
Ta de usz Ko pyś

Wzrost ak tyw no ści 
mniej szo ści na ro do wych
w Pol sce po prze mia nach 

paź dzier ni ko wych w 1956 r.

Prze mia ny po li tycz ne zwią za ne z de sta li ni za cją ży cia po li tycz ne go w Pol sce skut -
ko wa ły tak że zmia na mi w po li ty ce na ro do wo ścio wej. Już w lip cu 1956 r., pod -
czas VII Ple num KC PZPR, skry ty ko wa no za ło że nia po li ty ki na ro do wo ścio wej.

O ko niecz no ści prze kształ ceń na tym po lu wspo mi na no tak że w cza sie ob rad ko lej nych
ple nów par tii. W stycz niu 1957 r. po wo ła no spe cjal ną ko mi sję przy KC PZPR ds. na ro -
do wo ścio wych. Jej ogni wa te re no we dzia ła ły od po ło wy lat sześć dzie sią tych w 11 ów -
cze snych wo je wódz twach1. 

Pro blem na ro do wo ścio wy w Pol sce Lu do wej nie sta no wił re al ne go za gro że nia dla
funk cjo no wa nia pod staw le wi co wej pań stwo wo ści. Wszyst kie gru py na ro do wo ścio we
za miesz ku ją ce na te ry to rium Pol ski li czy ły 550 000 osób, tj. ok. 2 proc. ogó łu oby wa te li 
Pol ski. Naj licz niej si by li Ukra iń cy, któ rych licz bę sza co wa no na ok. 250 000, i Bia ło ru -
si ni – ok. 200 000. Naj ak tyw niej sze struk tu ry or ga ni za cyj ne po sia da li Ukra iń cy, co nie -
wąt pli wie łą czy ło się z ich tra dy cja mi nie pod le gło ścio wy mi okre su mię dzy wo jen ne go
i cza su woj ny. Naj spo koj niej szą mniej szo ścią na ro do wą by li Bia ło ru si ni. Dzia łal ność or -
ga ni za cji na cjo na li stycz nych prze ja wia ła się w prze sy ła niu in for ma cji na te mat Pol ski
do ich za chod nich ośrod ków, kol por ta żu pra sy i wy daw nictw nie le gal nych, pro pa gan -
dzie na cjo na li zmu na róż nych płasz czy znach oraz wy wie ra niu wpły wu na mło dzież2. 

W ce lu „za bez pie cze nia” dzia łań or ga ni za cji mniej szo ści na ro do wych do cho dzi ło
do re gu lar nych spo tkań przed sta wi cie li struk tur wy wia dow czych kra jów de mo kra cji lu -
do wej. Na przy kład w mar cu 1960 r. re pre zen tan ci MSW PRL oraz II Za rzą du KBP ZSRR
ko or dy no wa li swo je dzia ła nia wo bec na cjo na li stów li tew skich i bia ło ru skich. Usta lo no
wów czas, że naj ak tyw niej szy mi ośrod ka mi emi gra cji li tew skiej by ły ist nie ją ce w USA
Ko mi tet Wol nej Li twy oraz Zjed no czo ny Ame ry kań sko -Li tew ski Fun dusz Po mo cy
(BALF, po wstał w 1944 r.). Do BALF wpro wa dzo no taj ne go współ pra cow ni ka ps. „An -
to no wicz”, któ ry na wią zał kon takt ko re spon den cyj ny z Jó ze fem Jakś ta sem, dzia ła czem
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2 AIPN, 3172/6, t. 3, In for ma cja, 26 IV 1964 r., k. 209–215.
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li tew skim w ame ry kań skim Cle ve land, na to miast wśród członków KWL funk cjo no wał
agent ps. „Jo nas”. Na te re nie Sta nów Zjed no czo nych in wi gi lo wa ni by li tak że daw ni po -
li tycy Bia ło ru skiej Na ro do wej Ra dy, któ rzy by li w kon tak tach z pol skim agen tem
ps. „Witeb ski”. Po nad to w ra mach współ pra cy z so wiec ki mi or ga na mi bez pie czeń stwa
20 oso bom udo ku men to wa no ko la bo ra cję z oku pan tem hi tle row skim pod czas woj ny i wy -
eli mi no wa no je tym sa mym z dzia łal no ści na ro do wej3.

W dniu 17 czerw ca 1960 r. MSW PRL pod pi sa ło po ro zu mie nie z wy wia dem ZSRR
w spra wie zwal cza nia ten den cji na cjo na li stycz nych. Na je go mo cy od de le go wa no do
Wiel kiej Bry ta nii, Au strii i USA czterech taj nych współ pra cow ni ków, na to miast do gra -
ni czą cych z PRL re pu blik so wiec kich skie ro wa no ośmiu TW. Wła dzom so wiec kim prze -
ka za no także ok. 350 no ta tek na te mat osób po zo sta ją cych w za in te re so wa niu obu służb
bez pie czeń stwa. 

W ra mach współ pra cy ze służ ba mi so wiec ki mi od de le go wa no do Nie miec Za chod -
nich agen ta ps. „Sa mot ny”, któ ry wszedł w kon takt z kie row ni kiem Ko mi te tu Wy zwo le -
nia Li twy na Eu ro pę Jo na sem Glem żą. Dzia ła ją ce w Rzy mie Ko le gium Li tew skie
pw. św. Ka zi mie rza i je go du cho wy li der Wi tau tas Bal cziu nas by li in wi gi lo wa ni przez
dwóch agen tów z Pol ski: TW „Re gi na” i TW „Ta ma ra”. Roz pra co wa niu pod da no tak że
To wa rzy stwo Na uko we im. Ta ra sa Szew czen ki w No wym Jor ku. Or ga na wy wia du PRL
wyko rzy sty wa ły rów nież by łe go człon ka UPA, TW „Ger wa zy”, w ce lu in wi gi la cji
ukraińskich dzia ła czy na ro do wych. 

Emi gra cyj ne struk tu ry Ukra iń ców nie wąt pli wie wpły wa ły na funk cjo no wa nie mniej -
szo ści ukra iń skiej w Pol sce. Ha sła sze rzo ne z Za cho du nie za wsze znaj do wa ły od zew ze
stro ny po wo ła ne go w Pol sce w 1956 r. Ukra iń skie go To wa rzy stwa Spo łecz no -Kul tu ral -
ne go. To wa rzy stwo wy da wa ło wła sną pra sę, w tym mie sięcz nik. Prze my ca no tak że re -
to ry kę na cjo na li stycz ną na ła my „Na sze go Sło wa” (or gan UTSK). Cen zu ra usu nę ła tek sty
z ka len da rza na rok 1961 o tre ści an ty rzą do wej. W sze re gach To wa rzy stwa do ma ga no
się znie sie nia de kre tu z 1949 r. i moż li wo ści po wro tu Ukra iń ców na ich daw ne zie mie
(w tej spra wie kol por to wa no na wet ulot ki). Dys kre dy to wa no dzia ła czy UTSK bę dą cych
człon ka mi par tii. W 1959 r. I. Sta chiw – dzia łacz ukra iń ski wy wo dzą cy się z emi gra cji
ame ry kań skiej – prze by wał kil ka dni w Pol sce. Wła dze pol skie pod grze wa ły at mos fe rę
wro go ści, pod kre śla jąc przy pad ki po bić Ukra iń ców, pod pa leń do mostw oraz od kry cia
w za bu do wa niach Ukra iń ców bro ni.

Po pol skim Paź dzier ni ku po ja wi ły się oba wy przed wzro stem na cjo na li zmu w ży ciu
spo łecz nym i po li tycz nym w kra ju. Nie po kój ten był wy wo ła ny przede wszyst kim dzia -
łal no ścią na Za cho dzie śro do wisk na cjo na li stycz nych, a ma ją cych wpływ na Pol skę.
O kon tak tach z emi gra cją świad czy ły nad cho dzą ce na ad res re dak cji „Na sze go Sło wa”
prze sył ki z ośrod ków wy chodź stwa ukra iń skie go na Za cho dzie (np. „Szlak Zwy cię stwa”,
„Ukra iń ski Sa mo stij nik”). 

Wśród Łem ków dzia łal ność roz wi nę ła ist nie ją ca w USA Or ga ni za cja Obro ny Łem -
kowsz czy zny Za chod niej Ukra iny. Na jej cze le stali prof. J. Skwirt niew ski oraz re dak tor
Ze nec ki. Funk cjo no wa ły tam tak że in ne ugru po wa nia, np. Zjed no czo ny Ame ry kań sko -
-Ukra iń ski Ko mi tet Po mo cy oraz Ukra iń ska Cha ry ta tyw no -Me dycz na Służ ba. Szcze gól -
nie w la tach 1958–1959 na si li ły się róż ne for my po mo cy or ga ni za cji emi gra cyj nych dla
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Łem ków i Ukra iń ców w Pol sce4. Jed no cze śnie od by wa ły się ak cje zbie ra nia ad re sów
osób, któ rym na le ża ło po móc. Szcze gól nie nie bez piecz na wy da wa ła się ak cja OOŁ, któ -
ra roz po wszech nia ła ha sła o tym cza so wo ści Ziem Za chod nich w gra ni cach PRL.

Na stro je an ty pol skie po bu dzał Zjed no czo ny Ame ry kań sko -Ukra iń ski Ko mi tet Po mo cy,
ma ją cy tak że fi lię w Mo na chium, oraz Ukra iń ska Służ ba Cha ry ta tyw no -Me dycz na z J. Gi -
ni le wi czem na cze le, dzia ła ją ca tak że w Niem czech Za chod nich. Pol skie wła dze rzecz ja sna
ob ję ły kon tro lą środ ki po mo co we, któ re spły wa ły z USA i Ka na dy (Zwią zek Łem ków w Sta -
nach Zjed no czo nych i Ka na dzie tzw. Łem ko -So juz) do Pol ski. Aby ak tyw ność tę mieć
pod nad zo rem, wła dze pol skie kon sul to wa ły – po przez swo ją pla ców kę dy plo ma tycz ną
w Wa szyng to nie – po wo ła nie do ży cia Łem kow skie go Ko mi te tu Do bro czyn ne go.
Utworzono go w 1959 r., a naj waż niej szym za da niem by ła dys try bu cja po mo cy dla Łem -
ków w Pol sce. Ko mi tet wy da wał dwa pi sma w USA – „Praw dę” (re dak to rem był pop pra -
wo sław ny Ro man Sa mi ło) oraz „Za kar pat ską Ruś”. Sze fem łem kow skie go Ko mi te tu
Do bro czyn ne go był Piotr Har dy, któ ry w 1958 r. prze by wał w Pol sce. Do waż niej szych dzia -
ła czy tej or ga ni za cji na le żał tak że miesz ka ją cy w USA Jó zef Fe do ren ko, któ ry utrzy my wał
kon takt z Kon stan cją Tro cha now ską z Wro cła wia – pre ze sem Ro syj skie go To wa rzy stwa
Kul tu ral no -Oświa to we go. Ko bie ta by ła zwo len nicz ką do ko na nia roz ła mu po mię dzy Łem -
ka mi i Ukra iń ca mi i prze cią gnię cia tych pierw szych z UTSK do or ga ni za cji ro syj skiej5. 

Umo wa mię dzy emi gra cją łem kow ską a wła dza mi pol ski mi zo sta ła pod pi sa na
10 wrze śnia 1958 r. Po byt w tym cza sie Pio tra Har de go w Pol sce zwią za ny był z po szu -
ki wa niem li de rów łem kow skich, spo śród któ rych część za mie rza no na wet prze szko lić
w Sta nach Zjed no czo nych w ce lu spraw niej sze go roz dzia łu po mo cy dla Łem ków w Pol -
sce6. Pod czas tej krót kiej wi zy ty de le ga cji Łem ków ame ry kań skich na wią za li oni współ -
pra cę z Dy mi trem Ja błoń skim oraz Alek san drem Ma lu gą z Wro cła wia.

Szkol nic two ukra iń skie zo sta ło w Pol sce przy wró co ne do pie ro w 1952 r. Pod sta wo -
wą for mą by ła na uka ję zy ka ukra iń skie go ja ko do dat ko we go. Do pie ro w grud niu 1956 r.
wła dze pol skie wy da ły roz po rzą dze nie, na któ re go mo cy ję zy ka ukra iń skie go moż na
było na uczać po zgło sze niu się mi ni mum sied mior ga dzie ci w da nej miej sco wo ści. To
po zwo li ło na gwał tow ny wzrost licz by dzie ci uczą cych się te go ję zy ka do 2431.
W efekcie „po paź dzier ni ko wej od wil ży” wy da no zgo dę na uru cho mie nie dwóch li ce -
ów i wie lu szkół pod sta wo wych z ukra iń skim ję zy kiem na ucza nia. W ogól nym roz ra -
chun ku jed nak licz ba szkół pod sta wo wych, funk cjo nu ją cych szcze gól nie na pro win cji,
sys te ma tycz nie ma la ła w wy ni ku mi gra cji Ukra iń ców do miast7. Na przy kład na Dol -
nym Ślą sku dzia ła ło li ceum ukra iń skie w Le gni cy oraz kil ka szkół pod sta wo wych
(Lubin, Zło to ry ja, Wo łów). Li ceum z po wo du szczu pło ści środ ków od ma wia ło przy ję -
cia do pierw szej kla sy kan dy da tów z od le głe go Po mo rza i Olsz tyń skie go. Po trze by
religij ne Ukra iń cy z te go re gio nu mo gli re ali zo wać w cer kwiach w Je le niej Gó rze, Wroc -
ła wiu, Le gni cy, Zim nej Wo dzie i Lu bi nie8.
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4 AIPN, 0297/43, t. 12, Po wsta nie i dzia łal ność emi gra cyj nych na cjo na li stycz nych ośrod ków, b.d.,
k. 23–25.

