
Ekran główny aplikacji „Śląsk od roku 1945“

Nowe stanowisko multimedialne 
„Śląsk od roku 1945“



Kim jesteśmy

Muzeum Śląskie  
w Görlitz
Otwarte w 2006 r. muzeum prezentuje dzieje i kulturę Śląska, zarówno  
w kontekście tradycji niemieckich, jak i europejskich wpływów kulturowych.  
Blisko 1000 eksponatów opowiada o zmiennych losach regionu i jego 
mieszkańców od średniowiecza do końca II wojny światowej.

„Cieszę się, że istniejąca od 15 lat ekspozycja zostanie  
wzbogacona w nowoczesny i atrakcyjny sposób.“ 
Dr. Agnieszka Gąsior, dyrektor Muzeum od maja 2021 r.
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Stanowisko  
multi medialne  
„Śląsk od roku 1945“  
Przygotowujemy dla Państwa wystawę poświęconą najnowszej kulturze  
i historii Śląska od 1945 r. do dzisiaj. W następstwie II wojny światowej  
i przesunięcia granic doszło do wymiany ludności. Niemiecki dotąd Śląsk  
staje się częścią Polski.

Jakim przeobrażeniom ulegała polityka, gospodarka, kultura i społeczeństwo? 
Co czyni Śląsk wyjątkowym? Liczne zdjęcia i filmy dokumentalne zabiorą 
Państwa w podróż po fascynującym regionie rozciągającym sie na wschód  
od Nysy Łużyckiej. Ukazana zostanie również sytuacja wypędzonych  
w Niemczech.

Co zamierzamy

„Zwrócenie się ku najnowszym, polskim dziejom Śląska  
jest wielkim wyzwaniem dla naszego muzeum.“ 
Dr. Markus Bauer, dyrektor muzeum do kwietnia 2021 r.

Wizualizacja nowej powierzchni wystawowej ↑ ↓
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Jak pracujemy

Proces roboczy 
Nasz polsko-niemiecki zespół naukowy pracuje od 2020 r. nad wystawą 
multimedialną. Zdefiniowaliśmy i przygotowaliśmy 34 tematy poruszające 
szeroki zakres zagadnień, począwszy od politycznych i religijnych po sport  
i turystykę. Materiał ilustracyjny pochodzi z polskich archiwów, muzeów,  
od agencji prasowych, stowarzyszeń i osób prywatnych.

Za techniczną, medialną i graficzną realizację koncepcji odpowiada firma Faible 
z siedzibą w Lipsku. W warunkach pandemii konsultacje i warsztaty odbywały 
się głównie w formie on-line. Naszym głównym narzędziem pracy jest baza 
danych.

„W bazie danych zgromadzonych zostało ok. 4.500 fotografii, skanów,  
nagrań dźwiękowych i filmów dokumentalnych – to cenny zasób!“ 
Dr Katarzyna Zinnow, zespół projektowy 

Zbiór treści w bazie danych (Screenshot) ↑
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Co oferujemy zwiedzającym

1.0 POLITYKA I SPOŁECZEŃSTWO
1.1 Wymiana ludności
1.2 Śląsk w Polsce Ludowej
1.3 Odbudowa
1.4 Opozycja polityczna
1.5 Od przełomu ustrojowego do dzisiaj

5.0 RELIGIA I KOŚCIÓŁ
5.1 Kościół katolicki w Polsce Ludowej
5.2 Kościół katolicki od przełomu ustrojowego
5.3 Katolicki Śląsk
5.4 Różnorodność wyznaniowa

2.0 GOSPODARKA
2.1 Warunki okresu powojennego
2.2 Gospodarka planowa lat 50. i 60. XX w .
2.3 Ożywienie gospodarcze i kryzys lat 70. i 80. XX w.
2.4 Dziki kapitalizm lat 90. XX w.
2.5 Na rynku Unii Europejskiej

6.0 PRZYRODA I ŚRODOWISKO
6.1 Krajobrazy
6.2 Turystyka
6.3 Problemy ekologiczne i ochrona przyrody

3.0 KIM SĄ ŚLĄZACY?
3.1 Pochodzenie i wizerunek własny
3.2 Tożsamości na polskim Śląsku
3.3 Życie żydowskie
3.4 Niemieccy Ślązacy w Polsce Ludowej
3.5 Mniejszość niemiecka po przełomie ustrojowym
3.6 Czeski Śląsk

7.0 ŚLĄSK I ŚLĄZACY W NIEMCZECH
7.1. Görlitz na Śląsku
7.2. Wypędzeni w NRD
7.3. Wypędzeni w RFN
7.4. Kultywowanie pamięci dzisiaj
7.5. Znani Ślązacy

4.0 KULTURA
4.1 Sztuki piękne
4.2 Literatura i teatr
4.3 Filmowy Śląsk
4.4 Życie muzyczne
4.5 Nauka i muzea
4.6 Sport

Treść
Nowa ekspozycja multimedialna stanowi uzupełnienie wystawy stałej, która 
kończy się cezurą 1945 r. Obecnie zwiedzający mogą kontynuować podróż 
przez historię Śląska po czasy najnowsze.
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Dziedziniec 
W obrębie kompleksu muzealnego mieści się dziedzieniec z przeszklonym  
dachem zapraszający zwiedzających do odpoczynku. Tutaj nowa powierzchnia  
wystawowa jest oznaczona dużym ekranem ściannym. Prezentowany na nim  
zwiastun w atrakcyjnej oprawie wizualnej i dźwiękowej przyciąga uwagę  
zwiedzających. Tu mogą Państwo rozsiąść się wygodnie na siedziskach i bliżej 
zapoznać z ekspozycją „Śląsk od 1945 r.“

