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Streszczenie 

Tereny Warmii i Mazur są jednymi z bardziej zróżnicowanych kulturowo  

i etnicznie regionów w XX wieku – do 1945 roku były one w państwie niemieckim,  

a po zakończeniu drugiej wojny światowej w granicach państwa polskiego. Artykuł 

przedstawia stosunki narodowościowe na Warmii i Mazurach na tle religijnym  

w I połowie XX wieku, półwieczu szczególnie ważnym dla stosunków narodowościo-

wych w Prusach Wschodnich. Na te stosunki miały wpływ ważne wydarzenia 

historyczne. Aby zrozumieć skąd wziął się na tych terenach tygiel narodowościowy 

oraz jak wyglądały stosunki narodowościowe na tle religijnym przed i po zakończeniu 

II wojny światowej wpierw ukazano w skrócie historię tych ziem oraz przybliżono 

ówczesne istniejące stosunki społeczne. Wyjaśniono czym różnią się Mazurzy od 

Warmiaków, na czym polega protestantyzm Mazurów i katolicyzm Warmiaków oraz 

jak wyglądał ruch polski na Warmii i Mazurach na przełomie XIX i XX wieku. 

Autor skupił się przede wszystkim na przedstawieniu panujących relacji 

narodowościowych oraz wzajemnych stosunków kościoła ewangelickiego i katolickiego 

na tle narodowościowym w Prusach Wschodnich przed II wojną światową oraz  

w pierwszych latach powojennych.  

Słowa kluczowe: stosunki narodowościowe w Prusach Wschodnich, ruch polski na 

Warmii i Mazurach przed II wojną światową, Warmiacy, Mazurzy, Niemcy, katolicyzm 

na Warmii, protestantyzm na Mazurach.  

Wstęp 

Tereny Warmii i Mazur są jednymi z bardziej zróżnicowanych kulturowo  
i etnicznie regionów w XX wieku – do 1945 roku były one w państwie niemiec-

kim, a po zakończeniu drugiej wojny światowej w granicach państwa polskiego. 

Tygiel kulturowy składał się w czasach niemieckich przede wszystkim z Niem-

ców, Mazurów i Warmiaków. W okresie powojennym tworzyli go głównie 
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Polacy, Mazurzy, Warmiacy, Niemcy, a po akcji „Wisła” także Ukraińcy. Aby 

zrozumieć skąd wziął się na tych terenach taki tygiel kulturowy oraz jak 
wyglądały stosunki narodowościowe na tle religijnym przed i po zakończeniu  
II wojny światowej należy pokrótce przytoczyć historię ziem oraz przybliżyć 
istniejące stosunki społeczne. 

Rys historyczny Warmii i Mazur 

Warmia jest krainą historyczną, która znajduje się w obecnych granicach woje-

wództwa warmińsko-mazurskiego. Stanowi jedną z części krainy historycznej 
Prus. Sama nazwa „Warmia” pochodzi od pruskiego plemienia Warmów, którzy 
zamieszkiwali tereny w dolnym biegu rzeki Pasłęki. Jednak jej terytorium nie 
pokrywa się z obszarem zamieszkania tego plemienia. Pokrywa się natomiast  
z obszarem Księstwa Warmińskiego, którego ziemie w czasach Zakonu Krzyżac-

kiego tworzyły dominium biskupie ze znaczną autonomią. Po wojnie trzynasto-

letniej w 1466 roku Warmia znalazła się w granicach Polski, nadal zachowując 
pewną autonomię. Biskupi warmińscy zachowywali względną niezależność od 
króla polskiego, sprawowali na Warmii władzę nie tylko kościelną, ale także świe-

cką. Okres przynależności tej krainy do Polski trwał do I rozbioru Polski (1772)1
.  

W XIII wieku po militarnym opanowaniu ziem pogańskiego ludu Prusów 
Zakon Krzyżacki przystąpił do akcji kolonizacyjnej tych terenów. Akcja osad-

nicza rozpoczęła się z północy na południe. Na przełomie XIII i XIV wieku 
północne ziemie warmińskie zostały zasiedlone głównie przez ludność niemiecką. 

Natomiast w południowej części tej krainy zostali osadzeni polskojęzyczni kolo-

niści ze Śląska. W następnych falach osadnictwa na te tereny była sprowadzana 
ludność mazowiecka i częściowo niemiecka. Mimo intensywnej kolonizacji  
w okresie średniowiecza pozostały jeszcze spore grupy ludności pruskiej. Obok 
siebie w państwie krzyżackim żyli głównie (rozpatrując w dzisiejszych kryter-

iach narodowości) Niemcy, Polacy i Prusacy. Jednak z czasem ludność pruska 
uległa stopniowo germanizacji lub polonizacji. Warto wspomnieć, że w końcu 
XVI wieku południowe ziemie warmińskie posiadały w znacznym stopniu polski 
charakter. Zwłaszcza we wsiach dominowała ludność przybyła z Mazowsza2

.  

W 1525 roku pod wpływem nauk Marcina Lutra, wielki mistrz Albrecht 
Hohenzollern rozwiązał zakon, utworzył świeckie państwo i przeszedł na prote-

stantyzm. Mimo popularności reformacji w tym czasie w Europie, Warmia –  

jak i Polska – pozostała katolicka. Zawdzięcza to szczególnie energicznej 
działalności religijnej jej biskupów, a przede wszystkim biskupowi Stanisławowi 

                                              
1
  Warmiacy i Mazurzy. Życie codzienne ludności wiejskiej w I połowie XIX wieku, red. B. Kuźniewski, 

Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka, Olsztynek 2002, s. 12-19. 
2
  Ibidem, s. 12-13. 
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Hozjuszowi, który założył w Braniewie pierwsze w Polsce kolegium jezuickie. 
Przyczynił się także m.in. do powstania warmińskiego seminarium duchownego  
i papieskiego ośrodka maryjnego. W 1772 roku w wyniku pierwszego rozbioru 
Polski, Warmia została zagarnięta przez państwo pruskie. Na 173 lata, nastał dla 
tej krainy okres przynależności do państwa pruskiego, a później niemieckiego. 
Na marginesie należy podkreślić, że ze względu na odrębną od reszty Prus histo-

rii, Warmia nie jest tożsama z Mazurami i tym samym nie stanowi ich części, jak 
w dzisiejszych czasach powszechnie jest przyjęte.  

Tereny obecnych Mazur, przed podbiciem przez Zakon Krzyżacki  
w XIII wieku, były zamieszkiwane przez pruskie plemiona, głównie Galindów  
i Sasinów. Osadnictwo terenów dzisiejszych Mazur rozpoczęło się dopiero  
w XIV wieku, wówczas ściągano na te tereny osadników z Rzeszy Niemieckiej 
oraz Polski. Obok wolnych Prusów żyła niewielka liczba osadników z Niemiec 
oraz ludność z Mazowsza. Krzyżakom nie udało się osadzić wystarczająco 
licznej ludności niemieckiej, aby zasiedlić nimi puste tereny ich państwa (łąki, 

lasy). Z tego względu chętnie sprowadzali do swego państwa osadników z Pol-
ski. Drobna szlachta oraz zbiegli chłopi pańszczyźniani przybywali głównie  
z Mazowsza i ziemi chełmińskiej, gdyż dostawali ziemie lub cześć obszaru 
puszczy do zagospodarowania. Właśnie od najliczniej przybyłych osadników do 
Prus, czyli ludzi z Mazowsza, wywodzi się nazwa Mazurzy. Tym samym termin 

„Mazury” wywodzi się od nazwy „Mazowsze”. Po raz pierwszy określenie 
„Mazurzy” pojawiło się w pierwszej połowie XIX wieku i było używane przez 

administrację pruską w odniesieniu do polskojęzycznej ludności wyznania 
ewangelicko-augsburskiego

3
.  

Przejście na protestantyzm Albrechta Hohenzollerna w 1525 roku miało 
ogromne znaczenie dla dziejów państwa pruskiego. Prusy Książęce stały się 
pierwszym krajem protestanckim, a jego mieszkańcy musieli przyjąć nową religię. 

