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Mniejszości narodowe i etniczne  

w strategii kulturowo-politycznej  

państwa polskiego: czy jest to model idealny?

I. Historyczne doświadczenie – do 1989 roku

Polska stanowi niemal jedyne w Europie Wschodniej państwo, którego 
polityka kulturalna w stosunku do mniejszości narodowych i etnicz-

nych, wchodzących w skład jego populacji, przeszła w ostatnim stuleciu 
tak niesamowitą, skomplikowaną drogę ostrych wahań pomiędzy skraj-
nościami wyboru modelu ustroju społecznego: od modelu wielonarodo-
wego (w szerokiej gamie językowego, wyznaniowego, regionalno-lokalne-
go zróżnicowania) do modelu typu jednonarodowego (wg rygorystycznej 
maksymy głoszonej przez ideologów państwa sąsiadującego od zachodu 
kategoryczną formułą „Ein Land – ein Volk (Jeden kraj – jeden naród, jed-
na narodowość)”, że już mocą samych tych skrajności i kontrastów polskie 
doświadczenie zasługuje na uważną analizę. Jest to niezbędne zarówno po 
to, by nie powtórzyć tragicznych błędów, jak i dlatego, by uzbroić się w wy-
pracowane polską praktyką i systemem prawnym normy humanizmu i in-
strumenty osiągania obywatelskiej zgody i polifonii etnokulturowej. 

Można powiedzieć, że cała, więcej niż tysiącletnia, historia państwa 
polskiego, zawierająca tak wiele wspaniałych kart, stanowiących pamięć 
historyczną i dumę narodową współczesnych Polaków i tak wiele tragedii, 
przeżywanych do tej pory jako ogólnonarodowe cierpienie, była historią 
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nie tylko Polaków (a po Unii Lubelskiej Polaków i Litwinów – „Obojga Na-
rodów”), ale wielu grup etnicznych. Jedne narodowości (etnosy) formowa-
ły się na terytorium Polski wytyczanym przez jakże, dynamicznie zmie-
niające się granice i stawały się „rdzenną”, autochtoniczną ludnością tego 
kraju. Inne przybywały tutaj jako już uformowane grupy etniczne – z ca-
łym swym bogactwem kulturowym, językowym, tradycjami, dominującą 
orientacją religijną. Różne były okresy przebywania na tej ziemi różnych 
przybyszy – na krótko, na czas długi i praktycznie na zawsze. Różne też 
były przyczyny i cele tych migracji: agresywne wtargnięcia, podboje; po-
szukiwanie przestrzeni życiowej dla działalności gospodarczej i handlu; 
różne formy kolonizacji – zarówno zgubne, jak też w wyniku ostatecznym 
pożyteczne dla polskiej gospodarki i kultury. Przy czym niegdysiejsi wro-
gowie z czasem mogli przekształcać się w lojalnych, dobrych współobywa-
teli i jakieś wyraźne granice pomiędzy tymi, którzy w polskim społeczeń-
stwie reprezentowali ciało obce i tymi, którzy w nie organiczne wrastali, 
zachowując własną tożsamość lub stopniowo ją tracąc, nie występowały. 

Trwający ponad sto lat okres znajdowania się Polski pod zaborami ro-
syjskim, austriackim i pruskim nie tylko nie sprzyjał zmniejszeniu ilości 
różnych etnicznie narodowości zaludniających kraj, ale był okresem poja-
wiania się na terytorium Polski nowych silnych strumieni migracji ludzi 
innych narodowości – poczynając od przedstawicieli administracji, policji, 
wojska, urzędników, inteligencji naukowej z trzech imperiów, po przed-
siębiorców, robotników, budowniczych nowych kompleksów przemysło-
wych, w tym przemysłu wydobywczego Górnego Śląska, przemysłu tkac-
kiego Łodzi, floty bałtyckiej i portów. Niektóre regiony Polski zmieniły się 
w strefy zagrożone eksplozją jako zasiedlone przez różne grupy etniczne, 
z których każda pretendowała do pozycji na danym terenie dominującej 
i preferującej włączenie tej ziemi – w perspektywie, która stała się histo-
ryczną realnością pod koniec I wojny światowej – w granice przyszłego 
„swojego” państwa narodowego.

Tym samym można stwierdzić, że Polska w całej swej historii była za-
wsze na swoim terytorium „obciążona” problemem narodowych i etnicz-
nych mniejszości. Przy tym historyczne doświadczenie Polski było nie tyl-
ko doświadczeniem uznania de facto samej obecności na jej terytorium 
grup niepolskich – rozproszonych diaspor i zamkniętych społeczności, 
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wymuszonego ścierpienia ich obecności, ale i znacznie szerszej humani-
stycznej tolerancji, tolerancyjnego stosunku do ludzi innej kultury, wiary, 
rodziny językowej. Tradycyjna tolerancyjność sfer rządzących, szczegól-
nie dynastii Jagiellonów, stymulująca napływ ludzi ściganych w ich ojczy-
znach za poglądy religijne, stanowiła fundament stopniowo formującej się 
polityki kulturowej, którą władze polskie, bardziej lub mniej konsekwent-
nie, stosowały wobec mniejszości.

