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Wysiedle-
nia i mi-
gracje 
z Polski

rozdz. 33), wraz z którymi Polska traci∏a dwa ze swych najwi´k-
szych miast (Wilno i Lwów) oraz rolnicze obszary Podola i Wo∏y-
nia. RównoczeÊnie zmiana granic przywraca∏a przerwanà w Êred-
niowieczu obecnoÊç Polski nad Odrà i na Pomorzu Zachodnim.
Przejmujàc Ziemie Odzyskane, paƒstwo polskie zyska∏o wy˝ej roz-
wini´te cywilizacyjnie obszary poniemieckie, w tym ca∏y uprze-
mys∏owiony Âlàsk oraz d∏ugi odcinek Wybrze˝a Ba∏tyckiego, wraz
z du˝ymi portami – Gdaƒskiem i Szczecinem. Paradoksalnie wi´c
zarówno pod wzgl´dem strategicznym, jak i gospodarczym zmia-
ny terytorialne narzucone przez Stalina przynios∏y Polsce równie˝
korzyÊci.

Wielka w´drówka

Przesuni´ciom granic towarzyszy∏y wielkie przemieszczenia ludnoÊ-
ci. Cz´Êç tych ruchów mia∏a charakter spontaniczny – ludzie ucie-
kali przed wrogiem, nie chcieli ˝yç pod obcà w∏adzà lub szukali
lepszych warunków bytowych. Pozosta∏e migracje by∏y zorgani-
zowane przez w∏adze komunistyczne, które dà˝y∏y do stworzenia
obszarów jednolitych narodowo. Najwi´ksze przesiedlenia dotkn´-
∏y ludnoÊç niemieckà, deportowanà z Ziem Odzyskanych. Przyj-
muje si´, i˝ z ponad 7 mln Niemców zamieszkujàcych te obszary
przed wojnà ok. 4 mln uciek∏o w latach 1944–1945
przed nadchodzàcà Armià Czerwonà. Los wi´kszoÊci
pozosta∏ych przesàdzono na konferencji w Poczdamie,
w której trakcie „wielka trójka” zadecydowa∏a o ich
wysiedleniu do Niemiec. Akcja ta, przeprowadzona
g∏ównie w latach 1946–1948, obj´∏a ok. 3 mln ludzi.
Podczas deportacji nie oby∏o si´ bez ofiar, spowodowa-
nych zarówno trudnymi warunkami transportu, jak
równie˝ odwetem ze strony Polaków. W tym samym
czasie, na mocy umów o wymianie ludnoÊci mi´dzy
Polskà a sowieckimi republikami Ukrainy, Bia∏orusi
i Litwy, ziemie polskie opuÊci∏o, zwykle pod presjà,
ponad 480 tys. Ukraiƒców, ponad 36 tys. Bia∏orusi-
nów oraz 14 tys. Litwinów. W 1947 r. w ramach ak-
cji „Wis∏a”, majàcej oficjalnie na celu zniszczenie
ukraiƒskiej partyzantki, w∏adze wysiedli∏y z ziem po-
∏udniowo-wschodniej Polski ponad 130 tys. Ukraiƒ-
ców i ¸emków. LudnoÊç ta zosta∏a wywieziona na
Ziemie Odzyskane, gdzie specjalnie jà rozproszono,
osiedlajàc w niewielkich skupiskach. 

Tu˝ po wojnie z Polski wyjecha∏o tak˝e ponad 60 tys.
polskich ˚ydów (z ok. 240 tys. ocala∏ych z Holokaustu
i przyby∏ych z ZSRR). Nie chcieli oni d∏u˝ej ˝yç na
cmentarzysku swego narodu, nieraz zresztà nie mieli
dokàd wracaç, gdy˝ ich w∏asnoÊç zosta∏a zniszczona,

Zmiany terytorialne Polski po 1945 r. oraz kierunki
wi´kszych migracji na Kresach i Ziemiach Odzyskanych
(por. mapa rozdz. 64).

Kanclerz RFN Willy Brandt kl´czàcy
pod pomnikiem Bohaterów Getta
w Warszawie, 9 XII 1970 r., w symbo-
licznym akcie skruchy za zbrodnie nazi-
stów. Dwa dni wczeÊniej niemiecki po-
lityk oraz premier Józef Cyrankiewicz
podpisali uk∏ad mi´dzy PRL a RFN
o podstawach normalizacji wzajemnych 
stosunków. Na mocy zawartego poro-
zumienia obydwa paƒstwa uznawa∏y
powojennà granic´ polsko-niemieckà
i wyrzeka∏y si´ wszelkich wzajemnych
roszczeƒ terytorialnych.
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