Dla przypomnienia dodam, że w tym czasie Warmia znajdowała się w granicach 
Rzeczypospolitej i zachowała wiarę katolicką. W Prusach Książęcych zmiany 
spotkały się z aprobatą ze strony większości społeczeństwa. Wprowadzenie 
reformacji ożywiło rozwój nauki i oświaty. Księgi religijne zostały przetłumaczone 

i wydawane w językach narodowych (głównie w niemieckim i polskim).  
Wiek XVII i XVIII przyniósł obecnym terenom Warmii i Mazur i jego 

mieszkańcom wiele nieszczęść, zwłaszcza wojen i epidemii, co doprowadziło do 
spustoszenia ludności oraz kryzysu gospodarczego tych ziem. Ponownie,  
jak w poprzednich wiekach, trzeba było zagospodarować i ściągnąć nowych 
osadników. W granicach Prus (w 1701 roku Prusy Książęce przekształciły się  
w niezależne państwo Królestwo Prus) osiedlili się głównie Niemcy oraz 

                                              
3
  Ibidem, s. 6. 
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osadnicy z Mazowsza. Ponadto przybyły także niewielkie grupy Szwajcarów, 
Francuzów czy Szkotów. Polskojęzyczna ludność wiejska na Mazurach i połud-

niowej Warmii stanowiła znaczny odsetek całego społeczeństwa. Szacuje się,  
że ok. 80% mazurskich wsi miało charakter polski4

.  

W II połowie XIX wieku rozpoczęło się znaczne ożywienie gospodarcze 

w Prusach Wschodnich. Zaczęto budować drogi i linie kolejowe, które przy-

czyniły się do rozwoju przemysłu i rolnictwa. Rozwój ten pozytywnie wpłynął 
na podnoszenie poziomu materialnego i cywilizacyjnego jego mieszkańców. 
Wiele osób ze wsi zaczęło emigrować w poszukiwaniu pracy i lepszych warun-

ków życia do wschodniopruskich miast oraz wielkich okręgów przemysłowych 
w zachodniej części Rzeszy Niemieckiej (głównie Zagłębie Ruhry). Wiele 
polskojęzycznych osób migrując, chcąc odnieść awans społeczny, z własnej woli 
lub pod wpływem niemieckiego otoczenia germanizowała się. 

Podsumowując, od XIV wieku na tereny dzisiejszej Warmii i Mazur 
napływały fale ludności polskiej z sąsiednich ziem polskich. W połowie XVI wieku 

ludność Prus Książęcych szacowana jest na ok. 380-400 tys., z tego prawie połowę 

mieszkańców stanowiła ludność polskojęzyczna. W następnych stuleciach 
zwłaszcza w okresie Królestwa Prus, a następnie po zjednoczeniu Niemiec (1871 r.) 
odsetek tej ludności znacznie zmniejszył się, natomiast odnotowywano spory przy-

rost ludności niemieckiej. Jednak w dalszym ciągu na mazurskich i (południowych) 

warmińskich wsiach przeważała ludność polskojęzyczna – Mazurzy i Warmiacy, 

w miastach natomiast zdecydowanie przeważała ludność niemiecka. Obydwie 
grupy ludności żyły przez wieki w zgodnej koegzystencji z ludnością niemiecką.  

Protestantyzm Mazurów i katolicyzm Warmiaków  

Regiony Warmii i Mazur i ich mieszkańców różnicowało wyznanie – katolicyzm 

na Warmii, luteranizm na Mazurach. Należy podkreślić, że od wielu stuleci na 

Mazurach i Warmii żyła nie tylko ludność polskojęzyczna, ale przede wszystkim 
Niemcy. Do kościołów katolickich czy ewangelickich uczęszczali wierni bez 
względu na pochodzenie narodowe czy etniczne. Wiernymi Kościoła katolic-

kiego byli przede wszystkim, poza polskojęzycznymi Warmiakami, także Niemcy, 

a wiernymi Kościoła ewangelickiego byli nie tylko polskojęzyczni Mazurzy, ale  
i Niemcy. Łączyła ich religia oraz przynależność do władcy pruskiego. Księża 
czy pastorzy byli niemieckojęzyczni i polskojęzyczni. Wielu z nich znało poza 
językiem niemieckim, także język polski. Zwłaszcza wierni, którzy wywodzili 
się z polskojęzycznej ludności, modlili się czy śpiewali pieśni religijne w swoim 
języku serca.  

                                              
4
  Ibidem, s. 24.  
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Protestantyzm, a przede wszystkim jego najstarszy i główny nurt lutera-

nizm, począwszy od XVI wieku, aż do lat 70. ubiegłego stulecia stanowił jeden  
z ważnych czynników, wyróżniających Mazury i jego mieszkańców od sąsied-

nich regionów. Mimo nacisków germanizacyjnych na Mazurach, protestantyzm 
przyczynił się do zachowania polskości tej krainy poprzez wprowadzenie używa-

nia języków narodowych do obrządku religijnego i oświaty. Warto wspomnieć, 
że Królewiec od XVI do XIX wieku stanowił centrum wydawnicze ewange-

lickiej literatury religijnej w języku polskim. Drukowano tam literaturę religijną, 
zwłaszcza polskie śpiewniki dla Mazurów. Ponadto w stolicy Prus w 1728 rok 

u na uniwersytecie Albertina powstało ewangelickie „Seminarium polskie”, które 
działało aż do lat 30. XX wieku. Seminarium wykształciło wielu pastorów, 
zasłużonych dla krzewienia oświaty i kultury polskiej na Mazurach, w tym  
m.in. Krzysztofa Mrongowiusza (teologa i filologa, krzewiciela i obrońcę języka 
polskiego w Prusach).   

Mazurzy przyjęli luteranizm jako religię państwową władcy. Niekiedy ich 
religijność była określana jako powierzchowna. Cechą charakterystyczną lutera-

nizmu Mazurów było zachowanie wielu elementów liturgii i zwyczajów kato-

lickich (z Warmii i Polski). Katolickie obrzędy i praktyki, w tym kult Maryi  
i świętych, był zwalczany przez część pastorów w zasadzie przez parę stuleci. 
Jeszcze do XIX wieku w kościołach protestanckich zachowało się wiele rzeczy  
z dawnego wyposażenia w postaci konfesjonałów czy obrazów świętych. Ponadto 

Mazurzy odwiedzali kościoły katolickie oraz obchodzili różne święta, nieuznawane 

przez Kościół ewangelicki. Polskojęzyczna ludność Mazur ograniczyła się  
do ludności wiejskiej oraz działających wśród niej pastorów, którzy stali się  
w zasadzie jedynymi krzewicielami kultury i oświaty polskiej. Natomiast polska 
szlachta zniemczyła się.  

Po wcieleniu Warmii przez Prusy wskutek I rozbioru Polski Warmiacy 

pozostali jak ich przodkowie wierni Kościołowi katolickiemu oraz językowi pol-
skiemu. Mimo nacisków władz pruskich i postępującej germanizacji uczęszczali 
oni na msze odprawiane w języku polskim, w tym samym języku uczyli się religii 

oraz używali go w szkołach jako języka wykładowego. Jeszcze w XVIII wieku 

nie tylko wielu Warmiaków, ale także Mazurów nie znało dobrze lub w ogóle 
języka niemieckiego5

. 

