w związku z tym potrzebna 
staje się zmiana nastawienia do integracji. 

Drugi z punktów ciężkości dla działania Rady ds. Integracji stanowiło stwier-
dzenie, że w Niemczech potrzeba nowych wzorców postępowania. Należało się 
odciąć od kultury izolacji na rynku pracy i zastąpić ją akceptacją i otwartością na 
przyjęcie imigrantów. W tym celu należałoby zintensyfikować działania marketingowe, 
które – jak czytamy we wnioskach – miałyby prezentować Niemcy w zagranicz-
nych mediach jako atrakcyjne miejsce do życia. Również partnerstwa regionalne 
powinny być bardziej wykorzystywane, aby promować gospodarkę. Głównym 
wnioskiem, jaki wyciągnięto, był fakt, że dotychczasowe ustawodawstwo, które 
miało chronić przed napływem nowych grup ludności, powinno zostać zmienione 
na ustawodawstwo sprzyjające imigracji.

2 Patrz: www.bundesregierung.de/Content/DE/Pressemitteilungen/BPA/2011/05/2011-05-23-ib-bundes-
beirat.html (18.10.2013). 

3 Rada przy Pełnomocniku Rządu Republiki Federalnej Niemiec ds. Migracji, Uchodźców i Integracji 
(Beirat der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration) (wyd.), 
Willkommen „Working and Living in Germany – Your Future!” Empfehlungen für einen gesamtge-
sellschaftlichen Paradigmenwechsel in der Einwanderungspolitik im Sinne einer Willkommenskultur, 
Berlin 2012.
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Zgodnie z przyjętymi wytycznymi pierwsze działania integracyjne realizowane 
w duchu Willkommenskultur polegały m.in. na przekazaniu materiałów informacyj-
nych o wszelkich najważniejszych dziedzinach życia (welcome package), zawierają-
cych przykłady rozwiązań różnych problemów itp. Planowano powołanie do życia 
welcome center wraz z poradniami itp. Powstało wiele materiałów informacyjnych 
w różnych językach oraz wiele stron internetowych, które uwzględniały specyficzne 
potrzeby i oczekiwania imigrantów. Zakłady pracy oraz inne instytucje mają być 
wyposażane w wytyczne dotyczące kultury otwartości („Hauptempfehlungen zur 
Willkommenskultur”4. 

Większość obywateli była świadoma tego, że rozpowszechnianie Willkom-
menskultur to zadanie długofalowe, a pierwsze kroki powinny być czynione na 
poziomie lokalnym; chodziło na przykład o wspólne zwiedzanie miasta, imprezy 
integracyjne, a nawet prawa wyborcze5.

Ogólnie rzecz biorąc, zarówno pojedyncze przemyślenia, jak i konkretne po-
dejmowane działania najprawdopodobniej przyczynią się do tego, że – mimo wie-
lu przeciwności, z którymi należało się uporać – z grubsza zostanie opanowana 
sytuacja, jaka wystąpiła począwszy od lata 2015 r., a spowodowana napływem 
nieprzebranych ilości uchodźców.

 Logiczna konsekwencja czy „atak na państwowe struktury  
i społeczeństwo”?

Przyglądając się debatom w sprawie imigracji i integracji w Niemczech pro-
wadzonym w ostatnich latach, ma się nieodparte wrażenie, że znany nam od lata 
2015 r. bieg wydarzeń był przynajmniej po części skutkiem działań rządowych 
prowadzonych w latach 2011–2014. W tym świetle wydaje się logiczne, że wobec 
naporu imigrantów z Węgier kanclerz RFN Angela Merkel podjęła latem 2015 r. de-
cyzję o ich przyjęciu w Niemczech – mimo faktu, iż nie dokonano ich wcześniejszej 
rejestracji, aby w ten sposób rozładować napiętą sytuację na Węgrzech, a tym 
samym przyczynić się do rozwiązania kryzysu uchodźczego. Decyzja kanclerz An-
geli Merkel została odebrana jako sygnał, że Niemcy wciąż pozostają atrakcyjnym 
celem migracji dla ludzi z całego świata. Nic dziwnego, skoro Niemcy przecież 
latami budowały sobie taki wizerunek. Tylko w pierwszy weekend września 2015 r. 
przybyło do Niemiec 15 000 uchodźców. Łączna liczba uchodźców i migrantów 
sięgnęła w stosunkowo krótkim czasie prawie miliona.

Kanclerz Niemiec wypracowała główne założenia polityki swego rządu wobec 
uchodźców już we wrześniu 2015 r. Założenia te można sprowadzić do pięciu 
zasad postępowania. Po pierwsze: należy doprowadzić do szybkiej integracji osób 
ubiegających się o prawo azylu oraz uchodźców wojennych z prawem do ochrony. 

4 Przykładowo tworzenie przyzakładowych przedszkoli ze specjalną ofertą nauki języka. Patrz: Beirat, 
2012, str. 16.

5 Beirat, 2012, str. 23.
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Wielu z nich może stać się „nowymi obywatelami naszego kraju”. Nie można po-
wtarzać błędów z poprzednich dziesięcioleci, gdy nie integrowano gastarbeiterów, 
ponieważ zakładano, że kiedyś wrócą do siebie. Po drugie: „Jeżeli ktoś przybywa 
tylko z powodów ekonomicznych, nie będzie mógł zostać w Niemczech”. Należy 
zdobyć się na słowa prawdy. Niezależnie od tego, jak trudna jest „osobista sy-
tuacja życiowa” tych ludzi, należy doprowadzić do szybkiej i z całą konsekwencją 
przeprowadzonej repatriacji osób, których wnioski o przyznanie prawa azylu zostały 
odrzucone. Po trzecie: Zero tolerancji wobec zjawiska społeczeństwa równoległe-
go. Niemcy muszą stanowczo uzmysłowić imigrantom, jakie zasady obowiązują. 
Po czwarte: „Nie dopuścimy do tego, aby nasze podstawowe prawa i wolności 
były naruszane przez ksenofobów”. Merkel określiła mowę nienawiści mianem 
odpychającej i zapowiedziała, że będzie się walczyć z nią „z całą mocą prawa”. 
Po piąte: Zawodząc w kwestii uchodźców, Europa traci jeden z impulsów założy-
cielskich wspólnoty – ścisłe przestrzeganie praw człowieka6.

Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec wskazała również na istotny problem: 
masowe migracje ludności to rzeczywistość XXI wieku. „Mamy do czynienia bardziej 
z początkiem zjawiska, a nie z jego końcem”. Kanclerz wyraziła swe przekonanie, 
że Niemcy dadzą radę. „Jeżeli nie straciły całej nadziei, to możemy na tym tylko 
wygrać”7. Tym samym argumentem uzasadniła swoją decyzję, aby jesienią 2015 r. 
wpuszczać do kraju uchodźców bez rejestracji. Nawet jeśli wówczas taka decyzja 
była dla wielu zrozumiała, okazała się ona jednak brzemienna w skutki, jak poka-
zał bieg wydarzeń w roku 2016, a to dlatego, że gotowość Niemców do niesienia 
pomocy została bezwstydnie wykorzystana przez niektóre osoby podające się za 
uchodźców. Dopuszczali się wielokrotnie wyłudzeń świadczeń socjalnych i wspar-
cia finansowego, posługując się fałszywą tożsamością, albo – co było i pozostaje 
jeszcze większym przestępstwem – brali udział w przygotowaniach i w samych 
zamachach terrorystycznych w Europie. Ujawnienie takich przypadków rzuciło się 
cieniem na wszystkich uchodźców. Przy czym większość imigrantów faktycznie 
szukała pomocy w Niemczech – i to im są dedykowane różnorakie i wielostronne 
starania w kierunku ich integracji czynione zarówno ze strony państwa, jak i przez 
społeczeństwo obywatelskie. W głównej mierze chodzi o uchodźców z Syrii, gdzie 
od 2011 r. trwa bezwzględna, wyniszczająca wojna domowa.