W polityce tej bardzo wcześnie katalizują się formy, poprzedzające i po 
części analogiczne temu, co we współczesnej politologii nazywamy pozy-
tywną dyskryminacją mniejszości. System gwarancji państwowych dla 
wolności światopoglądowej i socjalnych przywilejów rozciągał się na przed-
stawicieli licznych grup etnicznych. Różnymi przywilejami, od elementar-
nych (niższe ceny ziemi i materiałów budowlanych) do najwyższych, jak 
nadanie tytułu szlacheckiego włącznie, mogli cieszyć się najemnicy służby 
wojskowej (głównie Tatarzy, tworzący silne oddziały kawalerii w polskiej 
armii, a później systematycznie uzupełniający swymi przedstawicielami 
stan oficerski); osadzanie na ziemiach wyludnionych doświadczonych rol-
ników, kolonistów (np. Czesi, Niemcy w wielu regionach Polski); specjali-
stów niezastąpionych dla rozwoju niektórych rzemiosł, handlu, ważniej-
szych kierunków wschodniej dyplomacji, biznesu finansowego (Ormianie, 
Żydzi) i inne mniejszości, które od dawna w społeczeństwie polskim two-
rzyły uprzywilejowane grupy mieszczaństwa. Oczywiście, w tej długiej 
historii były także inne, ciemne strony i chwile dramatyczne: konflikty, 
konkurencja, naruszanie praw małych narodowości, pogromy, intensyw-
na asymilacja (polonizacja) mniejszości (w szczególności Litwinów, Ukra-
ińców i Białorusinów, co było szczególnie wyraźne wśród wykształconych 
elit szlacheckich), ekspansja na cudze ziemie. Jednakże zjawiska te wystę-
powały w całej średniowiecznej i wchodzącej w epokę rozwoju kapitalizmu 
Europie, a Polska pod tym względem nie była wyjątkiem. Co do pozytyw-
nej dyskryminacji, proponowanie mniejszościom większych praw i moż-
liwości dla ich kulturalnego i socjalnego rozwoju, niż narody te miały we 
własnych ojczyznach i w Polsce – w określonych warstwach – sami Polacy, 
było zjawiskiem wyjątkowym, wyróżniającym Polskę w kontekście euro-
pejskim.
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Równolegle ze spontanicznym procesem formowania się narodowo-
ściowych i etnicznych mniejszości w drodze naturalnej etnogenezy oraz 
w wyniku masowych regionalnych i transkontynentalnych migracji, głę-
bokości korzeni i skali, których polskie państwo w żaden sposób nie mogło 
kontrolować ani regulować, w Polsce stopniowo formowały się podstawy 
docelowej polityki, mającej nie negatywny i nie odśrodkowy (wygnanie, 
wyparcie, deportacja „obcych”), a pozytywny, dośrodkowy charakter 
(gromadzenie w Polsce przedstawicieli różnych narodów, zapraszenie „ob-
cych” i tworzenie im dogodnych warunków). Nieprzypadkiem na przy-
kład Żydzi, których początek osiedlanie się na terytorium Polski przypada 
na X wiek, wysoko cenili ten kraj, szukali w jego nazwie „Polska” zbież-
ności z imperatywną formułą wyrażoną w hebrajskim jako „Po-lin” („Tu 
się zatrzymaj, tu żyj!”) i uważali go za drugą po Jerozolimie „ziemię obie-
caną” narodu żydowskiego1. Żydzi wysoce cenili nadaną im królewskimi 
przywilejami autonomię wspólnot religijnych zarządzanych przez „kaha-
ły” reprezentujące sobą jedną z form samozarządzania.Od XVI do końca 
XVII wieku posiadali oni własny „sejm czterech ziem” (Waada Arba Ara-
cot) zorganizowany na podobieństwo sejmu polskiego, z którym współ-
pracowali2.

Rok 1918 stanowi tę granicę, która rozpoczyna odrodzenie się polskiej 
państwowości oraz jej uznanie międzynarodowe. Od samego początku 
procesowi temu towarzyszyło uznanie (przez międzynarodową wspólno-
tę, zwierzchnictwo polityczne i ludność Polski) istnienia na jej terytorium 
mniejszości narodowych i etnicznych, potrzebę przyznania im konstytu-
cyjnych praw i stworzenia warunków dla tych praw realizacji. 

Polska należała do grupy państw, które 28 czerwca 1919 roku podpisa-
ły wersalski traktat pokojowy. W jego artykule 18. w sposób następujący 

1 Motyw ten znalazł szerokie odzwierciedlenie w polskiej poezji romantycznej. O tym, 
jak gorzkie było rozczarowanie i jak radykalne rozstanie z tą iluzją, świadczy historia 
mniejszości żydowskiej w Polsce w latach II wojny światowej i w okresie powojennym, 
gdy jej liczebność zmalała 70 razy (z 3,5 mln ludności żydowskiej przedwojennej 
Rzeczpospolitej Polskiej na terytorium utworzonej w 1944 roku Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej zostało nie więcej niż 50 tys., a i ta liczba pod koniec lat 40. zmalała do 10 tys.). 

2 Patrz: A. Gała, Mniejszość żydowska, [w:] P. Madajczyk red., Mniejszości narodowe 
w Polsce. Państwo i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w okresach przełomów 
politycznych (1944–1989), Warszawa 1998, s. 245–289.
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sformułowano obowiązki młodego państwa polskiego wobec mniejszości 
narodowych: „Obywatelom Polski, należącym do etnicznych, językowych 
i religijnych mniejszości, będą przysługiwały takie same prawa, praw-
ne i  faktyczne gwarancje, jak wszystkim innym polskim obywatelom”3. 
Ochrona mniejszości nie była więc uważana za „wewnętrzną sprawę” pań-
stwa polskiego i artykuł 12. tzw. „Małego Traktatu Wersalskiego” pod-
kreślał, że sytuacja mniejszości narodowych w państwie polskim podlega 
międzynarodowej kontroli ze strony Ligi Narodów. Polska chętnie przyję-
ła ten warunek, gwarantując przejrzystość polskiej polityki wewnętrznej 
w stosunku do mniejszości narodowych. Prawa najznaczniejszej w powo-
jennej Polsce mniejszości niemieckiej zostały omówione oddzielnie i za-
gwarantowane Konwencją Genewską od 15 maja 1922 roku, co dotyczyło 
Górnego Śląska. 

Konstytucja II Rzeczypospolitej, przyjęta 17 marca 1921 roku, rów-
nocześnie z przyjętą zasadą równości wszystkich obywateli wobec prawa 
(artykuł 96.) i ogólną deklaracją o niedopuszczalności dyskryminacji, za-
wierała specjalne warunki, dotyczące praw przedstawicieli mniejszości na-
rodowych i autonomii ich organizacji religijnych, sformułowane w arty-
kule 95. („Rzeczpospolita Polska gwarantuje na swoim terytorium pełną 
ochronę życia, wolności i stanu wszystkim obywatelom, niezależnie od ich 
pochodzenia, narodowości, języka, rasy i religii”), w art. 109. („Każdy oby-
watel ma prawo do ochrony swojej narodowości i rozwoju swego języka 
i narodowościowych odrębności”) i w art. 115. („Kościoły mniejszości reli-
gijnych i inne uznane przez polskie prawodawstwo związki religijne i orga-
nizacje funkcjonują, kierując się własnymi zasadami prawnymi”)4.

Nie zmieniła się humanistyczna podstawa prawodawstwa II Rzeczypo-
spolitej Polskiej z przyjęciem Ustawy Podstawowej 23 kwietnia 1935 roku 
– „Konstytucji Kwietniowej”, która nie tylko zachowywała wszystkie do-

3 „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” 1920, nr 110, poz. 728. Treść tzw. 
„Małego Traktatu” wersalskiego jest nadzwyczaj ważna dla sformułowania późniejszej 
strategii państwa polskiego w stosunku do mniejszości narodowych. Patrz: T. Koźmiński. 
Sprawa mniejszości, Warszawa 1922, s. 113–117; M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, 
Warszawa 1993, s. 39–47; M. Kallas, Prace parlamentarne nad uregulowaniem statusu 
mniejszości w Polsce (1989–1995), „Przegląd sejmowy” 1995, nr 3, s. 63–79.

4 „Konstytucja Marcowa”. Ustawa z dnia 17 marca 1921 r., [w:] Konstytucje Polskie. 
1918–2008, Wydawca: Tadeusz Mołdowa, Wyd. 2. uzupełnione, Warszawa 2008, s. 25–57.
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tyczące mniejszości narodowych postulaty „Konstytucji Marcowej”, ale 
dodawała do nich jeszcze art. 7. mówiący, że „Narodowość człowieka nie 
może być przyczyną ograniczania jego praw obywatelskich”5. 

