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wydarzeniami mającymi miE!jsce na obszarze Wołynia i Ga licji Wschodnie' 

ta.eh J 943- .1944. Towarzyszy lemu trwająca na Ukra.inie walka o kształ t 
11
! w.1~ 

l ' . o lb . . I . I ' I <ll11JIW 
0 przesz osc1. c ywa si ę to t:z. \·; rarna.c 1 t_rwaJącyc 1 z1;1<1ga n o <sztalt stosu nk "N 

geopotilycznych w naSZE!J częsc.1swrnta1 w sw1ec1e w ogole. Ukrau'lcy w Po\sc, ów 

poniekąd .takze mni~jszość polska za ws.chodnią gTanicą (co szczególnie Wi.d:Ć alę 

przyk.laclz1e. BiaJorus1, czy Litwy)_ staly si ę nolens volens sweg? rodzaju „zaktu~ 
!<iem". takIE!J sy tuac;1 1. Wladze panstwowe. stara.1'1 się zachowac neutralność Wobec 

polem1k przelewaJ<1;:ych s.1ę przez strnn~ mternetowe, .organy prasowe itp. Niekie. 

dy jednak - pk chocby w przypadku panstwo\•VE!J telewJZJl - s tają s1ę one (w oceni 

dzialaczy mniejszościowych~ strnn <1 owego konfliktu 11 .. Nie _do ko!'1ca jasny wydaj: 

się tez laerunek pohtyla panstwa w stosunku do rnrneJszosc1 narodowych, szcze. 

gó lnie w świetl e ponownego przed kilku Jaty przeniesienia organu nadzoru rtad 

działalnością Związku Ulm1i1'lców w Polsce z Ministerstwa Kultmy do Minister. 

stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a ta kże w ŚY\~etle wypowiedzi polityków 

unijnych (np. kanclerz Niemiec Angeli Merkel) dotyczących fiaska polityki inulti
kulturalnej w Europie. 

Wszystk.ie wspomniane tu zjawiska odegrnly i odgrywają nadal wpływ na 

postępującą asymi l ac;ję Ukrai11ców w Polsce. Pewnym hamulcem w tym zahc

sie bywa zasilenie tej społeczności przez część emigrac;ji z Ukrainy - szczególnie 

mam tu na myśti ukrai1'lską inteligencję , którE!j przedstawiciele pozostają w Polsce 

na dlużej w ramacl1 dal szE'.i nauki (np. studiów doktoranckich) lub t eż w ramach 

pracy. Tym niemniE!i problem uk.rai1'lsl<i w dzisiE'.iSZE!i Polsce slal s i ę na przestrzeni 

ostatnic h 65 lat problemem symbolicznym. W 2002 r. odbył się pierwszy w wolnej 

Polsce Narodowy Spis Powszechny. v\1 jego ramach ledwie okolo 30 tys. obywateli 

RP zadekJarowalo narodowość ukrai!lską. Wyniki tegorocznego spisu będą za tem 

- również w tym zakresie - bardzo interesujące. 

'·' Raporr Zwi,1zku Ukrai1iców w Polsce. Por. 1> Łoza, Uluaji11ec ·' u 1ele/Jacze1111i, „N~sze Slowo", 
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Uchodźcy z ~reckiej wojny domowej 

na Dolnym Sląsku 
- zarys problematyki 

Powojenne tereny Dolnego Ś ląska - co ,.,~elokrotnie jest podkreślane -

wwily przestrzefl mieszania się różnych grnp ludn ości, którzy z v1ielu stron 

~t~~ki i świata przxjeżdż.ali, by zasiedli ć ziemie po wysiedlonych Niemcach. Byti 

~ród nich Polacy, Ukrai!'1cy, Łemkov1ie, repatrianci z Bośni, Belgii i Franc;ji, ale 
11 

kie grupy o 1Ąiele mniej znane - dzieci koreailsl<ie lub uchodźcy z greckiej wojny 

~omow~j (głównie Grecy i Macedoóczycy dla których zachodnie pogTanicze Pols.l<i 

stal o się przym u sową „drngą ojczyzną") . 
Historia macedol'lsl<iej i greckiej ernigrac;ji politycznej zv1~ązana jest nie

rozerwalnie z terenem Dolnego Śląska. Nawet je śli obecnie Ż)ją oni vy innych re

jonach Polski - na Pomorzu, w v\/arszawie, w Bieszczadach - Dolny Sląsk byl ko

niecznym etapem ich losów; mie.iscern pierwszego kontaktu z Polską i Polakami. 

Bezpośrednią przyczyną przybycia ludności z Grec;ji do Polski byla trwa

jąca od 1946 do I 949 r. wojna domowa między popierającymi rząd i króla si lami 

prawicy, a komunistycznymi bqjówkami stac;jonującyrni glównie w górach na pół

nocy kraju, zrzeszonymi w oddzialy Demoia'alycznej Armii Grecji. 

Pierwszy elap emigrnc;j .i nastąpił jeszcze w trakcie trwania dzialafl wojen

uych w l948 r. i obE!jmowal tylko dzieci w v1ieku od 2 do JA roku życia, zarnieszkale 

na terenach o~jętych wplywarni komunislów. Okolo 28 tys. dzieci; po prze.iściu 

gra.nicy mniejszymi grupami; zostalo zebranych w Jugoslawii, a następnie roze

sla.nych do krajów bloku wschodniego, wspólpracujących z Komunistyczną Partią 

Grec;ji (KPG) - Rumunii, Czechoslowac;j.i, ZSRR (clzisiE! jszy Uzbel<istan), NRD, na 

Węgry i do Polski 1• 

Druga fala emigrncji objęla glównie partyzantów i cloroslą ludność cywil

ną, z niewielkim udziałem dzieci i mloclzieży, którzy po przegranej wqjnie w 1949 r. 

uciekli z Grec;ji do Albanii (J ugoslm~~a w tym czasie już zamlmęła dla komunistów 

greckich granicę , z powodu konfliktu pomiędzy Tito a Stalinem). Skąd natomiast 

statkami zostali wysiani przez Morze Śródziemne i Kanał la Manche do Polski, 

a stamtąd do innych pa1'lstw w Eurnpie lub przez Marze Czarne i Kaspijskie do 

Taszkientu . Część dzieci zostało w domach dziecka w Albanii, z których najczęściej 

były przewożone do NRD1 , a część partyzantów została w Jugoslawii , gdzie przedo

stala się jeszcze w trakcie wqjny. 