Gdzie można zobaczyć wystawę

„Ten projekt oferuje wspaniałe możliwości: opracowywanie polskiej historii  
najnowszej i tworzenie po raz pierwszy dużej wystawy multimedialnej.“
Dr Martina Pietsch, zespół projektowy
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Aplikacja
Zwiedzający mają do dyspozycji tablety umieszczone przy siedziskach. Za 
pomocą tabletów uzyskują dostęp do cyfrowej prezentacji poświęconej  
dziejom Śląska od 1945 r. Mogą Państwo zapoznać się z 34 zagadnieniami  
w formie filmów, fotogalerii, map i nagrań dźwiękowych, opatrzonych krótkimi 
tekstami. W ten sposób możecie Państwo przeglądać wybrane treści   
w niemieckiej, polskiej i angielskiej wersji językowej. Czas trwania całej  
aplikacji wynosi do 120 minut. Wiedza historyczna prezentowana jest  
w sposób nowoczesny i przystępny dla zwiedzających w każdym wieku.

Jak udostępniać cyfrowo wiedzę historyczną

Ekran główny aplikacji

„Jako geograf uwielbiam mapy: maksymalną ilość informacji na  
minimalnej powierzchni. W podobnej roli świetnie sprawdzają się tablety!“ 
Andrzej Paczos, zespół projektowy
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1 z 34 tematów  
zawartych w aplikacji 
Prezentujemy państwu mały fragment naszej aplikacji, poświęcony tematowi 
wymiany ludności na Śląsku po II wojnie światowej. Temat ten otwiera blok 
tematyczny „Polityka i społeczeństwo“.

Zapraszamy do testowania treści i projektu graficznego naszej  
aplikacji! Uwagi i komentarze można kierować na nasz adres e-mailowy   
projekt@schlesisches-museum.de

Zapraszamy do zapoznania się z aplikacją: temat „Wymiana ludności po roku 1945“

Spis treści rozdziału „Polityka i społeczeństwo“
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Warszawa Brześć

Wilno

Kraków

Katowice
Lwów

Szczecin

Wrocław 

Gdańsk 

Berlin

Bonn

2,5 milionów 
przesiedleńców z 
Polski centralnej

3,2 milionów 
Niemców ze Śląska  

78.000 repatriantów z 
Francji i z Belgii

14.000 uchodźców z 
greckiej wojny domowej 

dzisiejsza granica Polski 1945 r.: terytoria niemieckie wcielone do Polski 1945 r.: terytoria polskie wcielone do Związku Radzieckiego  

1,5 milionów 
Polaków z 
wydzielonych 
polskich ziem 
wschodnich

21.000 Łemków i 
Ukraińców „Akcja 
Wisła”

18.000 repatriantów 
z Bośni i z Hercegowiny 

6.000 repatriantów 
z Bukowiny 

Wymiana ludności 
1944–1948 r.

Wymiana ludności 
po roku 1945 

Polityka i 
społeczeństwo 

Wymiana ludności 
po roku 

1945
Okres powojenny na Śląsku charakteryzował się niemal całkowitą 

wymianą ludności. Przesiedleńcy doznawali przemocy i braku 

bezpieczeństwa. Wiele osób podchodziło jednak też idealistycznie do 

startu w nowej ojczyźnie i wiązało go z nadzieją na lepsze.

Rodzina z utraconych przez Polskę ziem wschodnich zostaje 
przesiedlona, lipiec 1945 r. Po krótkim pobycie w Katowicach-Ligocie 
dociera ona do Opola. Fotografia: Stanisław Bober Źródło

Druga wojna światowa wywołała bezprecedensową falę wypędzeń i 

przesiedleń. Zgodnie z wolą zwycięskich mocarstw, Śląsk przypadł Polsce. 

Natychmiast po zakończeniu wojny rozpoczęło się wypędzanie 

niemieckiej ludności, któremu towarzyszyły akty przemocy i internowania. 

Na konferencji w Poczdamie, latem 1945 roku, alianci usankcjonowali  

„uporządkowany transfer” Niemców – jak to zostało sformułowane w 

protokole z konferencji. Z kraju musiała wyjechać prawie cała ludność 

Dolnego Śląska i duża część mieszkańców Górnego Śląska, około 3,2 

miliona osób.

Wypędzenie 
Niemców

Wielu Polaków pracowało przed wojną w Europie Zachodniej i 

Południowej. Ci wykwalifikowani ludzie powracali teraz stęsknieni 

ojczyzny i w nadziei na awans społeczny. W ten sposób ponad 20.000 

górników i ich rodzin przybyło z północnej Francji i z zachodniej Belgii do 

pracy w Wałbrzyskim Zagłębiu Węglowym. Inne polskie rodziny 

przeniosły się z Bośni, Hercegowiny i Bukowiny, gdzie mieszkały od 

dziesięcioleci. Konflikty polityczne i społeczne zagrażały ich egzystencji. 