Realne życie w II Rzeczypospolitej wyglądało, niestety, nieco ina-
czej niż jej obie piękne Konstytucje i nieprzypadkowo rządzący w kraju 
w okresie międzywojennym reżim, otrzymał we współczesnej mu i póź-
niejszej historiografii określenie „sanacyjnego”, co podkreślało jego odej-
ście od wcześniejszych tradycji szerokiej tolerancyjności i nastawienie na 
„oczyszczanie” Polski z obcych elementów narodowościowych. Na ile ta 
krytyka jest sprawiedliwa, na ile uzasadnione były uwarunkowaniami hi-
storycznymi te czy inne decyzje i działania praktyczne, nie tylko niepo-
pularne wśród mniejszości narodowych, ale mocno naruszające ich prawa 
i  życiowe interesy (na przykład podejmowane na szeroką skalę rozdaw-
nictwo ziemi na terenach wschodnich polskim weteranom wojny o nie-
podległość, nowym „kolonistom” i wywołane tym sytuacji konfliktowych 
w stosunkach polsko-białoruskich i polsko-ukraińskich), czy dyskrymina-
cja mniejszości narodowych w II Rzeczypospolitej występowała w rzeczy-
wistości, czy też była wymyślonym mitem propagandy politycznej aktyw-
nie prowadzonej ze strony wrogich państwu polskiemu sił – w tej liczbie 
takich jego zachodnich i wschodnich sąsiadów, jak nazistowskie Niemcy, 
Związek Radziecki, czy niepogodzona z utratą Wilna i Wileńszczyzny Li-
twa – wszystko to stwarza złożony kompleks zagadnień jeszcze oczekują-
cych na wszechstronne i obiektywne zbadanie. 

Bez wątpienia, polska polityka kulturalna i strategia polityczna w sto-
sunku do mniejszości narodowych w latach 1920–1930 była skrajnie 
sprzeczna.

Z jednej strony, przed wieloma społecznościami etnokulturowymi 
otwarły się nieznane wcześniej możliwości samoorganizacji, tworzenia 
narodowych partii politycznych, klubów, instytucji kultury, szerokiej sieci 
szkół narodowościowych, aktywnego uczestnictwa w kampaniach wybor-
czych, w działalności parlamentarnej, w organach lokalnych samorządów 
i narodowe oraz etniczne mniejszości Polski, w każdym razie te spośród 

5 Tekst art. 7 „Ustawy Podstawowej Rzeczpospolitej Polskiej z 23 kwietnia 1935 r.” cy-
towany za wydaniem: „Konstytucja Kwietniowa”. Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwiet-
nia 1935 r., [w:] Konstytucje Polskie…, s. 62–99.
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nich, które były zorganizowane i jako ruchy narodowościowe najbardziej 
rozwinięte, posiadające cieszących się autorytetem liderów i ideologów, nie 
zaprzepaściły szans danych im przez historię. W polskim Sejmie wszyst-
kich kadencji istniały szczególnie aktywne frakcje mniejszości niemiec-
kiej, żydowskiej, ukraińskiej6. Oczywiste osiągnięcia gospodarcze regio-
nów, będących punktem zasadniczym i rdzennymi ziemiami dla całego 
szeregu mniejszości, wybitne osiągnięcia w rozwoju oświaty, literatury, 
sztuki, miejskiego i wiejskiego budownictwa, w aktywnej działalności wy-
dawniczej, dziennikarskiej, naukowej i politycznej wielu Niemców, Żydów, 
Ukraińców, Białorusinów, Tatarów, Ormian i osób innych narodowości, 
którzy stali się wybitnymi obywatelami i działaczami kultury II Rzeczy-
pospolitej, świadczą o tym, że sytuacja mniejszości w tym kraju w żad-
nym razie nie była beznadziejna. Znaczącą rolę w historii swoich narodów 
i w ogólnej historii Polski odegrali zarówno ci przedstawiciele mniejszo-
ści, którzy będąc lojalnymi obywatelami odrodzonego państwa i korzysta-
jąc ze wszystkich praw zapewnianych przez Konstytucję, potrafili wnieść 

6 Być może, na przykładzie ukraińskim będzie najbardziej widoczne, na ile aktywna 
była działalność mniejszości narodowych w II Rzeczpospolitej. W okresie międzywojen-
nym mniejszość ukraińska w Polsce posiadała łącznie 855 własnych wydawnictw perio-
dycznych w języku ukraińskim (było to znacznie więcej, niż liczba centralnych i lokal-
nych wydawnictw w Ukraińskiej SSR). Rola ogólnonarodowej trybuny prasowej Ukraiń-
ców w Polsce pełniła gazeta codzienna „Дило”, wychodząca w latach 1923–1939. Dawne, 
utworzone jeszcze w 1868 r. Ukraińskie Towarzystwo Oświatowe „Просвита” zajmowa-
ło się w Polsce organizacją ukraińskich szkół, bibliotek, czytelni, domów ludowych, or-
kiestr, chórów i innych zespołów amatorskiego ruchu artystycznego. Nie mniej aktyw-
ną działalność rozwijało Ukraińskie Stowarzyszenie „Ридна школа / Родная школа”. 
Przed II wojną światową w Polsce funkcjonowało 460 szkół podstawowych z ukraińskim 
językiem nauczania, 5 ukraińskich gimnazjów i 3 gimnazja dwujęzyczne polsko-ukra-
ińskie. W korpusie poselskim polskiego Sejmu i w lokalnych organach samorządowych 
w  województwach o dużym nasyceniu społecznością ukraińską widoczne miejsce zaj-
mowali ukraińscy działacze społeczni, przede wszystkim działacze UNDO – Ukraińskie 
Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne, w którego programie zapisane było zadanie 
utworzenia samodzielnego państwa ukraińskiego. Dmitro Lewicki, Wasyl Mudryj, Wło-
dymir Celewicz i inni wiodący działacze UNDO zabiegali o interesy mniejszości ukra-
ińskiej z trybuny polskiego Sejmu, a Wasyl Mudryj był nawet wicemarszałkiem Sejmu. 
(Patrz: M. Iwanicki, Ukraińcy, Białorusini, Litwini i Niemcy w Polsce w latach 1918–1990, 
Siedlce 1993; R. Drozd, Ukraińcy w Polsce w okresie przełomów politycznych 1944–1981, 
[w:] P. Madajczyk red., Mniejszości narodowe w Polsce. Państwo i społeczeństwo polskie 
a mniejszości narodowe w okresach przełomów politycznych (1944–1989), Warszawa 1998, 
s. 180–242.
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swój cenny wkład do nauki, zrobić błyskotliwą karierę w wojsku, na uni-
wersyteckich katedrach, na scenach teatralnych, zdobyć uznanie społecz-
ne swoją pracą, pomnożyć i wykorzystać dla dobra publicznego kapita-
ły własne7, jak i ci, którzy oddając życie sprawie obrony interesów swego 
narodu i wcieleniu w życie narodowych ideałów, czasem utopijnych, nie-
zgodnych z integralną jednością państwa polskiego, znaleźli się w politycz-
nej opozycji, w nieuchronnym konflikcie z polską administracją i przeżyli 
wszystko to, co w takich sytuacjach – nie tylko w państwach totalitarnych, 
ale i w najbardziej demokratycznych krajach – przypada na nielekki los 
obrońcy praw narodu lub płomiennego rewolucjonisty. 