1 Por. 111.in.: Macedo1iscy uchodźcy w Polsce. Dolwmwty 1948-1975, r. 1, red. P. Nakovski, 

Skopje 2008, M . \Xlojecki, Uchodźcy politycz11i z Grecji w Polsce .1948-1975, .Jeleni <1 Gór:i 
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W efekcie do 1950 r. Polska przyjęła 301 5 dzieci i 9282 cloroslych3 z Gre
cji . Ca la akcja (transport i przyjmowanie uchodźców przez poszczególne kraje) 
byla objęta śc isłą t ;\j emnicą . 
- W Polsce najpelni~jszym opracowa niem losów gr eckich uchodźców jest 

książka Mieczysława v\lojeckiego Uchodźcy polityczni z Grecji w Polsce 1948- 1975, 
wydana w 1989 r. Jest to bardzo cenne źródlo informacji, jednak niektóre problernv 
Wojec k.i zbaga te lizował , a część materialów źródlowych (np. po byłyc h służbach spe
cjalnych okresu PRL byla dla niego niedos tępna) . Calość napisana jest natomiast 
nieco w stylu oclpowiaclającym propagandzie Polski Ludowej. Podobnie jak autobio
grnfrczna relacja lekarza - Wladyslawa Barcikowskiego - Szpital grechi na Wyspie 
Wolin - która mimo szeregu przydatnych informac;ji bardzi~j podkreśla przyjaźli 
bratnich kom unistycznych partii , niż ciąży do obiektywizmu baclawczeg0"1

• 

Oprócz tego niewiele powstało prac naukowych czy publicystycznych 
dotyczących grupy uchodźców z Grec;ji, a te , które po 1989 r. zos tały wydane są 
często bezrefleksyjnym wręcz przepisywaniem calych fragmentów z prac Wojec
kiego. Vl latach 90. temat pocljąl Kazimierz Pudlo publikując kilka artykułów na 
temat pobytu u chodźców z Grecji w Polsce ; wię kszą uwagę niż Wojecki. zwracając 
na ludność rnaceclof1 s ką5 . W 2008 r. wydana została książka Ewy Nowicki.ej: I-Ier
·rnes, Odyseusz i grnchie powroty do ojczyzny oparta glównie na wywiadach prze
prowadzanych przez autorkę z repa triantami greckimiG Informacj e o uchodźcach 
z Grec.i i można znaleźć również w opracowaniach dotyczących sytuacji mniej
szości narodowyc h z PRL, ,j ak np.: Aparat bezpiecze7'istwa Polslii Ludowej wobec 
mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzo ziemców poci redakcją Jaroslawa 
Syrnyka7 lub książce Arkadiusza Słabiga Aparat bezpiecze'listwa wobec mniejszości 
narodowych na Pomonu Zachodnim w latach 1945-19898

. 

Do litera tury przedmiotu za Jjczyć można li czne biografie i wspomnienia 
ówczesnych cl zieci-uchoclźców lub partyzantów, które mogą posl użyć za materiał 
źródłowy do badai'1 W Polsce są to: Kolwnly z powojennych tasiemek Józefa Wy
spiai'1skiego9 i Pożegnanie z ojczyzną Spiro Gagaczowskiego 10 (obaj au torzy miesz
kąją w Lubinie). 

-' Dane za M. Wojecki, op. cit., Późni ej li czba ta zm ienia la s ię z powodu 111igr;ic ji uchodźców z i 
do inn ych krajów, szczególnie w akcj i Czerwo nego Krzyża h1czenia rodzin. 

' W. Barcikowski, Szpital grec/ii 1ra Wyspie Wloli11, Szczecin 1989 . 

·' K. Pudlo, Uchodźcy politycwi z Grecji w Polsce (1 948-'1 99.'i), [w:] Mniejszośc i narodowe 
w Polsce, red . Z. Kurcz, Wroclaw .l 997, s. l49-l5 2; K. Pucll o, Grecy i Macedo1iczycy w Polsce 
1948- I 993. Im igracja, prze111iany i zanilwnie grupy, „Sp rawy Na rodowośc i owe" , 4 ( 1995), 
z. l , s. 133- "15 1. 

"E. Nowicb, Hermes, Odyseusz i grechie powroty do oiczyzny, Kraków 2008. 
7 .J. Syrnyk, Ro.zpmcowanie środowislw grecl<iego i rnacedo1iskiego 1ra Dolnym Śląslm przez organa 

bezpiecze1istiva w latach 0/ 949-'/989, [w:] Aparat bezpiecze1istwa Po/sili Ludowej wobec mniejszo
ści narodowych i etnicznych oraz cudzozie111ców, red . j. Sy rnyk, Wmszaw<l 2009, s. 259-280. 

s A. Sl8big, Aparat bezpiecze1istwa wobec m11iejszos'ci narodowych 1w Po111 orzn Zachodni111 w la
tach / 94.'i-1989. Szczecin 2008. s. Tl ·1-.1.1.i. 
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W 2008 r. została wydana w Skopje książka ówczes nego dziecka-uchodź.cy, 

óźniej wieloletniego ambasadora Maceclonu w Polsce - Pe tra Nakovskiego: !Vla.
~edońscy uchodźcy w Polsce. Dokumenty 1948-1975 11

• Jest to zbiór dokumentów 
przetlumaczonycl~ n_a język_ polski i mac~cloils k:i , dotyczących przyj ęcia i organi
zacji życia uchoclzcow z polnocneJ Grec.Jl. NmieJszy artykul oprocz danych za
czerpniętych z wcześni~jszych opracowal'J wzbogacony zostal o informacje zdobyte 
podczas kwerendy w AAN i archiwum IPN, a także przekazy ustne uchodźców, 
z którymi przeprowadziłam wywiady w ciągu ostatnich dwóch lat 12

. 

W archiwum IPN można odnaleźć przecie wszys tkim akta osobowe cu
dzoziemców, wraz z ankie tami przeprowadzonymi w celu wydania tymczasowego 
dowodu osobistego przeprowadzanymi w latach 50. i 60. )(){w. oraz kwestionariu
szami osobowymi dla cudzoziemców skladających podanie o zezwolenie na s taly 
pobyt w Polsce Ludow~j z polowy lat 80„ a także materialy kontrwywiadowcze . 
Natomiast w AAN ca la dokumentacja organizacji pobytu gTeck:ich uchodźców 
w Polsce znajduje się w zbiorze KC PZPR wydzial XXII Zagraniczn y. W .iE'.i sldad 
wchodzą wszelkiego rodzaju sprawozdania z pracy Ośrodków Wychowawczyc h dla 
dzieci, miejsc zatrudnienia cloroslych , notatki informujące o stanie i liczebności 
uchodźców z Grec;ji, sprawozdania z zebrafl redakcji „Dimok.ra tis" itp„ a także ko
respondencja PZPR z KPG oraz ambasadami Grecji i Bulgaru. 

Osobami odpowiedzialnymi za uchodź.ców z Grec;ji z ramienia PZPR by
li: Ostap Dluski. (kierownik Wydziału Zagranicznego), Teodora Fedor (zastępca 
kierownika) oraz ins truktorski: Danuta Ptaszewska i - nąjczęści~j pojawiająca si ę 
w aktach i korespondencji - Barbara Bea tus 13 . 