Od lat 30. XIX wieku nastąpiło nasilenie germanizacji w Królestwie Prus 
zwłaszcza wiejskiej polskojęzycznej ludności Mazur oraz Warmii. Język nie-

miecki był narzucany jako język wykładowy w szkołach i w czasie nauki religii. 
Władze pruskie podjęły działania germanizacyjne, aby zatrzeć odrębność naro-

dową polskojęzycznych Mazurów i Warmiaków, uczynić z nich posłusznych 

                                              
5
  Więcej na ten temat patrz: S. Achremczyk, Warmia, Wydawnictwo Litera, Olsztyn 2000, s. 238-262. 



PAWEŁ POPIELIŃSKI  

116 

obywateli oraz przełamać wśród nich barierę kulturową, przez co mogliby wyjść 
z izolacji społecznej. Na Mazurach w połowie XIX wieku zniesiono konfirmację6

 

w języku polskim. W latach 70. XIX wieku polskie wydawnictwa ograniczyły się 
do wydawania Biblii, kancjonałów i popularnych kalendarzy w języku polskim. 
Język ten coraz skuteczniej był eliminowany ze szkół, aż do całkowitego jego 
usunięcia w 1888 roku. Pod koniec XIX wieku, poza sferą religijną i rodzinną, 
wszystkie inne dziedziny życia wiązały się z koniecznością posługiwania się 
językiem niemieckim.  

Ruch polski na Warmii i Mazurach na przełomie XIX i XX wieku  

Do XVIII wieku nie istniała świadomość narodowa wśród społeczeństw, istniała 
natomiast ich przynależność do danego władcy. Wiejska ludność polskojęzyczna 
była traktowana przez poborców, czy władze państwowe podobnie jak wiejska 
ludność niemiecka. Do tej pory podział społeczny opierał się na przynależności 
do danego stanu, a nie na przynależności do danego narodu, ponieważ nie 
istniało coś takiego jak naród, czy świadomość i przynależność narodowa.  

Pojęcie narodu (Volk), jako ważnej idei, pojawiło się dopiero w XVIII wieku 

za sprawą Johanna Gottfrieda Herdera, niemieckiego filozofa i humanisty, który 
położył podwaliny teorii charakteru narodowego, a tym samym przyczynił się  
do rozwinięcia idei państwa narodowego. Według niego naród definiowany jest 
przez samookreślenie kulturowe, czyli niepowtarzalny, acz nie rywalizacyjny 
wobec innych grup zespół zwyczajów i styl życia7

. Jak twierdzi Zbigniew Bok-

szański od czasów Herdera społeczności rozpatrywane są pod kątem odrębnych, 
swoistych cech tworzących narodowy duch zbiorowej tożsamości8. W XVIII wieku 

terminy „naród” i „narodowość” stały się jednymi z podstawowych kategorii 
polityczno-społecznych. Są one nieraz używane wymiennie9

.  

W granicach Prus, szczególnie w trakcie jednoczenia się Niemiec, zaczęła 
się budzić świadomość narodowa nie tylko niemiecka, ale także polska. Przy-

należność do narodowości polskiej rozbudziła akcja germanizacyjna w okresie 
tzw. kulturkampfu. Dzięki polskim działaczom narodowym z Warmii i Mazur 
lud nie uległ całkowicie germanizacji i trwał cały czas przy mowie i kulturze 
swoich przodków. Na Mazurach, mimo procesu germanizacji, w podtrzymywaniu 

polskości, poczucia inności wobec Niemców, pomagały wydawane w języku 

                                              
6
  Odpowiednik  pierwszej komunii i bierzmowania (sakramentów Kościoła katolickiego). W protestan-

tyzmie nie ma ona jednak charakteru sakramentu. 
7
  J. G. Herder, Ausgewählte Werke, Verlag des Bibliographischen Instituts, Hildburghausen 1871; idem, 

Myśli o filozofii dziejów, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1962. 
8
  Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 45. 

9
  Patrz: M. Hroch, Das Europa der Nationen: die moderne Nationsbildung im europäischen Vergleich, 

Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2005, s. 11-26. 
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polskim postylle, śpiewniki, Biblia i inne religijne książki. Ostoję polskości 

stanowiło także piśmiennictwo ludowe: w gazetach i kalendarzach drukowano 
teksty pieśni mazurskich, baśni i legend, opisy obrzędów i zwyczajów.  

Polskość Warmiaków (poza takim przejawami jak na Mazurach) była 
podtrzymywana i kultywowana przede wszystkim dzięki działaczom, takim jak: 
Andrzej Samulowski, który założył polską księgarnię w Gietrzwałdzie, Jan 
Liszewski, który rozpoczął w 1886 roku wydawanie „Gazety Olsztyńskiej”10

, czy 

Karol Sieniawski, który napisał książkę o historii Warmii. W tym miejscu należy 
podkreślić, że szczególną rolę odegrał w budzeniu życia narodowego w regionie 
brąswałdzki proboszcz – ksiądz Walenty Barczewski11

.  

Wzajemne stosunki Kościoła ewangelickiego i katolickiego w Prusach 

Wschodnich na tle narodowościowym przed wybuchem i w okresie  

I wojny światowej  

Kościoły (duchowni) w modernizujących się Prusach Wschodnich traciły 
uprzywilejowaną pozycję społeczną, jednak na Warmii i Mazurach, gdzie ich 

mieszkańcy byli tradycyjnie związani z etosem religijności, zachowali ważne 
miejsce w życiu publicznym. Poprzez sieć parafialną tworzyły trwałą strukturę  
w życiu codziennym swoich wyznawców. 

W I połowie XX wieku problematyka narodowościowa odgrywała ważną 
rolę w życiu Kościołów w Prusach Wschodnich ze względu na to, że część 
społeczeństwa nie była niemieckojęzyczna. Wprawdzie większość Mazurów  
i Warmiaków, czy pruskich Litwinów mówiła po niemiecku, ale ich językiem 
domowym i liturgicznym była mowa ojczysta. Pruskie władze kościelne wobec 
mniejszości wyznawały zasadę „ewangelii i niemieckości”. Nie chciały one 
zadrażniać stosunków istniejących między nimi a władzą państwową. Prowadziły 
politykę germanizacji zgodnie z wykładnią niemieckiego państwa narodowego 
„Bogu, Tronu i Ołtarza”, która dążyła do asymilacji mniejszości żyjącej w Prusach 

Wschodnich z niemieckim społeczeństwem większościowym. W przypadku 
Mazur nastąpiła ilościowa zmiana w używaniu języka polskiego w kościołach 

ewangelickich. Ograniczono używanie tego języka w życiu kościelnym. Stan taki 
odpowiadał zarówno ogólnym tendencjom narodowym Kościoła ewangelickiego, 
jak i nastawieniu większości pastorów na Mazurach. Na łamach prasy i publi-
cystyki religijnej przed rozpoczęciem I wojny światowej było odczuwalne napięcie 

                                              
10

  Gazeta ta skierowana do polskich Warmiaków, była najpopularniejszym pismem na Warmii w latach 
jej istnienia: 1886-1939. Odegrała szczególną rolę w rozwoju polskiego ruchu na Warmii, miała 
charakter katolicki i patriotyczny.    

11
  Walenty Barczewski, katolicki ksiądz, polski działacz narodowy. Angażował się po stronie Polski  

w okresie plebiscytu, brał czynny udział w zakładaniu Związku Polaków w Prusach Wschodnich. Napisał 
wiele artykułów i prac dotyczących kultury ludowej, obyczajów, geografii i historii polskiej Warmii. 
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między Kościołem ewangelickim a rzymskokatolickim. Istniały animozje między 
wyznaniami i ich wiernymi. Co jakiś czas konflikt odżywał. Z punktu protestan-

ckiej większości problemem był ich stosunek do polskojęzycznych Warmiaków. 
Tą ok. 60 tys. społeczność spostrzegano nie tylko jako zagrożenie dla wyznania 
ewangelickiego, ale także dla niemieckiego patriotyzmu wśród obywateli Prus 
Wschodnich. Robert Traba napisał:  

O ile publiczne używanie dialektu mazurskiego w żaden sposób nie 

mogło być tam [na Mazurach – dop. P.P.] utożsamiane z demonstracją 

narodową, o tyle na Warmii język polski w oficjalnym użyciu publicz-

nym był jednocześnie deklaracją polskich przekonań narodowych. Miała 

na to wpływ wieloletnia tradycja wydawnicza i oświatowa, którego 

szczególnym symbolem stała się „Gazeta Olsztyńska”12
.  