5 AIPN, 0296/158, t. 2, Za gad nie nio wa cha rak te ry sty ka kontr wy wia dow cza na cjo na li zmu ukra iń -
skie go, b.d., k. 3–8.

6 AIPN, 0296/159, t. 9, Mniej szość ukra iń ska w wo je wódz twie wro cław skim, b.d., k. 92–95.
7 H. Cha łup czak, T. Bro wa rek, Mniej szo ści na ro do we w Pol sce 1918–1996, Lu blin 1998, s. 73–74.
8 D. Tyr ma, Wy bra ne aspek ty na cjo na li zmu w śro do wi sku mniej szo ści ukra iń skiej na Dol nym Ślą -

sku, Le gio no wo 1981, s. 45.
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Z te re nów Dol ne go Ślą ska, gdzie ży ło od 20 000 do 21 000 lud no ści ukra iń skiej9,
napły nę ła w 1960 r. in for ma cja o wzro ście ak tyw no ści i pro pa gan dzie w sze re gach UTSK.
Od by to wów czas wie le roz mów ostrze gaw czych, m.in. z dzia ła czem UTSK z Wro cła wia
Ja nem Deh ta ren ko. Deh ta ren ko i Ti mocz ko Hor ba czew ski (tak że czło nek To wa rzy stwa
we Wro cła wiu) na spo tka niach sto wa rzy sze nia roz nie ca li at mos fe rę na cjo na li zmu, pod -
no si li te ma ty kę krzywd pol skich w sto sun ku do Ukra iń ców. W Wał brzy chu na to miast, wg
mel dun ku z paź dzier ni ka 1960 r., Bog dan Czar niec ki miał stwo rzyć or ga ni za cję pod
nazwą: „Or ga ni za cja Re wo lu cyj na Ukra iny”, obej mu ją cą swo im za się giem po łu dnio wą
Pol skę i Ukra inę. Po wni kli wej ana li zie ma te ria łów oka za ło się, że do my sły te nie ma ją
po kry cia w praw dzie. Wła dze pol skie wza jem ną nie chęć mię dzy Ukra iń ca mi i Łem ka mi
wy ko rzy sty wa ły do osła bia nia tych na cjo na li zmów. Dzia ła cze ukra iń scy na Dol nym Ślą -
sku opusz cza li wręcz sze re gi UTSK, gdyż – jak to stwier dził J. Deh ta ren ko – Ukra iń skie
To wa rzy stwo Spo łecz no -Kul tu ral ne ist nia ło tyl ko po to, aby do pro wa dzić do ujaw nie nia
się dzia ła czy in te li gen cji ukra iń skiej, a po tem do ich uni ce stwie nia10. 

Jesz cze do po ło wy lat pięć dzie sią tych na Zie miach Za chod nich ukry wa ło się wie le
osób na ro do wo ści ukra iń skiej, któ re nie zo sta ły po cią gnię te do od po wie dzial no ści przez
pol skie są dy za dzia łal ność prze ciw ko na ro do wi pol skie mu w okre sie woj ny. Część z nich
po słu gi wa ła się fał szy wy mi na zwi ska mi. W Oła wie wszczę to do cho dze nie prze ciw ko
Dy mi tro wi Ko niu cho wi, któ ry w cza sie woj ny był do wód cą ma łe go ugru po wa nia UPA.
Po dob ne śledz two pro wa dzo no w Bo le sław cu prze ciw ko Alek san dro wi Ole cho wi i An -
drze jo wi Wa szeń ce, na to miast w Zło to ryi – prze ciw ko Jó ze fo wi Pan kie wi czo wi. Dla roz -
pra co wa nia dzia łal no ści Ukra iń ców na Dol nym Ślą sku SB zwer bo wa ła dwóch agen tów,
du chow nych, któ rzy po słu gi wa li się pseu do ni ma mi „Buk” i „Fi de lis”. 

Na War mii i Ma zu rach miesz ka ło ok. 55 000 lud no ści ukra iń skiej (głów nie w po wia -
tach: Bra nie wo, Wę go rze wo, Ko strzyń i Bar to szy ce). W tym re gio nie mniej szość ukra -
iń ska tak że utrzy my wa ła kon tak ty z emi sa riu sza mi z za gra ni cy, któ rzy po 1945 r.
emi gro wa li na Za chód i sta ra li się pod trzy mać du cha roz wo ju na ro do we go bra ci. Na lo -
kal nych spo tka niach UTSK do ma ga no się pra wa do po wro tu do po łu dnio wo -wschod -
nich re jo nów Pol ski. Na ze bra niu To wa rzy stwa w Pie nięż nie pró bo wa no m.in.
prze for so wać kan dy da tu rę by łe go człon ka UPA na prze wod ni czą ce go or ga ni za cji.
Dwudziestego trzeciego sierp nia 1959 r. w Pa słę ku na spo tka niu UTSK do szło do ostrej
po le mi ki po mię dzy jed nym z je go li de rów, człon kiem PZPR, a dwoma działaczami, któ -
rzy w okre sie oku pa cji na le że li do UPA i od by wa li ka rę wię zie nia po woj nie. Cha rak te -
ry stycz ny był ich tok ro zu mo wa nia. Twier dzi li oni, że sko ro Go muł ka prze by wał
w wię zie niu i po 1956 r. prze jął wła dzę w Pol sce, to tak że wię zie ni człon ko wie UPA po -
win ni mieć ta ką moż li wość11. Wzrost zna cze nia daw nych przy wód ców UPA był tak
znaczą cy, że na ze bra niu UTSK w Gó ro wie na Ma zu rach na dwu na stu człon ków sto wa -
rzy sze nia pię ciu mia ło za so bą prze szłość w Ukra iń skiej Po wstań czej Ar mii. W Kę trzy -
nie na sze ściu de le ga tów To wa rzy stwa – dwóch na le ża ło do UPA (Mi chał Se re mak,
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9 Naj wię cej Ukra iń ców ży ło w po wia tach: le gnic kim, średz kim, lu biń skim, wo łow skim, bo le sła -
wiec kim i zło to ryj skim.

10 AIPN, 0296/158, t. 2, Za gad nie nio wa cha rak te ry sty ka kontr wy wia dow cza na cjo na li zmu ukra iń -
skie go, b.d., k. 69.

11 AIPN, 1585/825, Mniej szość ukra iń ska w Pol sce – prze ja wy na cjo na li zmu, b.d., k. 14–20. 
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An to ni Bi ła nycz), na to miast ko lej ny był zna ny z po glą dów na cjo na li stycz nych (An to ni
Sta ruch). Na ze bra niach UTSK po ja wi ły się nie śmia łe pró by re ha bi li ta cji człon ków UPA.
Cha rak te ry stycz na by ła po sta wa du chow nych pra wo sław nych, któ rzy nie pod no si li po -
stu la tów i ge ne ral nie by li lo jal ni wo bec pań stwa. Tłu ma czo no to tym, że pra wo sław ni
du chow ni by li ata ko wa ni z dwóch stron – przez du chow nych unic kich oraz ka to lic kich,
i dla te go szu kali opar cia w struk tu rach pań stwa.

Na Dol nym Ślą sku część dzia ła czy Ukra iń skie go To wa rzy stwa Spo łecz no -Kul tu ral -
ne go (m.in. Pa weł Dy man ze Zło to ryi, War cho lak z Le gni cy, Kwo cza i Jusz czak z Wo -
ło wa, Jó zef Pan kie wicz z Gó ry Ślą skiej) roz po czę ła ak cję pi sa nia po dań do władz z proś bą
o zgo dę na po wrót w Kar pa ty. Po dob na sy tu acja mia ła miej sce w Zie lo no gór skiem, gdzie
lo kal na spo łecz ność tak że zbie ra ła pe ty cje do władz z żą da niem umoż li wie nia po wro tu
na zie mie wschod nie. Jan Kry nic ki z Za rzą du UTSK w Zie lo nej Gó rze wspól nie z Pio -
trem Lesz czyń skim – ad wo ka tem z Go rzo wa Wiel ko pol skie go, przy go to wa li wzór po -
da nia, któ ry Ukra iń cy mo gli wy peł niać i skła dać do władz pol skich, do ma ga jąc się zwro tu
swo ich ma jąt ków. Kie row nic two WRN w Zie lo nej Gó rze prze pro wa dzi ło wów czas roz -
mo wę z Kry nic kim, sta ra jąc się mu wy per swa do wać skła da nie po dań. Kie dy na ci ski by -
ły zbyt du że, Kry nic ki oraz kil ka in nych osób z kie row nic twa UTSK w Zie lo nej Gó rze
(Ste fan Ku łyk, Pa weł Ha ra si men ko) po dali się dy mi sji. Dzia ła nia te zo sta ły na tych miast
po tę pio ne przez wo je wódz kie wła dze To wa rzy stwa we Wro cła wiu i Kra ko wie. Po mi mo
na ci sków Za rząd UTSK skie ro wał w mar cu 1957 r. do Rzą do wej Ko mi sji do spraw Roz -
wo ju Ziem Za chod nich re zo lu cję, w któ rej do ma gał się re ha bi li ta cji osób przy mu so wo
wcie lo nych do UPA. 

W 1959 r. w Pol sce prze by wał miesz ka ją cy w Ka na dzie Ukra iniec Iwan Sta siw (spra -
wa krypt. „Za rze wie”). Od wie dził on swo ją sio strę we Wro cła wiu, a na stęp nie wy je chał
w oko li ce Gor lic. Spo tkał się tam z Lu bo mi rą Śnież ko, któ rej prze ka zał list od Mi cha ła
Fe da ka – człon ka Or ga ni za cji Ukra iń skich Na cjo na li stów. Usta lo no po tem, że rów nież
Sta siw był człon kiem OUN i po słu gi wał się pseu do ni mem „Ja re ma”.

Pew ne na dzie je mniej szo ści ukra iń skiej na wy buch woj ny wzbu dził kry zys ber liń ski
w 1961 r. Wśród Ukra iń ców po ja wi ły się wów czas opi nie o ko niecz no ści po wro tu na swo -
je sta re zie mie, gdyż – jak za zna cza no – „le piej się bro nić w swo ich la sach i swo je zie -
mie”. Po uspo ko je niu się sy tu acji mię dzy na ro do wej śro do wi ska ukra iń skie mia ły żal
do władz PRL, że te na przy kład nie do trzy ma ły wa run ków umo wy z Re lief Com mit tee
i nie zgo dzi ły się na roz po wszech nia nie wy cho dzą ce go w USA pi sma „Kar pac ka Ruś”.

Wśród ugru po wań bia ło ru skich naj więk sze zna cze nie po woj nie zdo by ła Cen tral na
Ra da Bia ło ru ska na cze le z Ra do sła wem Ostrow skim. W koń co wym okre sie woj ny do -
szło do roz mów po mię dzy dzia ła cza mi CRB a człon ka mi rzą du emi gra cyj ne go. Ra da
w 1944 r. wy sła ła do War sza wy bur mi strza Miń ska Ada ma De mi do wi cza -De mi dec kie -
go, na to miast do Szwaj ca rii – re dak to ra „Ra ni cy” S. Grin kie wi cza. Nie dłu go po tem do -
szło do roz ła mu w sze re gach Ra dy. Wy stą pi li z niej dzia ła cze współ pra cu ją cy z Niem ca mi
w okre sie woj ny, któ rzy utwo rzy li Bia ło ru ską Re pu bli kę Na ro do wą, od wo łu ją cą się
do tra dy cji po wo ła nej w 1918 r. nie pod le głej Bia ło ru si. CRB wy da wa ła pi smo „Bia ło ru -
ski Głos” (w Ka na dzie) oraz „Bia ło ru skie Sło wo” (w USA). Pod ko niec lat czter dzie -
stych Cen tral na Ra da Bia ło ru ska po wo ła ła wie le mniej szych or ga ni za cji, m.in. Bia ło ru ski
Ko mi tet Kon gre so wy – dzia ła ją cy od 1951 r. w USA, Zjed no cze nie Bia ło ru si nów w Au -
stra lii oraz Bia ło ru ski Ruch Wy zwo leń czy.

Wzrost aktywności mniejszości narodowych w Polsce...
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Ko lej na or ga ni za cja – Bia ło ru ska Re pu bli ka Na ro do wa – wy da wa ła na Za cho dzie pi -
smo „Bać kowsz czy zna” („Oj czy zna”). Ga ze ta mia ła swo ich ko re spon den tów w waż niej -
szych pań stwach za chod nich (Alek san der La szuk w An glii, B. Da ni lo wicz w USA).
Re dak to rem „Bać kowsz czy zny” był Sta ni sław Stan kie wicz. Pod au spi cja mi BRN dzia ła ły
też ta kie or ga ni za cje jak Bia ło ru sko -Ame ry kań skie Zrze sze nie oraz Zwią zek Bia ło ru si nów
w Wiel kiej Bry ta nii. Re dak cja „Bać kowsz czy zny” utrzy my wa ła kon tak ty z ty go dni kiem
„Ni wa”, po wo ła nym przez Bia ło ru skie To wa rzy stwo Spo łecz no -Kul tu ral ne (BTSK)12.