Bardzo ważnym jest, że uchodźcy z Grecji byU grupą niejednolitą poci 
względem e tnicznym i narodowościowym. Szacunkowo połowę z nich stanowili Ma
cecloóczycy - autochtoniczna ludność slowia11ska mieszkająca w pólnocnej Grecji 
skupiona głównie w okręgach wokól miast Lerin (gi-. Flori.na) i Kostur (gr. Katoria). 
W tamtym regionie Grec;ji; mimo trwającej h ell enizacji mni~jszości narodowych 
przez rząd grecki już od początku XX w.; w czasie wojny cl om owej wsie zamieszkałe 
w całości przez ludność macedońską - ewentualnie tylko z nauczycielem i soltysem 
pochodzenia gTeck:iego - nie należaly cło rzadkości 1•1• 

Kol('.jną grnpą „nie grecką" byli Kucowolosi (zwani niekiedy Wolosami) -
ludność pochodzenia rorna11skiego, jedna z reliktowych grnp etnicznych zamiesz
kująca Półwysep Balkaóski. Wedlug danyc h przytoczonych przez Arkadiusza Sla
biga w 1955 r. przebywało w Polsce 15 2 15 uchodźców z Grec; ji, w tym 7410 Ma
cedof1czyków, 7357 Greków i 448 Kucowolochów, którzy ,j ednak często deklarowali 
się jako Grecy' 5 (prawdopodobnie ze względu na brak własnego pal'lstwa) . Wśród 

11 Macedo1iscy uchodźcy w Polsce. Dokumenty .... 

"Stanowi:) one część baclafl do mojej pracy doktorski ej Macedo1iscy 11chodźcy 1w Dol11y111 Ślą
siw. Adaptacja, migracje, pamięć. dwadz i eśc ia wywiadów zosrn lo zarchiwizowanych w AOPil' 
\Y./ większości przypadków moi rnzrnówcy nal egali na z;ichowanie anon im owości . 

IJ !\~ . \X/niPrlr i n ·t"l r;t r I C: 
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uchodźców znajdowali się także nieliczni Turcy, lub też muzulmanie, którzy trafili 
do Grecji w trakcie transferów ludności. 

Co Hięc<='.j, uchodźcy pochoclz<icy z różnych stron Grec;ji - z Epiru, Tracji, 
a nawet z Grec;ji południowej (gdyż wśród uchodźców trafiali si ę także jeflcy wo. 
jenni z armii rządowej) nawet w obrębie jedn<='.i narodowości nie stanowili spójnej 
gm py. Grec;ja jest obszarem zróżnicowanym region a lnie i dialektycznie (szczególni~ 
pólnoc) przecie wszystkim dlatego, że są to tereny górskie. \V chwili przybycia do 
Polski ludzie wlączeni do jedn<='.i kategorii „uchodźców z Grec;ji" mieli duże problemy 
w porozumieniu się. Tak wspomina ośrodek w Zgorzelcu jeden z jego wychowanków: 
„Późni<='.i w Zgorzelcu pamiętam pomieszali nas ju ż z Grekami - młodzież macedoń
ska i rnlodzież grecka, r ... I Wołosi też mieszkali , Maclziri„. Madziri to byli dzieci tych, 
którzy przyjechali z Pontu , tzn. z Malej Azji. I my, jak nas połączyli w Zgorzelcu, to 
myśmy nie mogli się porowmieć. Wolosi mówili po wołosku, który jest bardzo podob
ny cło rumul'1slciego. Myśmy rozm~rnia li po swojemu. Ale nawet dzieci macedońskie 
n~ialy różne clialekty i czasem trudno się nam byto porozumieć" 1 G 

Organizacja pobytu 

Pierwsza tma dzieci przybyła do Polski j esi enią HJ48 r. Umieszczona zo
sta ła w budynkach uzdrowiskowych w Lądku Zdroju . Organizację ich prz:ijęcia, 
zakwaterowania i pobytu powierzono Fv\IP i Lidze Kobiet (w akcji o kryptonimach 
„S" - „S pecjalna" i „G" - „Grecka") 17

. Kolejne dzieci zakwaterowano w podob
nych warunkach w Solicach Zdroju (obecnie Szczawno Zdrój) , Bardzie Ś ląskim , 
Dusznikach i Plakowicach 18

. Natomiast ostatnią grupę - w większości c\oroslych 
partyzantów i ich rodzin przybylych po przegTanej wqjnie - umieszczono w Mię
dzygórzu iu . 

Pobyt uchodźców w tych pierwszych ośrodkach - położonych w górskich, 
spokojnych uzdrowiskach - miał na celu przede wszystlcim kwarantannę i rekon
wal escencję po wqjennej traumie. \Vielu z nich było chorych - szczególnie na 
choroby plucne i oczy - wszyscy zaś wystraszeni, pe łni lęków, niepewni swoich 
losów. Ze strony polski<='. i natomiast wydaje si ę, że ten początkowy ok.res byl przede 
wszystkim czasem JJl'ZE'.j ściowyrn do namyslu i rozplanowania, co dalej począć z tak 
dużą liczbą nagłych przybyszów. Prawdopodobnie ważyły się też kwestie cło kogo 
ma należeć nadzór naci nimi - cło władz Polski, czy też do KC KPG. 

Dla dzieci zgrnmadzonych w ośrodkach zorganizowano pierwsze lekcje 
j ęzyka polskiego, jak i naukę innych przedmio tów - matematylci, geografii, historii . 
Wszystko jednak bardzo prov1izorycznie - bez oclpowieclnich podręczników ani od-

'"Wyw iad .l, 25 XI 20 I Or. , Szczecin. 
17 Por. Macedo1iscy uchodźcy w Polsce . .. , s. 20 . 

" Wed lug re lacji bi ograficznych św i adków w L~d ku Zdro ju znajdowa li się sa rni Macedo1\czycy, 
11 aw111iasr wg M. Wojeckiego w Sol icach mi eszka ly dzieci rv lko narodowośc i 111:icedo1\skiei, 
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ovvieclni<='.i kadry. Wychowawcv i nauczycie le polscy - co 1vie lokrntnie podkreśl ane 

~st w wywiadach - choć bardzo cierpliwi ·i 7.yczli wi, byli łu dź.mi mloclyrni, często po 
{jceu!1l , bez studiów, co oczywiście wynikalo z powqje1111 E'.i S)'tuacji w całym kraju. 

Nauczyciele maceclo1'1scy i greccv rekrutowani byli natomiast albo z po
śród opiekunek (tzw. „ majek" - młodych dziewcząt, które wraz dziećmi przeszły 
drogę z Gre~ji ) , bądź t eż. z co bardziE'.i wykszlalconych partyzantów. Poziom ed u
kacji emigrantów z Grecji byl jednak bardzo niski -- zarówno wśród dzieci, które 
czesto cło szkoły w ogóle nie ch odz ił y, jak i dorosłych. 