Syryjczycy w Niemczech

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podało, że od wybuchu wojny domowej 
w Syrii do 2014 r. do Niemiec przybyło ok. 100 000 syryjskich obywateli. Od 
2014 r. Syryjczycy stanowią największą grupę spośród osób szukających schronie-

6 A. Funk A., H. Monath, Angela Merkels Rede im Bundestag und die Reaktionen. Merkel: Kriegsflücht-
linge werden Neubürger unseres Landes, „Der Tagesspiegel” 9.09.2015 r., http://www.tagesspiegel.
de/politik/angela-merkels-rede-im-bundestag-und-die-reaktionen-merkel-kriegsfluechtlinge-werden-
neubuerger-unseres-landes/12299596.html (3.01.2016).

7 Funk, Monath 2015.
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nia w Niemczech. Ocenia się, że chodzi o ok. 600 000 osób8. Należy jednak doliczyć 
jeszcze osoby, które zostały zarejestrowane w latach 2015 i 2016 w systemie EASY 
(system rozlokowania osób ubiegających się po raz pierwszy o przyznanie prawa 
azylu na terenie krajów związkowych Niemiec): w roku 2015 chodziło o 430 000 
uchodźców z Syrii, a 159 000 z nich złożyło swój pierwszy wniosek o przyznanie 
prawa azylu. Od stycznia do lipca 2016 r. wprowadzono do systemu EASY kolejne 
77 000 Syryjczyków. Ponad 197 000 z nich złożyło w tym czasie wniosek azylowy9. 

Uchodźcami z Syrii są przeważnie młodzi mężczyźni. W roku 2015 70% 
(110 800) wszystkich Syryjczyków ubiegających się o azyl było w wieku poniżej 
30 lat. Mężczyźni stanowili 75% uchodźców z Syrii10. 

Wbrew powszechnie panującej opinii, jakoby uchodźcy nie mieli wykształcenia, 
syryjscy uchodźcy mają w porównaniu z innymi grupami wyższe od przeciętnej 
kwalifikacje i wykształcenie: 40% Syryjczyków ma wykształcenie średnie. Wielu 
z nich ukończyło studia wyższe. Jedynie 5% z nich nie uczęszczało do szkoły11. 

 Położenie uchodźców w Saksonii-Anhalcie 

Saksonia-Anhalt zalicza się do najbiedniejszych krajów związkowych Repu-
bliki Federalnej Niemiec, mimo to tysiące uchodźców przybyło do tego landu. Od 
września 2015 r. do października 2016 r. 32 000 osób zarejestrowało się właśnie 
w tym landzie, aby ubiegać się o prawo do azylu. Oczywiście nie wszyscy zostali 
w tym kraju związkowym. Ocenia się, że pod koniec 2016 r. przebywało tam już 
tylko ok. 17 000 imigrantów. Większość z nich, około 15 000, mieszka samoi-
dzielnie i są rozlokowani w gminach, a około 2000 mieszka jeszcze w ośrodkach 
podlegających krajowi związkowemu12. 

Ci, którzy opuścili Saksonię-Anhalt, poszukują lepszych możliwości zarobko-
wych i pracy w innych częściach Niemiec, chociaż nie jest to sytuacja po myśli 
polityków krajowych, bo mimo problemów z ogromnym napływem uchodźców 
w 2015 r., wiążą oni z tym procesem nadzieję, że Saksonia-Anhalt na dłuższą metę 
będzie mogła wyrównać ujemny bilans ludnościowy właśnie dzięki imigrantom. 
Na skutek przemian demograficznych rocznie ubywa w tym landzie ok. 16 000 
mieszkańców. Warunkiem podstawowym pozostaje jednak integracja imigrantów 
i zaoferowanie im dobrych perspektyw życiowych. Gminy i miasta czynią różnorodne 
starania w tym kierunku. Udostępnia się mieszkania, oferuje miejsca w przedszkolach 
i klasach integracyjnych. Szanse odnalezienia się na rynku pracy przez dorosłych 
rosną dzięki kursom językowym i kształceniu ustawicznemu. 

8  https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/syrische-fluechtlinge.html (8.01.2017).
9 http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/08/asylantraege-juli-2016.html  

(8.01.2017).
10 https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/syrische-fluechtlinge.html (8.01.2017).
11 https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/syrische-fluechtlinge.html (8.01.2017).
12 http://www.mz-web.de/sachsen-anhalt/fluechtlingsstrom-in-sachsen-anhalt-weniger-kommen--viele-

ziehen-weiter--25131890 (28.12.2016).
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 Zachwiane poparcie dla Willkommenskultur

Powszechne w 2015 r. relacje medialne i obrazy prezentujące ludzi z plusza-
kami i transparentami witającymi na peronach w Niemczech uchodźców należą 
już do przeszłości, chociaż można jeszcze spotkać pojedyncze plakaty z hasłami 
„Refugees welcome”. Otwartość wielu Niemców i ich gotowość do niesienia po-
mocy uchodźcom nie zniknęła, ale po pewnych wydarzeniach, a głównie po nocy 
sylwestrowej w 2015 r. w Kolonii i innych miastach postawa części społeczeństwa 
uległa zmianie. Fakt ten potwierdzają również analizy Instytutu Interdyscyplinarnych 
Badań nad Konfliktami i Przemocą na Uniwersytecie w Bielefeld (Institut für interdia-
sziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld) przeprowadzone 
przy współudziale Fundacji Mercator, w ramach których badano postawy Niemców 
z rodzin imigranckich i takich, które nie miały pochodzenia imigranckiego, wobec 
wyzwań integracji i współżycia z imigrantami. Badania ankietowe przeprowadzono 
w dwóch fazach: 2013/2014 i 2015/201613. Statystyczne poparcie dla Willkommens-
kultur spadło wśród respondentów o 7% (z 39,5 do 32,3%). Równo o 11% spadła 
liczba pytanych, którzy chcieliby, aby imigranci w Niemczech czuli się swojsko 
(z 54,7 do 43,3%). Pośród osób pytanych w grupie z rodzin imigranckich poziom 
poparcia dla kultury gościnności też pozostawiał wiele do życzenia (41,5%)14.

75,8% respondentów zgodziło się z twierdzeniem, że wyznanie nie powinno 
być decydujące przy przyjmowaniu uchodźców, oraz niemalże tyle samo respon-
dentów, czyli 72,9%, przyznaje uchodźcom w Niemczech prawo do lepszej przy-
szłości. 49,1% wyraziło swe obawy z powodu rosnącego zagrożenia terrorystycz-
nego z powodu narastającego napływu uchodźców. 36,6% dostrzega zagrożenie 
dla przyszłości Niemiec z powodu wysokiej liczby uchodźców15.

Po powyższą argumentację sięga chętnie partia AfD (Alternative für Deutsch-
land) oraz ruch obywatelski PEGIDA (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung 
des Abendlandes). Ostatni z wymienionych jest ruchem o cechach ksenofobicz-
nych, który demonstruje już od października 2014 r. w prawie każdy poniedziałek 
w Dreźnie przeciwko rzekomej islamizacji i polityce imigracyjnej Niemiec i Europy. 
Podczas demonstracji daje się wyraz ogólnemu niezadowoleniu z polityki, a szcze-
gólnie z polityki wobec uchodźców. Sam ruch chętnie określa się jako „Wybaw-
cy Zachodu” i spotyka się z coraz większym pozytywnym przyjęciem ludności 
wschodnich Niemiec.