W obliczu zagrożenia rosyjskiego w czasie I wojny światowej wszystkie 
konflikty i niesnaski między ludnością niemiecką a mniejszościami ucichły. 
Można byłoby powiedzieć, że istniała miedzy nimi jedność ponad podziałami.  
W okresie trwania wojny wspólną cechą katolickich, ewangelickich, a także 
żydowskich wspólnot wyznaniowych była solidarna demonstracja patriotyzmu. 
Każdy ze zwierzchników tych wspólnot deklarował w stosownym liście 
pasterskim oraz w kontaktach z władzami administracyjnymi i państwowymi 
patriotyczną postawę swojej społeczności13. Ogólnie rzecz biorąc, nie notowano 
w tym okresie czasu ani niezadowolenia, ani żadnego konfliktu między 
mieszkańcami Warmii i Mazur. Natomiast istniała jedność wspólnot religijnych 
ponad podziałami narodowymi. 

Stosunki narodowościowe od 1918 do 1945 roku 

Po I wojnie światowej na czele polskiego ruchu narodowego stanęli katoliccy 
księża, którzy w poprzednich dekadach musieli przyjmować postawę lojalności 
wobec narodowych przekonań swoich niemieckich przełożonych. Kampania 
plebiscytowa stała się okazją do oficjalnego zadeklarowania przez niemiecki 
episkopat niemieckiego patriotyzmu wobec polskiego zagrożenia. Polska strona  
i stronnicy polskiego ruchu w Prusach Wschodnich przyjęli to z dezaprobatą. 
Wskutek postawy niemieckich Kościołów wobec polskości zaostrzyły się sto-

sunki narodowościowe w Prusach Wschodnich oraz międzypaństwowe stosunki 
polsko-niemieckie.  

                                              
12

  R. Traba, „Wschodniopruskość”. Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec, 

PTPN i ISP PAN, Poznań-Warszawa 2006, s. 59. 
13

  Ibidem, s. 54-55. 
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Klęska Niemiec w I wojnie światowej oraz odzyskanie niepodległości 
Polski w 1918 roku miały wpływ na ożywienie ruchu polskiego szczególnie na 
Warmii, Mazurach i Górnym Śląsku oraz wzbudziły nadzieję na przyłączenie  
w całości lub częściowo tych regionów. To z kolei stanowiło zagrożenie dla inte-

gralności i bezpieczeństwa państwowego Niemiec i doprowadziło do pogorsze-

nia stosunków między Polakami a Niemcami szczególnie w Prusach Wschodnich 
i na Górnym Śląsku, gdzie obok Niemców żyła spora liczebnie ludność polsko-

języczna. Na marginesie należy wspomnieć, że w tym okresie „mazurskość”, 
„warmińskość” czy „śląskość” stały się instrumentem walki narodowościowej – 

Polaków i Niemców.  
Zgodnie z traktatem wersalskim (1919) zwycięskie w I wojnie światowej 

mocarstwa zdecydowały, że o przynależności państwowej spornych terytoriów 
między ponownie powstałą Polską a Niemcami wypowiedzą się ich mieszkańcy 
w plebiscycie. Stanisław Achremczyk pisze:  

Decyzja konferencji pokojowej nie zadawalała ani Niemców, ani Polaków. 

Niemcy oburzali się na podważanie ich praw do Prus Wschodnich. Polacy 

zaś uważali, że plebiscyt skazuje ich z góry na przegraną, gdyż ludność 

nie jest narodowo uświadomiona do podejmowania takiej decyzji14
.  

Prawdą jest, że większość polskojęzycznej ludności tych terenów była 
indyferentna narodowo. W przypadku południowych Prus Wschodnich plebiscyt 
miał odbyć się na Mazurach, Warmii i Powiślu. Gros polskojęzycznej ludności 
nie posiadało poczucia wspólnoty narodowej z Polakami. I tak przykładowo 
Mazurzy czuli się przeważnie (po prostu) Mazurami lub polskimi Prusakami niż 
Polakami. Podobnie sprawa miała się w przypadku Warmiaków i Powiślaków, 
utożsamiali się w kategoriach regionalnych a nie z nowo powstałą Polską  
i narodem polskim.  

11 lipca 1920 roku mieszkańcy południowej Warmii, Mazur oraz Powiśla 
mieli zadecydować, w którym państwie chcą żyć. Do urny mieli wrzucić kartkę  
z napisem „Polska/Polen” lub „Prusy Wschodnie/Ostpreußen” (a nie „Niemcy/ 
Deutschland”). Był to świadomy zabieg ze strony niemieckiej, ponieważ miesz-

kańcy tych terenów mieli wybrać między znakomicie im znanymi Prusami 
Wschodnimi, które stanowiły dla nich małą ojczyznę a odrodzonym państwem 
polskim, z którym Warmiacy i Powiślacy stracili łączność w 1772 roku, zaś tereny 

zamieszkałe przez Mazurów nigdy nie wchodziły w skład państwa polskiego. 
Podczas kampanii plebiscytowej propaganda niemiecka m.in. przekonywała 
Warmiaków, Mazurów i Powiślaków, że są odrębną wspólnotą regionalną  
i znacząco różnią się od Polaków. Stanowią oni integralną część społeczności 
Prus Wschodnich i tak jak inni jego obywatele są Wschodnioprusakami.  

                                              
14

  S. Achremczyk, op. cit., s. 304. 
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Nad przygotowaniami do plebiscytu oraz przebiegiem głosowania 
czuwały komisje międzysojusznicze powołane przez Ligę Narodów. W okresie 
przygotowań dochodziło do wielu incydentów, szczególnie ataków bojówkarzy 
niemieckich na zgromadzonych ludzi podczas polskich wieców oraz na siedziby 
polskich organizacji. Bojówki te miały wpływ na przebieg kampanii plebiscy-

towej. Na czas plebiscytu na tereny objęte głosowaniem władze niemieckie 
ściągnęły z głębi Rzeszy Niemieckiej ok. 100 tys. byłych niemieckich mieszkań-

ców. Ponadto bardzo ważną przesłanką skłaniającą do głosowania za „Prusami 
Wschodnimi” (faktycznie za utrzymaniem status quo), a nie za „Polską” była 
prowadzona na terenach nowo odrodzonego państwa polskiego wojna polsko- 

-sowiecka, a zwłaszcza rozpoczęta generalna ofensywa armii sowieckiej w lipcu 
1920 roku, podczas której znaczna część Polski została przez nią zajęta, a jej 
ludność poddana sowieckiemu terrorowi. Warto dodać, że w kwestii głosowania 

za Polską duchowni ewangeliccy udzielili znikomego poparcia. Większość z nich 
uważała Polskę za kraj katolicki, który był nietolerancyjny dla protestantyzmu,  
a tym samym dla wiernych ewangelickich

15
.  

Głównie w związku z powyższymi wymienionymi faktami plebiscyt 

zakończył się ogromną klęską Polski. Zdecydowana większość mieszkańców 
Warmii, Mazur i Powiśla opowiedziała się za pozostaniem w Niemczech. W sumie 

za Prusami Wschodnimi oddało swój głos ponad 363 tys. osób, z kolei za Polską 
głosowało niecałe 8 tys. osób16

. Niemal cały obszar plebiscytowy pozostał w 
granicach Rzeszy Niemieckiej, natomiast Polsce przyznano jedynie 8 gmin (5 na 

Powiślu i 3 na Mazurach), zaś granica między Polską a Niemcami (Prusami 
Wschodnimi) została wytyczona generalnie wzdłuż wschodniego brzegu Wisły. 