BTSK, po wo ła ne do ży cia w lu tym 1956 r., po sia da ło 7 od dzia łów te re no wych (Bielsk
Pod la ski, So kół ka, Sie mia ty cze, Gró dek, Haj nów ka, War sza wa, Szcze cin). Na cze le cen -
tral nych władz BTSK sta nę li człon ko wie PZPR, m.in. prze wod ni czą cy Alek san der Da wi -
dziuk, Alek sy Ko zioł, Fi lip Ki sie wicz. Na od ży wa nie ten den cji na ro do wych naj bar dziej
„na ra żo ne” by ły te od dzia ły, gdzie sku pia ła się przed wo jen na in te li gen cja bia ło ru ska13.
Za oso bę nie bez piecz ną pod wzglę dem po li tycz nym uzna no So kra ta Ja no wi cza, jed ne go
z re dak to rów „Ni wy”. Po po wro cie z kur su dla dzien ni ka rzy w lip cu 1957 r. w Miń sku
bia ło ru skim otwar cie kry ty ko wał on sto sun ki na ro do wo ścio we w ZSRR. Po 1956 r. na ad -
re sy BTSK na pły wa ła pra sa wy da wa na na Za cho dzie („Bać kowsz czy zna” oraz „Bia ło ru -
ski Głos”). Oso by w Pol sce, któ re otrzy my wa ły eg zem pla rze tej pra sy (m.in. Mi chał
Ar ty sie wicz, Fran ci szek Piet kie wicz, Ma ciej Ko no pac ki, Gri go rij Wał ko wyc ki), sze rzy ły
po glą dy o ko niecz no ści przy zna nia Bia ło ru si nom au to no mii w ra mach pań stwa pol skie -
go. Człon ko wie To wa rzy stwa mie li bar dziej umiar ko wa ne po glą dy. W 1956 r. dzia łacz
BTSK Fi lip Ki sie wicz prze by wał w BSRR, gdzie otwar cie po tę piał so wiec ką po li ty kę na -
ro do wo ścio wą, a wy chwa lał pra wa lud no ści bia ło ru skiej w Pol sce14. 

Emi gra cyj ne struk tu ry bia ło ru skie nie oka za ły się groź ne dla władz PRL. Ich kon takt
z Bia ło ru si na mi ży ją cy mi w Pol sce był spo ra dycz ny i ogra ni czał się do zbie ra nia da nych
na te mat mniej szo ści bia ło ru skiej w Pol sce i na ob sza rze so wiec kiej Bia ło ru si15.
W ramach spraw na temat roz wo ju na cjo na li zmu bia ło ru skie go nie pro wa dzo no prak -
tycz nie żad nych rozpracowań do ty czą cych kon tak tów z ob cym wy wia dem. Sku pia no się
ra czej na in wi gi la cji daw nych współ pra cow ni ków oku pan ta hi tle row skie go (np. w ra -
mach spra wy pod krypt. „B -4” prze ciw ko Ja no wi Szlach to wi czo wi vel Kra sow skie mu,
by łe mu ko men dan to wi po li cji bia ło ru skiej). 

W 1965 r. aresz to wa no Ja na Huć ko oskar żo ne go o wy sy ła nie ano ni mów do am ba sad
państw ka pi ta li stycz nych. W ra mach po stę po wań wszczę tych prze ciw ko bia ło ru skim na -
cjo na li stom w 1963 r. i 1964 r. aresz to wa no 12 by łych po li cjan tów bia ło ru skich. W 1964 r.
wła dze pol skie wy sła ły do Nie miec Za chod nich agen ta o ps. „Ar ka” w ce lu in wi gi la cji
dzia ła cza bia ło ru skie go Grze go rza Po pko.
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12 AIPN, 0297/43, t. 5, Wal ka z wro gą dzia łal no ścią ele men tów na cjo na li stycz nych i re wi zjo ni stycz -
nych, b.d., k. 22.

13 Szcze gól nie groź na wy da wa ła się po zy cja przed wo jen nych dzia ła czy bia ło ru skich, ta kich jak Piotr
Ła stów ka (po woj nie za miesz kał w Pod ko wie Le śnej pod War sza wą) oraz Jó zef Ho pa no wicz (dzia łacz
Ko mi te tu Bia ło ru skie go po wo ła ne go do ży cia przez Niem ców na po cząt ku 1940 r. w War sza wie).

14 AIPN, 003172/6, t. 1, In for ma cja [na te mat bia ło ru skich or ga ni za cji w okre sie mię dzy wo jen -
nym], 7 X 1958 r., k. 57–62.

15 AIPN, 0297/43, t. 12, Po wsta nie i dzia łal ność emi gra cyj nych na cjo na li stycz nych ośrod ków ukra -
iń skich, bia ło ru skich i li tew skich i ich od dzia ły wa nie na kraj, War sza wa 1961 r., s. 35. Na te mat struk -
tu ry dzia ła nia OUN w okre sie woj ny i po jej za koń cze niu zob. ibidem, t. 125, Or ga ni za cja OUN
po wy zwo le niu, b.d., k. 15–20.
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Po mi mo swo je go spo koj ne go ob li cza bia ło ru ski ruch na ro do wy od koń ca lat pięć -
dzie sią tych zda wał się unie za leż niać, eman cy po wać, a tak że roz wi jać dzia łal ność na uko -
wą. Am bi cje ta kie prze ja wiał je den z li de rów BTSK Wło dzi mierz Stan kie wicz.
Przy Za rzą dzie Głów nym To wa rzy stwa po wo łał on ro dzaj ko ła na uko we go, na któ re go
cze le sta nął Mi ko łaj Haj duk – na uczy ciel z li ceum bia ło ru skie go w Biel sku Pod la skim.
W la tach 1957–1958 w pry wat nych do mach od by wa ły się taj ne spo tka nia in te li gen cji
bia ło ru skiej, pod czas któ rych lo ka le by ły strze żo ne przez spo łecz ne służ by po rząd ko we.
Mó wio no na nich o ist nie ją cym na emi gra cji rzą dzie bia ło ru skim, na któ re go cze le stał
Ra do sław Ostrow ski16. 

Tak że Bia ło ru sini w Pol sce kon tak to wa li się z za gra nicz ny mi ośrod ka mi emi gra cyj -
ny mi. W kwiet niu 1960 r. do tarł do Pol ski list ze Sta nów Zjed no czo nych za wie ra ją cy
„po sła nie do na ro du bia ło ru skie go”. Z ko re spon den cji wy ni ka ło, że wy daw cą „po sła nia”
był Mię dzy na ro do wy In sty tut Ba dań na te mat Bia ło ru si im. św. Eu fro sie ni Pa łoc kiej. In -
wi gi la cją ob ję to tak że dzia ła ją ce w Ka na dzie Zjed no cze nie Bia ło ru si nów. Usta lo no bo -
wiem, że Gry cuk Alek sy z po wia tu Haj nów ka na wią zał współ pra cę z ka na dyj ską
or ga ni za cją. W spra wie tej wy ko rzy sty wa no m.in. księ dza z Lew ko wa Sta re go ko ło Haj -
nów ki Ra fa ła Czy stow skie go. Nie zwy kle istot ną czę ścią tych kon tak tów bia ło ru skich
dzia ła czy by ły ich wy jaz dy do so wiec kiej Bia ło ru si. Dzię ki tym wi zy tom na Za chód tra -
fia ły da ne na te mat po ło że nia spo łecz no ści bia ło ru skiej w ZSRR.

Wśród lud no ści pol skiej na Li twie dzia ła ło do wy bu chu woj ny w 1939 r. To wa rzy stwo
św. Ka zi mie rza. Do 1940 r. na te ry to rium Li twy ist nia ły: Zwią zek Na ro dow ców (Sa jun ga
Tau ti ninkų), Mło da Li twa (Jau no ji Lie tu va) oraz Strzel cy (šau liai). Dwie pierw sze or ga -
ni za cje by ły struk tu ra mi o cha rak te rze na ro do wym, ostat nia – o pro fi lu kul tu ral nym.
Z chwi lą za ję cia Li twy przez Zwią zek Ra dziec ki w 1940 r. dzia ła cze na ro do wi prze do sta li 
się do Prus Wschod nich. W okre sie woj ny po wstał Li tew ski Front Ak ty wi stów (współ -
pra cu ją cy z nie miec kim wy wia dem), na któ re go cze le stał Ka zys Szkir pa. W 1943 r. na te -
re nie Li twy utwo rzo no Na czel ny Ko mi tet Wy zwo le nia Li twy (NKWL). Or ga ni za cja ta
prze trwa ła do okre su po wo jen ne go i dzia ła ła m.in. na te re nie Sta nów Zjedno czo nych. Jej
Ra da Wy ko naw cza mie ści ła się w Reu tlin gen na te re nie Za chod nich Nie miec. Z po wo du
kry zy su w sze re gach NKWL w 1956 r. po wo ła no no wą or ga ni za cję – Zwią zek Nie pod le -
gło ści Li twy z Le ona sem Wier bie ko sem na cze le. Po nad to po woj nie utwo rzo no Li tew ski
Zwią zek Opo ru. Na emi gra cji dzia ła ły tak że par tie po li tycz ne. Prze wod ni czą cym KC So -
cjal de mo kra tycz nej Par tii Li twy na Wy gna niu był Ki pros Bie li nis. Li tew skie struk tu ry lu -
do wców na ob czyź nie wcho dzi ły w skład Zie lo nej Mię dzy na ro dów ki. Na emi gra cji ist nia ły
rów nież Wszech świa to we Zjed no cze nie Li twi nów oraz Ra da Bał tyc ka.

Po II woj nie świa to wej w Pol sce ży ło od 12 000 do 15 000 Li twi nów. Za miesz ki wa li 
oni pod ko niec lat pięć dzie sią tych trzy po wia ty wo je wódz twa bia ło stoc kie go oraz za -
chod nie wo je wódz twa Pol ski. W dniu 31 mar ca 1957 r. po wo ła no Li tew skie To wa rzy -
stwo Spo łecz no -Kul tu ral ne z sie dzi bą w Puń sku (woj. bia ło stoc kie). Je den z je go
człon ków wy ra ził na dzie ję, że zie mie li tew skie zo sta ną przy łą czo ne do nie pod le głej, ale
nie so wiec kiej Li twy. Prze wod ni czą cym LTSK wy bra no przed wo jen ne go dzia ła cza To -
wa rzy stwa św. Ka zi mie rza. 
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16 AIPN, 003172/6, t. 1, Spra wa obiek to wa krypt. „No ra” – ma te ria ły do ty czą ce na cjo na li zmu bia -
ło ru skie go, ukra iń skie go i li tew skie go, k. 250–260.
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Ce lem in wi gi la cji śro do wisk in te li gen cji li tew skiej wszczę to spra wę krypt. „Se pe ra -
tor”. Pod da no w niej obserwacji po nad 20 dzia ła czy li tew skich na emi gra cji (m.in. Jan -
kus, Or wi das), któ rzy od dzia ły wa li na Pol skę oraz via Pol ska na bę dą cą pod kon tro lą
so wiec ką – Li twę.

Na te ry to rium Wiel kiej Bry ta nii or ga ni za cje Li twi nów na wią za ły współ pra cę z pol -
ską emi gra cją i utwo rzy ły To wa rzy stwo Pol sko -Li tew skie im. A. Mic kie wi cza. Za in te -
re so wa nie struk tur li tew skich na ob czyź nie Pol ską nie by ło zna czą ce. W 1957 r. w PRL
prze by wał re pre zen tant Zjed no czo ne go Ame ry kań sko -Li tew skie go Fun du szu Po mo cy
(po wo ła ne go w 1944 r.) ks. Jó zef Kon czus. Spo tkał się on z dzia ła cza mi li tew ski mi
w Polsce i pró bo wał na wią zać kon tak ty z li tew ski mi dzia ła cza mi na ro do wy mi w ZSRR. 