Z drugiej strony, nie można nie żałować utraconych szans i niezrealizo-
wanych możliwości osiągnięcia zgody w polskim społeczeństwie, nie wol-
no zapomnieć o dramatycznych etapach i tragicznych epizodach w historii 
ukraińskiej, białoruskiej, litewskiej, niemieckiej mniejszości narodowych, 
patrząc bezkrytycznie na czasy II Rzeczypospolitej jak na rajski żywot. 

Jednak tak czy inaczej, więcej niż jedna trzecia ludności tej Rzeczypo-
spolitej składała się z przedstawicieli narodowych i etnicznych mniejszo-
ści8. Ta sytuacja warunkowała także kulturowe bogactwo kraju, będącego 
„Rzeczpospolitą wielu narodów i Ojczyzną nie tylko Polaków”9, jego luki 
i słabości płynące nie tyle z samej wielonarodowościowej struktury ludno-
ści, a z niedostatku kultury politycznej, zasobów materialnych i czasu, wy-
znaczonego krótką historią II Rzeczypospolitej Polskiej, na rozwiązanie 
wynikających z tej struktury problemów w drodze do autentycznej demo-
kracji. Jeszcze bardziej niż przyczyny wewnętrzne, komplikował sytuację 

7 Do historii polskiej kultury, nauki, sztuki w XX wieku wnieśli swój znaczący wkład 
liczni przedstawiciele mniejszości narodowych, jak np. historyk – Szymon Aszkenazy, fi-
lolog, wydawca „Encyklopedii staropolskiej” – Aleksander Brückner, konstruktor silni-
ków – prof. Ludwik Eberman, dyrygent i kompozytor – Grzegorz Fitelberg, biochemik 
– Kazimierz Funk, lekarz neurolog – Samuel Goldflam, pisarz – Jarosław Iwaszkiewicz, 
pedagog – Janusz Korczak, geograf – Eugeniusz Romer, pianista – Artur Rubinstein, ma-
tematyk – Władysław Szafer, poeta – Julian Tuwim i wielu innych. 

8 Wg danych spisu ludności przeprowadzonego w 1931 r. etniczni Polacy stanowi-
li tylko 68,9 % wszystkich mieszkańców II Rzeczypospolitej: 22 miliony z 32 milionów 
(Patrz: H. Chałupczak, T. Browarek, Mniejszości narodowe w Polsce. 1918– 1995, Lublin 
2000, s. 21).

9 Tak zatytułował swoją książkę poświęconą problemom wielonarodowościowego 
układu w Polsce Jerzy Tomaszewski. Patrz: J. Tomaszewski, Rzeczpospolita wielu naro-
dów i Ojczyzna nie tylko Polaków, 1985.
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czynnik zewnętrzny: w tej naprężonej sytuacji międzynarodowej, w tym 
polu narastającego – od zachodu i od wschodu – zagrożenia, w jakim zna-
lazła się Polska w latach 30., w tej atmosferze prowokacji mających jawne 
ukierunkowanie na użycie mniejszości narodowych w charakterze „pią-
tej kolumny” przeciwko państwu polskiemu i wykorzystanie ich prawdzi-
wych i wyimaginowanych żalów jako pretekstu do agresji wobec Polski 
i  aneksji jej terytorium10 – trudno było zachować równowagę międzyet-
nicznej zgody wewnątrz kraju.

II wojna światowa dokonała przełomu w historii Polski, dotykając 
wszystkich stron jej politycznego, socjalnego ustroju włącznie z sytuacją 
narodowych i etnicznych mniejszości oraz polityką państwa w stosun-
ku do tych mniejszości. Z jednego z najbardziej wielonarodowościowych 
państw Wschodniej Europy Polska stała się państwem niemal jednonaro-
dowościowym. Okupacja nazistowska doprowadziła do fizycznego wynisz-
czenia milionów polskich Żydów i znacznej części Cyganów. Za wschodni-
mi granicami nowego państwa polskiego – PRL – pozostały setki tysięcy 
Ukraińców, Białorusinów, Litwinów. Niestety, w jeszcze większym stopniu 
niż przesunięcie granic, na pogorszenie sytuacji mniejszości narodowych 
wśród ludności Polski wpłynęła ukierunkowana polityka PRL na tworze-
nie monoetnicznego państwa polskiego. Ta polityka wykorzystywała me-
tody deportacji, wypieranie niepolskiej ludności z Polski i asymilacji tych, 
których nie udawało się pozbyć fizycznie. Deportacja Ukraińców, Białoru-
sinów i Litwinów, przeprowadzana w ramach umowy ze Związkiem Ra-
dzieckim o „wymianie” ludności na terenach przygranicznych – tzw. „re-
patriacji” Polaków z ziem przyłączonych do ZSSR do Polski i Ukraińców 
zamieszkałych na wschodnich terenach Polski do Ukraińskiej SSR, Biało-

10 Dla nazistowskiej Rzeszy takim pretekstem miała się stać niekorzystna jakoby sy-
tuacja niemieckiej mniejszości w Polsce, dla Związku Radzieckiego – problemy rdzennej 
wschodnio-słowiańskiej ludności polskich Kresów Wschodnich – „Zachodniej Białoru-
si” i „Zachodniej Ukrainy”. Działająca nielegalnie na terytorium Polski Komunistyczna 
Partia Zachodniej Białorusi, pełniąc rolę agentury Kremla, już w 1924 roku opracowa-
ła program zbrojnego powstania w celu odłączenia od Polski i przyłączenia do Związku 
Radzieckiego części terytorium „kresów” wschodnich. W 1924 roku do powstania zbroj-
nego wprawdzie nie doszło, ale rozwój wydarzeń w 1939 r. pokazał, jak realne niebezpie-
czeństwo dla integralnej całości państwa polskiego stanowiły prowokacje, w które włą-
czały się mniejszości narodowe. 
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rusinów – do Białoruskiej SSR, Litwinów – do Litewskiej SSR11, uznawane 
formalnie jako dobrowolne, w rzeczywistość nierzadko jednak przybiera-
ły charakter przymusowy, w każdym razie w stosunku do tej narodowo-
ści, która miała się przesiedlić nie ze wschodu na zachód, a z zachodu na 
wschód – do Związku Radzieckiego, którego system polityczny i społecz-
ny nie przyciągał ludzi wychowanych w II Rzeczypospolitej i perspektywa 
takiego przesiedlenia budziła zdecydowany sprzeciw ze strony większości 
Ukraińców, Białorusinów i Litwinów, będących do 1939 roku obywatela-
mi polskimi. 