Mimo porażki plebiscytowej ruch polski nadal działał szczególnie 
aktywnie na Warmii. Filarem polskości był Dom Polski, Konsulat RP, Bank 
Ludowy oraz siedziba „Gazety Olsztyńskiej”. Wszystkie te placówki znajdowały 
się w Olsztynie. Istotną rolę w życiu politycznym odegrał Związek Polaków  
w Prusach Wschodnich, który od 1922 roku wchodził w skład Związku Polaków 
w Niemczech. Jednym z ważniejszych sukcesów miejscowych Polaków było 
stworzenie na Warmii polskiego szkolnictwa. Tu działało kilkanaście szkół  
i przedszkoli oraz uruchomiono sieć bibliotek i świetlic. Ponadto powstały 
drużyny harcerskie oraz różne organizacje społeczne skupiające miejscowych 
Polaków. W tym przedsięwzięciu brało czynnie udział wielu działaczy ruchu pol-
skiego, w tym księża katoliccy. W tym czasie na Mazurach nie rozwinął się ruch 
polski, a wszelkie pojedyncze próby organizowania natrafiały na przeszkody ze 
strony władz niemieckich. Z tego też względu nie udało się stworzyć szkolnictwa 
                                              
15

  Tezę o nietolerancji wobec ewangelików w Polsce może częściowo potwierdzać fakt, że po 
przyłączeniu do Polski mazurskiego okręgu Działdowo, w którym dominował luteranizm, w latach 
30. ubiegłego stulecia większość ewangelickiej ludności tego terenu wyjechała do Niemiec. 

16
  S. Achremczyk, op. cit., s. 310. 
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polskiego w tym regionie
17

. Trzeba przy tym wspomnieć, że na Warmii znajdowało 

się więcej osób niż na Mazurach, które były świadome swojej przynależności do 
narodu polskiego. Zapewne bardziej Warmiaków niż Mazurów przybliżała do 
polskości i narodu polskiego religia oraz przynależność w prze-szłości do pań-

stwa polskiego. Jednak generalnie Mazurów, jak i Warmiaków charakteryzował 
indyferentyzm narodowy, gdyż utożsamiali się ze swoim regionem. 

W II połowie lat 20-tych ubiegłego stulecia nasiliły się administracyjne 
naciski na eliminację języka polskiego z kościołów. Działania te w znikomym 
stopniu spotykały się z dezaprobatą. Mało kto odważył się przeciw temu pro-

testować. Sytuacja Polaków, a tym samym polskiego ruchu narodowego uległa 
znacznemu pogorszeniu po dojściu Hitlera do władzy. Należy jednak dodać, że  
w latach 30-tych ubiegłego wieku ruch hitlerowski cieszył się dużym poparciem 
na Mazurach (z kolei na Warmii cieszyła się popularnością katolicka partia 
Centrum

18). Podczas rządów narodowych socjalistów zniknęło bezrobocie, nastąpił 
intensywny rozwój gospodarczy. Poprawiła się stopa życiowa miejscowej 
ludności. Mazurom zaczęło się żyć znacznie lepiej i stali się pełnoprawnymi 
obywatelami państwa niemieckiego. Przy tym postępował proces zaawansowanej 
germanizacji Mazurów i Warmiaków (zwłaszcza dzieci i młodzieży), a tym 
samym ostrej polityki władz hitlerowskich wobec polskiego ruchu narodowego. 
Zakazano drukowania książek religijnych w języku polskim, zaczęto zamykać 
polskie szkoły, przeszkadzano w działalności polskich organizacji oraz w kolpor-

tażu polskojęzycznej prasy i wydawanych w tym języku książek. Na terenach 
Prus Wschodnich (Warmii i Mazurach) zmieniono kilka tysięcy polsko brzmią-

cych nazw miejscowości na niemieckie. Przed samym wybuchem II wojny 
światowej zakazano kategorycznie w kościołach katolickich i ewangelickich 
odprawiania nabożeństw w języku polskim (całkowicie wyrugowano ten język  
z kościołów) oraz zdelegalizowano polskie organizacje. Wszystkich działaczy 
polskich, nauczycieli polskich szkół i innych, którzy brali czynny udział  
w organizacjach polskich uwięziono, wywieziono do obozów koncentracyjnych 
lub pracy. Natomiast wielu Warmiaków i Mazurów wdziało mundury wojskowe. 
Reszta społeczeństwa sympatyzująca z narodowym ruchem polskim nie przy-

znawała się do tego (za to groziły kary lub wywiezienie do obozu) lub poddała 
się procesowi germanizacji.  

Po kampanii wrześniowej, a następnie po nowych podbojach Niemiec 
zaczęli pojawiać się jeńcy wojenni oraz przymusowi robotnicy. Znaczna ich część 

pochodziła z Polski. Między innymi pracowali oni w gospodarstwach Warmiaków 

                                              
17

  Przez krótki czas istniała szkoła w Piastunie, jednak przestała działać po tajemniczej śmierci jej 

nauczyciela.  
18

  Niemiecka Partia Centrum była powszechnie uważana za reprezentantkę interesów katolików  
w Niemczech.  
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i Mazurów. Niektórzy Warmiacy, Mazurzy, a także Niemcy okazywanie sym-

patii i pomocy robotnikom przypłacili więzieniem lub karami administracyjnymi19
. 

W pierwszych latach czterdziestych ubiegłego stulecia w Prusach Wschodnich  

o trwaniu wojny przypominali jeńcy lub przymusowi robotnicy. Po zwycięstwach 

armii niemieckiej, a następnie z chwilą jej klęski pod Stalingradem, mieszkańcy 
Prus Wschodnich zaczęli stopniowo odczuwać skutki wojny. Gdy armia czer-
wona zaczęła zbliżać się do granic Prus Wschodnich z niepokojem oczekiwali 
oni przyszłości. Po wkroczeniu armii (na przełomie 1944/1945 roku) do pierw-

szych miejscowości Prus Wschodnich (a tym samym Rzeszy Niemieckiej) 
nastąpiła masakra ludności. Niektórzy mieszkańcy zaczęli opuszczać Prusy 
Wschodnie jeszcze przed ogłoszeniem ewakuacji tej prowincji. Władze zarządziły 

pospieszną ewakuację w głąb Rzeszy. Ludność cywilna próbowała wydostać się 
przez Zalew Wiślany na Mierzeję Wiślaną, kierując się do Królewca, Pilawy lub 

Gdańska. Należy podkreślić, że tylko część mieszkańców ewakuowała się w spo-

sób zorganizowany lub na własną rękę. Wiele osób pozostało w swoich domach, 
ponieważ nie miało dokąd uciekać i nie wierzyło w sens ucieczki. Ludzie 
pozostali na tych terenach także z tego względu, iż czuli się mieszkańcami tej 
ziemi, która była ich „małą ojczyzną” (Heimatem). Wcześniej uciekali zwłaszcza 
ci, którzy obawiali się konsekwencji popełnionych zbrodni.  

Ludność cywilna, składającą się głównie ze starców, chorych, kobiet  
i dzieci przyjęła olbrzymi ładunek nienawiści żołnierzy radzieckich. Obarczano 
ją moralną współodpowiedzialnością za zbrodnie hitlerowskie, nie było przy tym 
żadnego rozróżnienia na ludność niemiecką i ludność polskojęzyczną (Warmiaków, 

Mazurów). Armia czerwona, a po przejściu frontu, władza radziecka traktowała 
ludność rodzimą na równi z Niemcami. Przed, jak i po zakończeniu II wojny 
światowej, wiele z tych osób, podobnie jak i Niemców zostało zabitych, 
ograbionych, dyskryminowanych, wysłanych do obozów pracy dla Niemców na 
terenie Polski lub też wywiezionych w głąb ZSRS, przy czym dla wielu z nich 
była to „podróż” w jedną stronę lub też ostatnia w ich życiu20

. 

Stosunki narodowościowe od 1945 do 1950 roku 

Już w trakcie trwania II wojny światowej w polskim społeczeństwie oraz  
w polskich kołach rządzących na emigracji dominowało przekonanie, że 
pozostawienie mniejszości niemieckiej w granicach Polski jest niemożliwe,  
a perspektywy współżycia obu narodów wydawały się wówczas nierealne. 