· Zclarzalo się, że do pracy nauczyciela w-ybiera no zdolnych uczniów, któ-
rych wysyłano na kilkumiesięczny kurs nauczycielski (w 1949 r. w Szczawnie Zdro
ju) . Ponieważ oprócz niego nie 1rneli żadn ego przygotowanrn -ani rneryl~rycznego, 
ani pecl agog1cznego. Swoją obow1ązkow<1 pra cę wsponurn1ią .1ako 111 e konczące się 
pasmo udręk: 

)N 1949 roku mnie zabra li [z Lądka Zclrqju J, nas czterech z tvch wszyst
kich. Doszli do wniosku, że j esteśmy najmądrzej si rzekomo, czterech nas 
było. I wysiali do Szczawna Zclrqju . Tam byl taki kurs, przygotowywali nas 
.iako nauczycieli . Żeby tu tym małym chłopcom, którzy tu byli w Lqclku, 
żeby ich u czyć. 1 z stam tąd wrncając , zostatem w Lądku właśnie talcirn 
nauczycielem. A jaki ja nauczyciel? Ja sarn pot rzebowałem nauczyciela! 
Ale taka by la potrzeba I [ ... I 

No i tam ten kms skm'lczylem, wrócilem do Lądka i przez pól roku chy
ba tym nau czycielem bylem. 1„. 1 To by ł a zmora ! To byl koszmar ! IV!ialem 
jedna klasę. Te dzieci wszystkie taicie pov1iedzrny od 4 c\o 6 lal - najmniej
sze, które trzeba byto uczyć alfabetu, Lu pioseneczlcijalcieś, bajki. Co tam 
się clzialo - Boże kochanvl Ja nie moglem sobie dać rady! Nie można było 
zaprowadzić porządku, ż.eby słu chali co nauczyciel rnóHi! Tu si.ę tłukli. tu 
s i ę bili, tu śpiewali. H.zaclko kiedy był spokój. Ja miałem c\osyćl''20 

Niektóre dzieci, które szybko uczvly się polslciego, pomagały Polakom 
w opiece nad cloroslyrni Maceclo1'1czykami i Grekami zakwaterowanymi w M i ę cl zy
górzu : 

„[.)eźclzi lem cło Międzygórzal jako tlurnacz. Nas pojechalo kilku - 10 czy 
12 chlopaków. Bo tam z Grecji przyjechalo parę tysięcy ! Okropnie wy
gl ą dali ci !udziel Czego oni ni.e mieli ze sobą! W glowie się nie mieści! 
Mieb jaki eś tam kotly, nie kotly, swr~j e , z gliny robione jakieś rzeczy cł o 
pieczeni.a! Jakieś chleby, ja wiem co tam za pieczywa! Wszystko oni LO 
wy tachali cło Polslci. Bo oni przez Albani ę, na statek ich tam wsadzili. 
I statkiem przyp łynęli tu do Polski, cło Gdyni. Aja nawet pojechałem tam 
aż cło Gdyni, stam tąd my ich wzięliśmy do Międzygórza. Tak, że ze 3 mie
siące tam bylem w tym Międzygórzu. Tak mniej - więc<='.i. nie pamię tam 
dokladni.e"21 . 
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Dorośli s tanowili zatem dla Polaków wię kszy problem niż dzieci, które 
o wiele szybciej odnalaz ły się w polskich realiach i przyzwyczai ły cło nowych ludzi 
nowego j ęzyka. Świadczy o tym też sposób mówienia o cloroslych z Międzygórza' 
o których au tor powyższe.i relacji - dziecko, przybyłe kilka miesięcy wcześniej - wy'. 
raża si ę z pewną pogardliwością. 

Zgorzelec 

W 1950 r. decyzją Wydziału XXII KC PZP R i Zarządu Głównego Ligii 
Kobiet przeniesiono wszystkie dzieci do Zgorzelca - cł o Pal'lstwowego Ośrodka Wy
chowawczego, mieszczącego się w trzech przysLosowanych cło tego budynkach. 
Dwa z nich znajclowaly się na terenie dawnych koszarów - tzw. Bia łe i Czerwone 
Koszary dla dzieci w wieku szkolnym, trzeci w dzielnicy Ujazd - dla starszej mło
dzieży, u częszczającE'.i n aj części~j do szkól zawodowych . 

W tym samym czasie do zgorzeleckich pustostanów sp rowadzono więk

szość cloroslych emigra ntów, dla których utworzono m.in. spółdzielnię inwalidów 
„Delta", dorn sta rców, świe tlice gTecką. Miasto na kilka la t zmieniło się w oriental
ną - glównie dzięki czarnym strqjom przybyszów i ich południowemu stylowi życia 
- „Republikę Grecką". 

W Zgorzelcu miały swoją si edzibę władze naczelne uchodźców z Grecji, 
a także reda kcja i drukarnia dziennika „Dimokratis" wydawanego w języku grec
kim i macedońskim. Nie trwalo to jednak cllugo, gdyż już w 1951 r. obie instytucje 
przeniesiono do V/roclawia , który na początku lal 50. przejął rolę stolicy Greków 
i Macecl oflczyków na uchoclźctwie. Tam w roku 1953 powstal Związek Uchodźców 
Politycznych z Grecji w Polsce im. N. Belqjanisa, z macedońskim stowarzyszeniem 
„Illinclen" w swoich s trukturach. 

Również Pa!'tstwowy Ośrodek 'v\lychowawczy w Zgorzelcu nie i stnia ł dlu
go. Został on zlikwidowany pod koniec sierpnia 195:1 r„ a dawne koszary ponownie 
za j ęło wojsko. Dzieci po odbytych koloniach letnich przeniesiono głównie cło ośrod

k<~ w Policach kolo Szczecina oraz cło dziesi ęciu innych na terenie Dolnego Śląska 
(przeci e wszystkim do wroclawskich Praczów Oclrza11skich, Wojanowa, Szklarskiej 
Poręby i Legnicy). Postępująca militaryzacja Zgorze lca (jako miasta przygranicz
nego) wymusila również przesiedlenie części ludności doroslej - do PGR-ów (na 
calym lerenie Dolnego Śląska) , za!Jadów przemysłowych (glównie we Wrocławiu), 
ale także w Bieszczady i do ośrodków portowych i w mniejszym stopniu przemysło
wyc h w innych województwach krnju (Łódź, Nowa Huta)21 . 

ls tniE'.je przypuszczenie, że dzieci przeniesiono cł o Polic również z powo
du narastającego konfliktu pomiędzy Polakami a gTec l(imi n auczycielami i wycho
wawcami , stosuj <1cymi nierzadko bardzo surowe metody wychowawcze. Pods tawo
wym ich elementem bylo współzawodnictwo oraz nasilona hytyka i samokrytyka. 
W wyniku tej ostatniej jeden z wychowanków popelnil samobójstwo, co przez inne 
dzieci zaczęło być traktowane jako czyn godny aprobaty i naśladowania23 . Zdarza ły 
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sie samosądy prowadzące cło wydalenia z ośrodka bez zgody władz polskich wych o
w;wcy greccy stosowali także bardzo surowe kary (np. zam ykanie w piwnicy) co 
również niepokoilo odpowiedzia lnych za ksztalcenie dzieci Polaków1

·
1

. Z dalszych 
informac;ji zarówno ustnych jak i dokumentów archiwa lnyc h wynika, że powyższe 
praktyk.i nie miały ju ż miE'.jsca w ośrodku w Policach. 