Demograficzne następstwa „repatriacji” ludności z Polski do ZSSR 
można obrazowo przedstawić na przykładzie białoruskim. Polscy Białoru-
sini zdecydowanie przeciwstawili się przesiedleniu ich za wschodnią grani-
cę. Tym niemniej, liczebność mniejszości białoruskiej w Polsce, na skutek 
zmiany granic i masowych w istocie przesiedleń w latach 40., znacznie się 
zmniejszyła. W przedwojennej Polsce liczba Białorusinów według różnych 
ocen wynosiła od jednego do dwóch milionów osób (tj. od 5 do 10% ludno-
ści II Rzeczypospolitej). Wg obliczeń Eugeniusza Mironowicza, pod koniec 
wojny w województwie białostockim było w Polsce 160 tysięcy Białorusi-
nów, a po zakończeniu kampanii przesiedleńczej – wszystkiego 135 tysięcy 
Białorusinów, uznanych przez władze za „prawosławnych Polaków”12.

Jeszcze mniej przejawów dobrowolności miało miejsce w polityce na-
kierowanej na wysiedlenie z Polski ludności niemieckiej. Niemcy, stano-
wiący pod koniec wojny na terytorium Polski ogromną rzeszę ludności 
(do 3 milionów!), podzieleni zostali na trzy kategorie obywateli. Ci, któ-
rzy zamieszkiwali na przedwojennym terytorium Polski i byli obywatela-
mi II Rzeczypospolitej, a w czasie wojny przez okupacyjną administrację 
nazistowską zostali wpisani na tzw. „volkslisty” (Volkslisten) – spisy lud-
ności pochodzenia niemieckiego – i w porównaniu z Polakami korzysta-
li w czasie okupacji ze znacznych przywilejów, zostali uznani za „folks-
dojczów” (Volksdeutschen), których dalsze przebywanie na terenach PRL 

11 Odpowiednie umowy Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN) za-
warł z rządami Białoruskiej, Ukraińskiej i Litewskiej SSR. Umowy te zostały podpisane 
w Mińsku, Kijowie i Wilnie w połowie września 1944 roku.

12 E. Mironowicz, Mniejszości narodowe w polityce państwa polskiego w latach 1944– 
–1976, [w:] L. Adamczuka, S. Łodziński red., Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Na-
rodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, Warszawa 2006, s. 271–287.
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było niemożliwe: ich mienie podlegało konfiskacie, wielu z nich zostało 
aresztowanych i w trybie przyśpieszonym przez sądy skazanych na śmierć, 
a tych, którym udało się przeżyć i wyjść na wolność z więzień i obozów 
lub z nich uciec, w trybie przymusowym, transportami wywożono z Pol-
ski do Niemiec. Mieszkańcy tak zwanych „ziem odzyskanych” (nowych 
terytoriów przyłączonych do Polski, a przed wojną wchodzących w skład 
Niemiec) w przypadku, gdy deklarowali niemiecką narodowość i znaleźli 
się wśród tzw. „Niemców uznanych”, tak samo jak „folksdojcze” podlega-
li obowiązkowej deportacji do Niemiec, a jeśli ta deportacja nie nastąpiła 
natychmiast – z powodu tego, że Polska w pierwszych latach powojennych 
po prostu nie mogła się obyć bez ich rąk do pracy, bez doświadczenia spe-
cjalistów w licznych dziedzinach gospodarki przemysłowej i rolnej przede 
wszystkim na Górnym i Dolnym Śląsku – to i tak perspektywa ich wyda-
lenia z Polski była oczywista, nie posiadali polskiego obywatelstwa i żad-
nych szans na jego otrzymanie. Tylko ci mieszkańcy nowych terytoriów 
przyłączonych do Polski na zachodzie, którzy określili się Polakami i mo-
gli udowodnić swoje polskie pochodzenie, zostali zaliczeni do ludności 
tzw. autochtonicznej kraju i zostawali obywatelami PRL, nie mając pra-
wa do przejawiania i zachowania swojej niemieckiej tożsamości, chociaż 
wielu z nich było w rzeczywistości „czystymi” Niemcami (nawet bez do-
mieszki „słowiańskiej krwi” w ich rodzinach) i pozostali Niemcami w sa-
moświadomości, języku, kulturze, orientacji religijnej (na Śląsku orienta-
cja ta była w większości katolicka i nie odróżniała Niemców od Polaków, 
za to na przyłączonych do Polski ziemiach Prus Wschodnich Niemcy byli 
w większości luteranami i ich odrębność religijna od Polaków rzucała się 
w oczy, powodując cały szereg konfliktowych sytuacji związanych z likwi-
dacją luterańskich parafii, zamienianiem luterańskich kirch w katolickie 
kościoły itp.). Teoretycznie ani jedna z tych trzech grup nie mogła już two-
rzyć w Polsce niemieckiej mniejszości narodowej, w PRL nie było miej-
sca dla Niemców i skazani byli albo na fizyczne wydalenie z kraju, albo 
na przeistoczenie się w Polaków (bez prawa do niemieckich szkół, organi-
zacji narodowościowych, nawet bez prawa do publicznego posługiwania 
się rodzimym językiem). Tej twardej teorii nie udało się w rzeczywistości 
w pełni zrealizować, jako że w każdej z tych trzech grup znaleźli się ludzie, 
którzy, wbrew postanowieniom i intencjom państwa polskiego, pozostali 
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w Polsce i zachowali swoją niemiecką tożsamość. Z nich i ich potomków 
utworzyła się w Polsce niemiecka mniejszość narodowa, obecnie najwięk-
sza pod względem liczebności, a możliwości dla samoorganizacji oraz od-
rodzenia kulturowego otwarły się przed nią w pełnej mierze już w nowych 
warunkach III Rzeczypospolitej. Jednakże i ta mniejszość, której liczeb-
ność dochodzi do 300. 000 jest znacznie (dziesięciokrotnie!) mniejsza od 
liczebności ludności niemieckiej na terytorium Polski pod koniec II wojny 
światowej. 

Do tego fizycznego pozbycia się mniejszości narodowych z Polski na-
leży dodać także rzesze opuszczających kraj już na czysto dobrowolnych 
warunkach, można nawet powiedzieć – „uciekinierów” z PRL, wykorzy-
stujących wszelkie legalne możliwości uwzględniane przez polskie prawo-
dawstwo i umowy Polski z innymi państwami. Wśród nich byli przede 
wszystkim Czesi, w sposób zorganizowany i masowy wyjeżdżający z PRL 
faktycznie już od 1945 roku13 i szczególnie po podpisaniu 10 maja 1947 
roku Układu o przyjaźni i wzajemnej pomocy pomiędzy PRL i Czechosło-
wacką Republiką Socjalistyczną. Po kilku powojennych latach praktycznie 
już nie było Czechów w Polsce, poza niewielkim wyjątkiem przede wszyst-
kim dotyczącym ludności niewielkiego miasteczka Zelów w województwie 
łódzkim, ale i Zelów, będący niegdyś wyspą czeskiej kultury w Polsce, już 
w 1945 roku opuściło ponad 500 rodzin14.