                                              
19

  Por. S. Achremczyk, op. cit., s. 332-333. 
20

  Szerzej na ten temat m.in.: B. Nitschke, Sytuacja niemieckiej ludności cywilnej na ziemiach polskich, 

[w:] Kompleks wypędzenia, red. W. Borodziej, A. Hajnicz, Znak, Kraków 1998, s. 58-69; H. Szczer-

biński, Ludność niemiecka w Polsce w latach 1945-1980. Sytuacja ekonomiczna, prawna i polityczna, 

Wyd. Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa Toruń 2003, rozdział I. 
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Wysiedlenie Niemców traktowano w Polsce jako część generalnego rozstrzygnię-

cia problemów polsko-niemieckich. W konsekwencji ustaleń i postanowień 
zwycięskich mocarstw, Polskę przesunięto o kilkaset kilometrów ze wschodu na 

zachód, a miliony Polaków i Niemców musiały opuścić swe strony rodzinne albo 
w obawie przed represjami, albo – jak w wypadku Niemców – przymusowo,  

na zasadach zbiorowej odpowiedzialności.  
Po zakończeniu działań wojennych w ramach rekompensaty za inkorpora-

cję Kresów Wschodnich II RP przez ZSRS, w zamian Polska miała otrzymać 
m.in. znaczną część Prus Wschodnich (południową część tej krainy). Niemców  
z Warmii i Mazur, tak jak innych ich rodaków z terytoriów przyznanych Polsce, 
czekało przymusowe wysiedlenie do powojennych Niemiec. Wśród Niemców, 
osób przeznaczonych do wysiedlenia, znalazły się, z powodu błędnych lub też 
celowych działań władz polskich, osoby należące do ludności rodzimej – 

Warmiacy i Mazurzy, które to podzieliły ich niedolę21
.  

Według historyków przed ofensywą armii czerwonej w Prusach Wschodnich 

mieszkało ok. 2,3 mln osób, natomiast po przejściu frontu w marcu 1945 roku 
żyło tam ok. 400 tys. (w południowej części tej krainy – ok. 200 tys.) ludzi, 

głównie starcy, chorzy, inwalidzi, kobiety i dzieci. Po wojnie ci, którzy zostali  
w swojej małej ojczyźnie byli poddani różnego rodzaju represjom. Rozpoczął się 
na terenie tej historycznej krainy proces masowej wymiany lud-ności, który  
w zasadniczy sposób zmienił dotychczasowe stosunki ludnościowe, narodowe, 

polityczne, wyznaniowe i gospodarcze. Doprowadziło to do zderzeń ideologii 
„zdobywców” i „przegranych”, „szabrowników” i „pionierów”22

.  

Po zakończeniu II wojny światowej tereny Warmii i Mazur (ówczesne 
województwo olsztyńskie23) zamieszkiwały przede wszystkim cztery grupy 
ludności. Pierwsza to Niemcy (w 1945 roku 131 tys. osób, w 1946 roku – 97 tys., 

w 1947 roku – 11 tys., a w 1948 roku – 5,8 tys.), Mazurzy (80 tys. w 1950 roku)  

i Warmiacy (40 tys.) oraz niewielka grupa starowierców (potomków rosyjskich 
osadników). Wszyscy oni stanowili w 1950 roku 18,5% mieszkańców woje-

wództwa. Druga grupa to przesiedleńcy (osadnicy) zwłaszcza z Polski centralnej 
i z województwa białostockiego i lubelskiego. W 1950 roku stanowili oni  
ok. 46% ludności żyjącej w województwie olsztyńskim. Trzecią grupę stanowili 
wysiedleńcy z Kresów Wschodnich II RP, szczególnie z Wileńszczyzny i Wołynia. 
W sumie 26% mieszkańców wywodziła się z tej grupy ludności. Ostatnią czwartą 

                                              
21

  Więcej na ten temat:  Z. Romanow, Polityka władz polskich wobec ludności rodzimej Ziem 
Zachodnich i Północnych w latach 1945-1960, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk 1999, 
zwłaszcza s. 11-101.  

22
  Por. A. Sakson, Od Kłajpedy do Olsztyna. Współcześni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich: Kraj 

Kłajpedzki, Obwód Kaliningradzki, Warmia i Mazury, Instytut Zachodni, Poznań 2011, s. 211-212.  
23

  Poza terenem województwa olsztyńskiego znajdowała się część Mazur (z kilkutysięczną ludnością 
mazurską), która była przyłączona do województwa białostockiego (3 powiaty).   
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grupą byli Ukraińcy, którzy zostali przymusowo wysiedleni w ramach akcji 

„Wisła” oraz nieliczni przedstawiciele polskich reemigrantów z Europy 
Zachodniej i inne osoby z mniejszości narodowych i etnicznych (Białorusini, 
Żydzi i inni). Ogółem stanowili 9,5% ogółu mieszkańców województwa24

.    

W pierwszych latach powojennych w południowej części Prus Wschod-

nich odbywał się transfer ludności – wyjazdy Niemców do stref okupacyjnych 
Niemiec i przyjazdy Polaków i innych obywateli polskich na Warmię i Mazury. 
Wielokrotnie dochodziło do tego, że jeszcze Niemcy nie opuścili swojego 
gospodarstwa, czy mieszkania, a już tam zamieszkiwali nowi osadnicy (nieraz po 
kilka rodzin) lub po prostu nowi osadnicy wyrzucali z gospodarstwa niemieckich 

właścicieli. To doprowadzało do wielu konfliktów. Prawowici gospodarze czuli 

się osobami niepożądanymi, a do tego byli zmuszani przyjąć postawę służalczą 
wobec nowych osadników. Z właścicieli stali się parobkami. Prawie na każdym 
kroku w życiu codziennym Niemcy spotykali się z upokorzeniami. W niektórych 
miastach, jak Olsztyn czy Mrągowo, wydzielono specjalne dzielnice dla Niem-

ców, gdzie osadzano ich przed wysiedleniem do Niemiec. Jednak wpierw przez 
dłuższy czas kierowano ich do robót publicznych.  

Po wojnie doszło do zbiorowej degradacji społecznej Niemców. Z pozycji 
dominującej spadli do najniższej w hierarchii społecznej. Należy dodać, że nie 
tylko przez wiele zwykłych napływowych osób, ale i często przez władze 
administracyjne (wcześniej radzieckie, a następnie polskie) ludność rodzima 
Warmii i Mazur była uważana za Niemców. Byli oni w zasadzie traktowani na 
równi z Niemcami. Jedni i drudzy ograbiani z mienia i honoru. Nowi osadnicy 
uważali, że za krzywdy popełnione przez hitlerowców Niemcy (wszyscy miesz-

kańcy Prus Wschodnich, włącznie z Warmiakami i Mazurami) zasługują na złe 
traktowanie. W ramach sprawiedliwości dziejowej można było na Niemcach 
dokonywać wiele nieprawości, włącznie z rozbojami, gwałtami, pozbawianiem 
ich mienia, gospodarstw, a nawet czasem i życia. Z tego powodu współżycie 
starych i nowych mieszkańców nie układało się, wręcz było bardzo złe przez 
wiele lat, a nawet dekad po wojnie. 

Warmiacy i Mazurzy (a w innych regionach Ślązacy, Kaszubi, Słowińcy) 
jako ludność polskojęzyczna, polskiego pochodzenia teoretycznie nie podlegała 
wysiedleniu, natomiast należało ją pozyskać dla polskości i narodu polskiego. 
Propaganda polska twierdziła, że są oni prawowitymi spadkobiercami tych ziem  
i ich obecność legitymizuje przyłączenie Warmii i Mazur do polskiej macierzy. 
W związku z tym równolegle z przymusowym wysiedleniem Niemców z Polski 
trwała weryfikacja narodowościowa (oddzielenie Niemców od osób polskiego 
pochodzenia) na obszarach pozostających przed 1939 rokiem w granicach  
                                              
24

  Por. A. Sakson, Od Kłajpedy do Olsztyna. Współcześni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich: Kraj 
Kłajpedzki, Obwód Kaliningradzki, Warmia i Mazury, Instytut Zachodni, Poznań 2011, s. 217-218.  
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III Rzeszy Niemieckiej, a na obszarach wcielonych do Rzeszy w trakcie wojny – 

rehabilitacja osób wpisanych na niemiecką listę narodowościową (Deutsche 

Volksliste). W wyniku akcji weryfikacyjnej około 1 mln mieszkańców przyłączo-

nych ziem mógł pozostać w małej ojczyźnie, otrzymując obywatelstwo polskie25
. 