Dlatego też około 18.000 osób z Bośni osiedliło się w zamkniętych 

wspólnotach wiejskich w okolicach Bolesławca. 

Powrót polskich 
emigrantów

W 1944 roku została wytyczona granica między Polską a Związkiem 

Radzieckim. W południowo-wschodniej Polsce pozostała mniejszość 

Ukraińców i Łemków, wschodniosłowiańskiej grupy etnicznej. 

Podejrzewano ich o sympatyzowanie z antykomunistyczną Ukraińską 

Powstańczą Armią. Dlatego latem 1947 roku zostali oni przymusowo 

przesiedleni. Podczas „Akcji Wisła”, około 140.000 osób zostało 

wywiezionych w wagonach towarowych i rozsianych daleko na północy i 

zachodzie Polski. 21.000 Łemków trafiło na Dolny Śląsk.

Pożegnanie z 
Łemkowszczyzną

Pod koniec lat czterdziestych Polska przyjęła ponad 14.000 uchodźców z 

greckiej wojny domowej, zwolenników ruchu komunistycznego i członków 

mniejszości macedońskiej.  9.000 z nich, w większości nieletnich, trafiło 

do Zgorzelca. Miasto to było w tym czasie zwane przez Greków 

„Paidopolis“, czyli miastem dzieci. 

Od lat siedemdziesiątych uchodźcy mogą powracać do swojej ojczyzny. 

Ale polsko-greckie rodziny do dziś mieszkają w Zgorzelcu. Znajduje się tu 

siedziba Związku Greków w Polsce, jest cerkiew prawosławna i coroczny 

festiwal piosenki greckiej.

„Każdy kieliszek piło się za 
powrót do Grecji. Włączali tak 
tęskną muzykę, że aż ciarki szły 
po plecach.” 
Anna Kozak, Greczynka ze Zgorzelca 

Przybycie Greków i 
Macedończyków

Na Śląsk napływali osadnicy o różnych losach: byli żołnierze, robotnicy 

przymusowi i więźniowie, ludzie ze zniszczonej wojną Polski centralnej i z 

utraconych wschodnich kresów, ale także poszukiwacze przygód i 

szabrownicy. Po śmierci Stalina w 1953 roku również więźniowie z 

sowieckich obozów karnych na Syberii i w Kazachstanie szukali tu nowego 

miejsca pobytu.

Dla wielu Śląsk był szansą na nowy początek, ale kraj ten pozostał im obcy. 

Istniało silne poczucie tymczasowości. Propaganda natomiast mówiła o 

dawnych słowiańskich „ziemiach odzyskanych“ i o „repatriacji”, czyli 

powrocie do ojczyzny.

Ewa Polonus z województwa stanisławowskiego, od roku 1947 w Zgorzelcu.

„Jak przyjechaliśmy, ojciec mówił, 
że to tylko na trochę, że wrócimy na 
ojcowiznę.” 

Polscy osadnicy – 
Przyjazd do 
obcego kraju

Daleka droga do nowej 
ojczyzny 

Około 1,5 milionów ludzi zmuszonych było opuścić wschodnie tereny 

Polski, które zostały scedowane na rzecz ZSRR. Większość tych ludzi 

przybyła na Śląsk. Inną ważną grupą ludności byli osadnicy wojskowi. 

Osiedlano ich celowo w pobliżu granicy z Niemcami. 

Polska Kronika Filmowa, "Nasze Ziemie Zachodnie"), 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Wielka wędrówka na Zachód 

Pakuj się i ruszaj w drogę! Milliony rodzin straciło swój bezpieczny dom. 

Nowy rząd natychmiast przystąpił do polonizacji Śląska. Wyświetlane w 

kinach tygodniowe kroniki filmowe i zdjęcia oddają atmosferę tamtych 

czasów. 

Polska Kronika Filmowa, „Nasze Ziemie Zachodnie“, 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Z Francji do Wałbrzycha

Świętowano przyjazd polskich rodzin górniczych z Francji do Polski. W 

swojej nowej wałbrzyskiej ojczyźnie zetknęli się oni jednak z surową 

rzeczywistością zniszczonego wojną i cierpiącego niedostatek kraju.

Przyjazd do Międzylesia na Ziemi Kłodzkiej, 1948 r. Powrót rodzin z Francji 
do Polski jest szeroko komentowany przez prasę i propagandowych 
fotografów. Źródło
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Akcja Wisła
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„Republika Grecka“ w Zgorzelcu

Liczną społeczność grecką w Zgorzelcu nazywano żartobliwie „Republiką 

Grecką”. Rodziny wspominały swoją dawną ojczyznę poprzez festiwale, 

pieśni i obrzędy. 

Wznoszą toast za wyczekiwany powrót do domu, do Grecji. Rodzina Nikos 
Rusketos, Zgorzelec, lata sześćdziesiąte. Źródło
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Nowy rząd natychmiast przystąpił do polonizacji Śląska. Wyświetlane w 

kinach tygodniowe kroniki filmowe i zdjęcia oddają atmosferę tamtych 

czasów. 