Alternative für Deutschland (AfD) została założona 6 lutego 2013 r. w Bere-
linie i od samego początku przyjęła pozycję eurosceptyczną. W trakcie wyborów 
do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. zdobyła swoje pierwsze mandaty z list 
ogólnokrajowych. W latach późniejszych AfD weszła do landtagów w Saksonii, 

13 V. Steinmetz, Studie zu Flüchtlingen und Migranten – Die Willkommenskultur verabschiedet sich, 
„Der Spiegel”, 7.07.2016, http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-deutsche-ruecken-
von-willkommenskultur-ab-a-1101494.html (8.07.2016). 

14 tamże
15 tamże
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Brandenburgii i Turyngii (2014) oraz Hamburgu i Bremy (2015), a następnie Sak-
sonii-Anhaltu, Badenii-Wirtembergii, Nadrenii-Palatynatu i Berlina (2016). 

Sondaże przeprowadzone na początku 2016 r. pokazały, że AfD stanowi trze-
cią co do wielkości siłę polityczną. W Saksonii-Anhalcie partia ta zyskała 24,3% 
oddanych głosów i stała się tym samym drugim co do wielkości ugrupowaniem 
politycznym w tym landzie. CDU zdobyła jedynie 5,5% głosów więcej16. W roku 
2017 odbędą się wybory parlamentarne. Jeżeli obecny trend się utrzyma i AfD 
będzie odnosiła sukcesy, to Niemcom grozi przechył sceny politycznej na prawo. 

 Wnioski końcowe

W Niemczech zdawano sobie sprawę od samego początku, że rozpowszechnia-
nie kultury otwartości będzie procesem bardzo trudnym. Przypadki molestowania 
seksualnego kobiet przez imigrantów w noc sylwestrową 2015 stały się dodatkową 
przeszkodą w propagowaniu Willkommenskultur na dłuższą metę. Działania rządu 
federalnego opłacały się mimo wszystko w rozrachunku ogólnym, a zaangażowa-
nie wolontariuszy pomagających uchodźcom i głoszących tolerancję i akceptację 
wielokulturowości wciąż pozostaje na wysokim poziomie. 

W podobnym tonie wyrażał się premier Bawarii Horst Seehofer, który ogłosił 
w maju 2016 r. „koniec Willkommenskultur”17, chociaż taka wypowiedź wyraża rat-
czej troskę o przyszłość własnej partii (CSU). Można przypuszczać, że kryje się za 
tym próba zneutralizowania wpływów AfD w Niemczech, a nie chodzi o faktyczne 
odejście od postawy tysięcy Niemców wobec migrantów i uchodźców.

Nie wszystkim, którzy szukali schronienia w Niemczech, udało się w tym 
kraju osiągnąć wysoki standard życiowy; tysiące uchodźców żyją wciąż w lo-
kalach zbiorczych i ośrodkach lub zaadaptowanych do celów mieszkaniowych 
halach sportowych. Wielu z nich skłania to do opuszczenia Niemiec. Większość 
imigrantów odnalazła jednak w Niemczech perspektywy na swoją przyszłość. Do-
tyczy to przede wszystkim uchodźców z Syrii. Dla wielu z nich Niemcy staną się 
ich drugą, nową ojczyzną.

16 https://www.statistik.sachsen-anhalt.de/wahlen/lt16/index.html (28.06.2016). 
17 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/horst-seehofer-beendet-willkommenskultur-kommentar-

a-1091845.html (31.05.2016).
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Dorota Praszałowicz

Menonici: wielokrotne migracje  
konserwatywne

 Wprowadzenie 

Na przestrzeni całych swych dziejów menonici wykazywali dużą ruchliwość. 
Przenosili się z miejsca na miejsce, często wskutek presji politycznej i religijnej, 
jakiej doświadczali. W historii menonitów wiele miejsca poświęcono temu, kiedy, 
dlaczego i jak migrowali1. Mowa o ruchu religijnym zrodzonym w kręgu kultury 
niemieckiej w dobie reformacji, w XVI wieku, który pozostał poza głównym nurtem 
protestantyzmu. Należał on do ruchu anabaptystycznego i wytworzył wspólnoty, 
które rozprzestrzeniły się od kantonów szwajcarskich, przez państwa niemieckie, 
po Holandię2.

Doświadczając dramatycznych prześladowań ze strony władz katolickich i prote-
stanckich (luterańskich i kalwińskich), menonici uciekali przed nimi, by móc zacho-
wać nie tylko życie i bezpieczeństwo, ale też swą odrębność. Wspólnoty z pogranicza 
szwajcarsko-niemieckiego przenosiły się do Alzacji i Palatynatu i stamtąd podjęły 
dalszą wędrówkę do kolonialnej Pensylwanii. Natomiast wspólnoty z pogranicza 
niemiecko-holenderskiego kierowały się głównie do Europy Wschodniej (Prusy 
Wschodnie, Rosja). Pod koniec XIX wieku znaczna część menonitów opuściła Eu-
ropę Wschodnią, wędrując do Ameryki; potem niektóre ze społeczności menonitów 
kilkakrotnie przemieszczały się między Kanadą, Meksykiem, Paragwajem i Stanami 
Zjednoczonymi. Współcześnie odnajdujemy wspólnoty menonickie w wielu zakąt-
kach świata, najliczniej występują one w Afryce, spotkać je można także w Azji, 
głównie w Indiach (tabela 1). Według deklaracji portalu menonitów, wyznanie to 
liczy obecnie od 1,2 miliona do 1,5 miliona wiernych, żyjących w 75 krajach3. 

1 Mennonite Historical Society of Canada, Who are the Mennonites. Migrations. 
 http://www.mhsc.ca/index.php?content=http://www.mhsc.ca/mennos/hmigratio.html.
 Dostęp do wszystkich materiałów w sieci cytowanych w przypisach w dniach 20–31 grudnia 2016. 
2 http://www.zulawy.info/mennonites_and_their_heritage.htm.
3 http://thirdway.com/mennonites/. 
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W niniejszym tekście zarys dziejów migracji menonitów, ich etapów oraz 
licznych zwrotów traktowany jest jako pretekst do refleksji nad tym, w jaki spo-
sób raz podjęta migracja zostaje wpisana w dzieje wspólnoty i staje się jedną 
z ważnych, wręcz kluczowych strategii działania. Rozważania takie są możliwe, 
ponieważ historia menonitów została dość dobrze opracowana, a wyniki badań 
są powszechnie dostępne, także w internecie. Wprawdzie wiele opracowań ma 
postać bardziej ogólnych informacji spisanych przez grupę (dla niej samej lub 
dla jej otoczenia) niż analitycznych studiów, nie ma jednak powodu, by doszuki-
wać się w nich przekłamań czy większych nieścisłości4. Podane poniżej główne 
fakty (daty, miejsca docelowe) oraz liczby mają zatem wyłącznie charakter noty 
encyklopedycznej5. 