Adaptacja 

Uchodźcy z Grec;ji w pierwszych latach emigracji traktowali pobyt w Pol
sce jako tymczasowy, a ich nadzieje na rychly powrót cło qjczyzny pocltrzymywala 
propaganda KPG, rn.in . utrzymując ludność w wojskowej mobilizacji. 

Whótce jednak (datą graniczną może być wspomniany już rok 1951 gdy 
część ludności ze Zgorzelca przenoszono w inne części kraj u) uświadomiono so
bie, że powrót cło Grecji jest niemożli wy. W zaistnialej sytuac;ji część uchodźców 
zaczęła starać się o W)jazd do innych krajów - glównie Bulgarii i] ugoslawii. Część 
jednak pos tanowiła pozostać w Polsce, kontynuować pracę lub edukację, wtopić 
się w polskie środowisko. 

Analizując proces adaptacji i integracji uchodźców z Grecji chcialabym 
przyj rzeć się clokladniej lrzem czynnikom ją warunkującym: roli pa11stwa polskie
go i KPG, stosunkami z nowym środowiskiem (głównie Polakami) i własną wolą 
uchodźców do pozostania w Polsce, ich samodzielnym wyborom. 

Państwo 

Grecy i l\llaceclol'1czycy przybyli do Polski jako u chodźcy polityczni. Polska 
oficjalnie udzielila im azylu politycznego na mocy art. 75 Konstytucji PRU5

. Ponie
waż nowy rząd Grecki pozbawi! ich obywatelstwa, w aktach cudzoziemców naj czę
ściej widnieją jako „bezpaflstwowcy'"2'; . W początkowych latach cllugość ich pobytu 
w nowych krajach byla nieznana, a o ich losach decydowała na równi sytuac;ja mię
dzynarodowa oraz kierownictwa KPG na ernigrac;ji w poszczególnych pa11stwach. 
Choć podlegali oni polskiemu prawoclawstw1.1, cło 1951 r. tworzyli zamkniętą zbioro
wość, rządzącą się wlasnymi wewnętrznymi prawami. Przykładem mogą być njele
galne śluby i rozwody udzielane przez funkcjonariuszy KPG, co w świe tle polskiego 
prawa prowadziło niekiedy do bigamii (pierwsza żona w Grec;ji, clrnga w Polsce). 

W późniejszych latach jednak sytuacja ta się unormowała , a KPG za
częła współpracować z PZP R. Od 1953 r. zaczęto przyznawać uchodźcom polskie 
legitymizacje partyjne , a dzieci prz)jmowan o do ZMP, które zas tąpić mialo grec ką 
organizac;j ę mloclzieżową EPON (Eniaia Panelladi ld 01gćmosis Neon - Narodowa 
Ogólnogrecka Organizacja Mlodzieży). Na ofic;jalnych uroczystościach (zwi ązanych 
z wstępowaniem calych klas czy roczników cło harcerstwa) program artystyczny za -

"AAN, KC PZ PR 237 XX II - 43 l. 
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w:ieral greckie, rnacecloóskie ornz polskie piosenki i wiersze - przeważnie ludovv 
lub o treściach nasyco nych ideologicznie jak np. Robotnicy lub Lisi lwmsomo/~ 
ca27. Hzącl PHL papierni „wychowanie dzieci i rnlodzieży w ciuchu naroclowycJi 
traclyc,ji, kullmy i języka ojczystego"2

H - w ly.m wypadku zarówno g1:eckieg0 ,jak 
i rnaceclo11skiego, wszystko to poci szyldem internacjonalizmu. W prnpaganclowych 
broszurach wydawanych na początku lat 50. greccy partyzanci przestawiani byb 
jako bojownicy o wolność, z których Polacv mogli brać p17.yk.Jacl~n 

Jednak mimo ciągle poclkreś l :rnych hase ł polsko-greckiej przypźni, opie
rn.jąc~J się glównie m1 wspólnej walce z imperializmem o komunistyczne icleaJy, 
uchoclźC)' nie byl.i pozostawieni bez kontrnli. Znajdow::di s.ię poci ci,1glą obserwacją 
provvadzoną przez IV Wyclzial l Departamentu MBP (kontrwywiadu) o kryptoni
mie „H.O. Potuclnie". 

Pracownicy MPB w;1typowali ponad slu podejrzanych (głównie w Zgo
rzelcu, Legnicy, \J\/rnclawiu, Swiclnicy i Walbrzychu) Wśród oskarżeil wyliczono: 
„S larn.ią się nas tawić ludzi przeciwko migrac;ji , że KPG sprzeclala nas do Polaków, 
wyprmvaclzili nas lu , ·ż.e by pracować jako niewolnicy [ ... I zostawiliśmy nasze mienie 
i dobrobyt i przyjechaliśmy tu cło bieguna pólnocnego"; „Sabotują ogólnie linię orga
nizaqi KPG. Starają się nastmvić ludzi przeciw produkcji, kwa.Lif-ikac;ji i wykształce
niu zawodmvym, przeciwko soc.jalistycznemu 1-vychowaniu dzieci"; „Wysylają listy cło 
krajów kapitalistycznych o treści przeciwko Polsce"; „Starają się o wyjazd z Polski"; 
„Oclwieclząją ambasady lm\jów kapitalistycznych w \Varszawie. ! ... ] . Nawet oclwie
dząją Między:naroclowy Czerwony Krzyż w Warsza1.Fie , otrzymują kmespondenc;ję 
z ambasadami i otrzymuj<) zawiadomienia i zaproszenie osobiste"; „Rozsiewają du
cha wiary w zwycięstwo f ... i, używąją prnblernów ludzkich jak np.: problem spotka
nia się rnclzin , które Ż)ją w kn\jach Dem. Lud. i Zvv. Haclzieckim":m 

Jak widać na przytoczonych przyl<laclach „wroga cl zialaJność " poclejrza
nych o n.ią emigrantów wyplywala w większej mierze z zaniepokojenia sytuacją 
swoją i swojej rodziny, strachu o niepewną prz.yszlość niż z opozyc;ji w stosunku 
clo icl ei komunistycznych. Kontakty z Czerwonym Krzyżem oraz ambasadami mia
ly ulatH~ć odna lezienie porozrzucanych po krajach bloku wschodniego rodzin. 
Wlaclze Polski Ludowe.i patrzyły na nie niechętnie, gdyż jeszcze na początku lal 
50. pobyt uchodź.ców z Grec;ji w Polsce nie zos tał ofic;ja lnie ujawniony na arenie 
mięclzynarodow~j. Prawdopodobnie PZPH i KPG obawialy się negatywnej reakcji 
z~1choclu na nielegalne przyjmowani e uchodźców, tak.jak rnialo to mi~j sce w przy
padku prz)jęc.ia gn1py dzieci nazywanej przez „Hadio Wolna Europa" porwaniem. 
Osobami będącymi pod szczególną obserwacj<1 byli: dziennikarze skupieni wokół 
greckiego dziennika „D imokrnlis", lotnicy. marynarze, a także pracownicy wro
cławskiego „Pafawagu". 