Charakter szczególnie dramatyczny ma „wychodźtwo” z Polski ludno-
ści żydowskiej, mające w PRL, można powiedzieć, charakter permanent-
ny, przy czym – odbywający się szczególnie wezbranymi falami w latach 
1946–1948 (ludzie uciekali przed pogromami, przed trudnymi do zniesie-
nia warunkami, w których się znaleźli przy zatriumfowaniu państwowego 
antysemityzmu15, a organizacje syjonistyczne starały się kierować ucieki-

13 Nieprzypadkowo pierwsza organizacja społeczna czeskiej mniejszości w Polsce 
po wojnie nazywała się Czechosłowacki Komitet Samopomocy dla Spraw Repatriacji 
(założony w Poznaniu w czerwcu 1945 r.) Na organizację repatriacji Czechów do 
Czechosłowacji był również nastawiony utworzony później w Katowicach Centralny 
Komitet Czeski, mający swoją filię w Goszczewicach (? – od tłum.) koło Strzelina (miejscu 
największego skupiska ludności czeskiej w przedwojennej Polsce)

14 Patrz: Z. Tobiański, Czesi w Polsce, Kraków 1994.
15 Dramatyczne momenty powojennej sytuacji Żydów w Polsce i ich masowego exo-

dusu znalazły swój wyraz w szeroko rozpowszechnionej, przetłumaczonej z angielskie-
go na wiele języków, powstałej na podstawie dokumentów, książce Jana Grossa „Strach”. 
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nierów do tworzącego się państwa Izrael) w latach 1956–1958 i 1967–1969, 
gdy antysemickie kampanie ideologiczne w PRL sięgnęły swego apogeum. 
Z 3,5-milionowej przed wojną i z 50-tysięcznej po wojnie ludności żydow-
skiej w Polsce – pod koniec istnienia PRL pozostało nie więcej niż tysiąc 
Żydów. 

Cały system propagandy PRL, nakierowany na formowanie „jednego 
narodu polskiego” i na homogenny charakter tego państwa („Polska dla 
Polaków”, „Jeden kraj – jeden naród”), prowadził do zdławienia własnej 
etnicznej identyfikacji wśród przedstawicieli mniejszości narodowych. Lu-
dzie bali się przyznawać do innego niż narodowość polska pochodzenia 
i samookreślenia, określając się jako Polacy w spisach ludności (w tych nie-
licznych przypadkach, gdy spisy te w ogóle zawierały pytanie o narodo-
wość) i w oficjalnych deklaracjach swojej etnicznej przynależności. Czasem 
wyrażało się to w niemal anegdotycznych, farsowych sytuacjach, w znacz-
nych zafałszowaniach danych oficjalnych statysty, niezgodnych z rzeczy-
wistością16. Tradycja zaniżania liczby przedstawicieli narodowych i etnicz-
nych mniejszości w oficjalnych statystykach, tworzonych na podstawie 
zeznań własnych obywateli, przeszła z czasów PRL do praktyki III Rze-
czypospolitej, powstałej w 1989 roku jako państwo demokratyczne, któ-
re uwolniło się od dyktatury komunistycznej. Narodowa psychologia, wy-
tworzona przez dziesięciolecia reżimu PRL, systematycznie zaszczepiająca 
w większości ludności niechęć do jakichkolwiek mniejszości, praktykująca 
dyskryminację, zmieniała się wolniej niż struktury państwa. Przeprowa-
dzony w Polsce w 2002 roku Powszechny Spis Ludności ujawnił iście para-
doksalny obraz17. O tym, jak ten obraz się przedstawiał, świadczy umiesz-
czona niżej tablica, do której włączyliśmy (w porządku zmniejszania się 

Patrz: J.T. Gross, Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści, 
Kraków 2008. 

16 W charakterze jednego tylko rażącego przykładu można przytoczyć dane w wyni-
ku spisu ludności z 14 lutego 1946 roku w gminach Sejny i Krasnopol. Z 1 287 mieszkań-
ców (a zaludnienie było tu całkowicie litewskie) jako Litwini określiły się tylko 43 osoby, 
tj. jedna trzydziesta. 

17 Patrz: H. Chałupczak, Liczba mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w świe-
tle powszechnego spisu ludności z 2002 roku oraz badań naukowych, [w:] Mniejszości 
narodowe i etniczne w Polsce, Informator 2003. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Komi-
sja Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, 2003, 
s. 263– 269.
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rejestrowanej w spisie liczebności) tylko te grupy, które należą do oficjal-
nie uznanych (prawnie od 6 stycznia 2005 roku) narodowych i etnicznych 
mniejszości III Rzeczypospolitej. 

Tabela 1. Liczebność przedstawicieli uznawanych mniejszości narodowo-
ściowych i etnicznych Rzeczypospolitej Polskiej wg danych spisu ludności 
2002 roku i zgodną z nim liczebnością realną, potwierdzoną badaniami 
socjologicznymi i obliczeniami naukowymi 

Liczba ludności
wg oficjalnych da-

nych Powszechnego 
Spisu Ludności Polski

 2002 r.

Procent w ogólnej 
ludności Polski 

na podst. danych Po-
wszechnego Spisu 
Ludności Polski 

2002 r.

Liczebność na po-
czątku XXI wieku we-
dług ocen ekspertów

Ogólna liczba  
ludności Polski 

38 230 100 100 % 40 000 000

Niemcy 152 897 0,7 % do 350 000

Białorusini 48 737 0,4 % do 240 000

Ukraińcy 30 .957 0,13 % do 280 000
(wraz z etnograficz-
ną grupą Łemków)

Cyganie 12 855 0,03 % do 25 000

Rosjanie 6 103 0,02 % do 17 000

Łemkowie 5 863 0,02 %

Litwini 5 846 0,02 % od 25 000 do 30 000

Słowacy 2 001 0,01 % ok. 2.500

Żydzi 1 133 0,00 % do 10 000

Ormianie 1 082 0,00 % do 8 000

Czesi 831 0,00 % do 3 000

Tatarzy 500 0,00 % do 3.000

Karaimi 45 0,00 % 150 – 200

Źródła: „Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002.” 
Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, 2003 oraz Mniejszości narodowe i etniczne…, 
s. 279– 280. 
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Dyskryminacja mniejszości narodowych i etnicznych w PRL miała róż-
ne stopnie i różne formy, od obojętnego braku uwagi do agresywnego na-
ruszania praw człowieka i przestępczych akcji, mających wszelkie cechy 
etnocytu i genocytu. 