 

 Menonici – początki wspólnoty religijnej i jej migracje

Swą nazwę menonici zawdzięczają osobie Menno Simmonsa (1496–1561), 
jednego z przywódców ruchu anabaptystycznego na pograniczu niemiecko-holen-
derskim6. Urodził się w Holandii, gdzie prawdopodobnie kształcił się w katolickim 
klasztorze i w 1524 przyjął święcenia kapłańskie. W 1536 roku odszedł od kato-
licyzmu i wstrząśnięty ówczesną krwawą rozprawą połączonych wojsk katolickoś-
-protestanckich z anabaptystami zaczynął głosić pacyfizm7. O dekadę wcześniej 
analogiczny ruch religijny zaczął się rozwijać się w kantonach szwajcarskich. Tam 
doszło (w wyniku sporów oraz wewnętrznego podziału) do wyłonienia się w 1693 
roku ugrupowania amiszów, nazwanych od swego przywódcy Jacoba Ammana. 
Do dnia dzisiejszego amisze stanowią odrębną grupę wśród menonitów. 

Wprowadzone przez menonitów ważne zasady, odróżniające ich od innych 
protestantów, to chrzest dorosłych (anabaptyzm), duży nacisk na skromność 
i prostotę życia, także na codzienną pobożność, życie i praca w religijnych wspól-
notach, prosta struktura społeczności wyznaniowej, bez biurokracji i bez sztywnej 
hierarchii urzędów religijnych, ogólny zakaz pełnienia urzędów i składania przysiąg, 
zdecydowane odrzucenie kary śmierci oraz rygorystycznie przestrzegany pacyfizm 
(odmowa służby wojskowej oraz noszenia broni). Większość wspólnot menonic-
kich to społeczności rolnicze, z których część manifestuje prostotę tradycyjnym, 
skromnym ubiorem i rezygnuje ze stosowania zdobyczy technicznych. Menonici 
używają języka, który jest mieszanką dawnych dialektów niemieckich, co razem 
z odmiennym wyznaniem bardzo odróżnia ich od otoczenia. Dotyczy to praktycz-
nie każdego miejsca ich pobytu. Menonici uważają, że tylko w obrębie własnych 
wspólnot mogą być wierni swym zasadom, dlatego świat wokół siebie traktują 
z dystansem. Jednocześnie z sukcesem prowadzą działalność misyjną. 

4 http://mhep.org/collections/archival-collections/; http://www.zulawy.info/mennonites_and_their_heritage.
htm

5 Bardziej szczegółowe informacje dostępne są pod linkami podanymi w przypisach. 
6 http://www.mennosimons.net/biography.html.
7 http://www.mennosimons.net/life.html.

7
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Prześladowania menonitów, które uczyniły z nich uchodźców religijnych, były 
szczególnie dotkliwe w pierwszych dekadach formowania się ich wspólnot. Najwy-
raźniej lokalne władze miały nadzieję stłumić w zarodku religijny bunt8. Za głowę 
Menno Simonsa wyznaczono nagrodę pieniężną, a kilka osób, które udzieliły mu 
schronienia, skazano na karę śmierci. Dlatego choć szacuje się, że w roku 1700 
w Holandii żyło 160 tys. menonitów, to wskutek prześladowań ze strony kościoła 
kalwińskiego oraz w wyniku masowej emigracji w roku 1837 ich liczba wynosiła 
tylko 15 tys. Faktycznie ucieczka na Pomorze Gdańskie (Żuławy Wiślane) datowana 
jest na XVIII wiek. Dość szybko część menonitów ruszyła dalej na wschód – do 
Rosji (1789, 1810). Stamtąd migrowali do obu Ameryk, ten ruch ponownie objął 
tylko część zbiorowości. 

Wątek migracji zamorskich wróci poniżej, w tym miejscu trzeba tylko za-
znaczyć, że kierunek migracji nie był przypadkowy. Do Ameryki uszła znacznie 
wcześniej część menonitów z pogranicza niemiecko-holenderskiego; już z końcem 
XVII wieku osiedli oni w Pensylwanii, znanej z tolerancji religijnej. Wedle licznie 
cytowanych opracowań menonici przypłynęli do Ameryki w 1683 roku i mieli 
swój udział w budowaniu Germantown w Pensylwanii9. Współwyznawcy dołączali 
do nich od początku następnego stulecia, pochodzili ze Szwajcarii oraz z Palaty-
natu i Hamburga. W opracowaniach dziejów menonitów wiele miejsca poświęca 
się brutalnym prześladowaniom, jakich doświadczali w Szwajcarii. W roku 1710 
powołano w Holandii menonicką Komisję Pomocy Zagranicznej, która gromadziła 
środki finansowe na opłacenie braciom ze Szwajcarii podróży do Ameryki. W 1736 
roku pojawili się w kolonii pierwsi amisze. W sumie cała zbiorowość menonitów, 
razem z amiszami, liczyła w Ameryce Północnej w czasach kolonialnych 5 tys. 
osób. Rewolucja amerykańska skłoniła część menonitów, około 2 tys., do dalszej 
wędrowki, która zawiodła ich do Ontario w Kanadzie. 

Kolejne strumienie menonickich uchodźców przybyły do Kanady z Rosji/ZSRR 
i proces ten miał swoją dramaturgię. W roku 1835 w Rosji podobno mieszkało 
około 1600 rodzin menonitów w 72 wsiach. Otrzymali oni od władz carskich wiele 
przywilejów, w tym zwolnienie od służby wojskowej, oraz znaczną autonomię; te 
dogodne warunki sprawiały, że zbiorowość rozwijała się liczebnie. Jednak w 1870 
roku władze carskie cofnęły przywileje i nakazały odbywanie służby wojskowej. 
W rezultacie w latach 1874–1880 ponad 18 tys. menonitów zdecydowało się na 
emigrację do USA i Kanady. W połowie XX wieku w obu Amerykach żyło podob-

8 Wiele przykładów akcji zbrojnych skierowanych przeciw anabaptystom (wraz z liczbami ofiar śmierte-
lych) oraz przypadków skazywania na śmierć przywódców ruchu przedstawia opracowanie zamiesz-
czone na portalu: http://www.zulawy.info/mennonites_and_their_heritage.htm.

9 Sporna pozostaje kwestia, ilu było w tej grupie menonitów, a ilu kwakrów, którzy wcześniej byli me-
nonitami. Niemniej rejestry zawierają wykaz kilku rodzin menonickich wśród pierwszych mieszkańców 
osady. H.S. Bender, Germantown Mennonite Settlement (Pennsylvania, USA). Global Anabaptist 
Mennonite Encyclopedia Online. 1956. Web. 2 Jan 2017. http://gameo.org/index.php?title=German-
town_Mennonite_Settlement_(Pennsylvania,_USA).
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no 100 tys. menonitów, wywodzących się z tego strumienia migracyjnego10. Ich 
główne współczesne skupiska znajdują się w prowincji Manitoba w Kanadzie oraz 
w USA, w stanach: Kansas, Nebraska, Południowa Dakota i Minnesota. 

W Rosji postanowiono zatrzymać exodus menonitów, zamieniając im w 1890 
roku służbę wojskową na pracę w sektorach niemilitarnych, np. w leśnictwie. 
W czasie I wojny światowej w Rosji żyło 120 tys. menonitów, którzy po rewolucji 
stali się obiektem represji ze strony władz bolszewickich. Jednak dwa strumienie 
uchodźców popłynęły w latach 1923–28 i 1929–30 do Ameryki, objęły one w su-
mie około 20 tys. menonitów11. 