W mar cu 1957 r. w oko li cach Biesz cza dów do cho dzi ło do gróźb skie ro wa nych wo -
bec miej sco wej lud no ści, któ ra za ję ła go spo dar stwa po Ukra iń cach i Łem kach. Na stro je
na cjo na li stycz ne by ły pod sy ca ne przez miej sco wą lud ność, któ ra unik nę ła wy sie dleń
w cza sie ak cji „Wi sła”. Wśród Po la ków tak że po ja wi ły się na stro je na cjo na li stycz ne, do -
cho dzi ło na wet do ak tów po bi cia wy sie dleń ców po wra ca ją cych z Ziem Od zy ska nych.
Lud ność ukra iń ska roz wi nę ła oży wio ną dzia łal ność na ro do wą po 1956 r., szcze gól nie
oso by, któ re pod czas woj ny na le ża ły do OUN17. W ce lu za po bie że nia eska la cji kon flik -
tu pol ski rząd wy dał roz po rzą dze nie za bra nia ją ce nie le gal nych po wro tów oraz na ka zał
lo kal nym wła dzom za po bie ga nie ta kim dzia ła niom. We dług ostat nich ob li czeń na pol -
skich Zie miach Za chod nich we wrze śniu 1947 r. prze by wa ło na wet 31 800 ro dzin ukra -
iń skich. Po 1956 r. pró bo wa no li kwi do wać skut ki ak cji „Wi sła”. W ra mach tzw. po wro tów
Ukra iń ców i Łem ków na ich daw ne zie mie na Lu belsz czy znę i w Rze szow skie mo gło
przy je chać na wet 20 000 osób18. Do dat ko wo wśród Łem ków pró bo wa no po wo łać ko mi -
sję hi sto rycz ną. Zda niem pol skich or ga nów bez pie czeń stwa mia ła ona słu żyć do ku men -
to wa niu lo jal no ści Łem ków w sto sun ku do Pol ski, ZSRR oraz wła dzy lu do wej.
Przy go to wa no w tym ce lu 2500 sztuk sied mio stro ni co wych an kiet, któ re roz pro wa dzo -
no wśród lud no ści łem kow skiej w ca łym kra ju. Ak cja an kie ty za cji zo sta ła jed nak roz bi -
ta w wy ni ku pra cy ope ra cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa w 1969 r.19 Or ga ni za to rzy ko mi sji
zo sta li wy da le ni z UTSK.

Ge ne ral ną ten den cją wśród Łem ków po 1956 r. by ły ich pró by eman cy pa cji toż sa -
mo ścio wej i de fi nio wa nia sie bie ja ko od ręb ne go na ro du nie łą czo ne go z Ukra iń ca mi. 

Emi gra cja ro syj ska tak że sta ra ła się wpły wać na lud ność po cho dze nia ro syj skie go
i ukra iń skie go w Pol sce. Głów ną or ga ni za cją, przez ja ką to na stę po wa ło, był Na ro do wy
Zwią zek Pra cy (NTS). Dzia ła cze tej or ga ni za cji pró bo wa li stwo rzyć siat kę wy wia dow -
czą na te re nie Pol ski, a kie dy to się nie uda ło, starali się wer bo wać pol skich spor tow ców
bio rą cych udział w Aka de mic kich Mi strzo stwach Świa ta w Tu ry nie w 1959 r.20

Wśród nie miec kiej lud no ści Ziem Za chod nich oży wi ły się na dzie je na re wi zję gra -
nic. Dzia ła ją ce w Niem czech związ ki ziom kow skie w po ro zu mie niu z epi sko pa ta mi głów -
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17 AIPN, 0297/43, t. 5, Wal ka z wro gą dzia łal no ścią ele men tów na cjo na li stycz nych i re wi zjo ni stycz -
nych, b.d., k. 25–28.

18 R. Że re lik, Mniej szość ukra iń ska w Pol sce [w:] Mniej szo ści na ro do we w Pol sce, red. Z. Kurcz,
Wro cław 1997, k. 43–51.

19 D. Tyr ma, op. cit., s. 33. 
20 AIPN Kr, 08/57, Spra wa za gad nie nio wa krypt. „Osy” do ty czą ca dzia łal no ści bia ło ru skie go Na ro -

do we go Związ ku Pra cy (NTS) na te re nie Pol ski, k. 40.
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nych Ko ścio łów za bra nia ły przy jaz dów Niem ców z Pol ski. Zga dza no się na to tyl ko np.
w wy pad ku łą cze nia ro dzin. Ist nie ją ca w Ber li nie Za chod nim ra dio sta cja „Wol ny Ber -
lin” pro wa dzi ła po dob ną po li ty kę, a wręcz znie chę ca ła do wy jaz dów z Pol ski. Licz ne or -
ga ni za cje w Niem czech sku pia ją ce uchodź ców z Ziem Za chod nich na wo ły wa ły
do wy sy ła nia do Pol ski ksią żek do na uki ję zy ka nie miec kie go. Dą żo no w ten spo sób
do umoc nie nia wię zów z mo wą oj czy stą. Fak tycz nie mniej szość nie miec ka po prze mia -
nach paź dzier ni ko wych w Pol sce by ła za in te re so wa na moż li wo ścią swo bod ne go wy jaz -
du do Nie miec. Wła śnie tę kwe stię po ru szy ła de le ga cja mniej szo ści nie miec kiej
z Dol ne go Ślą ska gosz czą ca 20 li sto pa da 1956 r. w War sza wie. Przed ło ży ła wów czas
pol skim wła dzom pe ty cję do ty czą cą uła twień w wy jaz dach do Nie miec, ubie ga nia się
o po trzeb ne do ku men ty oraz przy spie szo ne go try bu wy da wa nia zgo dy na ta kie wy jaz dy.
De le ga cja by ła też za in te re so wa na po wo ła niem Nie miec kie go To wa rzy stwa Spo łecz no -
-Kul tu ral ne go. Do koń ca 1958 r. w ra mach łą cze nia ro dzin wy je cha ło z Pol ski do Nie -
miec ok. 3000 ro dzin21.

Wła dze PRL, ule ga jąc po stu la tom mniej szo ści nie miec kiej, w stycz niu 1957 r. za -
pew ni ły, że lud ność nie miec ka mo że od tąd brać peł no praw ny udział w wy bo rach. Nie ste -
ty nie ozna cza ło to jesz cze moż li wo ści wy sta wia nia wła snych kan dy da tów. W kwiet niu tr.
Se kre ta riat KC PZPR pod jął uchwa łę w spra wie lud no ści nie miec kiej. Wła dzy za le ża ło
na roz ła do wa niu ma so wo na pły wa ją cych po dań o zgo dę na wy jazd do Nie miec. W związ -
ku z tym wy szły z pro po zy cją przy wró ce nia czę ści ma jąt ków lud no ści nie miec kiej, któ -
re czę sto kroć prze ję ło pań stwo (cho dzi ło głów nie o do my jed no ro dzin ne). W 1957 r. Ra da
Pań stwa przy ję ła uchwa łę w spra wie utra ty oby wa tel stwa pol skie go przez oso by wy jeż -
dża ją ce do jed ne go z państw nie miec kich. W tym cza sie tak że sy tu acja w szkol nic twie
nie wy glą da ła za do wa la ją co. W 1960 r. funk cjo no wa ło tyl ko 5 szkół z wy kła do wym ję -
zy kiem nie miec kim, a na ucza niem ob ję tych by ło je dy nie 132 dzie ci. 

Wśród War mia ków i Ma zu rów był to tak że okres for mu ło wa nia po stu la tów na ro do -
wych. Or ga ni zo wa no zjaz dy in te li gen cji miej sco we go po cho dze nia, któ re naj czę ściej
kry ty ko wa ły po li ty kę na ro do wo ścio wą pol skich władz. Na po cząt ku grud nia 1956 r. dzia -
ła cze war miń scy skie ro wa li do pol skich władz me mo riał, w któ rym do ma ga no się pra -
wo rząd no ści, rów no upraw nie nia i wol no ści. Na fa li wzro stu świa do mo ści 30 stycz -
nia 1957 r. po wo ła no War miń sko -Ma zur skie To wa rzy stwo Spo łecz no -Kul tu ral ne22. 

Po 1956 r. co raz czę ściej do strze ga no ten den cję wśród Łem ków do prze cho dze nia
z ob rząd ku grec ko ka to lic kie go na pra wo sław ny. Tłu ma czo no to chęcią usu nię cia za leż -
no ści od Ko ścio ła ka to lic kie go, a za tem unik nię cia jed nej z form po lo ni za cji. Na tym też
po lu za ist nia ły du że roz bież no ści na tle wy zna nio wym wśród Łem ków. Za tym po ja wi -
ły się pierw sze po stu la ty zwro tu cer kwi. Nie któ re z tych grup li czy ły na wet na po moc
pań stwa pol skie go w tym wzglę dzie, wią za ło się to bo wiem z osła bie niem Ko ścio ła ka -
to lic kiego (gru pa prof. Ma tej ko w Prze my ślu). Z ko lei in ni dzia ła cze uwa ża li, że Łem -
ko wie, od cho dząc od Wa ty ka nu, po zba wią się po mo cy ze stro ny Sto li cy Apo stol skiej,
je śli ta kie wspar cie kie dy kol wiek by ło by im po trzeb ne. W tym ce lu gru pa Łem ków
skupio na wo kół J. Gry sia ka oraz księ dza grec ko ka to lic kie go Pusz kar skie go pla no wa ła
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21 L. Olej nik, Po li ty ka na ro do wo ścio wa Pol ski w la tach 1944–1960, Łódź 2003, s. 133–134.
22 T. Bier kow ski, Spo łecz ny ruch kul tu ral no -oświa to wy na War mii i Ma zu rach w la tach 1945–1970,

Byd goszcz–Olsz tyn 1980, s. 207.
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do pro wa dzić do spo tka nia z kard. Ste fa nem Wy szyń skim (ks. Pusz kar ski był aresz to wa -
ny w 1953 r. za dzia łal ność an ty pań stwo wą).

Kon tak ty emi gra cji ukra iń skiej na Za cho dzie z Pol ską roz po czę ły się już w 1948 r.
W la tach 1948–1954 w Pol sce aresz to wa no 32 ukra iń skich emi sa riu szy z Za cho du. W roz -
po wszech nia nych pu bli ka cjach za chod nich pi sa li m.in. du chow ni pra wo sław ni po cho -
dze nia ukra iń skie go. W dniu 10 mar ca 1957 r. ks. Hry nyk i ks. Ry pec ki opu bli ko wa li
na ła mach „Ukra iń skie go Sa mo stij ni ka” me mo ran dum do kard. Wy szyń skie go. Do ma -
ga li się w nim zwro tu ma jąt ków Cer kwi pra wo sław nej zgod nie ze sta nem z 1944 r. 

Wzro stem po zy cji pra wo sła wia za nie po ko ił się Ko ściół ka to lic ki. Ksiądz L. Koss
(praw do po dob nie z Kra ko wa) w li ście do ku rii bi sku piej w Bia łym sto ku za le cał pol skie -
mu epi sko pa to wi wpro wa dze nie bar dziej „gięt kiej” po li ty ki wo bec wy znaw ców pra wo -
sła wia i utrzy ma nie Łem ków przy wie rze grec ko ka to lic kiej. Tak że wśród sa mych
gre ko ka to li ków zna la zła się grup ka prze ciw na se ce sji (ks. B. Hryn ka, ks. M. Ri pec ki oraz
S. Kru pa). Do szło wręcz do ofi cjal nych ak tów wro go ści ze stro ny lud no ści, któ ra od po -
wied nio „uro bio na” przez księ ży grec ko ka to lic kich zbun to wa ła się prze ciw ko ob ję ciu
ich po słu gą przez pra wo sław nych po pów (po wiaty gor lic ki i ja siel ski)23. 

Tak że w in nych czę ściach kra ju wy stą pi ły pro ble my z lud no ścią ukra iń ską. Po le ga ły
one w głów nej mie rze na po wro cie do ak tyw nej dzia łal no ści daw nych człon ków grup
na cjo na li stycz nych i tzw. pra wi cy wiej skiej do le gal nie dzia ła ją cych or ga ni za cji. Ta ka
sy tu acja wy stą pi ła np. w Ra dym nie. Oko ło 30 proc. ży ją cej tu lud no ści by ło po cho dze -
nia ukra iń skie go. Po 1956 r. wie lu do tąd wię zio nych dzia ła czy UPA zo sta ło zwol nio nych
(cha rak te ry stycz ne by ły np. wy po wie dzi by łe go człon ka UPA Grze go rza Wi ry, któ ry
twier dził, że „przyj dzie czas i bę dzie my drzeć pa sy z Po la ków”)24. Lo kal ny za rząd UTSK
w Ra dym nie zo stał opa no wa ny w du żej mie rze przez dzia ła czy UPA. Do ta kich osób na -
le żał m.in. na uczy ciel M. Bry liń ski, w okre sie woj ny mi li cjant ukra iń ski, któ ry do ko ny -
wał pa cy fi ka cji wio sek pol skich, a w miej sco wo ści Mły ny by ła to An na Sła bak, po woj nie
współ pra cow ni ca UPA. 