Taką akcją przestępczą, skierowaną przeciwko narodowi ukraińskie-
mu, była operacja „Wisła” przeprowadzona w 1947 roku18. Próby moty-
wowania i usprawiedliwiania jej koniecznością walki z ukraińskim pod-
ziemiem, z Ukraińską Powstańczą Armią (UPA), której działania jakoby 
stanowiły zagrożenie dla polskiej ludności i polskiego państwa, nie mają 
żadnych podstaw, ponieważ akcja ta została podjęta w chwili, gdy UPA, po 
wyczerpaniu swoich sił, nie stanowiła żadnego zagrożenia dla Polski i ak-
cja tak dotknęła tysięcy spokojnych Ukraińców w żaden sposób niepowią-
zanych z UPA (wysiedleniu podlegli mieszkańcy wsi, w których oddziały 
UPA nawet ani razu się nie pojawiły). Przeprowadzenie tej akcji charakte-
ryzowało potworne okrucieństwo, a sam jej cel, jak niedwuznacznie sfor-
mułował go jeden z organizatorów akcji „Wisła”, wysoki partyjny i pań-
stwowy działacz PRL, generał Stefan Mossor, polegał na zlikwidowaniu 
mniejszości ukraińskiej, jako grupy etnicznej, na asymilacji Ukraińców 
rozproszonych wśród ludności polskiej na ziemiach zachodnich i północ-
nych, oddalonych od ich ojczystych ziem19. Operacja „Wisła”, zorganizo-

18 Szczegółowa informacja o przeprowadzeniu i następstwach tej przestępczej akcji 
została przedstawiona na 43. Kongresie FSNE (Federalnej Unii Narodów Europejskich) 
w Pörtschach am Wörthersee (Austria) w specjalnym wydaniu organu Związku Łemków 
w Polsce, gazecie „Ватра”. Patrz: „The Ukrainian problem in Poland after 1944. Its scope 
and essence. Information on the situation of the Ukrainian national minority in Poland 
– elaborated by the Union of Lemkos for the participants of 43. Congress of the federal 
Union of European Nationalities // Special Edition by the Union of Lemkos in Poland. 
Editor Michał Kowalski. Gorzów Wielkopolski 1997. Materiał otrzymałam na Kongresie, 
w którym uczestniczyłam jako delegat krymskich Tatarów. Patrz także: Akcja „Wisła”. 
Dokumenty, opr. E. Misiło, Warszawa 1993; M. Czech, Ukraińcy w Polsce, Warszawa 1993; 
G. Babiński, Pogranicze polsko-ukraińskie. Etniczność, zróżnicowanie religijne, tożsamość, 
Kraków 1997.

19 W sprawozdaniu z lutego 1947 roku z inspekcji w południowo-wschodnich, za-
siedlonych przez Ukraińców, rejonach Polski i adresowanym do wyższego kierownictwa 
PRL, generał Mossor mówił wprost o konieczności przeprowadzenia wiosną energicznej 
operacji przesiedlenia tych ludzi całymi rodzinami, odizolowania od siebie i rozproszenia 
tych rodzin po całym ogromnym terytorium „odzyskanym”, gdzie niewątpliwie skutecz-
nie zostaną zasymilowani („…wydaje się rzeczą konieczną, aby na wiosnę przeprowadzić 
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wana decyzją Biura Politycznego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
z 29 marca 1947 roku, przeprowadzona została w kwietniu 1947 roku, jako 
operacja wojskowa. Wysiedleniom podlegały wszystkie ukraińskie (a tak-
że mieszane – ukraińsko-polskie) rodziny, niezależenie od poglądów poli-
tycznych, działalności i statusu społecznego. Metody wysiedlania zaczerp-
nięto z praktyki deportacji narodów ZSRR w połowie lat 1940-tych: nocą 
albo o świcie oddział wojskowy otaczał szczelnym pierścieniem wioskę, 
mieszkańcom komunikowano decyzję o ich deportacji i dawano nie wię-
cej niż dwie godziny na spakowanie (bywało, że i 20 minut). Pędzono pie-
szo lub wieziono ciężarówkami do najbliższej stacji kolejowej, gdzie pod 
gołym niebem, bez dostaw żywności, bez pomocy medycznej, pod zbroj-
ną strażą całymi dobami, czasem tygodniami czekali na transport, który 
towarowymi wagonami, przez cały kraj, wiózł ich na zachód, do wyzna-
czonych miejsc zesłania. Tych, którzy okazywali sprzeciw, przejawiali nie-
zadowolenie lub byli podejrzewani o coś na podstawie donosów, kierowa-
no do specjalnego „Obozu pracy” w Jaworznie, zorganizowanego na bazie 
dawnego nazistowskiego obozu koncentracyjnego, gdzie decyzją Biura Po-
litycznego PPR od 23 kwietnia 1947 roku wraz z Niemcami trzymani byli 
także Ukraińcy, w tym: przedstawiciele ukraińskiej inteligencji i ducho-
wieństwa. W Jaworznie znalazło się 3 873 Ukraińców, w tym 700 kobiet 
i  dzieci. Osadzeni podlegali przesłuchaniom, na których skutek zginęło 
160 osób. Wojskowe sądy polowe, działające w ramach operacji „Wisła”, 
skazały na śmierć 170 osób, a 58 na dożywotnie więzienie – za rzeczywistą 
czy domniemaną współpracę z oddziałami UPA. Pokazowe procesy sądo-
we obliczone były na wywołanie antyukraińskiej fobii w całym polskim 
społeczeństwie. Na ziemie zachodnie i północne transporty z ukraiński-
mi spec-przesiedleńcami przybywały aż do 15 sierpnia 1947 roku. Przez 
cały ten okres przewieziono tam 140 660 osób (ponad 33 tys. ukraińskich 
rodzin), które zostały rozproszone na terenie olsztyńskiego, szczecińskie-