Ci, którym nie udało się wydostać z Rosji, doświadczyli przymusowych prze-
siedleń, najpierw skupiono ich w (sztucznie tworzonych) niemieckich okręgach 
autonomicznych, a podczas II wojny światowej rozpoczęły się zsyłki do Kazach-
stanu. Życie w ZSRR rozbiło religijne wspólnoty menonitów, nadal jednak byli 
prześladowani jako niemiecka mniejszość narodowa. Oblicza się, że w ZSRR zginęło  
30 tys. menonitów. W czasach politycznej odwilży rozpoczął się exodus (tych ro-
dzin, które przeżyły) do RFN; jechali tam jako przesiedleńcy i późni przesiedleńcy. 
Nastąpiła zatem ponowna migracja, w zasadzie nie przymusowa, jednak tym razem 
wymuszona bardzo trudnymi warunkami życia w Kazachstanie, odbudowującym 
narodowe państwo, niechętnie traktujące mniejszości. 

Wracając do Ameryki, po I wojnie światowej pojawiły się nieduże, ale wi-
doczne strumienie migracji menonitów z Kanady do Meksyku oraz do Paragwaju. 
Z Meksyku część z nich przeniosła się w latach 60. do USA. Ostatnie strumienie 
uchodźców menonickich z Europy zostały wywołane II wojną światową; w sumie 
do Kanady przybyło z III Rzeszy około 20 tys. menonitów. 

Interesujący jest dobór miejsc docelowych. Zarówno kolonialna Pensylwa-
nia, jak i Prusy (w XVIII wieku) i carska Rosja (na przełomie XVIII i XIX wieku) 
obiecywały swobodę religijną oraz zwolnienie z obowiązku służby wojskowej. Jak 
wiemy, w Europie obietnice te zostały złamane. Prawdziwa wolność była udziałem 
menonitów w Stanach Zjednoczonych, a także w Kanadzie. Jednak w tym drugim 
przypadku podczas I wojny światowej anglosaskie otoczenie obawiało się, że pacy-
fizm menonitów jest kamuflażem dla ich sympatii proniemieckich. Było to poważne 
podejrzenie w sytuacji, gdy Kanada, jako część Imperium Brytyjskiego, od 1914 
roku była w stanie wojny z Cesarstwem Niemieckim. Poddano wówczas menonitów 
bacznej obserwacji oraz prowadzono wśród nich przesłuchania, co odebrali jako 
szykany i zapowiedź dalszych prześladowań. Ta sytuacja skłoniła część z nich do 
szukania nowego miejsca osiedlenia i doprowadziła do powojennej przeprowadzki 
wielu menonitów z Kanady do Meksyku. Natomiast gdy USA przystąpiły do wojny 
(dużo później, bo dopiero w kwietniu 1917 roku), ważniejsza od menonitów sta-
ła się większość zbiorowości niemiecko-amerykańskiej, która otwarcie popierała 
Cesarstwo Niemieckie od początku konfliktu zbrojnego w Europie. Menonici jako 

10 http://www.zulawy.info/mennonites_and_their_heritage.htm.
11 http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/mennonites/.
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pacyfiści nie wypowiadali się w sprawach wojennych, zatem nie stali się przed-
miotem szczególnego zainteresowania władz USA. 

Tabela 1. Liczba członków Mennonite World Congress 2015 

Źródło: https://mwccmm.org/sites/default/files/website_files/mwc_ 
     world_directory_2015_statistics.df

Tabela 2. Członkowie Mennonite World Congress 2015

Źródło: https://mwccmm.org/sites/default/files/website_files/mwc_ 
     world_directory_2015_statistics.pdf

A jednak z czasem menonici emigrowali także ze Stanów Zjednoczonych. W re-
zultacie współcześnie w skali świata około 17% menonitów żyje w Ameryce Północ-
nej, mniej niż 2% mieszka nadal w Europie, a prawie połowa w Afryce (tabela 1)12. 
W dodatku 25% menonitów żyje w Azji, głównie w Indiach. Zarówno w Afryce (od 
1912 roku), jak i w Indiach (od końca XIX wieku) działalność misyjną rozpoczęli 
menonici amerykańscy, skupiając się nie tylko na kwestiach wyznaniowych, ale 
także na edukacji, opiece medycznej oraz działalności dobroczynnej. Od roku 1959 
menonici są także obecni w Belize. 

12  https://mwccmm.org/sites/default/files/website_files/mwc_world_directory_2015_statistics.pdf.

Afryka

Azja

Europa

Ameryka Łacińska i Karaiby

Ameryka Północna

Razem:

701 814

361 989

19 350

102 377

247 114

1 432 644

49,0

25,3

1,4

7,1

17,2

100

Liczba Proporcja

Liczba zborów

Global South

Global North

9 789

81,4%

18,8%

Liczba członków 1 432 644
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Paradoksy migracji menonitów 

Znaczna mobilność ludności to zdaniem wielu badaczy oraz komentatorów 
znak naszych czasów, cecha typowa dla świata nowoczesnego. Jest zatem po pro-
stu traktowana jako jeden z elementów szybko zachodzących zmian społecznych, 
ekonomicznych, politycznych i kulturalnych związanych z postępującą globalizacją. 
W badaniach migracyjnych zauważono jednak, że wśród różnych motywów mi-
gracji, obok migracji innowacyjnych, które dominują, wyraźnie występują także 
motywy konserwatywne. Innymi słowy: niekiedy ludzie migrują, ponieważ chcą 
uciec przed zmianami. Tak jest w przypadku menonitów. 

Menonici wydają się konserwatywni we wszystkich możliwych sferach, za-
równo w sferze doktryny religijnej, którą traktują dosłownie, jak i w sferze oby-
czajowej (styl życia, wzory życia rodzinnego, towarzyskiego) oraz zarobkowej, 
utrzymują się na ogół z rolnictwa. Często konserwatyści głoszą przywiązanie do 
ziemi, szczególnie czynią to społeczności, które odrzuciły zmiany modernizacyjne 
i silnie związane są z rolnictwem. Tymczasem w przypadku menonitów mamy do 
czynienia ze wspólnotami rolniczymi, które często się przemieszczają, porzucając 
uprawianą ziemię. Migrowanie wielokrotne, i to na duże odległości, jest dowodem 
ogromnej dynamiki menonitów, ich odwagi i otwartości na świat zewnętrzny, po-
mimo przekonania o poważnych zagrożeniach z jego strony. Tym natomiast, co 
stanowi tradycję w ich mobilności, jest migrowanie całymi wspólnotami. 

Paradoksalnie mobilność menonitów ma wiele cech nowoczesnych migracji. 
Nowoczesność polega na tym, że ich wyjazd w nowe miejsce był na ogół bardzo 
dobrze zaplanowany; decyzję co do lokalizacji podejmowano w oparciu o starannie 
gromadzoną wiedzę. Choć często przymusowe, nie były to zatem wyjazdy w po-
płochu. Wręcz przeciwnie: wspólnoty menonitów wysyłały swych przedstawicieli, 
którzy oceniali warunki życiowe w nowym miejscu i podejmowali decyzję co do 
emigracji. Tak było na przykład z wyjazdem menonitów z Rosji do Kansas w USA 
oraz Kanady w latach 70. XIX wieku13, a także po I wojnie światowej, gdy z Kanady 
część z nich przeniosła się do Meksyku. 