27 Por. Sprawozdan ie z urnczystości fll'Z)'rzeczenia ha r·cerskiego 20 IV l952 w POW Plako\\~
ce. AAN, PZl\P 237/ XX IJ - 421. 

2
' Sp1·c1wozclanic z re:1 li zcicji prc1cy Sekrnrn Em. Pol. i Uchodźcrwa w I.li kwcm,11, AAN, KCPZPR 

237/XX ll - 850. 
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Jednak nie tylko wvbrane gTupy zawodowe byly kontrolowane przez pol

ka bezpiekę. 
5 ' Podczas przeg l ądania akt widać wvraźny rozdźwięk między traktowaniem 
Macedohczyków i Greków, który wypływa] zarówno z svtuac.ii mięclzynaroclow(O!j .iak 

i wewnętrznej KPG. 
NajsilniE!iszyrn czynnikiem byla anty-tilowska propaganda , w której przy-

wódca Jugosławii przedstawiany byl jako zdrajca komunizmu i kapitalistyczny ko
laborant. Z powodu slowia!'iskiego pochodzenia, a także kontaktów z rodzinami 
mieszk<~jącymi na terenie Jugosławii, 1Vlacedo11czycy a priori brani byli za titow
sk:ich popleczników - i tym samym zclra.iców Polski Ludowej. Tak więc przynajmniej 
w początkowych latach pobytu uchodźców z Grec.ii w Polsce ( cło 1956 r.) komu
nistyczna propaganda przypisala osobnym g,Tupom narodowym etykiety „greckich 
bohaterów" i „titowskich prowokatorów". 

Równocześnie z powodu konfliktu gTecko-macedoilskiego pt·zv1Niezio-
nego jeszcze z Grecji, a przecie wszystkim nawyku hellenizacji ludności slowiań
skiej i przyzwyczajenia cło obsadzania najwyższych stanowisk etnicznymi Grekami, 
w KPG niechętnie patrzono na jakiekolwiek zapędy narodowościowe 1Vlaceclol1czv
ków, a w szczególności na manifestowan ie odrębnej toż.sam ości narodowe.i. 

MBP opisa ł o i obserwowało trzy nielegalne gn1py rnace clołlskie. Owi e 
w Zgorzelcu: „Runcewa - Agap itosa". którą oskarżono rn.in. o to, ż.e „utrzymuje 
korespondencję z G recją. Jugosławią , Bułgari<1 używa.jąc anonimów", „nawotuje 
do powrotu do Grecji i] ugoslawii przez ONZ i Międzynarocl owy Czerwony Krzyż" 
oraz drngą: „Kiesk:inisa - lVlicowiclisa". które.i cz lonkowie zapisani byli ,jako ci, 
którzy „prnwaclz~\ clzialalność titowską" i „powiązani są z Grecją monarcho-fa
szystowską mimo, że są Macecloilczykarni''. Trzecia niel egalna grnpa „Mich<i
lopulosa - Papanaurna" clzialala w Walbrzvchu. Jej cz ł onkowie ,Jalszowali linię 
K.PG odnośnie clo problemu J\ilaceclo1'iczy ków" , przedstawiali się „jako zb~nvcy 
ludu rnacedoflskiego ornz pko "opiekuny„ uciśnionych przez Greków praw J\l[a
cecloficzyków":11 . 

O negatywnym pocl~iściu do rnaceclm'i skich cl zi ~1 ł ai'1 popularyzujących ich 
odrębną tożsamość narodow<1 świadczy list napisany przez J\ilacedo1'1czy ka: ,1uż sto
sunkowo późno, bo w 1962 r. \pis. oryg. -red.]: 

„Jestem Macedończykiem i od 1948 roku zn~jcluję się w Polsce Ludowej. 
Przyjechalem cło Polski .i a ko J 2-to letni eh )opi ec i tu zakoi'1czylern szko
lę podstawową, a następnie ukof1czylern trzy klasy Technikum Budowy 
obrabiat·ek we v\lroclawiu. \ „. 1 Obecnie pracuje w Legnicy w 1-lancllu 
Oelalicznym, mam rodzinę i zclawaloby się , nic nie z.mąci mego życia. 
Otó ż. I I stycznia dostalem z;:iwi~1dornie11ie, zgłosić s ię do Kornencly Po
wiatowej MO w Legnicy, co mni e bardzo zdziwilo. Przesłuchano mnie 
w sposób, którego uważani za bardzo daleko icl<1cy. Traktowano mnie 
jako wroga Polski Ludowe.i, zmuszano mnie abym się przyzna] do rze
czy, których czuje wstręl i obrażano mo,je uczucia patriotyczne, rno.ie 
ucwcia wobec Polski Ludowej, Które.i uważam za drugą rnojq ojczyznę, 

I 
.I 
·1 
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którą kocham i cenię dlatego właśnie, że .ies t ona so~j ali s tyczną, krąj ein 

buduj<1cym spo] ecze 1'l stwa , za którego moja m a tka zgin ęl a od kul ino. 

narchofaszys tów greckich w czasie wojny domowej , a mój qjciec by! na 
zesłaniu 1 J lat. 

Po przesluc haniu wprowadzono mnie do innego pokoju , gdzie zastałem 

jednego z pracowników MO. I oświadczy! mi, że niby ja naruszam „zasa

dy gościnności Polskiej i jako taki dalszy pobyt moj~j osoby jes t niepożą

dany w Polsce. Powiedziano mi żebym się pos tarał o jak nąj szybszy wyjazd 
obojętnie do jakiego kraju [. „]. 

Drodzy Towarzysze. Na Waszych ogólnych zebraniach oficjalnie mówi. 

Iem przeciw tym , którzy zmieniąją n aszego języka, jako młody człowiek 

żądałem , aby w bibliotece n aszej świetlicy znajdowały się książki nie tylko 

j ęzyka gTeckiego i bułgarskiego, ale żeby byto również i macedo1'1sk.ich, 

aby nasza młodzież, która nigdy nie rniala możliwości uczyć się naszego 

j ęzyka w Gre~ji mogli korzystać teraz z prawdziw~j wolności w Polsce 

Ludowej. Obecnie muszę raz w tygodniu , tj . w każdy wtorek od godz. 