Do tych cza so wi dzia ła cze UTSK by li kry ty ko wa ni, za rzu ca no im brak ini cja ty wy,
co czę sto kroć skut ko wa ło zmia na mi w kie row nic twach miej sco wej sek cji To wa rzy stwa
(np. Zie lo nej Gó rze i Szcze ci nie). Przy kła do wo w lo kal nym od dzia le UTSK w Zie lo nej
Gó rze do szło do prób prze kształ ce nia To wa rzy stwa w qu asi -par tię po li tycz ną, a na wet
po wo ła nia swo jej ukra iń skiej par tii. We wrze śniu 1957 r. UTSK uchwa lił re zo lu cję
do władz pol skich z żą da niem wy da nia zgo dy na po wrót Łem ków i Ukra iń ców do ich
sta rych sie dzib. Po nad to sze fo stwo UTSK w Zie lo nej Gó rze pod ję ło sa mo dziel ną de cy -
zję o zwo ła niu nad zwy czaj ne go zjaz du or ga ni za cji, aby usto sun ko wać się na nim do
uchwał KC PZPR w spra wie po li ty ki wo bec mniej szo ści ukra iń skiej. W mar cu 1957 r.
na zjeź dzie UTSK przy ję to tak że re zo lu cję skie ro wa ną na stęp nie do Rzą do wej Ko mi sji
ds. Roz wo ju Ziem Za chod nich, w któ rej żą da no re ha bi li ta cji człon ków UPA i po wo łania
ko mi sji, któ ra opra co wa ła by plan po wro tu Ukra iń ców na ich daw ne te re ny za siedle nia25. 
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23 AIPN, 0296/159, t. 4, No tat ka służ bo wa dot. dzia łal no ści na cjo na li stów wśród mniej szo ści ukra -
iń skiej za miesz ka łej w Pol sce, b.d., k. 30–32.

24 Ibi dem, k. 21–22.
25 AIPN, 0297/43, t. 146, In for ma cja o dzia łal no ści po li tycz nej emi gra cyj nych ośrod ków ukra iń skich

i ak tu al nych prze ja wach wro giej dzia łal no ści ele men tów na cjo na li stycz nych w kra ju, War sza wa 1957 r.,
k. 20–25.
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W nie któ rych po wia tach wo je wództw kra kow skie go i rze szow skie go do szło do roz -
po wszech nia nia ulo tek na wo łu ją cych do wy stą pień prze ciw ko Po la kom oraz wy sy ła nia
li stów z po gróż ka mi na ad res in sty tu cji pań stwo wych.

Po przy jeź dzie do Pol ski w paź dzier ni ku 1957 r. Ole xa Hor ba cza26, emi sa riu sza spo -
łecz no ści ukra iń skiej w USA i Niem czech Za chod nich, wła dze w War sza wie za ło ży ły
spra wy o krypt. „Sa turn”, „Spół ka” i „Pa ją ki”. Bio rąc pod uwa gę za gro że nie spo wo do -
wa ne ewen tu al ny mi kon tak ta mi Hor ba cza, wy ty po wa no kil ka na ście osób w ca łej Pol sce,
któ re mo gły spot kać się z emi sa riu szem. Był wśród nich Igor Chy lak i Ja ro sław Hryc ko -
wian z Kra ko wa, Mi ro sław Tru chan ze Szcze ci na, Lu bo mir Je dy nak z Wro cła wia, Ro -
man Szpor luk z Lu bi na, Mi ko łaj Sa wic ki z War sza wy. Po byt Hor ba cza w Pol sce zwią za ny
był z ak cją zbie ra nia ad re sów osób pra gną cych utrzy my wać kon tak ty z za chod ni mi or -
ga ni za cja mi ukra iń ski mi. 

Bez po śred nio po 1956 r. do Pol ski nad sy ła no pi sma i biu le ty ny dru ko wa ne na Za cho -
dzie („Ukra ins ka ja Dum ka” – or gan sto wa rzy sze nia ZUB z Lon dy nu, oraz „Szlak Pe re -
mo hy Sa mo stij nik”). Wśród dzia ła czy ukra iń skich roz po wszech nia no wów czas
in for ma cję, że pój ście na współ pra cę z or ga na mi PRL jest zgub ne dla ru chu ukra iń skie -
go. Za le ca no wręcz dzia łal ność na mo dłę so wiec ką, zej ście do głę bo kiej kon spi ra cji i roz -
wi ja nie pra cy każ dej z grup z osob na, bez po dej mo wa nia bliż szych kon tak tów po mię dzy
ni mi. Po nad to za wska za ne uzna no wy ko rzy sta nie agen tu ry z te ry to rium ZSRR w ce lu
roz pra co wa nia pol skich śro do wisk.

In ną for mą dzia łal no ści mniej szo ści ukra iń skiej by ło zbie ra nie fun du szy w ce lu wy -
to cze nia pań stwu pol skie mu pro ce su o od szko do wa nie za mie nie utra co ne w cza sie prze -
pro wa dza nia ak cji „Wi sła”. Or ga ni za cją tej spra wy za jął się czło nek UTSK ze Zło to ryi
Jan Ka czyń ski (pla no wa no wy na jąć jed ne go z po znań skich ad wo ka tów – Koh na). 

Łem ko wie już pod ko niec 1956 r. na pierw szym zjeź dzie Ukra iń skie go To wa rzy stwa
Spo łecz no -Kul tu ral ne go w War sza wie pod nie śli kwe stię od mien no ści Łem ków od Ukra -
iń ców. Pod na ci skiem Łem ków do ga ze ty UTSK „Na sze Sło wo” do da no jed no stro ni co -
wy do da tek w ję zy ku łem kow skim. Od no to wa no też sy gna ły świad czą ce o związ kach
Łem ków z ich emi gra cją w USA i Ka na dzie (w Pol sce roz po wszech nia no na wet łem -
kow skie pi smo z Ame ry ki Pół noc nej – „Za kar pac ka Ruś”). Łem ko -So juz po wo łał
w 1957 r. swo ją fi lię w Mo na chium, dzia ła ją cą pod na zwą Ko mi tet Wy zwo le nia Łem -
kowsz czy zny. 

Na po cząt ku wrze śnia 1957 r. utwo rzo no w No wym Jor ku or ga ni za cję po mo co wą dla
Łem ków – Lem ko Re lief, dys po nu ją cą rze ko mo kwo tą 1 000 000 do la rów. Jak już wspo -
mnia no, w Pol sce był szef tej or ga ni za cji Piotr Har dy, któ ry ne go cjo wał w war szaw skim
MSZ spra wę po mo cy ma te rial nej dla pol skich Łem ków27. Przed przy jaz dem Har de go
do Pol ski w USA prze by wał ks. Po lań ski z Opolsz czy zny, gdzie roz ma wiał na te mat wy -
ty po wa nia osób od po wie dzial nych za roz dział środ ków po mo co wych w Pol sce. Wśród
20 osób wy bra nych do dystrybucji dóbr zna leź li się m.in. Szost Ba zy li z Wro cła wia
i prof. Ro man Mak sy mo wicz z Gor lic. 
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26 Moż li wa tak że pi sow nia Olex Hor batsch. Wy kła dow ca ję zy ków sło wiań skich na uni wer sy te cie
w Mar bur gu. 

27 AIPN Kr, 08/31, t. 2, No tat ka służ bo wa, 16 VII 1957 r., k. 145–147.
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Po wy jeź dzie Har de go z Pol ski wśród człon ków UTSK za ry so wa ły się ten den cje
do se ce sji dzia ła czy łem kow skich z sze re gów tej or ga ni za cji. Naj sil niej by ły one wi docz -
ne w za rzą dach To wa rzy stwa we Wro cła wiu, Zie lo nej Gó rze i Kra ko wie, gdzie wśród
tam tej szych dzia ła czy by ło naj wię cej osób wy wo dzą cych się z in te li gen cji łem kow skiej.
W lu tym 1958 r. na Dol nym Ślą sku do szło na wet na zjeź dzie w Gło go wie do pró by po -
wo ła nia do ży cia Za rzą du Kra jo we go Ko mi te tu Łem kow skie go, ale zo stał on za ka za ny
przez lo kal ne wła dze, co unie moż li wi ło po wsta nie or ga ni za cji.

Po 1956 r. do szło do ak ty wi za cji mło dzie ży aka de mic kiej na ro do wo ści ukra iń skiej.
Stu den ci pla no wa li prze pro wa dze nie zjaz du w Szcze ci nie, na któ ry za pro szo no 40 de le -
ga tów. Nie uzy skaw szy zgo dy na je go zwo ła nie, zor ga ni zo wa no spo tka nie dzia ła czy
UTSK. Pod kre ślo no na nim zna cze nie pod trzy my wa nia kon tak tów z Ka na dą i RFN (dzia -
ła ją cym w Mo na chium Wy dzia łem Stu diów Ukra iń skich na tam tej szym uni wer sy te cie). 

Wła dze in te re so wa ły się tak że Je rzym Haw ry lu kiem (w 1950 r. w Na my sło wie zmie -
nił na zwi sko z Gaw ry luk na Haw ry luk), któ ry był prze wod ni czą cym wro cław skiej sek -
cji UTSK. Ra zem z żo ną utrzy my wa li kon takt z emi gra cją ukra iń ską w RFN oraz
udzie la li po mo cy człon kom UPA, któ rzy po 1956 r. od zy ska li wol ność2 8. Po nad to za roz -
po wszech nia nie „bur żu azyj nych po glą dów” i wy po wie dzi wro gich pań stwu pol skie mu
za mie rza no wy to czyć po stę po wa nie są do we in ne mu dzia ła czo wi UTSK Ja no wi Dah ta -
ren ce z Wro cła wia. Wszczę to też do cho dze nie prze ciw ko Pio tro wi Tym ko wo wi, któ ry
wszedł w po sia da nie wy daw nictw z bi blio te ki Uni wer sy te tu Wro cław skie go i je roz po -
wszech niał (10 przy ka zań OUN -u, Mo dli twa ukra iń skie go na cjo na li sty). 

Na le ży nad mie nić, że po 1956 r. wszczę to do cho dze nie prze ciw ko oso bom po dej rza -
nym o do ko na nie lu do bój stwa w okre sie II woj ny świa to wej. W 1961 r. aresz to wa no
Włodzi mie rza Kucz mę, któ ry słu żył w po li cji ukra iń skiej w okrę gu Pod hań ce. W 1964 r.
na to miast zatrzymano we Wro cła wiu Mi cha ła Chy że go vel Hu ber ta Spe eta za to, że
w okre sie oku pa cji pra co wał w po li cji nie miec kiej w Ło dzi i brał udział w zbrod niach
prze ciw ko lud no ści pol skiej. 

Ze stro ny spo łecz no ści pol skiej wpły wa ły do no sy pod ad re sem osób po cho dze nia
ukra iń skie go. Na przy kład Wik to ra Po lesz czu ka (pra co wał w pro ku ra tu rze) oskar ża no
o to, że po ma lo wał swój dom na żół to oraz umie ścił na fa sa dzie trój ząb. 

Aby prze ciw dzia łać na pły wo wi nie le gal nych dru ków, szcze gól ną uwa gę po ło żo no
w SB na kon tro lę przy jaz dów z Za cho du do Pol ski. We dług MSW po 1959 r. tra fi ło
do PRL oko ło 70 agen tów wy po sa żo nych w ra dio sta cje, z któ rych 36 rze ko mo prze do -
sta ło się z Pol ski do ZSRR. Jed ną z cie kaw szych spraw zwią za nych z Ukra iń ca mi by ło
za gad nie nie nie le gal ne go wy jaz du z Pol ski człon ka UPA Kup nia ka ps. „Kłej” do Ka na -
dy, o któ re go wy da nie z Pol ski ubie ga ły się wła dze so wiec kie.

Pod ko niec lat pięć dzie sią tych do szło w Pol sce do nie kon tro lo wa ne go kol por ta żu ma -
te ria łów pro pa gan do wych oraz środ ków po mo co wych z Za cho du dla Ukra iń ców w Pol -
sce. Or ga ni za cja Obro ny Łem kowsz czy zny Za chod niej Ukra iny gło si ła tym cza so wość
związ ków Ziem Za chod nich z Pol ską. Or ga ni za cja ta na wo ły wa ła tak że do po wro tu Łem -
ków do swo ich pra sta rych sie dzib w wo je wódz twie rze szow skim29. Za chod nie or ga ni -
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28 AIPN, 0296/159, t. 9, Na cjo na lizm ukra iń ski, b.d., k. 99.
29 W prze wa ża ją cej mie rze wra ca li przed sta wi cie le łem kow skiej in te li gen cji. Po zba wie ni go spo -

darstw rol ni cy mie li ogra ni czo ne moż li wo ści po wro tu. In te li gen cja osie dla ła się głów nie w Kry ni cy.
Z Zie lo nej Gó ry do Kry ni cy wró ci ła np. Me la nia Pyrcz, Zo fia Ste fań ska oraz An to ni Hna ty szak. 
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za cje po mo co we Ukra iń ców prze sy ła ły tak że książ ki do bi blio tek, wśród któ rych znaj -
do wa ły się też dru ki za bro nio ne do kol por ta żu w Pol sce. Na cjo na li ści ukra iń scy przy ję li 
po sta wę wy cze ku ją cą i nie ujaw nia li swo jej dzia łal no ści w oba wie przed aresz to wa nia -
mi swo ich zwo len ni ków. Jed nak o ich go to wo ści do dzia ła nia świad czy ły re ak cje śro do -
wisk ukra iń skich po aresz to wa niu dwóch by łych człon ków UPA Ja na Szpon ta ka
i Alek san dra Du be ra. W cza sie trwa nia ich pro ce su są do we go ze bra no pie nią dze na po -
moc ro dzi nie pierw sze go z aresz to wa nych. 