Migracje menonitów zaczęły się od uchodźstwa, z czasem jednak przerodziły 
się w częste migracje dobrowolne, podejmowane z przyczyn bardziej misyjnych 
niż politycznych. Dotyczy to przede wszystkim obecności menonitów w Afryce, 
w Indiach oraz w Belize. Wszystko wskazuje na to, że po prostu oswoili się oni 
z migracją i zaczęli ją traktować jako racjonalną i skuteczną strategię życiową. 
Połączenie migracji z działalnością misyjną jest dobrze znane z historii różnych 
odłamów chrześcijaństwa, szczególnie w czasach kolonialnych. Menonici, którzy 
jednak nie mają tradycji misyjnych działań kolonialnych, z sukcesem przystąpili 
do dzieła współcześnie. Zwróćmy uwagę na bardzo nowoczesny wybór rejonów 
działania (Indie, Afryka) oraz na staranny dobór metod. Są nimi działalność edu-

13 W 1873 roku 12 przedstawicieli menonitów z Rosji pojechało do Kanady oraz do USA (Kansas), 
by sprawdzić warunki osadnictwa. W wyniku pozytywnej oceny ruszył strumień emigracji w latach 
1874–1880. 
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kacyjna (szkolnictwo początkowo elementarne, obecnie głównie średnie), charyta-
tywna i medyczna. Zdobywanie nowych wiernych odbywa się poprzez rozpoznanie 
potrzeb nowego otoczenia i ofiarowaną mu pomoc. 

W sumie menonici, którzy wywodzą się z Europy, czyli z kręgu kultury zachod-
niej, obecnie w swej większości żyją w zupełnie odmiennym otoczeniu (tabela 2). 
Tym razem ich wędrówka nie była przymusowa. Najwyraźniej procesy globalizacji 
objęły tę bardzo dystansującą się od współczesnego świata wspólnotę. Warto 
odnotować, że współcześnie menonici razem z organizacjami pożytku publicznego 
realizują liczne programy pomocy humanitarnej (np. wobec uchodźców), istotnie 
uzupełniając akcje takich światowych central jak Organizacja Narodów Zjednoczo-
nych czy Urząd Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców. Potrafią zatem 
w zaskakująco skuteczny sposób połączyć tradycję z nowoczesnością. 
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 Środa, 26 października 2016 r.

10.00 – 10.45 Inauguracja XXI Seminarium Śląskiego. 
Powitanie zaproszonych gości i uczestników 

 Ryszard Galla, Poseł na Sejm RP, Prezes Zarządu Domu Współpracy Polsko–Nie-
mieckiej 

 Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego (tbc)
 Henryk Mercik, Członek Zarządu Województwa Śląskiego
 Elisabeth Wolbers, Konsul Generalna Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu 

(tbc)
 Bernard Gaida, Przewodniczący Zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń  

Społeczno–Kulturalnych w Polsce, Opole
                      ks. dr hab. Rudolf Pierskała, Biskup Pomocniczy Diecezji Opolskiej

   ROZMOWY O EUROPIE:  
„MIGRACJE W EUROPIE WCZORAJ I DZIŚ”

10.45 – 11.00 Referat wprowadzający:  dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa  

11.00 – 12.30   Dyskusja: „Migracje potencjałem dla współczesnej Europy?”
 Moderacja: Marek Twaróg, redaktor naczelny Dziennika Zachodniego, Katowice 

 dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 
 prof. dr hab. Marek Okólski, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 
 prof. dr. hab. Romuald Jończy, Kadra Ekonomii i Badań nad Rozwojem,  

Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław

 ROZMOWY O EUROPIE
 Współorganizator:  Fundacja Konrada Adenauera w Polsce 

12.30 – 13.30  Przerwa obiadowa

13.30 – 15.00   I  S e s j a  p l e n a r n a :

 Główne kierunki i formy migracji we współczesnej Europie  
a polska polityka migracyjna 

 Moderacja: prof. dr hab. Romuald Jończy, Przewodniczący Rady Programowej  
Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej 

 XXI SEMINARIUM ŚLASKIE
21. SCHLESIENSEMINAR
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13.30 – 13.50  Problem i znaczenie migracji w przestrzeni euro-maghrebskiej
 dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak, Zakład Stosunków Międzynarodowych,  

Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin  

13.50 – 14.10  Kryzys uchodźczy czy kryzys migracyjny  
– dlaczego europejska polityka migracyjna się nie sprawdziła?

 dr hab. Maciej Duszczyk, Kamil Matuszczyk, Instytut Polityki Społecznej,  
Uniwersytet Warszawski  

14.10 – 14.30  Kryzys imigracyjny w Europie a polska polityka imigracyjna
 dr hab. Anita Adamczyk, prof. UAM, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,  

Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 

 Dyskusja 

15.00 – 15.30 Przerwa kawowa

15.30 – 16.30  I I  S e s j a  p l e n a r n a :

 Społeczeństwo i polityka w Polsce wobec problemu uchodźców,  
imigrantów i mniejszości 

 Moderator: Krzysztof Zyzik, Redaktor Naczelny, Nowa Trybuna Opolska 

15.30 – 15.50 Analiza narracji o kryzysie uchodźczym w polskiej debacie publicznej  
na przykładzie memów internetowych

 dr Rafał Cekiera, Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski, Katowice

15.50 – 16.10  Ewolucja stosunków społeczeństwa polskiego do „swoich” mniejszości  
etnicznych i narodowych w kontekście kryzysu migracyjnego  
Przypadek Górny Śląsk

 dr Cezary Trosiak, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,  
Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań   

 Dyskusja 

16.30 Zakończenie

 Czas do dyspozycji uczestników 

17.15 Kolacja

18.00 – 19.45 Spotkanie wieczorne: 

 Spotkanie ze Świadkami Historii pt. „1945 – droga w nieznane”
 
 Wernisaż wystawy: 
 „Droga w nieznane. Wypędzenia z i na Śląsk 1945-1947” 
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 Czwartek, 27 października 2016 r.
 

9.00 – 10.30 I  S e s j a  p l e n a r n a :

 Rola migracji w historii i procesie rozwoju Śląska 
 Moderator: dr Grzegorz Bębnik, Instytut Pamięci Narodowej, Katowice 

9.00 – 9.20 Historia ludności na Śląsku – przekrój
 dr Gerhard Schiller, historyk, Freelancer, Członek Kuratorium Fundacji   

„Kulturwerk Schlesien“, Würzburg

9.20 – 9.40 Migracje okresu Wojen Śląskich (1740-1763),  
czyli jak zmieniał się Śląsk pod panowaniem pruskim

 Marta Kaluch-Tabisz, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych,  
Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski

9.40 – 10.00  Przemiany w procesach migracji na Śląsku w latach 1989-2016
 prof. dr hab. Romuald Jończy, Katedra Ekonomii i Badań nad Rozwojem,  

Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław

 Dyskusja 

10.30 – 11.00 Przerwa kawowa

11.00 – 12.30 I I  S e s j a  p l e n a r n a : 

 Powojenne migracje na Ziemie Zachodnie i Północne,  
integracja a identyfikacja 

 Moderator: dr Grzegorz Bębnik, Instytut Pamięci Narodowej, Katowice 

11.00 – 11.20 Społeczno-kulturowe konsekwencje zasiedlania Ziemi Lubuskiej  
po II wojnie światowej w perspektywie długiego trwania

 dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ, Instytut Socjologii, Uniwersytet Zielonogórski

11.20 – 11.40  Pomorze Gdańskie od nowa. Powojenne procesy migracyjne  
i ich społeczno-kulturowe skutki

 dr Magdalena Lemańczyk, Instytut Kaszubski, Gdańsk 

11.40 – 12.00  Jeszcze Kresowianie czy już Ślązacy? Pamięć repatriacji a tożsamość  
i więź ze Śląskiem Opolskim w narracjach Kresowian i ich potomków

 dr Iwona Sobieraj, Instytut Socjologii, Uniwersytet Opolski

  Dyskusja

12.30 – 13.30 Obiad
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 Referaty wygłaszane równocześnie w grupie I i II,  
następnie po przerwie w grupie III i IV.