J 0-1 J meldować się w MO, q. w Biurze dla Rejestracji Cudzoziemców, 

nie wolno m i opuszczać Leg11icy bez pozwolenia i przeprowadzać się. Czy 
naprawdę jestem tak niebezpieczny? "32 

Mimo że nie znamy dokJadnych przyczyn oskarżenia i kary, sarn poszko

dowany wyraźnie sugeruj e , że źródło j ego krzywdy tkwi w głoszeniu maceclo1'1skich 

narodowych hasel, co skreś l ało go z lis ty „gTeckich bohaterów" mimo zapewnie!l 
w gorliwą wiarę w so~jalizm. 

Polacy 

Do tej pory najmniej informacji zclobylarn na tema t integTacji uchodź

ców z ludnością polską. Dokumenty archiwalne nie zawierąją tego typu informacji, 

a osoby, które pamię tają pierwsze lata pobytu w Polsce , byly wówczas dziećmi, 

których proces adaptacji i integrncji przebiega[ odmiennie niż u dorosłych , z uwagi 

na długi pobyt w ośrodkach wychowawczych a t akże odmienne psychiczne zdol

ności adaptacyjne - dzieci latwiej aklimatyzują się do nowych warunków. Bardzo 

male dzieci (w J 948 r. mające 3-4 lata) nie pamiętaly swojego dornu rodzinnego 

w Gre~ji, co rów11ież sprzyjało procesowi adaptacji i braku wyraźn~j identyfikacji 
narodowej . 

Dzieci szybciej nauczyły się j ęzyka polskiego choćby ze wzgl ędu na re

gularne zaj ęcia w szkole. Z ich opowieści wynika (potwie rdzają to anlcie ty prze

prowadzan e z cudzoziemcami w la tach 60. i 80. XX w.), że niektórzy dorośli nigdy 

nie opanowali języka polskiego w stopniu bieglym; szczególnie w piśmie33 . Dorośli 

o wiele części ej ni ż dzieci trzymali się w greckim towarzys twie; mężczyźni przesia-

32 AIPN Wr. , sygn. 03 2/5 l J , t.2. 
_ _ _ 1 ____ __ - •• ...J _ _ _ _ _ ____ ,.:: __ _ _ __ _ :J . . · 

Uchod źcy z greckiej wojny do mo wej na Dolnym Ś l ąsku 1167 
dY'.vali w świe tlicach gTeclcich ~w każdym mieście znajdowała się taka - a kontakt 

z p0lakaim ognm czal się do mie.Jsc pracy. O w1ele w1ęce.i cloroslych niż. dzieci zcle

cvclowalo si ę na wY.iazcl z Polski - do B ułgarii lu b Jugoslawii, gdy tylko zdarzyła się 

ku ternu okazja, jeszcze w la tach 50. XX w. 
Dla dzieci natomiast pierwszymi Polakami byli ich napczyciele i wycho

wawcy, wspominani obecnie bardzo ciepło. Stanowili oni niewątpliwie duże opar

cie dla młodych Macedm1czyków i Greków i tym samym ukształtowa li pozytywny 

obraz narodu polskiego w ogóle. To Polacy - mimo surowych dyrektyvv v,rycho

wywania dzieci w duchu m arksizmu-leninizmu - organizowali w ośrodkach wy

chowawczych świ ęta, choinkę. Oni uczyli dzieci polslcich piosenek, gier, zachęcali 

do czytania polskich książek. Trzeba pamiętać, że działo się to w latach, gdy etos 

polslciego patriotyzmu był jeszcze wśród ludności i n auczycieli silny. Wspominają 

0 tym niegdysiejsi wychowankowie: „Ale muszę powiedzieć , że czlowiek żył pod 

ur~lciem tej polski~j kultury, tak nasiąkną! tą polską kulturą! Bo jeszcze w Lądku 
Zdroju, byla taka wychowawczyni , nie pamiętam nazvviska , pierwszy raz opowia

dała nam Krzyżahów. I ja pamię tam tych Krzyżahów, Krzyżacy w jej wydaniu to 

tak utrwaliły mi si ę w pamięci , że potem, czytając jako clorosly, ja miałem ciągle te 

obrazy, które wtedy ona opowiadała z ta lcim zacięciem, z taką ciekawością, z całą 

taką atmosferą. A myśmy tak siedzieli i sluchali tego wszystkiego. I zos tała m.i w pa

mięci właśnie ta atmosfera, a nie to po czytaniu. Tak to było"3· 1 . 

Oprócz pracowników ośrodków wychowawczych kol~jną grupę Polaków 

stanowili rówieśnicy, z którymi starsze dzieci ze tknęły się wcześniej, młodsze póź

niej. W wywiadach nie ma mowy o żadnej dysh armonii na linii rn lodzi Grecy i Ma

cecloi1czycy - młodzi Polacy. Wręcz przeciwnie , szczególnie w polskich dornach 

dziecka łączyła ich jedność wspólnych losów: „Pamiętam, jak się dosta łem do ogól

niaka, to już byliśmy tutaj [we Wrocławiu ], na Komuny Parys lci~j w dornu dziecka 

i tam byliśmy z dziećmi polslcimi. No i co ciekawe myśmy się wszyscy bali tego 

spotkania .. . znaczy - wychowawcy się bali co to będzie. A było fantastyczne porn

zumienie! Dawali nas cło pokoju w czwórkę - osobno Macedoflczyków i Greków, 

a Polacy osobno. A myśmy sami już się mieszali . I to było fantas tyczne. Tarn nie 

bylo nacji , tylko po prostu - my z bidula. Rozumieli śmy si ę"3'' · 

Wiele prz)jaźni z czasów z szkolonych przetrwało długie lata i s tało si ę 

podstawą now~j - już tylko polskiej - grupy prz)jacielskiej. Wiele zaowocowało 

mieszanymi związkami rnałżeflskirni . 

Natomiast jeśli chodzi o inne kontakty z Polakami, to często w wywia

dach podkreślany jest wplyw kultury panującej w Polsce la t 60 . i 70. - v"iększy 

kolektywizm - wspólne dancingi organizowane przez zakJady pracy, wczasy - co 

ułatwiało socjalizację , wspólnotę. Niektórzy upatrują w tym ro l ę us troju: ,Wtedy 

zresztą byla ta kultura socjalistyczna. I wtedy byla rów11ość , jedność - takie było 

propagowane, głoszon e. Internacjonalizm . To wplynęlo ch yba , że nie było j akiś tam 

różnic między spolecznością"36 . 

J·> Wywiad 3 - 15 XI 2010 r. , Tarnowskie Gó ry. 