Zde cy do wa nie mniej szą ak tyw ność wy ka zy wa li na cjo na li ści li tew scy i bia ło ru scy.
Po 1956 r. naj ak tyw niej szy mi li tew skimi na ro dow ca mi by li Cze sław Bań kow ski i Le on
Szwed. W spra wie dzia łal no ści Bań kow skie go roz po czę to rozpracowanie pod krypt.
„Zaścia nek”, na to miast w spra wie Szwe da – pod krypt. „Faust”. Bań kow ski, jak się oka -
za ło, był lo jal ny w sto sun ku do władz pol skich i w związ ku z tym wie lo krot nie od zna -
cza ny. Je dy nym prze ja wem „wro giej” dzia łal no ści Bań kow skie go by ła przy jaźń
z Wi tol dem Kor na tow skim (z Za chod nich Nie miec), od któ re go otrzy my wał po moc fi -
nan so wą i cza so pi sma w ję zy ku li tew skim. Z ko lei Le on Szwed kon tak to wał się z ame -
ry kań skim so cja li stą Do wel lem, któ re go po znał pod czas po by tu na sty pen dium w USA30.

Szkol nic two mniej szo ści li tew skiej po 1956 r. roz wi ja ło się dość in ten syw nie. Bez -
po śred nio po „od wil ży paź dzier ni ko wej” dzia ła ło li tew skie li ceum w Su wał kach oraz
6 szkół pod sta wo wych dla 241 uczniów. Do 1967 r. licz ba szkół pod sta wo wych wzro sła
do 9, a uczniów do ok. 600. Na po cząt ku lat sie dem dzie sią tych od no to wa no sta gna cję
w dzie dzi nie szkol nic twa li tew skie go31.

Po 1956 r. ob ser wa cją ob ję to An nę Szu ksztę (za miesz ka łą po re pa tria cji w Gdań sku),
któ ra przed woj ną rze ko mo by ła funk cjo na riusz ką taj nej po li cji li tew skiej. Po 1946 r. już
na te ry to rium Pol ski na wią za ła kon tak ty z emi gra cją li tew ską na Za cho dzie. W 1957 r.
bez sku tecz nie starano się ją na kło nić do współ pra cy z SB. Pró ba wer bun ku jej sy na też
za koń czy ła się nie po wo dze niem. In ną oso bą za miesz ka łą w Gdań sku, po zo sta ją cą w za -
in te re so wa niu pol skich służb bez pie czeń stwa, był Wła dy sław Ja siń ski. We dług usta leń
SB peł nił on kie row ni czą funk cję w taj nej, przed wo jen nej po li cji li tew skiej. Ja siń ski był
po dej rze wa ny o utrzy my wa nie kon tak tów z Bru no nem Jo han so nem z Chi ca go, któ ry zda -
niem pol skie go wy wia du po wią za ny był z ko lei z ame ry kań ski mi ośrod ka mi wy wia dow -
czy mi w Niem czech.

Na le ży nad mie nić, że więk szość osób po cho dze nia li tew skie go po dej rze wa na o dzia -
łal ność na ro do wą za miesz ki wa ła w Gdań sku lub in nych mia stach pol skie go Wy brze ża.
Wy wiad PRL oba wiał się kon tak tów mię dzy li tew ską mniej szo ścią w Pol sce a dzia ła ją -
cy mi na Za cho dzie or ga ni za cja mi na ro dow ców li tew skich, np. Głów nym Ko mi te tem Wy -
zwo le nia Li twy (WLIK). Or ga ni za cja ta funk cjo no wa ła na te ry to rium Za chod nich
Nie miec i by ła fo rum współ pra cy li de rów przed wo jen nych par tii li tew skich. Po 1956 r.
sie dzi ba Komitetu prze nie sio na zo sta ła do No we go Jor ku. W ra mach WLIK dzia ła ła
struk tu ra szko lą ca oso by pod ką tem woj sko wym z za da niem ewen tu al ne go prze rzu ce nia
ich do Eu ro py Środ ko wej. Wśród osób utrzy mu ją cych ko re spon den cję z człon ka mi
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Dzięki ko nek sjom ro dzin nym uda ło im się na no wo roz po cząć ży cie na „oj co wiź nie”. Zob. AIPN Kr,
08/23, Spra wa za gad nie nio wa do ty czą ca na cjo na li zmu ukra iń sko -łem kow skie go w po wie cie no wo -
sądeckim, k. 20–23.

30 AIPN, 0296/184, t. 12, Mel du nek do ty czą cy na cjo na li zmu li tew skie go i bia ło ru skie go, b.d., k. 16–22.
31 H. Cha łup czak, T. Bro wa rek, op. cit., s. 210–211.
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WLIK wy mie nia no w ma te ria łach Elż bie tę Mac kie wicz, Wła dy sła wa Ja siń skie go oraz
He le nę Racz kie wi cze ne. Oprócz WLIK w Lon dy nie ist niał Li tew ski Zwią zek Opo ru oraz
Ko le gium Li tew skich Dy plo ma tów (sprzed 1939 r.). Zwią zek Re zy sten tów Ma łej
Litwy – dzia ła ją cy w ra mach Związ ku Nie pod le gło ści Li twy – po sta wił so bie za cel znaj -
do wa nie ka na łów in for ma cyj nych mię dzy Za cho dem a Li twą so wiec ką z wy ko rzy sta -
niem ja ko po śred ni ków mniej szo ści li tew skiej w Pol sce. W 1957 r. do Pol ski przy je chał
na to miast szef BALF ks. Jó zef Kon czus. Prze by wał on w PRL w ce lu ze bra nia kon tak -
tów do re pre zen tan tów mniej szo ści li tew skiej, aby w przy szło ści móc udzie lać im po -
mo cy ma te rial nej. 

Lud ność sło wac ka za miesz ku ją ca pol ską część Spi szu i Ora wy tak że po 1956 r. we -
szła w okres swo iste go od ro dze nia na ro do we go. Po ja wi ły się wów czas po stu la ty na ro -
do we, np. pod nie sie nie zna cze nia ję zy ka sło wac kie go. Na wet po ty lu la tach od
za koń cze nia woj ny ist nia ło prze ko na nie, że mo że na stą pić wy mia na Za ol zia, któ re otrzy -
ma ła by Pol ska w za mian za Spisz i Ora wę. Sło wac cy li de rzy w Pol sce pro si li wła dze
pań stwo we o roz to cze nie opie ki nad mniej szo ścią sło wac ką. In ter we nio wa li oni tak że
u władz ko ściel nych, po nie waż nie zga dza li się z ob ję ciem Spi szu i Ora wy ju rys dyk cją
pol skich władz ko ściel nych32. W 1963 r. miesz kań cy pa ra fii Krem pa chy zwró ci li się ze
skar gą do władz pań stwo wych, że pol scy księ ża krzyw dzą lud ność sło wac ką, zmu sza jąc
ją do wy ko rzy sty wa nia pol skich śpiew ni ków w ko ścio łach i za ka zu jąc śpie wu pie śni
kościel nych po sło wac ku. Po 1956 r. ak cje pi sa nia pe ty cji na dal pod trzy my wa no wśród
Sło wa ków. W 1957 r. po wsta ło To wa rzy stwo Kul tu ral ne Cze chów i Sło wa ków w Pol -
sce. Od 1956 r. do 1968 r. Sło wa cy to czy li usta wicz ne wy sił ki o moż li wość pie lę gno wa -
nia ję zy ka sło wac kie go pod czas uro czy sto ści ko ściel nych. Od po ło wy lat pięć dzie sią tych
od no to wa no zmniej sza nie się licz by szkół ze sło wac kim ję zy kiem na ucza nia, pod czas
gdy ro sła licz ba placówek, w któ rych na ucza no ję zy ka sło wac kie go ja ko przed mio tu nad -
obo wiąz ko we go. Jed nak że licz ba uczniów uczą cych się te go ję zy ka nie ustan nie ma la ła,
a w Ja błon ce pod ko niec lat sześć dzie sią tych prze sta ło na wet funk cjo no wać sło wac kie
li ceum33. 

W dniu 22 lip ca 1957 r. do szło do za tar gu Sło wa ków z No wej Bia łej (Spisz) z pol -
skim księ dzem pod czas od pu stu w pa ra fii. Obec ni tam pol scy du chow ni wy stą pi li z kry -
ty ką Sło wa ków, któ rzy śpie wa li pie śni re li gij ne w swo im oj czy stym ję zy ku. W kil ka
mie się cy po tem dzia ła ją cy w Chi ca go Ame ry kań ski Ko mi tet Wy zwo le nia Spi szu i Ora -
wy (Ame ri can Com mit tee for Li be ra tion of Spis and Ora va) skie ro wał re zo lu cję i li sty
za wie ra ją ce pro test prze ciw ko po stę po wa niu pol skich władz. Pi sma skie ro wa no do I se -
kre ta rza PZPR Wła dy sła wa Go muł ki, kard. Ste fa na Wy szyń skie go i pa pie ża Piu sa XII.
Wszyst kie trzy do ku men ty sta no wią do sko na ły przy czy nek do dzie jów Sło wa ków w Pol -
sce. List do Go muł ki ob ra zu je pol sko -sło wac kie roz bież no ści w oce nie dzia łal no ści od -
dzia łów Jó ze fa Ku ra sia „Ognia” na Pod ha lu, któ ry we dług Sło wa ków był zwy kłym
wa taż ką. Po nad to list jest do wo dem na to, że ist nia ły ści słe kon tak ty po mię dzy ży ją cy mi
na te re nie Pol ski gru pa mi mniej szo ści na ro do wych a dzia ła ją cy mi na emi gra cji bro nią -
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32 Pierw szy ta ki list na pi sał w grud niu 1945 r. bi skup spi ski Ján Vo jaššek do kar d. Au gu sta Hlon da,
pro sząc o po zo sta wie nie czę ści tych dwóch re gio nów pod wła dzą die ce zji spi skiej i moż li wo ść od pra -
wia nia mszy św. w ję zy ku sło wac kim. Zob. sze rzej J. Cią gwa, Sło wac ka mniej szość na ro do wa w Pol sce
w la tach 1920–1996 [w:] Mniej szo ści na ro do we w Pol sce, s. 200. 

33 Ibidem, s. 199.
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cy mi ich ko mi te ta mi (w re zo lu cji Ame ry kań skie go Ko mi te tu by ła mo wa o wspo mnia -
nym od pu ście w No wej Bia łej). W li ście do Go muł ki Ko mi tet in for mo wał, że o kon flik -
cie ist nie ją cym na ru bie żach pań stwa pol skie go za wia do mi ONZ i świa to wą pra sę.
Po nad to Sło wa cy in for mo wa li I se kre ta rza PZPR, iż zwró ci li się tak że z proś bą do kard.
Wy szyń skie go o mia no wa nie „na spor ne te re ny pół noc ne go Spi szu i gór nej Ora wy” ta -
kich du chow nych, któ rzy by li by w sta nie dzia łać w du chu po jed na nia obu sło wiań skich
na ro dów. 

Ka ta li za to rem w pro ce sie for mu ło wa nia się po stu la tów Sło wa ków na Spi szu i Ora -
wie oka zał się Ame ry kań ski Ko mi tet Wy zwo le nia Spi szu i Ora wy. Ko mi tet ten we wrześ -
niu 1957 r. sfor mu ło wał kil ka pism do pa pie ża Piu sa XII, Wła dy sła wa Go muł ki, kard.
Ste fa na Wy szyń skie go, ad mi ni stra to ra pa ra fii rzym sko ka to lic kiej w Tryb szach ks. Paw -
ła Ko niar czy ka i przed sta wi cie li lo kal nej in te li gen cji sło wac kiej. We wspo mnia nych pi -
smach sło wac cy au to rzy (o współ au tor stwo tych pism po dej rze wa no Wa len te go
Bi zu ba – Sło wa ka po cho dzą ce go z Trybsz, na sta łe miesz ka ją ce go w USA) do ma ga li się
po sza no wa nia praw na ro du sło wac kie go. Od wo ły wa li się do przed wo jen nych usta leń re -
gu lu ją cych ich pra wa ja ko mniej szo ści na ro do wej i na wo ły wa li do pod ję cia od po wied -
nich kro ków, dzię ki któ rym uda ło by się uło żyć co dzien ne ży cie. Au to rzy li stu pi sa li da lej:
„Wspo mnia ne kro ki są ko niecz ne z te go wzglę du, że na wspo mnia nym te ry to rium znów
mo gą się po wtó rzyć tra gicz ne la ta 1945–1947, kie dy to ban dyc kie od dzia ły «Ognia» po -
pie ra ne przez po wia to we i miej sco we czyn ni ki cy wil ne oraz miej sco we du cho wień stwo
prze śla do wa ły, okra da ły i mor do wa ły na szych bra ci Sło wa ków i sio stry Sło wacz ki”34.