energiczną akcję przesiedleń tych ludzi pojedynczymi rodzinami w rozproszeniu na ca-
łych Ziemiach Odzyskanych, gdzie szybko się zasymilują” (Dokument cytowany za pu-
blikacją w artykule: R. Drozd, Ukraińcy w Polsce w okresie przełomów politycznych 1944– 
–1981, [w:] P. Madajczyk red., Mniejszości narodowe w Polsce. Państwo i społeczeństwo pol-
skie a mniejszości narodowe w okresach przełomów politycznych (1944–1989), Warszawa, 
Instytut studiów politycznych PAN, 1998. s. 180–242. Ibidem, s. 191. Charakterystyczne 
wyrażenia poświadczające cele akcji zaznaczone przez autorkę – S. Cz.). 
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go, wrocławskiego, gdańskiego i innych województw, bez prawa powrotu 
w strony ojczyste. Ta ojczyzna etniczna Ukraińców w Polsce (południo-
wo-wschodnia prowincja PRL) została całkiem wyludniona: wsie opusto-
szały, upadła gospodarka, unikalne zabytki ludowej kultury ukraińskiej, 
w tym budownictwa drewnianego, zostały zniszczone, cerkwie rozgrabio-
ne, a niektóre z nich wysadzone i spalone (we wsiach Rajskie i Klimków-
ka dopiero w 1980 roku). Operacja „Wisła” była przestępstwem przeciw-
ko narodowi ukraińskiemu, którego dopuściły się władze PRL, niestety, 
przy milczeniu i aktywnym poparciu większości ludności polskiej. Niema-
ła część odpowiedzialności za to przestępstwo spoczywa także na Związ-
ku Radzieckim, z którego kierownictwem operacja „Wisła” była uzgodnio-
na we wszystkich szczegółach. Niestety, do dnia dzisiejszego ani obecna 
Rzeczpospolita, ani Federacja Rosyjska jako spadkobierca prawny ZSRR, 
oficjalnie tej winy nie uznały. Fakt, polski Senat w 1990 roku osądził ope-
rację „Wisła”, ale z tego osądu wniosków praktycznych nie wyciągnięto (re-
patriacji Ukraińców do ojczyzny nie zorganizowano, strat poniesionych 
przez nich nie zrekompensowano ani moralnie, ani materialnie), a apel 
Światowego Kongresu Ukraińców (Ukrainian World Congress) skierowa-
ny do rządu III RP (2010 r.) o uznanie operacji „Wisła” za akt genocydu, 
przeproszenie i zadośćuczynienie pokrzywdzonym oraz ich potomkom 
pozostaje bez odpowiedzi. 

Polityka PRL w stosunku do narodowych i etnicznych mniejszości na 
terenie Polski nie była niezmienna na całej przestrzeni od połowy lat 40. 
do końca lat 80. Najważniejszy przełom w charakterze tej polityki przypa-
da na lata 1956–1957, gdy w związku z ogólną liberalizacją reżimu komuni-
stycznego, wraz z dojściem do władzy nowego kierownictwa Polskiej Zjed-
noczonej Partii Robotniczej z Władysławem Gomułką na czele, pojawiły 
się warunki, w których okazały się możliwe niektóre, jeszcze nieśmiałe, nie 
mniej przedsiębrane kroki w kierunku gwarancji prawnych dla mniejszo-
ści narodowych. Październik 1956 roku, stanowiący moment przełomowy 
w całej historii PRL, zaznaczył się także tym, że w Uchwale VII Plenum 
PZPR była mowa o konieczności skończenia z przejawami nacjonalizmu, 
szowinizmu i dyskryminacją mniejszości narodowych. Przy KC PZPR 
utworzona została Komisja ds. narodowości. Zostały odwołane niektóre 
wcześniejsze zakazy i ograniczenia związane z rozwojem oświaty, publi-
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kacji, samoorganizacji mniejszości. Każda z tych mniejszości otrzymała 
możliwość utworzenia własnej organizacji społecznej (niemal wszystkie 
nazwały się standardowo „społeczno-kulturalnymi stowarzyszeniami”), 
przy czym – wyłącznie jednej i tylko jednej organizacji dla każdej mniej-
szości narodowej. Za pozwoleniem władz i z ich udziałem, wszędzie odby-
ły się założycielskie zjazdy i zebrania, na których zostały wybranie zarzą-
dy tych organizacji, zarejestrowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości 
PRL. Tak utworzone zostały: Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kultu-
ralne (BTSK – Białaruskaje hramadska-kulturnaje tawarystwa) z siedzibą 
w Białymstoku; Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (UTSK – 
Украинское Общественно-культурное товарищество), którego orga-
nem prasowym stał się tygodnik „Наше Слово”; Litewskie Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne (LVKD – Lietuvių visoumeneninė kultūros draugi-
ja), którego zjazd założycielski miał miejsce 30–31 marca 1957 roku w Puń-
sku; Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców w Polsce (TSKN), któ-
re głównie zajmowało się podziałem pomocy materialnej otrzymywanej 
z Niemiec i organizowaniem przenoszenia się Niemców z Polski do Nie-
miec; Czechosłowackie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne w Polsce 
(CSSK), które w ostatnich latach kilkakrotnie się reorganizowało i zmie-
niało swoje nazwy (na IX Zjeździe w styczniu 1995 roku została przyję-
ta decyzja o utworzeniu na jego bazie Stowarzyszenia Słowaków w Pol-
sce i Klubu Czeskiego. Nawet mała pod względem liczebności rosyjska 
mniejszość narodowa miała w Polsce swoje, utworzone w 1956 roku, sto-
warzyszenie kulturalno-oświatowe (Rosyjskie Towarzystwo Kulturalno-
-Oświatowe – RTKO), zlikwidowane decyzją Kremla w 1975 roku. Jedyną 
mniejszością narodową (wśród uznanych przez współczesne prawodaw-
stwo) Polski, która nie utworzyła własnego stowarzyszenia w latach 50., 
byli Ormianie: ich społeczna organizacja, Ormiańskie Towarzystwo Kul-
turalne (OTK) zostało zarejestrowane w Krakowie już w nowych czasach, 
w 1990 roku.

Samodzielność i inicjatywa stowarzyszeń społeczno-kulturalnych były 
skrajnie ograniczone, jednakowoż niesprowadzone do zera i właśnie dzięki 
staraniom i uporowi aktywu i liderów tych organizacji udało się rozwiązać 
niektóre nadzwyczaj ważne dla rozwoju kulturalnego mniejszości proble-
my. Pojawiły się, jako organy prasowe środowisk społeczno-kulturalnych, 
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gazety i czasopisma w językach mniejszości; w niektórych regionach wzro-
sła ilość szkół (lub rozpoczęto tworzenie szkół, liceów, gimnazjów) z języ-
kiem nauczania mniejszości; poszerzyły się możliwości rozwoju twórczości 
artystycznej, twórczości ludowej; okrzepły (lub chociaż zostały nawiąza-
ne) kontakty z „współrodakami” za granicą. Nie wszystkie narodowe i et-
niczne mniejszości Polski w równej mierze odczuły dobrodziejstwo zmian, 
które nastąpiły w drugiej połowie lat 50. (dla Żydów był to na odwrót – 
okres nasilonych prześladowań, dyskryminacji i wypędzania z kraju). Ani 
jeden z poważnych problemów, związanych ze złym położeniem mniej-
szości narodowych, nie został w tym czasie rozwiązany, a w następnych 
latach sytuacja się pogorszyła i liczne nadzieje związane z Październikiem 
1956 roku ostatecznie się rozwiały.

Tym większe nadzieje wiązano z ruchem Solidarność, z nową władzą 
i  tym bardziej zachęcające wydawały się perspektywy, które otwarły się 
dla ocalałych narodowych i etnicznych mniejszości w III Rzeczpospolitej 
Polskiej po 1989 roku.