Polska Kronika Filmowa, „Nasze Ziemie Zachodnie“, 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Z Francji do Wałbrzycha

Świętowano przyjazd polskich rodzin górniczych z Francji do Polski. W 

swojej nowej wałbrzyskiej ojczyźnie zetknęli się oni jednak z surową 

rzeczywistością zniszczonego wojną i cierpiącego niedostatek kraju.

Przyjazd do Międzylesia na Ziemi Kłodzkiej, 1948 r. Powrót rodzin z Francji 
do Polski jest szeroko komentowany przez prasę i propagandowych 
fotografów. Źródło
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„Republika Grecka“ w Zgorzelcu

Liczną społeczność grecką w Zgorzelcu nazywano żartobliwie „Republiką 

Grecką”. Rodziny wspominały swoją dawną ojczyznę poprzez festiwale, 

pieśni i obrzędy. 

Wznoszą toast za wyczekiwany powrót do domu, do Grecji. Rodzina Nikos 
Rusketos, Zgorzelec, lata sześćdziesiąte. Źródło
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1945
Okres powojenny na Śląsku charakteryzował się niemal całkowitą 

wymianą ludności. Przesiedleńcy doznawali przemocy i braku 

bezpieczeństwa. Wiele osób podchodziło jednak też idealistycznie do 

startu w nowej ojczyźnie i wiązało go z nadzieją na lepsze.

Rodzina z utraconych przez Polskę ziem wschodnich zostaje 
przesiedlona, lipiec 1945 r. Po krótkim pobycie w Katowicach-Ligocie 
dociera ona do Opola. Fotografia: Stanisław Bober Źródło

Druga wojna światowa wywołała bezprecedensową falę wypędzeń i 

przesiedleń. Zgodnie z wolą zwycięskich mocarstw, Śląsk przypadł Polsce. 

Natychmiast po zakończeniu wojny rozpoczęło się wypędzanie 

niemieckiej ludności, któremu towarzyszyły akty przemocy i internowania. 

Na konferencji w Poczdamie, latem 1945 roku, alianci usankcjonowali  

„uporządkowany transfer” Niemców – jak to zostało sformułowane w 

protokole z konferencji. Z kraju musiała wyjechać prawie cała ludność 

Dolnego Śląska i duża część mieszkańców Górnego Śląska, około 3,2 

miliona osób.

Wypędzenie 
Niemców

Wielu Polaków pracowało przed wojną w Europie Zachodniej i 

Południowej. Ci wykwalifikowani ludzie powracali teraz stęsknieni 

ojczyzny i w nadziei na awans społeczny. W ten sposób ponad 20.000 

górników i ich rodzin przybyło z północnej Francji i z zachodniej Belgii do 

pracy w Wałbrzyskim Zagłębiu Węglowym. Inne polskie rodziny 

przeniosły się z Bośni, Hercegowiny i Bukowiny, gdzie mieszkały od 

dziesięcioleci. Konflikty polityczne i społeczne zagrażały ich egzystencji. 

Dlatego też około 18.000 osób z Bośni osiedliło się w zamkniętych 

wspólnotach wiejskich w okolicach Bolesławca. 

Powrót polskich 
emigrantów

W 1944 roku została wytyczona granica między Polską a Związkiem 

Radzieckim. W południowo-wschodniej Polsce pozostała mniejszość 

Ukraińców i Łemków, wschodniosłowiańskiej grupy etnicznej. 

Podejrzewano ich o sympatyzowanie z antykomunistyczną Ukraińską 

Powstańczą Armią. Dlatego latem 1947 roku zostali oni przymusowo 

przesiedleni. Podczas „Akcji Wisła”, około 140.000 osób zostało 

wywiezionych w wagonach towarowych i rozsianych daleko na północy i 

zachodzie Polski. 21.000 Łemków trafiło na Dolny Śląsk.

Pożegnanie z 
Łemkowszczyzną

Pod koniec lat czterdziestych Polska przyjęła ponad 14.000 uchodźców z 

greckiej wojny domowej, zwolenników ruchu komunistycznego i członków 

mniejszości macedońskiej.  9.000 z nich, w większości nieletnich, trafiło 

do Zgorzelca. Miasto to było w tym czasie zwane przez Greków 

„Paidopolis“, czyli miastem dzieci. 

Od lat siedemdziesiątych uchodźcy mogą powracać do swojej ojczyzny. 

Ale polsko-greckie rodziny do dziś mieszkają w Zgorzelcu. Znajduje się tu 

siedziba Związku Greków w Polsce, jest cerkiew prawosławna i coroczny 

festiwal piosenki greckiej.

„Każdy kieliszek piło się za 
powrót do Grecji. Włączali tak 
tęskną muzykę, że aż ciarki szły 
po plecach.” 
Anna Kozak, Greczynka ze Zgorzelca 

Przybycie Greków i 
Macedończyków

Na Śląsk napływali osadnicy o różnych losach: byli żołnierze, robotnicy 

przymusowi i więźniowie, ludzie ze zniszczonej wojną Polski centralnej i z 

utraconych wschodnich kresów, ale także poszukiwacze przygód i 

szabrownicy. Po śmierci Stalina w 1953 roku również więźniowie z 

sowieckich obozów karnych na Syberii i w Kazachstanie szukali tu nowego 

miejsca pobytu.