W li ście do kar dy na ła Wy szyń skie go sło wac ki ko mi tet z Chi ca go zwra cał uwa gę
na po sta wę pol skich księ ży, w szcze gól no ści na ks. Ko niar czy ka z Trybsz: „Wy mie nio -
ny ksiądz am bo nę w ko ście le wy ko rzy stu je nie do sze rze nia mi ło ści i bra ter skie go współ -
ży cia […]. Wspo mnia ną am bo nę wy ko rzy stu je wszak na sze rze nie nie na wi ści […],
aro ganc ki mi sło wa mi ob ra ża na szych bra ci […]. Zu peł nie za ka zał śpie wać pie śni ko -
ściel nych po sło wac ku, cho ciaż wia do mo, że we wspo mnia nej wsi Trybsz jest 99 proc.
Sło wa ków. Po dob ne prak ty ki są sto so wa ne i ko ściel ne pie śni sło wac kie są za bro nio ne
przez du chow nych [pol skich – przyp. T.K.] w in nych wsiach płn. Spi szu i Ora wy”35.
W li ście do I se kre ta rza KC PZPR W. Go muł ki re pre zen tan ci Sło wa ków ame ry kań skich
za gro zi li, że je śli sy tu acja na ro du sło wac kie go w Pol sce nie ulegnie poprawie, po in for -
mu ją świa to we ga ze ty i Or ga ni za cję Na ro dów Zjed no czo nych o wy na tu rze niach de mo -
kra cji w Pol sce. W pi śmie tym Ko mi tet okre ślał te re ny Spi szu i Ora wy przy łą czo ne
do Pol ski ja ko ob szar tym cza so wo bę dą cy pod ad mi ni stra cją PRL.

W li sto pa dzie 1956 r. prze wod ni czą cy To wa rzy stwa Spo łecz no -Kul tu ral ne go Cze -
chów i Sło wa ków w Ja błon ce Aloj zy Szper lak okre ślił pol skich dzia ła czy na ro do wych
(Kopff, Ha nia czyk) mia nem na cjo na li stów i do ma gał się ich wy sie dle nia z Ora wy. Wła -
dze pol skie by ły za nie po ko jo ne fak tem, że Sło wa cy pla no wa li za kła da nie wła snych do -
mów wy po czyn ko wych, za kła dów opie ki le kar skiej i firm ga stro no micz nych dla
Sło wa ków. W mar cu 1957 r. na zjeź dzie w Kra ko wie dzia ła cze To wa rzy stwa po stu lo wa li 
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34 AIPN Kr, 08/32, t. 2, Spra wa za gad nie nio wa dot. na cjo na li zmu sło wac kie go na te re nie po wia tu
no wo tar skie go. Ame ri can Com mit tee for Li be ra tion of Spis and Ora va, Chi ca go, Il li no is. List do Wła -
dy sła wa Go muł ki, b.d., k. 295.

35 Ibi dem, Ame ri can Com mit tee for Li be ra tion of Spis and Ora va, Chi ca go, Il li no is. Váša Svia tost
Sväti Otec Pa pež Pius XII, b.d., k. 292.
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wpro wa dze nie na pi sów na skle pach i pie czą tek firm w ję zy ku sło wac kim36. Do nie ocze -
ki wa ne go wy da rze nia do szło 20 mar ca 1957 r. w No wej Bia łej. Sło wac cy dzia ła cze na -
ro do wi Jó zef Bry ja, Ja kub Dluhý i Fran tišek Bednárčik za żą da li od kie row nicz ki szko ły
nr 2 w No wej Bia łej Lu dwi ki Pa pież, aby zor ga ni zo wa ła ze bra nie miej sco wej lud no ści
w spra wie za wie sze nia w sa lach szkol nych go dła pań stwo we go Cze cho sło wa cji. Bio rąc
pod uwa gę po ja wia ją ce się po stu la ty Sło wa ków (szcze gól nie po zjeź dzie Cze chów i Sło -
wa ków w Kra ko wie w mar cu 1957 r.), or ga ni za cja par tyj na PZPR w No wej Bia łej zwró -
ci ła się do władz bez pie czeń stwa w No wym Tar gu z proś bą o ochro nę Po la ków
przed ewen tu al ną na pa ścią37.

W kwiet niu 1958 r. do szło na Ora wie do otwar te go kon flik tu po mię dzy spo łecz no -
ścią sło wac ką re pre zen to wa ną przez na uczy cie li uczą cych w li ceum ogól no kształ cą cym
w Ja błon ce (ze sło wac kim ję zy kiem na ucza nia) a du cho wień stwem pol skim ze Spi szu
i Ora wy. Na uczy cie le z li ceum w Ja błon ce, po cho dzą cy z Cze cho sło wa cji, wy sto so wa li 
list do KC PZPR w War sza wie za wie ra ją cy sprze ciw wo bec pod wa ża nia ich au to ry te tu
u mło dzie ży. Skar ży li się, że du cho wień stwo lży ło sło wac kich uczniów i ob ra ża ło ich
po czu cie toż sa mo ści na ro do wej. Pe da go dzy uzna li, że wy po wie dzi ks. Sta ni sła wa Sta -
nasz ka, uczą ce go re li gii w li ceum, mia ły pod tekst po li tycz ny i nie jed no krot nie zmie rza -
ły do zdys kre dy to wa nia na uczy cie li po cho dzą cych z Cze cho sło wa cji. Za rzu cał im
spo ufa la nie się z mło dzie żą i kre owa nie nie wła ści wych wzor ców. Z ko lei ks. Ju lian Ły -
sek za bra niał śpie wa nia sło wac kich pie śni ko ściel nych pod czas na bo żeństw. W efek cie
sło wac cy na uczy cie le wy bie ra li się z mło dzie żą do ko ścio ła po skoń czo nych na bo żeń -
stwach w ję zy ku pol skim, aby sło wac kie dzie ci mo gły śpie wać w ję zy ku oj czy stym. 

Do kon flik tu mię dzy sło wac ką mło dzie żą a ks. Sta nasz kiem do szło tak że w li sto pa -
dzie 1957 r. Ucznio wie star szych klas li ceum za rzu ci li księ dzu, że nie wła ści wie trak tu je
mło dzież, wy śmie wa jąc się ze sło wac kich tra dy cji na ro do wych i pań stwo wych. W du -
chu po jed na nia in ter we nio wał dy rek tor te go li ceum Ste fan Wa cła wiak (czło nek PZPR).
W dniu 16 czerw ca 1957 r. zor ga ni zo wa no po sie dze nie To wa rzy stwa Spo łecz no -Kul tu -
ral ne go Cze chów i Sło wa ków w Łap szach Niż nych. By ła na nim obec na przed sta wi ciel -
ka Za rzą du Głów ne go To wa rzy stwa Kaś kie wicz, któ ra wpły wa ła na ze bra nych i ko ła
gro madz kie To wa rzy stwa, aby uży wa ły ję zy ka sło wac kie go (miał się też po ja wić po stu -
lat ka ra nia za mó wie nie po pol sku w „sło wac kich szko łach”). W stycz niu 1957 r. na Ora -
wę przy je cha ła mie sza na ko mi sja skła da ją ca się z przed sta wi cie li To wa rzy stwa
i urzęd ni ków z War sza wy. Przy by cie człon ków ko mi sji wy wo ła ło wśród lud no ści sło -
wac kiej po gło skę o spo dzie wa nej ko rek cie gra ni cy pol sko -cze cho sło wac kiej. Przy go to -
wy wa no się do te go, że Ka cwin i Nie dzi ca bę dą przy łą czo ne do Cze cho sło wa cji.
Sło wac cy na uczy cie le pod czas spo tka nia z prze wod ni czą cy mi TS -KCziS uża la li się
nad tym, że pol scy na uczy cie le (Lu dwi ka Pa pież, Pi tek, Se we ra, Pa le nik) szko dzi li sło -
wac kiej mło dzie ży. Żą da no od lo kal nych re pre zen tan tów To wa rzy stwa, aby pe da go gów
ta kich usu wać. Kry ty ko wa no na uczy ciel kę z li ceum w Ja błon ce L. Pa pież, któ ra ga ni ła
dzie ci za pi sa nie po da ń o przy ję cie do „li ceum sło wac kie go”, twier dząc, że jest je dy nie
li ceum ze sło wac kim ję zy kiem na ucza nia. Z ko lei kie row nik szko ły w Ka cwi nie Andrzej
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36 Ibi dem, t. 1, Spra wa za gad nie nio wa do ty czą ca na cjo na li zmu sło wac kie go na te re nie powia tu nowo -
tar skie go. Sy tu acja na Spi szu i Ora wie, b.d., k. 45.

37 Ibi dem, Pi smo do Ko men dy Po wia to wej MO w No wym Tar gu, 21 III 1957 r., k. 32.
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Mi le niak zre zy gno wał z przy ję cia sło wac kich ksią żek do szkol nej bi blio te ki i ode słał je
do Wy dzia łu Oświa ty w Kra ko wie. Nie ze zwa lał tak że na or ga ni zo wa nie przed sta wień
w ję zy ku sło wac kim dla dzie ci. Pod czas re la cjo no wa nia sy tu acji w szko le w Łap szach
Niż nych na uczy ciel ka Heb da przed sta wi ła spra woz da nie po pol sku. Zo sta ła upo mnia na
przez Kaś kie wicz, aby mó wi ła po sło wac ku. Heb da twier dzi ła, że w trak cie lek cji po słu -
gu je się ję zy kiem sło wac kim i zna go na ty le, na ile jest to ko niecz ne, aby uczyć w szko -
le. Jej wy po wiedź spo tka ła się z kry ty ką de le ga tów TS -KCziS, któ rzy przy oka zji za py ta li,
kto przy go to wał ha sło za wie szo ne w jed nej z klas (w ha śle na pi sa nym w ję zy ku sło wac -
kim by ły czte ry błę dy). 

Prze wod ni czą cy TS -KCziS z No wej Bia łej An drzej Bed nar czyk (On drej Bednárčik)
skry ty ko wał po nad to na uczy ciel kę L. Pa pież za usu nię cie sło wac kich sym bo li z sal szkol -
nych. Uzna no to za sa mo wo lę na uczy ciel ki (nie chcia ła się spo tkać z ko mi te tem ro dzi -
ciel skim), na któ rą nie po zwo li ły by z pew no ścią wła dze w Kra ko wie i No wym Tar gu.

W me dia cję po mię dzy Sło wa ka mi i Po la ka mi był za an ga żo wa ny kard. Wy szyń ski.
Po kon flik cie z ks. Sta nasz kiem do Kra ko wa wy bra ła się de le ga cja skła da ją ca się z Aloj -
ze go Szper la ka i Eu ge niu sza Kot ta. Pro si li oni kard. Wy szyń skie go o od wo ła nie nie któ -
rych pol skich księży i za stą pie nie ich przez du chow nych sło wac kich. Wy szyń ski miał
wte dy za py tać de le ga tów, czy ro zu mie ją to, co do nich mó wi. Po uzy ska niu po twier dza -
ją cej od po wie dzi wy ja śnił, że in nych księ ży niż pol skich nie mo że wy słać na Ora wę, po -
nie waż tyl ko pol scy księ ża są je go pod wład ny mi3 8.

Wni kli wie ba da no przy pad ki dzia ła czy mniej szo ści nie miec kiej. Przy kła do wo
w pierw szych mie sią cach 1958 r. je den z są dów w Gdań sku roz pa try wał spra wę miesz -
kań ca te go mia sta Fe lik sa Hil la ra. Hil lar kon tak to wał się z in te li gen cją pol ską na Po mo -
rzu, pró bu jąc zy skać jej po par cie dla idei ode rwa nia Po mo rza od Pol ski39. Miał on także
wrę czyć kanc le rzo wi Nie miec Kon ra do wi Ade nau ero wi w lu tym 1957 r. me mo riał z proś -
bą o pod ję cie sta rań o ode rwa nie Ziem Za chod nich od Pol ski. Wśród Ka szu bów pró bo -
wał on ponadto zna leźć zwo len ni ków po wsta nia „pań stwa po mor skie go”40. Łącz nie
na te re nie wo je wódz twa gdań skie go ży ło w dru giej po ło wie lat pięć dzie sią tych ok. 50 000
osób po cho dze nia nie miec kie go (naj wię cej w Gdań sku – 26 000 oraz w Sztu mie – 9900).
W ra mach ak cji łą cze nia ro dzin po 1956 r. wy je cha ło ok. 15 000 osób. 

Dla władz pol skich na wet ak cje dobroczynne or ga ni za cji nie miec kich mia ły cha rak -
ter po dej rza ny. W pierw szym kwar ta le 1959 r. na te ren wo je wódz twa gdań skie go na pły -
nę ło 300 pa czek z Nie miec Za chod nich. Wi zy ty człon ków tych or ga ni za cji w Pol sce
koń czy ły się pu bli ka cja mi w Niem czech na te mat PRL, któ re wie lo krot nie mia ły nie wie le
wspól ne go z praw dą. Na przy kład je sie nią 1956 r. prze by wał w Pol sce dr Lenz – dzia -
łacz za chod nio nie miec kie go Bund der Dan zi ger, oraz Hans Georg Sche ege – ko re spon dent
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38 Ibi dem, No tat ka in for ma cyj na z roz mo wy z ks. Sta nasz kiem i ks. Ły skiem, b.d., k. 143.
39 Zob. AIPN, 0296/164, t. 1, Mniej szość nie miec ka i au to chto nicz na na te re nie wo je wódz twa gdań -

skie go, b.d., k. 120–126 – tu in for ma cja o wszczę ciu dzia łań ope ra cyj nych krypt. „Fe de ra cja”.
40 Z ideą po wo ła nia pań stwa ka szub skie go wią za no część przed wo jen nych elit pol skich, jak Alek -

san dra La bu dę czy też po etę ka szub skie go Ja na Romp skie go. W związ ku z tym pod da no do kład nej in -
wi gi la cji lo kal ne or ga ni za cje spo łecz ne, ta kie jak Zrze sze nie Ka szub skie i Zrze sze nie Ko ciew skie.
Spo śród in te li gen cji ka szub skiej o an ty pań stwo we po glą dy po dej rze wa no Łu ko wi cza z Puc ka, Al fon sa
Ko pic kie go z Gdy ni, Mil czew skie go z Wej he ro wa oraz Fran cisz ka Or na sa – aresz to wa ne go w wy ni ku
roz pra co wa nia ope ra cyj ne go krypt. „Fe de ra cja”. 