l  GRUPA I

 INTEGRACJA UCHODŹCÓW, MIGRANTÓW,  
WYSIEDLEŃCÓW I IMIGRANTÓW W NIEMCZECH I AUSTRII

 Moderator: dr Gerhard Schiller, historyk, freelancer,  
Członek Kuratorium Fundacji „Kulturwerk Schlesien“, Würzburg

13.30 – 13.50  Problemy z Willkommenskultur w Niemczech – uchodźcy z Syrii i ich 
szanse na integrację w jednym ze wschodnioniemieckich krajów związko-
wych 

 Julia Weigert, Uniwersytet Marcina Lutra, Halle-Wittenberg

13.50 – 14.10  Migranci i uchodźcy w Europie: perspektywa austriacka
 dr hab. Adam Romejko, Instytut Politologii, Uniwersytet Gdański

14.10 – 14.30  Determinanty integracji ekonomicznej imigrantów w Niemczech
 dr Jan Brzozowski, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków,  

Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk

 Dyskusja

l  GRUPA II

 MIGRACJE, UCIECZKI I WYPĘDZENIE ORAZ WYSIEDLENIA 
LUDNOŚCI POCHODZENIA NIEMIECKIEGO Z PERSPEKTYWY 
EMIGRANTÓW

 Moderator: dr Adriana Dawid, Instytut Historii, Uniwersytet Opolski  

13.30 – 13.50 Migracje w doświadczeniach dolnośląskich Niemców w latach 1945-1956
 dr Irena Kurasz, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski

13.50 – 14.10  „Czas kobiet” – doświadczenie ucieczki i wypędzenia z perspektywy  
niemieckich kobiet

 dr Joanna Trajman, Instytut Studiów Międzynarodowych,  
Zakład Badań Niemcoznawczych, Uniwersytet Wrocławski

14.10 – 14.30 „Aussiedlerzy” z Górnego Śląska o emigracji.  
Spojrzenie po latach na decyzje o wyjeździe

 dr Justyna Kijonka, Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski, Katowice

14.30 – 14.50  „Treck” i „Vertreibung” górnośląskie symbole utraty i pamięci o ziemi 
rodzinnej

  dr hab. Krzysztof Gładkowski, prof. UW-M, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

 Dyskusja

15.10 – 15.30  Przerwa kawowa
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l  GRUPA III

 UCIECZKI I WYSIEDLENIA POLAKÓW I NIEMCÓW  
W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ 

 Moderator: dr Adriana Dawid, Instytut Historii, Uniwersytet Opolski

15.30 – 15.50  Wrześniowe uciekanie – pamięć o doświadczeniach ucieczki  
mieszkańców województwa śląskiego w 1939 r.

 dr Marcin Jarząbek, Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

15.50 – 16.10  Wypędzenia Polaków z terenów wcielonych do Trzeciej Reszy  
w latach II wojny światowej – przyczyny, przebieg, skutki

 prof. dr hab. Jacek Piotrowski, Instytut Historii, Uniwersytet Wrocławski

16.10 – 16.30 W domu a jednak na obcym. Podejście niemieckich rodzin do ich wysie-
dlenia.  

 Silke Findeisen,  „Dom Śląsk“, Königswinter

 Dyskusja

l  GRUPA IV

 SPOŁECZNE SKUTKI WSPÓŁCZESNYCH  
MIGRACJI ZAROBKOWYCH ZE ŚLĄSKA

 Moderator: Krzysztof Ogiolda, Redaktor, Nowa Trybuna Opolska

15.30 – 15.50  Problemy demograficzne Śląska Opolskiego w kontekście migracji  
zagranicznych (ze szczególnym uwzględnieniem wyjazdów zarobkowych 
kobiet)

 dr Marta Rostropowicz-Miśko, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Opolski

15.50 – 16.10  Migracje zarobkowe oraz ich wpływ na sytuację małżeństwa  
i rodziny na Śląsku Opolskim 

 Ks. dr Janusz Podzielny, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Opolski

16.10 – 16.30 Migracje zarobkowe z rodzin rolniczych województwa opolskiego  
– przyczynek do analizy opolskich migracji

 dr Jolanta Kluba, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Wrocław

 Dyskusja

16.45 Zakończenie

  Czas do dyspozycji uczestników

18.00  Kolacja

19.00 – 20.00 Spotkanie wieczorne: 

 Występ Krapkowickiej Orkiestry Dętej  
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 Piątek, 28 października 2016 r.

9.00 – 10.40  I  S e s j a  p l e n a r n a :  

 Emigranci jako długoletni element nowego społeczeństwa  
– pomiędzy integracją a pielęgnacją własnej tożsamości 

 Moderator: Dawid Rajwa, Radio Doxa, Opole 

9.00 – 9.20 Wpływ Polonii amerykańskiej na kraj po II wojnie światowej
 dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr, Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski

9.20 – 9.40 Poznańscy Bambrzy – przeszłość i teraźniejszość
 dr Agnieszka Szczepaniak-Kroll, Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności  

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Poznań  

9.40 – 10.00 „…Choć nam tu króluje Łyna, o Olzie śpiewamy”.  
Dwudziestowieczna migracja i współczesna tożsamość  
Ślązaków Cieszyńskich na Warmii i Mazurach

 dr Magdalena Sacha, Instytut Kaszubski, Uniwersytet Gdański

10.00 – 10.20 Transmisja tradycji wobec migracji osadniczych  
na Dolnym Śląsku po 1945 roku

 Henryk Dumin, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 

 Dyskusja

10.40 – 11.00 Przerwa kawowa

11.00 – 12.30  I I  S e s j a  p l e n a r n a :

 Uwarunkowania religijne i dyskryminacja migrantów 
 Moderator: Dawid Rajwa, Radio Doxa, Opole 

11.00 – 11.20 Menonici w Europie i Amerykach: wielokrotne migracje konserwatywne
 prof. dr hab. Dorota Praszałowicz, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych,  

Uniwersytet Jagielloński, Kraków 

11.20 – 11.40  Migracje religijne na dolnym Śląsku jako proces komunikacji  
międzykulturowej. Na przykładzie grup wyznaniowych  
Schwenkfeldystów i Zillertalczyków

 dr Józef Zaprucki, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

11.40 – 12.00  Kobiety – uchodźcy. Prześladowanie z powodu płci
 dr Agnieszka Opalińska, Instytut Politologii, Uniwersytet Zielonogórski

 Dyskusja

12.30 – 13.30 Obiad
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 Referaty wygłaszane równocześnie w grupie I i II.

l  GRUPA I

 NOWE FORMY I DETERMINANTY MIGRACJI ZEWNĘTRZNYCH  
I WEWNĘTRZNYCH POLAKÓW 

 Moderator: prof. dr hab. Dorota Praszałowicz, Instytut Amerykanistyki i Studiów 
Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

13.30 – 13.50 Sytuacja na rynku pracy jako czynnik wypychający młodzież  
do dużych ośrodków regionalnych i za granicę 

 dr Alicja Dolińska, Wyższa Szkoła Bankowa, Wrocław

13.50 – 14.10  Opolski ośrodek akademicki w migracjach edukacyjnych młodzieży  
z województwa opolskiego

 dr Diana Rokita-Poskart, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Opolska

14.10 – 14.30 Czynniki powodujące powroty Polaków z zagranicy
 Justyna Rokitowska, Katedra Ekonomii i Badań nad Rozwojem,  

Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław

 Dyskusja

l  GRUPA II

 EMIGRANCI A PROBLEM SĄSIEDZTWA – W RELACJACH  
SPOŁECZNO-POLITYCZNYCH MIĘDZY POLSKĄ I NIEMCAMI 

 Moderator: Rafał Bartek, Przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego  
Niemców na Śląsku Opolskim, Opole 

13.30 – 13.50 Dyskusje wokół „akcji łączenia rodzin” w województwie opolskim  
w drugiej połowie lat 50. XX w.

 dr Adriana Dawid, Instytut Historii, Uniwersytet Opolski

13.50 – 14.10 Polityczne następstwa powojennych wysiedleń Niemców   
w pozimnowojennych relacjach polsko-niemieckich

 dr Marek Mazurkiewicz, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski, Opole

14.10 – 14.30  Sąsiedztwo jako konsekwencja migracji.  
Kształtowanie się stosunków sąsiedztwa w Gubinie i Guben

 dr hab. Jerzy Kaczmarek, Instytut Socjologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

14.30 – 14.50 Ochrona i wsparcie mniejszości – mniejszości jako motor   
rozwoju regionalnego 

 dr Jens Baumann, Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Drezno

 Dyskusja 

15.10 Zakończenie XXI Seminarium Śląskiego 
 Lucjan Dzumla, Dyrektor Generalny, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej 
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ISBN 83-920550-

Dom Wspó³pracy Polsko-Nie miec kiej

jest stowarzyszeniem zrzeszającym polskie i niemieckie  
organizacje i instytucje. Uroczyste otwarcie Domu z udziałem 
Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec prof. dr Romana  
Herzoga oraz - w imieniu Prezydenta RP Aleksandra  
Kwaśniewskiego - prof. Danuty Hübner, ówcześnie szefowej 
Kancelarii Prezydenta RP, odbyło się 17 lutego 1998 r. 

Działalność Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej ma na 
celu wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwi-
janie dobrych stosunków polsko-niemieckich w oparciu  
o postanowienia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej 
współpracy z 17 czerwca 1991 r. między Rzeczypospolitą 
Polską a Republiką Federalną Niemiec, propagowanie 
międzynarodowych standardów ochrony praw mniejszości 
narodowych, dialog interkulturowy między mniejszością  
a większością, dialog o znaczeniu i roli niemieckiego dzie-
dzictwa kulturowego dla rozwoju regionalnego, decentraliza-
cja i rozwój samorządności, wreszcie - wspieranie integracji 
Polski z Unią Europejską. Kooperacja partnerów polskich  
i niemieckich w ramach Domu bierze swój początek z 
pięcioletniej działalności w regionie Fundacji im. Friedricha 
Eberta. Siedziby Domu znajdują się w Gliwicach i w Opolu. 

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej realizuje projekty eduka-
cyjne i informacyjne typu: konferencje, seminaria, szkolenia, 
warsztaty, wyjazdy informacyjne, publikacje, konkursy itp.  
Adresatami i partnerami tych działań są samorządy terytorial-
ne, organizacje pozarządowe, młodzież, mniejszość niemiecka, 
dziennikarze, środowiska nauki, polityki, kultury. Przedsięwzię-
cia adresowane do i realizowane we współpracy z młodzieżą 
zajmują priorytetowe miejsce w naszej działalności. 

Bliższe informacje o obszarach działania i projektach Domu 
znajdą Państwo na stronie internetowej www.haus.pl 

ISBN 83-920550-

Dom Wspó³pracy Polsko-Nie miec kiej

jest stowarzyszeniem zrzeszającym polskie i niemieckie  
organizacje i instytucje. Uroczyste otwarcie Domu z udziałem 
Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec prof. dr Romana  
Herzoga oraz - w imieniu Prezydenta RP Aleksandra  
Kwaśniewskiego - prof. Danuty Hübner, ówcześnie szefowej 
Kancelarii Prezydenta RP, odbyło się 17 lutego 1998 r. 

Działalność Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej ma na 
celu wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwi-
janie dobrych stosunków polsko-niemieckich w oparciu  
o postanowienia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej 
współpracy z 17 czerwca 1991 r. między Rzeczypospolitą 
Polską a Republiką Federalną Niemiec, propagowanie 
międzynarodowych standardów ochrony praw mniejszości 
narodowych, dialog interkulturowy między mniejszością  
a większością, dialog o znaczeniu i roli niemieckiego dzie-
dzictwa kulturowego dla rozwoju regionalnego, decentraliza-
cja i rozwój samorządności, wreszcie - wspieranie integracji 
Polski z Unią Europejską. Kooperacja partnerów polskich  
i niemieckich w ramach Domu bierze swój początek z 
pięcioletniej działalności w regionie Fundacji im. Friedricha 
Eberta. Siedziby Domu znajdują się w Gliwicach i w Opolu. 

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej realizuje projekty eduka-
cyjne i informacyjne typu: konferencje, seminaria, szkolenia, 
warsztaty, wyjazdy informacyjne, publikacje, konkursy itp.  
Adresatami i partnerami tych działań są samorządy terytorial-
ne, organizacje pozarządowe, młodzież, mniejszość niemiecka, 
dziennikarze, środowiska nauki, polityki, kultury. Przedsięwzię-
cia adresowane do i realizowane we współpracy z młodzieżą 
zajmują priorytetowe miejsce w naszej działalności. 

Bliższe informacje o obszarach działania i projektach Domu 
znajdą Państwo na stronie internetowej www.haus.pl 

ISBN 978-83-63995-36-2

Dom Wspó³pracy Polsko-Nie miec kiej

jest stowarzyszeniem zrzeszającym polskie i niemieckie  
organizacje i instytucje. Uroczyste otwarcie Domu z udziałem 
Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec prof. dr. Romana  
Herzoga oraz – w imieniu Prezydenta RP Aleksandra  
Kwaśniewskiego – prof. Danuty Hübner, ówcześnie szefowej 
Kancelarii Prezydenta RP, odbyło się 17 lutego 1998 r. 

Działalność Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej ma na 
celu wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwi-
janie dobrych stosunków polsko-niemieckich w oparciu  
o postanowienia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej 
współpracy z 17 czerwca 1991 r. między Rzeczypospolitą 
Polską a Republiką Federalną Niemiec, propagowanie 
międzynarodowych standardów ochrony praw mniejszości 
narodowych, dialog interkulturowy między mniejszością  
a większością, dialog o znaczeniu i roli niemieckiego dzie-
dzictwa kulturowego dla rozwoju regionalnego, decentrali-
zację i rozwój samorządności, wreszcie wspieranie integracji 
Polski z Unią Europejską. Kooperacja partnerów polskich  
i niemieckich w ramach Domu bierze swój początek z 
pięcioletniej działalności w regionie Fundacji im. Friedricha 
Eberta. Siedziby Domu znajdują się w Gliwicach i w Opolu. 

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej realizuje projekty eduka-
cyjne i informacyjne typu: konferencje, seminaria, szkolenia, 
warsztaty, wyjazdy informacyjne, publikacje, konkursy itp.  
Adresatami i partnerami tych działań są samorządy terytorial-
ne, organizacje pozarządowe, młodzież, mniejszość niemiecka, 
dziennikarze, środowiska nauki, polityki, kultury. Przedsięwzię-
cia adresowane do i realizowane we współpracy z młodzieżą 
zajmują priorytetowe miejsce w naszej działalności. 

Bliższe informacje o obszarach działania i projektach Domu 
znajdą Państwo na stronie internetowej www.haus.pl 