Fakt ten miał za zadanie m.in. potwierdzenie legitymizacji „powrotu” tych ziem 
do Polski

26
.  

Weryfikacją objęto Warmiaków i Mazurów, którzy w przeważającym 
stopniu byli indyferentni narodowo, jednak ze względu na ich etniczną polskość 
uznano tę ludność za podatną na polonizację (ewentualnie repolonizację). Wiele 
osób weryfikowało się po to, by pozostać na swoich gospodarstwach, uchronić 
przed obozem lub najogólniej mówiąc – zostać tam, gdzie żyli „zawsze”, uniknąć 
niepewności i nędzy zniszczonych Niemczech. Wielu spośród tych osób wierzyło, 

że z czasem przywrócona zostanie przedwojenna granica polsko-niemiecka. 

Ponadto lokalna społeczność starała się przetrwać, zachować dawne więzy. Wśród 

Warmiaków i Mazurów istniało też poczucie odrębności od Niemców, często 
sytuację ułatwiała dwujęzyczność, co sprzyjało podjęciu decyzji o pozostaniu, ale 

przesłanki tego były inne niż oczekiwane przez władze polskie. W sumie ponad 
103 tys. osób – Warmiaków i Mazurów – na terenie województwa olsztyńskiego 
zostało zweryfikowanych jako Polacy27. W oczach Niemców, ci którzy przyjęli 
obywatelstwo polskie, byli zdrajcami niemieckości i narodu niemieckiego.  

Większość osób zweryfikowanych jako Polacy było uważanych przez 
lokalne władze i ludność napływową w dalszym ciągu za Niemców, po prostu za 
kogoś gorszego. Z tego powodu wielu z nich doznawało krzywd i było niejedno-

krotnie dyskryminowanych w życiu społecznym i zawodowym. Przejawiało się 
to izolacją od otoczenia, otrzymywaniem niższych płac, odmawianiem im 
przydziału niektórych artykułów spożywczych czy też  konfiskatą ich mienia na 
rzecz osadników28. Ponadto władze polskie po weryfikacji i wysiedleniach 
rozpoczęły wśród ludności rodzimej akcję zwalczania wszelkich przejawów 
niemieckości i wpływów kultury niemieckiej – tzw. „akcję usuwania śladów 
niemieckich” (m.in. usuwano napisy niemieckie na ulicach, w domach, kościołach, 

cmentarzach, zakazano używania języka niemieckiego na ulicach, w sklepach  

                                              
25

  Polskie władze ze względu na etniczną polskość wielu osób wywodzących się z ludności rodzimej 
uznały je za podatne na (re-)polonizację. Uważano wówczas, że osoby te powinny zostać przy-

wrócone polskiej substancji narodowej. 
26

  W latach powojennych władze głosiły hasła propagandowe o historycznym powrocie Polski na pra-

stare ziemie piastowskie, które były zamieszkane od wieków przez polską ludność rodzimą. Na temat 
legitymizacji „powrotu” tzw. „Ziem Odzyskanych” patrz: Z. Mazur, O legitymizowaniu przynależ-

ności Ziem Zachodnich i Północnych do Polski, [w:] Ziemie Odzyskane / Ziemie Zachodnie i Północne 
1945-2005 – 60 lat w granicach państwa polskiego, red. A. Sakson, „Ziemie Zachodnie”. Studia  

i materiały, Instytut Zachodni, Poznań 2006, nr 23. 
27

  A. Sakson, Mazurzy – społeczność pogranicza, Instytut Zachodni, Poznań 1990, s. 70.   
28

  Patrz: M. Hejger, Przekształcenia narodowościowe na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski w 

latach 1945-1959, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk 2008, s. 130-197.  
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i domach oraz nauki tego języka w szkołach, przede wszystkim na Górnym 
Śląsku, zmieniano i spolszczano imiona i nazwiska itp.)

29
.  

Należy wspomnieć, że akcję wysiedlania ludności niemieckiej zakończono 

pod koniec 1950 roku. W ramach akcji wywieziono z Warmii i Mazur 72 tys. 

Niemców. „Władze polskie uznały, że problem ludności niemieckiej na obszarze 
południowych Prus Wschodnich został rozwiązany. Pozostała ludność, zdaniem 
władz, to ludność przyznająca się do polskości lub podatna na repolonizację”30

. 

Jednak osoby te nie mogły odnaleźć się w nowej polskiej rzeczywistości. 
Dlatego podejmowane próby repolonizacji nie do końca udały się31

.  

Doznane krzywdy, niekonsekwencje i błędy polityki polonizacyjnej  
i repolonizacyjnej, poczucie obcości w nowej społeczności oraz rzeczywistości 
społeczno-politycznej i państwowej utwierdzało ludność rodzimą w przekonaniu, 
że nie mają szans na uzyskanie równych praw i przyjęcie do społeczeństwa 
polskiego, a jednocześnie skłaniało ją do identyfikacji z kulturą i państwem 
niemieckim (choć większość z nich nie czuła się Niemcami, lecz po prostu 
Warmiakami czy Mazurami) i do wyjazdu z Polski do obu nowo powstałych 
państw niemieckich – głównie do RFN. Wśród wyjeżdżających nie brakowało 
również działaczy np. warmińskich czy mazurskich, jak i zwykłych osób, 
posiadających przed wojną polską świadomość narodową, a teraz odtrąconych  
i znieważonych.  

W pierwszych powojennych latach, doznane niesprawiedliwości, poś-

piesznie i nieudolnie prowadzona polonizacja (presja polonizacyjna oraz represje 

i praktyki dyskryminacyjne), ekonomiczna pozycja państwa zachodnio-

niemieckiego i wielorakie tego konsekwencje zadecydowały o ukształtowaniu 
proniemieckich opcji wśród znacznej części ludności rodzimej Warmii i Mazur32

 – 

zwiększał się dystans dzielący ich i Polaków oraz subiektywne poczucie blisko-

ści do Niemców33. Identyfikacja znacznej części Warmiaków i Mazurów z Niem-

cami była łatwiejsza z tego względu, iż mieli oni inne społeczne wyobrażenie  
o Niemcach niż ludność napływowa. Dla nich byli to sąsiedzi, a nie obca grupa. 
W wyniku konfrontacji z Polakami przybyłymi na Warmię i Mazury po drugiej 
wojnie światowej zmniejszyło się poczucie dystansu społecznego względem 

                                              
29

  Obszernie na ten temat: M. Świder, Die sogenannte Entgermanisierung im Oppelner Schlesien in den 

Jahren 1945-1950, Europaforum-Verlag, Lauf a. d. Pegnitz 2002, s. 193-408; oraz B. Linek, Polityka 

antyniemiecka na Górnym Śląsku w latach 1945-1950, Instytut Śląski, Opole 2000; i B. Linek, 

„Odniemczanie” województwa śląskiego w latach 1945-1950, Instytut Śląski, Opole 1997.  
30

  S. Achremczyk, op. cit., s. 347. 
31

  Patrz: A. Sakson, Stosunki narodowościowe na Warmii i Mazurach 1945-1997, Instytut Zachodni, 

Poznań 1998, s. 85-107. 
32

  Por. Z. Kurcz, Przywódcy mniejszości niemieckiej na Śląsku o sobie i swoich zbiorowościach, 

„Przegląd Zachodni” 1993, nr 3, s. 184-185. 
33

  Patrz: D. Berlińska, Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w poszukiwaniu tożsamości, Instytut 

Śląski, Opole 1999, s. 133 oraz K. Kwaśniewski, Integracja społeczności regionalnej – Śląsk Opolski, 
Instytut Śląski, Opole 1987, s. 46. 
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Niemców, którzy zaczęli być traktowani jako ludzie tej samej kultury, jako 

bardziej swoi niż Polacy. W zasadzie to, co oddalało od Polaków, przybliżało do 
Niemców. Przed 1945 rokiem było odwrotnie to, co oddalało od Niemców 
zbliżało do Polaków34

.  