Dla wielu Śląsk był szansą na nowy początek, ale kraj ten pozostał im obcy. 

Istniało silne poczucie tymczasowości. Propaganda natomiast mówiła o 

dawnych słowiańskich „ziemiach odzyskanych“ i o „repatriacji”, czyli 

powrocie do ojczyzny.

Ewa Polonus z województwa stanisławowskiego, od roku 1947 w Zgorzelcu.

„Jak przyjechaliśmy, ojciec mówił, 
że to tylko na trochę, że wrócimy na 
ojcowiznę.” 

Polscy osadnicy – 
Przyjazd do 
obcego kraju

Daleka droga do nowej 
ojczyzny 

Około 1,5 milionów ludzi zmuszonych było opuścić wschodnie tereny 

Polski, które zostały scedowane na rzecz ZSRR. Większość tych ludzi 

przybyła na Śląsk. Inną ważną grupą ludności byli osadnicy wojskowi. 

Osiedlano ich celowo w pobliżu granicy z Niemcami. 

Polska Kronika Filmowa, "Nasze Ziemie Zachodnie"), 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Wielka wędrówka na Zachód 

Pakuj się i ruszaj w drogę! Milliony rodzin straciło swój bezpieczny dom. 

Nowy rząd natychmiast przystąpił do polonizacji Śląska. Wyświetlane w 

kinach tygodniowe kroniki filmowe i zdjęcia oddają atmosferę tamtych 

czasów. 

Polska Kronika Filmowa, „Nasze Ziemie Zachodnie“, 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa
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swojej nowej wałbrzyskiej ojczyźnie zetknęli się oni jednak z surową 

rzeczywistością zniszczonego wojną i cierpiącego niedostatek kraju.
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miliona osób.

Wypędzenie 
Niemców

Wielu Polaków pracowało przed wojną w Europie Zachodniej i 

Południowej. Ci wykwalifikowani ludzie powracali teraz stęsknieni 

ojczyzny i w nadziei na awans społeczny. W ten sposób ponad 20.000 

górników i ich rodzin przybyło z północnej Francji i z zachodniej Belgii do 

pracy w Wałbrzyskim Zagłębiu Węglowym. Inne polskie rodziny 

przeniosły się z Bośni, Hercegowiny i Bukowiny, gdzie mieszkały od 

dziesięcioleci. Konflikty polityczne i społeczne zagrażały ich egzystencji. 

Dlatego też około 18.000 osób z Bośni osiedliło się w zamkniętych 

wspólnotach wiejskich w okolicach Bolesławca. 

Powrót polskich 
emigrantów

W 1944 roku została wytyczona granica między Polską a Związkiem 

Radzieckim. W południowo-wschodniej Polsce pozostała mniejszość 

Ukraińców i Łemków, wschodniosłowiańskiej grupy etnicznej. 

Podejrzewano ich o sympatyzowanie z antykomunistyczną Ukraińską 

Powstańczą Armią. Dlatego latem 1947 roku zostali oni przymusowo 

przesiedleni. Podczas „Akcji Wisła”, około 140.000 osób zostało 

wywiezionych w wagonach towarowych i rozsianych daleko na północy i 

zachodzie Polski. 21.000 Łemków trafiło na Dolny Śląsk.

Pożegnanie z 
Łemkowszczyzną

Pod koniec lat czterdziestych Polska przyjęła ponad 14.000 uchodźców z 

greckiej wojny domowej, zwolenników ruchu komunistycznego i członków 

mniejszości macedońskiej.  9.000 z nich, w większości nieletnich, trafiło 

do Zgorzelca. Miasto to było w tym czasie zwane przez Greków 

„Paidopolis“, czyli miastem dzieci. 

Od lat siedemdziesiątych uchodźcy mogą powracać do swojej ojczyzny. 

Ale polsko-greckie rodziny do dziś mieszkają w Zgorzelcu. Znajduje się tu 

siedziba Związku Greków w Polsce, jest cerkiew prawosławna i coroczny 

festiwal piosenki greckiej.

„Każdy kieliszek piło się za 
powrót do Grecji. Włączali tak 
tęskną muzykę, że aż ciarki szły 
po plecach.” 
Anna Kozak, Greczynka ze Zgorzelca 

Przybycie Greków i 
Macedończyków

Na Śląsk napływali osadnicy o różnych losach: byli żołnierze, robotnicy 

przymusowi i więźniowie, ludzie ze zniszczonej wojną Polski centralnej i z 

utraconych wschodnich kresów, ale także poszukiwacze przygód i 

szabrownicy. Po śmierci Stalina w 1953 roku również więźniowie z 

sowieckich obozów karnych na Syberii i w Kazachstanie szukali tu nowego 

miejsca pobytu.

Dla wielu Śląsk był szansą na nowy początek, ale kraj ten pozostał im obcy. 

Istniało silne poczucie tymczasowości. Propaganda natomiast mówiła o 

dawnych słowiańskich „ziemiach odzyskanych“ i o „repatriacji”, czyli 

powrocie do ojczyzny.

Ewa Polonus z województwa stanisławowskiego, od roku 1947 w Zgorzelcu.