PA IPN 6_18_Kopys:PA IPN 6  2013-12-19  14:35  Strona 425



„El bin ger Na chrich ten”. Po po wro cie Sche ege go do Nie miec uka zał się cykl ar ty ku łów
na te mat sto sun ków pa nu ją cych w Pol sce. Przy by sze z Nie miec nie wy ko ny wa li pra cy
wy wia dow czej, ale po ru sza li się w gra ni cach pra wa – do ku men to wa li de wa sta cje mie -
nia nie miec kie go na Zie miach Za chod nich.

Na te re nie Po mo rza Gdań skie go or ga ni zo wa ła się nie miec ka mło dzież. W Wej he ro -
wie kil ku mło dych Niemców zbie ra ło się w pry wat nych do mach (Wil helm Schel ling,
Gerard Krau za, Wil helm Be len dorf). Roz da wa li oni de kla ra cje człon ko stwa or ga ni za cji
o na zwie „Deut sche Ver band in Po len”. Po sia da nie ich mia ło rze ko mo uła twić przy szłym
uchodź com z Pol ski tzw. lep szy start na te ry to rium Nie miec Za chod nich. Oczy wi ście
więk szo ści tych kon tak tów trud no nadać wro gi cha rak ter. Na tu ral nie by ły tak że przy pad -
ki bar dziej zde cy do wa nych wy stą pień, co wią za ło się z po paź dzier ni ko wą od wil żą.
Miesz ka niec Gdy ni Al fons Mül ler oznaj mił w za kła dzie pra cy, że ża łu je, że Hi tler zabił
w okre sie woj ny tylko 6 mln Po la ków, gdyż po wi nien wy mor do wać 26 mln. Wśród
młodzie ży zda rza ły się przy pad ki śpie wa nia pie śni fa szy stow skich, na to miast w szkol -
nych bu dyn kach – ma lo wa nia swa styk. Wy chwy ce nie ta kich przy pad ków by ło nie zwy -
kle trud ne. Pol skie or ga na bez pie czeń stwa po 1956 r. prze waż nie stra ci ły kon takt
z agen tu rą wśród mniej szo ści nie miec kiej zwer bo wa ną przed Paź dzier ni kiem 1956 r. 

Na si li ły się przy pad ki od dol ne go or ga ni zo wa nia się mniej szo ści nie miec kiej na Po -
mo rzu Gdań skim. Więk szość ta kich spo tkań, choć nie po sia da ły one an ty pań stwo we go
cha rak te ru, pod cią ga no au to ma tycz nie pod dzia łal ność wro gą Pol sce. W sa mym tyl ko
1960 r. aresz to wa no na te re nie wo je wódz twa gdań skie go 9 osób. Przy oka zji cza sem od -
kry wa no wsty dli we in for ma cje. An to ni Kos sow ski z Wej he ro wa przy jął w 1942 r. II gru -
pę Volks li sty, a po woj nie był człon kiem PZPR i pra co wał na ko lei. Po jego aresz to wa niu
i osą dze niu męż czy zna ode słał le gi ty ma cję par tyj ną.

Stu den ci Po li tech ni ki Gdań skiej po cho dzą cy z daw nych Prus Wschod nich two rzy li 
na uczel ni nie for mal ne or ga ni za cje. Swo ją dzia łal ność pró bo wa li wpleść w ra my le gal -
nej aktywności w Klu bie Roz wo ju Ziem Za chod nich. W 1959 r. za ło żo no na nich sprawę
ope ra cyj ną krypt. „Ko lo nia”. W wo je wódz twie gdań skim przez okres sty czeń 1959 r.
– czer wiec 1960 r. pro wa dzo no łącz nie 41 roz pra co wań zwią za nych z dzia łal no ścią re -
wi zjo ni stycz ną. By ły to na tu ral nie spra wy bła he. Na przy kład w 1960 r. za ło żo no spra wę
na Ja na Be lin ga z po wo du je go kon tak tów z Nie miec kim Czer wo nym Krzy żem. Za koń -
czy ła się ona je dy nie na roz mo wie ostrze gaw czej, naj więk szą bo wiem „zbrod nią” Be lin -
ga by ło po bie ra nie dwu dzie sto zło to wej opła ty za przy go to wa nie li stu do NCK.
W li sto pa dzie 1959 r. wszczę to do cho dze nie prze ciw ko au to ro wi li stu do Nie miec (krypt.
„Pru sak”) za wie ra ją ce go oszczer cze pod ad re sem Pol ski tre ści. W mar cu 1960 r. roz po -
czę to spra wę prze ciw ko Ger tru dzie Block (krypt. „Po moc”) za prze ka zy wa nie do RFN
tre ści na te mat mniej szo ści nie miec kiej w Pol sce4 1.

Pod czas ze brań i uro czy sto ści lud ność po cho dze nia nie miec kie go wy ra ża ła swo ją
wro gość do Pol ski. W dniu 22 lip ca 1960 r. w Mi ko łaj kach nie zna ni spraw cy usu nę li flagi
pań stwo we, po czym zna le zio no je w to a le cie. Sta ra no się ogra ni czyć wycieczki oby wa -
te li RFN do Pol ski, uwa ża jąc, że ma ją one szko dli wy wpływ na mniej szość nie miec ką.
Oczy wi ście prze waż nie w tych przy jaz dach do Pol ski nie by ło ak cen tów dzia łal no ści
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41 AIPN, 0296/164, t. 1, Ana li za prze ja wów wro giej dzia łal no ści po za gad nie niu re wi zjo ni zmu nie -
miec kie go w wo je wódz twie gdań skim (1 I 1959 r. – 1 VII 1960 r.), k. 106–117.
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wywia dow czej, ale po wo do wa ły one pew ne roz prę że nie wśród lud no ści lo kal nej. W syl -
we stra 1959 r. w Sie mia no wi cach go ścił oby wa tel nie miec ki Al fred Tosch. Zor ga ni zo -
wa no dla nie go przy ję cie, na sto le po ja wi ły się ha sła po wi tal ne w ję zy ku nie miec kim,
a w trak cie uro czy sto ści śpie wa no pie śni fa szy stow skie. 

W 1960 r. w Wej he ro wie u ro dzi ny Grzen ko wi czów go ści ła oby wa tel ka Nie miec Za -
chod nich In ge borg Ka spe re it, któ ra uda ła się do Urzę du Gmi ny w Wej he ro wie z proś bą
o wy da nie jej li sty osób po trze bu ją cych po mo cy. Po od mo wie nie kry ła obu rze nia i gro -
zi ła, że zna wie le wpły wo wych osób z daw nych władz Wej he ro wa ży ją cych po woj nie
w RFN. W lu tym 1959 r. skie ro wa no spra wę do pro ku ra tu ry w Sztu mie prze ciw ko
Alfonso wi Ka szu bow skie mu z Po sto li na, któ ry rze ko mo lżył wła dze PRL i wy chwa lał
Ade nau era. W sierp niu 1958 r. w Mal bor ku aresz to wa no Ge rar da Szul ca za roz gła sza nie
po gró żek pod ad re sem lud no ści pol skiej. Udo wod nio no mu utrzy my wa nie ko re spon den -
cji z jed nym z ziom kostw w Niem czech i prze sy ła nie na je go ad res zdjęć obiek tów
w Polsce. 

Do bar dziej ak tyw nych ziom kostw dzia ła ją cych w Niem czech Za chod nich, a roz wi -
ja ją cych współ pra cę z Pol ską, za li cza no pod ko niec lat pięć dzie sią tych Ziom ko stwo Prus
Za chod nich, Ziom ko stwo Po mo rzan oraz Zwią zek Gdańsz czan (Bund der Dan zi ger). 

W sa mym tyl ko 1959 r. w Pol sce prze by wa ło 9000 oby wa te li z RFN. W tym sa mym
cza sie wła dze bez pie czeń stwa wy da li ły 40 osób po są dza nych o upra wia nie wro giej dzia -
łal no ści lub szpie go stwa. W ce lu ogra ni cze nia „ak cji pacz ko wej” po sta wio no za rzu ty
dwóm oso bom z Wej he ro wa – Ger tru dzie Block oraz Ur szu li Ro sen kranz. Oso by te nie -
le gal nie po słu gi wa ły się zdo by ty mi do ku men ta mi z pol skich urzę dów ad mi ni stra cji pań -
stwo wej i ko re spon do wa ły z ośrod ka mi po mo cy hu ma ni tar nej w Niem czech. Po wsta ło
w ten spo sób prze ko na nie, ja ko by to wła dze pol skie pro si ły o po moc dla swo ich oby wa -
te li. W 1959 r. aresz to wa no w ca łym kra ju 29 osób, któ re by ły w trzech nie le gal nych or -
ga ni za cjach i dwóch mniej szych gru pach zrze sza ją cych mniej szość nie miec ką42. Dość
du żą ak tyw ność wy ka zy wa li re pre zen tan ci mniej szo ści nie miec kiej na Gór nym Ślą sku
przed wy bo ra mi w 1957 r. W Za brzu roz po wszech nia no ulot ki pod pi sa ne przez bli żej
nie okre ślo ny „Nie miec ki Ko mi tet Wal ki o Gór ny Śląsk”. 

Wła dze bez pie czeń stwa w Pol sce bez pod staw nie za nie le gal ną uzna wa ły dzia łal ność
or ga ni za cji ta kich jak: Kir chen dienst Ost, Hil fswerk der Ewan ge li scher Kir chen in
Deutsch land oraz Stil le Hil fe. Cen tra le związ ko we gór ni ków w Niem czech Za chod nich
z West fa lii or ga ni zo wa ły wy sył kę for mu la rzy dla pra cu ją cych w Pol sce gór ni ków po cho -
dze nia nie miec kie go. Mia ły one umoż li wić im pod ję cie sta rań u władz RFN o za trud nie -
nie w tym kra ju.

Gru py na ro do wo ścio we i et nicz ne za miesz ku ją ce Pol skę by ły przed mio tem ob ser wa -
cji służb wy wia dow czych i bez pie czeń stwa tak że przed 1939 r. W funk cjo nu ją cym za cza -
sów sa na cji De par ta men cie Po li tycz nym MSW dzia łał m.in. re fe rat nie le gal nych
or ga ni za cji ukra iń skich oraz Re fe rat Na ro do wo ścio wy zaj mu ją cy się ob ser wa cją waż -
niej szych or ga ni za cji i struk tur utwo rzo nych przez mniej szo ści na ro do we. Po 1945 r.
mniej szo ści – zda niem bez pie ki – w dal szym cią gu sta no wi ły za gro że nie dla by tu pań -
stwo we go, zwłasz cza że ośrod ki, z któ ry mi utrzy my wa ły one łącz ność, znaj do wa ły się
na ide olo gicz nie wro gim Za cho dzie. Po wyż sze re la cje opar te na ma te ria łach In sty tu tu

Wzrost aktywności mniejszości narodowych w Polsce...
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42 AIPN, 0297/43, t. 4, Dzia łal ność re wi zjo ni stycz no -od we to wa i dzia łal ność SB, b.d., k. 14–18.
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Pa mię ci Na ro do wej wska zu ją, że ak tyw ność na ro do wo ści w Pol sce by ła przed mio tem
ana li zy i ob ser wa cji władz PRL. Szcze gól nie w okre sie „po paź dzier ni ko wej od wil ży”
da ło się za uwa żyć znacz ne oży wie nie ak tyw no ści Ukra iń ców oraz mniej szo ści nie miec -
kiej. Po sta wy Ukra iń ców by ły szcze gól nie waż ne, ponieważ do świad cze nie okre su mię -
dzy wo jen ne go oraz lat 1945–1947 uczy ło, że by ła to gru pa na ro do wa naj bar dziej
za gra ża ją ca sta bi li za cji pań stwa i od wo łu ją ca się otwar cie do se ce sji. Tak że lud ność
pocho dze nia nie miec kie go z ra cji utrzy my wa nia związ ków z ośrod ka mi w Niem czech
Zachod nich i nie uznawa nia przez nią za chod nich gra nic Pol ski sta no wi ła po ten cjal ne
niebez pie czeń stwo dla in te gral no ści Pol ski. Do sto sun ko wo „ma ło nie bez piecz nych” na -
ro do wo ści na le że li Bia ło ru si ni i Sło wa cy, tak z po wo du swo jej li czeb no ści, jak i wy su -
wa nych po stu la tów, któ re w oce nie or ga nów bez pie czeń stwa nie za gra ża ły pań stwu
pol skie mu.

Tadeusz Kopyś
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