Ponadto warto dodać, że uzurpacja kulturowa instytucji socjalistycznego 

państwa, która wywarła niekorzystny wpływ na ogólnonarodową integrację  
i więź społeczną, przyniosła Warmiakom i Mazurom zagrożenie dla wielu 
podstawowych elementów ich tradycji kulturowej i wzorców życia społecznego. 
Wiązało się to w rzeczywistości z polityką nasycania tej ludności polskością  
i eliminowania z jej etosu grupowego poniemieckiego dziedzictwa. Dla wielu 

Warmiaków i Mazurów dziedzictwo to stanowiło podstawowy szkielet ich 
kulturowego wyposażenia35

. 

Koniec wojny i pierwsze lata powojenne przyniosły zasadnicze zmiany 
stosunków wyznaniowych zwłaszcza na Mazurach. Na ziemie te w wyniku 
procesów migracyjnych przybyła w zdecydowanej większości ludność katolicka. 
Tym samym wyznanie katolickie na tym dotychczas ewangelickim terenie stało 
się dominujące.  

Po włączeniu ziemi mazurskiej do Polski nastąpiła likwidacja struktur 
pruskiego Kościoła ewangelickiego. Ewangelickich Mazurów podporządkowano 
diecezji mazurskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Działalność tej diece-

zji była utrudniana, z tego względu, że władze komunistyczne postrzegały ją jako 
kontynuatorkę niemieckiego kościoła. Powszechnie uważano, że ewangelik to 
Niemiec, a katolik to Polak. Zdecydowaną większość ewangelickich kościołów  
i budynków parafialnych przekazano przybyłym katolickim osadnikom. Z kolei 
zabytkowe cmentarze były celowo niszczone. To powodowało wiele nie-

porozumień i zadrażnień na tle religijnym między ewangelikami a katolikami. 
Sytuacja ta utrudniała adaptację i stabilizację społeczną w regionie, a zarazem 
osłabiała efekty działalności polonizacyjnej i repolonizacyjnej prowadzonej 
wśród Mazurów. Należy podkreślić, że ewangelicyzm na tym terenie był 
utożsamiany z niemieckością. W przypadku ludności warmińskiej, ich wyznanie 
katolickie nie było przedmiotem animozji i innych problemów społecznych  
z napływową polską ludnością36. Należy jednak dodać, że polskie władze 
kościelne – katolickie i ewangelickie – ustanowiły swoje administracje na Warmii 
i Mazurach, zakazały używania języka niemieckiego w swoich kościołach,  

                                              
34

  Por. L. M. Nijakowski, Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, 

Scholar, Warszawa 2006, s. 138-139. 
35

  A. Bartoszek, Integracja narodowa na Śląsku Opolskim a instytucje lokalne i socjalistyczne państwo, 

[w:] Integracja społeczna ludności rodzimej Śląska po 1945 roku, red. W. Jacher, Instytut Śląski, 
Opole 1994, s. 68.  

36
  Szerzej na ten temat patrz: A. Kopiczko, Kościół warmiński a polityka wyznaniowa po II wojnie 

światowej, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn 1996.  
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a duchowieństwo niemieckie musiało opuścić tereny państwa polskiego. Od tej 
pory jednomyślnie we wszystkich kościołach, obojętnie od konfesji, zaczął 
rozbrzmiewać język polski. 

Podsumowanie 

Przez stulecia ludność niemieckojęzyczna oraz polskojęzyczna żyła w zgodnej 
koegzystencji. Do momentu powstania świadomości narodowej osoby z tych 
społeczności różniły się zamożnością i zajmowanym miejscem w hierarchii 
społecznej, bez rozróżnienia na narodowość. Mimo dwóch konfesji łączył ich 
Bóg oraz monarcha. W późniejszym czasie także umiłowanie małej ojczyzny oraz 

przynależność państwowa. Różniło ich tymczasem miejsce w hierarchii społecz-

nej, na które miała wpływ przynależność narodowa, zamożność i wykształcenie. 
W kraju rządzonym przede wszystkim przez Niemców było w interesie 

państwa, aby polskojęzyczna ludność posługiwała się także językiem niemieckim. 

Najpopularniejszym nośnikiem upowszechniania kultury niemieckiej było 
szkolnictwo w tymże języku. Niemcy chcieli zasymilować ludność polsko-

języczną, jednak napotykali na wiele przeszkód. 
W I połowie XX wieku ludność niemiecka była w Prusach Wschodnich 

grupą dominującą wobec polskojęzycznej ludności Warmii i Mazur. Przewaga 
Niemców znajdowała odbicie na każdej płaszczyźnie życia. Zajmowali oni 

wysokie szczeble w hierarchii społecznej. Łączyła się z tym przewaga ekono-

miczna i kulturalna. Polskojęzyczna ludność Warmii i Mazur żyła głównie na 
wsi. Emigrując do miasta Warmiacy czy Mazurzy, by móc awansować w hierar-
chii społecznej musieli poddać się procesowi germanizacyjnemu, czego skutkiem 
była ich asymilacja ze społeczeństwem niemieckim.  

W ostatnich stuleciach stosunki narodowościowe niemiecko-polskie na 

Warmii i Mazurach zaostrzyły się i miały coraz większe znaczenie. Najgorszym 
okresem dla tych stosunków był czas rządów narodowo-socjalistycznych  

(III Rzeszy) oraz druga połowa lat 40-tych ubiegłego wieku (1945-1950).  

W okresie niemieckim, jak i istnienia Polski Ludowej, Warmiacy i Mazurzy byli 

niepewni pod względem narodowym. Przez co byli spychani na margines 

społeczeństwa. Niemniej jednak Niemcy do 1945 roku, jak i Polacy po II wojnie 

światowej dążyli przy zastosowaniu różnych metod i środków do pozyskania 
ludności rodzimej, tzn. dążono w możliwie najkrótszym czasie do stworzenia  
z nich 100% Niemców lub Polaków, przy czym oni nie czuli się ani Niemcami, 
ani Polakami, lecz Warmiakami czy Mazurami.  

Po II wojnie światowej stosunki między ludnością napływową a Niemcami 
i Warmiakami, Mazurami były nacechowane wzajemną jeżeli nie wrogością,  
to nieufnością i niechęcią. Polskojęzyczna ludność była traktowana w wielu 
przypadkach w życiu codziennym jako Niemcy. Zdecydowana większość ludzi 
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napływowych odbierała ich tak. Traktowano ich jako obywateli II kategorii  
i zepchnięto na margines życia społecznego. W związku z tym, przez długi czas 
nie dochodziło do prawdziwej integracji społecznej między Polakami a ludnością 
rodzimą. Natomiast wzajemne stosunki Polaków i Niemców były przez kilka 
dekad niepoprawne, naszpikowane złymi doświadczeniami oraz negatywnymi 

stereotypami.  
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Ethnic relations in Warmia and Masuria on the religion background in the first 

half of the twentieth century 

Abstract 

Warmia and Masuria are one of the most diversified culture and ethnical regions 

in the 20th century – to 1945 they found in the German state, and after the II world war 

within the limits of the polish state. The author presents ethnic relations on the religion 

background in the first half of the 20th century. There was the half-century particularly 

important for the ethnic relations in East Prussia. On the relations have impacted 

important historical events. To understand where the melting pot in the areas came from 

and how looked like the ethnic relations on the religion background before and after the 

II world war, first of all the author showed a brief history this areas and brought closer 

at that time existing the social relations. Besides he explained what is difference 

between Masurians and Warmiaks, what is the Protestantism Masurians and 

Catholicism Warmiaks and how looked like the polish movement in Warmia and 

Masuria at the turn of 19th and 20th century.  

The author especially focused on presentation this ethnic relations and relations 

evangelical church and catholic church on the ethnic background in East Prussia before 

II world war and in the period after war. 

Keywords: national relationships in East Prussia, Polish movement in Warmia and 

Masuria before WW II, Warmiaks, Masurians, Germans, Catholicism in Warmia, 

Protestantism in Masuria  

 