1681 Anna Kurpiel 

Wybory 

jeśli traktować wyiazdy z Polski (rozpoczę t e przez lV!acedoi'iczyków już 
w polowie lal 50 .) .ioko acL1 p l ac; j ę ni e udan ą, to na cl ecyz,je o pozostaniu w Polsce 
clecvdu,i qcy wpływ mieli Polacy 

Najczęści ~j wvplywab ona z chęc i ko11tynuacj i n<1 uki - skm1 czeniu szkoly 
średnie.i, pocl.ięcia slucliów. Zachęcali do ni e.1 11auczyc iele i wychowawcy w domach 
dziecka i internatach odradzają c W)jazcl z Po lski często mimo naglących listów 
od oczekującvch swoich dzieci rnclziców w Jugosławii, BuJgarii lub Australii. Dziś 

owi nauczyciele wspominani są .iako mądrzy i przew.iclu.i<icy ludzie, gd yż dla wielu 
wychowanych w Polsce dzieci W)'.jazd na Balkany wiązal się z szok.iem kulturowym, 
b{·akiern pracy i perspektyw na dalszy rnzwój. 

Edukac; ja w polskich szkolach równala się integTac;ji z rnloclymi Polakami, 
a to często prowa dziło clo zawierania mieszanych związków malże1'Jskich - kolejnego 
powodu pozostania w Polsce, równi eż mimo próśb rodziców o w;jazcl: „No i teraz 

,i a tak rnóvv i ę: spotkalern panienkę i ni e chciało mi si ę wracać I A tu pismo: wracać! 
I teraz - .i~1 k marnie n apis;,ić, marna strasznie ch cia ł a, żebym .ia wrócil tam "1'. 

W km'icu o decyzji sta łego osiedlenia s i ę w Polsce decyclowaly względy 
ekonomiczne: praca. mieszka nie - w poczqtkowvch latach kiernwana odgórnie 
przez nakazy pracy i system hoteli rnbotniczych i rnieszkai1 spóldzie lczych. To pro
wadz'ilo clo poczucia sLobiLizacji i z czasem - zako rzenienia: „Ale poza tym - tu 
s i ę mia Io mieszkanie. Mialo się prace;. Więc tu się bylo .iec!11ak pewniejszym. Tego 
bylu. No więc tu czuli śmy s i ę .iuż. zakorzeni eni ":'„'. 

Ostatnim powodem decnji o pozostaniu w Polsce byt silny loka lny pa
triotyzm polqczony z n aclzi~ j ą powrntu do opuszczonego dornu. co dla Gre ków bylo 
niemoż.Ji we do lot 70., a cll a !Vlaceclol'Jczyków do dnia dzisiejszego. V/ przypadku 
Macedo11czyków wi~1l'a w odzyskan ie swego rnaj qtku w pólnocn~j Grecji wiązała się 
negac;Fl Republiki Macecloniijako swoj~j ojczyzny. \l\larto zwróc i ć uwagę na fakt, że 
n:ie wszvscy decydowali si ę no wyjazd do Jugosławii także z powodów poUtycznych 
- niechęci do Jugoslm1rioi'1skiej Komunistyczn~i Partii. W Lyrn wypadku alte rnaty
W<1 stawab s i ę Bulgaria , sympatyzu,j ąca z prosla linowskq KPG. 

Zagadni enie emigTacji politycznej z greckiej wojny domowej jest bardzo 
zloż.one. Na losy uchodź.ców wpływ rnialy ni e tv lko dwa bezpośrednio zaangażowa
ne w ni<t pa1'lstwa - Po lska i Grec.Fi - ale ta kże; a może przede wszystkim; sytuacja 
rniedzvnarodowa w Europie. Duże znaczen ie rnia! fakt , że Grecy i 1Vbcecl01'lczycy 
p rz~b\;Wa li l'Óll'nież w innyc h krajach Europy Środkowe.i i v\lscl~oclniej. lch p1~zy-
sz l ość slonowila więc wspó ln v prnblem poszczególnych odcl zia lów Komunistycz
nych Partii, 11i e zciwsze zgodnych ze sobą . 

Polska Ludowa rniala slosunkowo clu ż.y wpływ na uchodź.ców 111.in. uzna
la Macecl01'lczyków za ocl rębn<J grupę etniczn<1 i przyznala irn prawa, których byli 
w Grec; ji pozbawieni. Obala o ed ukac.i ę dzieci i mlodzież.y, d zię ki ternu wiele z nich 
sko11czylo studia. 

Uchodźcy z greckiej wojny do mow ej na Dolnym Śląsku 1169 
Oczywiści e nie bez znaczenia pozostaje fakt, że Grecy i Maceclol'lczycy 

przybyli do Polski po wojnie; w okresie stalinizmu. Szczególni e dzieci s laly się dla 
KPG i PZPR eksperymentalną gn1pą wychowywaną w ciuchu marksizmu-lenini
zmu, łatwą do uksztaltowania bo pozbawioną wpływów z zewnątrz. Podobne losy 
spotkały także przybyle w latach 50. dzieci koreal'1skie, również zamknię te w ośrod
kach wychowawczycfr'D 

Obecnie zcl ecyclowan<l wic;kszość ówczesnych uchod ź.ców stanowią Gre
cy. Chałupczak i Browarek piszą o ok. 4,5 tys. Greków i ok. 400 Macedol'iczykach 
żyjących w Polsce w polowie lat 90. X)( w. 10 Prawdopodobnie z każdym rokiem 
ta liczba rnal~j e, gdyż dzieci (szczególnie z rodzin mieszanych) iclentyfikujq się 
przeważnie z Polakami. Sami Grecy i lV!acedoflczycy w wi ększości prz)jęli polskie 
obywatelstwo (najczęści ej w latach 1992-2000). 

- Dolny Ś ląsk nadal jest regionem ich największego skupiska , a Zgorzelec 
jego s tolicą. Świadczą o tym takie inicjatywy jak Bulwar Grecki w Zgorzelcu lub 
tablica pamiątkowa na zgorzeleckim urzędzie miasla. Niestety, w innych miastach 
jedynymi miejscami pamięci są groby Greków i Macedol'l czyków, „którym nie bylo 
dan e ponownie zobaczyć swojej ojczyzny" 11 , rzadko odwiedzane przez porozrzuca
ne po świecie rndziny. 

.l'! Por. L So l rysik, Dzieci i 111/odz ież póluornolwrea;islw 11a Doluyrn Ślqslw i Mazowszu w latach 
1951-1959. „Sobórb", LXV (2010) , m J, s. 57-93 . 

•
111 H. Chalupcz,1k, T. Browa rek, M11iejszo/ci 11arodowe w Polsce '/ 9 18-1995, Lublin 200, 

s. 240. 

•
11 Cyt'lt pochodzi z na pisu m obelisku , któ1·y znajduje s i ę na crnenr,1rzu komunalnym w Zgo

rze lcu . 
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