„Jak przyjechaliśmy, ojciec mówił, 
że to tylko na trochę, że wrócimy na 
ojcowiznę.” 

Polscy osadnicy – 
Przyjazd do 
obcego kraju

Daleka droga do nowej 
ojczyzny 

Około 1,5 milionów ludzi zmuszonych było opuścić wschodnie tereny 

Polski, które zostały scedowane na rzecz ZSRR. Większość tych ludzi 

przybyła na Śląsk. Inną ważną grupą ludności byli osadnicy wojskowi. 

Osiedlano ich celowo w pobliżu granicy z Niemcami. 

Polska Kronika Filmowa, "Nasze Ziemie Zachodnie"), 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Wielka wędrówka na Zachód 

Pakuj się i ruszaj w drogę! Milliony rodzin straciło swój bezpieczny dom. 

Nowy rząd natychmiast przystąpił do polonizacji Śląska. Wyświetlane w 

kinach tygodniowe kroniki filmowe i zdjęcia oddają atmosferę tamtych 

czasów. 

Polska Kronika Filmowa, „Nasze Ziemie Zachodnie“, 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Z Francji do Wałbrzycha

Świętowano przyjazd polskich rodzin górniczych z Francji do Polski. W 

swojej nowej wałbrzyskiej ojczyźnie zetknęli się oni jednak z surową 

rzeczywistością zniszczonego wojną i cierpiącego niedostatek kraju.

Przyjazd do Międzylesia na Ziemi Kłodzkiej, 1948 r. Powrót rodzin z Francji 
do Polski jest szeroko komentowany przez prasę i propagandowych 
fotografów. Źródło

01  —  05

Akcja Wisła

www.schlesisches-museum.de DE 

„Republika Grecka“ w Zgorzelcu

Liczną społeczność grecką w Zgorzelcu nazywano żartobliwie „Republiką 

Grecką”. Rodziny wspominały swoją dawną ojczyznę poprzez festiwale, 

pieśni i obrzędy. 

Wznoszą toast za wyczekiwany powrót do domu, do Grecji. Rodzina Nikos 
Rusketos, Zgorzelec, lata sześćdziesiąte. Źródło

02  —  04

Zapraszamy do zapoznania się z aplikacją: temat „Wymiana ludności po roku 1945“



Warszawa Brześć

Wilno

Kraków

Katowice
Lwów

Szczecin

Wrocław 

Gdańsk 

Berlin

Bonn

2,5 milionów 
przesiedleńców z 
Polski centralnej

3,2 milionów 
Niemców ze Śląska  

78.000 repatriantów z 
Francji i z Belgii

14.000 uchodźców z 
greckiej wojny domowej 

dzisiejsza granica Polski 1945 r.: terytoria niemieckie wcielone do Polski 1945 r.: terytoria polskie wcielone do Związku Radzieckiego  

1,5 milionów 
Polaków z 
wydzielonych 
polskich ziem 
wschodnich

21.000 Łemków i 
Ukraińców „Akcja 
Wisła”

18.000 repatriantów 
z Bośni i z Hercegowiny 

6.000 repatriantów 
z Bukowiny 

Wymiana ludności 
1944–1948 r.

Wymiana ludności 
po roku 1945 

Polityka i 
społeczeństwo 

Wymiana ludności 
po roku 

1945
Okres powojenny na Śląsku charakteryzował się niemal całkowitą 

wymianą ludności. Przesiedleńcy doznawali przemocy i braku 

bezpieczeństwa. Wiele osób podchodziło jednak też idealistycznie do 

startu w nowej ojczyźnie i wiązało go z nadzieją na lepsze.

Rodzina z utraconych przez Polskę ziem wschodnich zostaje 
przesiedlona, lipiec 1945 r. Po krótkim pobycie w Katowicach-Ligocie 
dociera ona do Opola. Fotografia: Stanisław Bober Źródło

Druga wojna światowa wywołała bezprecedensową falę wypędzeń i 

przesiedleń. Zgodnie z wolą zwycięskich mocarstw, Śląsk przypadł Polsce. 

Natychmiast po zakończeniu wojny rozpoczęło się wypędzanie 

niemieckiej ludności, któremu towarzyszyły akty przemocy i internowania. 

Na konferencji w Poczdamie, latem 1945 roku, alianci usankcjonowali  

„uporządkowany transfer” Niemców – jak to zostało sformułowane w 

protokole z konferencji. Z kraju musiała wyjechać prawie cała ludność 

Dolnego Śląska i duża część mieszkańców Górnego Śląska, około 3,2 

miliona osób.

Wypędzenie 
Niemców

Wielu Polaków pracowało przed wojną w Europie Zachodniej i 

Południowej. Ci wykwalifikowani ludzie powracali teraz stęsknieni 

ojczyzny i w nadziei na awans społeczny. W ten sposób ponad 20.000 

górników i ich rodzin przybyło z północnej Francji i z zachodniej Belgii do 

pracy w Wałbrzyskim Zagłębiu Węglowym. Inne polskie rodziny 

przeniosły się z Bośni, Hercegowiny i Bukowiny, gdzie mieszkały od 

dziesięcioleci. Konflikty polityczne i społeczne zagrażały ich egzystencji. 

Dlatego też około 18.000 osób z Bośni osiedliło się w zamkniętych 

wspólnotach wiejskich w okolicach Bolesławca. 

Powrót polskich 
emigrantów

W 1944 roku została wytyczona granica między Polską a Związkiem 

Radzieckim. W południowo-wschodniej Polsce pozostała mniejszość 

Ukraińców i Łemków, wschodniosłowiańskiej grupy etnicznej. 

Podejrzewano ich o sympatyzowanie z antykomunistyczną Ukraińską 

Powstańczą Armią. Dlatego latem 1947 roku zostali oni przymusowo 

przesiedleni. Podczas „Akcji Wisła”, około 140.000 osób zostało 

wywiezionych w wagonach towarowych i rozsianych daleko na północy i 

zachodzie Polski. 21.000 Łemków trafiło na Dolny Śląsk.

Pożegnanie z 
Łemkowszczyzną

Pod koniec lat czterdziestych Polska przyjęła ponad 14.000 uchodźców z 

greckiej wojny domowej, zwolenników ruchu komunistycznego i członków 

mniejszości macedońskiej.  9.000 z nich, w większości nieletnich, trafiło 

do Zgorzelca. Miasto to było w tym czasie zwane przez Greków 

„Paidopolis“, czyli miastem dzieci. 

Od lat siedemdziesiątych uchodźcy mogą powracać do swojej ojczyzny. 

Ale polsko-greckie rodziny do dziś mieszkają w Zgorzelcu. Znajduje się tu 

siedziba Związku Greków w Polsce, jest cerkiew prawosławna i coroczny 

festiwal piosenki greckiej.

„Każdy kieliszek piło się za 
powrót do Grecji. Włączali tak 
tęskną muzykę, że aż ciarki szły 
po plecach.” 
Anna Kozak, Greczynka ze Zgorzelca 

Przybycie Greków i 
Macedończyków

Na Śląsk napływali osadnicy o różnych losach: byli żołnierze, robotnicy 

przymusowi i więźniowie, ludzie ze zniszczonej wojną Polski centralnej i z 

utraconych wschodnich kresów, ale także poszukiwacze przygód i 

szabrownicy. Po śmierci Stalina w 1953 roku również więźniowie z 

sowieckich obozów karnych na Syberii i w Kazachstanie szukali tu nowego 

miejsca pobytu.

Dla wielu Śląsk był szansą na nowy początek, ale kraj ten pozostał im obcy. 

Istniało silne poczucie tymczasowości. Propaganda natomiast mówiła o 

dawnych słowiańskich „ziemiach odzyskanych“ i o „repatriacji”, czyli 

powrocie do ojczyzny.

Ewa Polonus z województwa stanisławowskiego, od roku 1947 w Zgorzelcu.

„Jak przyjechaliśmy, ojciec mówił, 
że to tylko na trochę, że wrócimy na 
ojcowiznę.” 

Polscy osadnicy – 
Przyjazd do 
obcego kraju

Daleka droga do nowej 
ojczyzny 

Około 1,5 milionów ludzi zmuszonych było opuścić wschodnie tereny 

Polski, które zostały scedowane na rzecz ZSRR. Większość tych ludzi 

przybyła na Śląsk. Inną ważną grupą ludności byli osadnicy wojskowi. 

Osiedlano ich celowo w pobliżu granicy z Niemcami. 

Polska Kronika Filmowa, "Nasze Ziemie Zachodnie"), 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Wielka wędrówka na Zachód 

Pakuj się i ruszaj w drogę! Milliony rodzin straciło swój bezpieczny dom. 

Nowy rząd natychmiast przystąpił do polonizacji Śląska. Wyświetlane w 

kinach tygodniowe kroniki filmowe i zdjęcia oddają atmosferę tamtych 

czasów. 

Polska Kronika Filmowa, „Nasze Ziemie Zachodnie“, 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Z Francji do Wałbrzycha

Świętowano przyjazd polskich rodzin górniczych z Francji do Polski. W 

swojej nowej wałbrzyskiej ojczyźnie zetknęli się oni jednak z surową 

rzeczywistością zniszczonego wojną i cierpiącego niedostatek kraju.

Przyjazd do Międzylesia na Ziemi Kłodzkiej, 1948 r. Powrót rodzin z Francji 
do Polski jest szeroko komentowany przez prasę i propagandowych 
fotografów. Źródło
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„Republika Grecka“ w Zgorzelcu

Liczną społeczność grecką w Zgorzelcu nazywano żartobliwie „Republiką 

Grecką”. Rodziny wspominały swoją dawną ojczyznę poprzez festiwale, 

pieśni i obrzędy. 

Wznoszą toast za wyczekiwany powrót do domu, do Grecji. Rodzina Nikos 
Rusketos, Zgorzelec, lata sześćdziesiąte. Źródło
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Francji i z Belgii

14.000 uchodźców z 
greckiej wojny domowej 

dzisiejsza granica Polski 1945 r.: terytoria niemieckie wcielone do Polski 1945 r.: terytoria polskie wcielone do Związku Radzieckiego  

1,5 milionów 
Polaków z 
wydzielonych 
polskich ziem 
wschodnich

21.000 Łemków i 
Ukraińców „Akcja 
Wisła”

18.000 repatriantów 
z Bośni i z Hercegowiny 

6.000 repatriantów 
z Bukowiny 

Wymiana ludności 
1944–1948 r.

Wymiana ludności 
po roku 1945 

Polityka i 
społeczeństwo 

Wymiana ludności 
po roku 

1945
Okres powojenny na Śląsku charakteryzował się niemal całkowitą 

wymianą ludności. Przesiedleńcy doznawali przemocy i braku 

bezpieczeństwa. Wiele osób podchodziło jednak też idealistycznie do 

startu w nowej ojczyźnie i wiązało go z nadzieją na lepsze.

Rodzina z utraconych przez Polskę ziem wschodnich zostaje 
przesiedlona, lipiec 1945 r. Po krótkim pobycie w Katowicach-Ligocie 
dociera ona do Opola. Fotografia: Stanisław Bober Źródło

Druga wojna światowa wywołała bezprecedensową falę wypędzeń i 

przesiedleń. Zgodnie z wolą zwycięskich mocarstw, Śląsk przypadł Polsce. 

Natychmiast po zakończeniu wojny rozpoczęło się wypędzanie 

niemieckiej ludności, któremu towarzyszyły akty przemocy i internowania. 

Na konferencji w Poczdamie, latem 1945 roku, alianci usankcjonowali  

„uporządkowany transfer” Niemców – jak to zostało sformułowane w 

protokole z konferencji. Z kraju musiała wyjechać prawie cała ludność 

Dolnego Śląska i duża część mieszkańców Górnego Śląska, około 3,2 

miliona osób.

Wypędzenie 
Niemców

Wielu Polaków pracowało przed wojną w Europie Zachodniej i 

Południowej. Ci wykwalifikowani ludzie powracali teraz stęsknieni 

ojczyzny i w nadziei na awans społeczny. W ten sposób ponad 20.000 

górników i ich rodzin przybyło z północnej Francji i z zachodniej Belgii do 

pracy w Wałbrzyskim Zagłębiu Węglowym. Inne polskie rodziny 

przeniosły się z Bośni, Hercegowiny i Bukowiny, gdzie mieszkały od 

dziesięcioleci. Konflikty polityczne i społeczne zagrażały ich egzystencji. 

Dlatego też około 18.000 osób z Bośni osiedliło się w zamkniętych 

wspólnotach wiejskich w okolicach Bolesławca. 

Powrót polskich 
emigrantów

W 1944 roku została wytyczona granica między Polską a Związkiem 

Radzieckim. W południowo-wschodniej Polsce pozostała mniejszość 

Ukraińców i Łemków, wschodniosłowiańskiej grupy etnicznej. 

Podejrzewano ich o sympatyzowanie z antykomunistyczną Ukraińską 

Powstańczą Armią. Dlatego latem 1947 roku zostali oni przymusowo 

przesiedleni. Podczas „Akcji Wisła”, około 140.000 osób zostało 

wywiezionych w wagonach towarowych i rozsianych daleko na północy i 

zachodzie Polski. 21.000 Łemków trafiło na Dolny Śląsk.

Pożegnanie z 
Łemkowszczyzną

Pod koniec lat czterdziestych Polska przyjęła ponad 14.000 uchodźców z 

greckiej wojny domowej, zwolenników ruchu komunistycznego i członków 

mniejszości macedońskiej.  9.000 z nich, w większości nieletnich, trafiło 

do Zgorzelca. Miasto to było w tym czasie zwane przez Greków 

„Paidopolis“, czyli miastem dzieci. 

Od lat siedemdziesiątych uchodźcy mogą powracać do swojej ojczyzny. 

Ale polsko-greckie rodziny do dziś mieszkają w Zgorzelcu. Znajduje się tu 

siedziba Związku Greków w Polsce, jest cerkiew prawosławna i coroczny 

festiwal piosenki greckiej.
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dziesięcioleci. Konflikty polityczne i społeczne zagrażały ich egzystencji. 

Dlatego też około 18.000 osób z Bośni osiedliło się w zamkniętych 

wspólnotach wiejskich w okolicach Bolesławca. 

Powrót polskich 
emigrantów

W 1944 roku została wytyczona granica między Polską a Związkiem 

Radzieckim. W południowo-wschodniej Polsce pozostała mniejszość 

Ukraińców i Łemków, wschodniosłowiańskiej grupy etnicznej. 

Podejrzewano ich o sympatyzowanie z antykomunistyczną Ukraińską 

Powstańczą Armią. Dlatego latem 1947 roku zostali oni przymusowo 

przesiedleni. Podczas „Akcji Wisła”, około 140.000 osób zostało 

wywiezionych w wagonach towarowych i rozsianych daleko na północy i 

zachodzie Polski. 21.000 Łemków trafiło na Dolny Śląsk.

Pożegnanie z 
Łemkowszczyzną

Pod koniec lat czterdziestych Polska przyjęła ponad 14.000 uchodźców z 

greckiej wojny domowej, zwolenników ruchu komunistycznego i członków 

mniejszości macedońskiej.  9.000 z nich, w większości nieletnich, trafiło 

do Zgorzelca. Miasto to było w tym czasie zwane przez Greków 

„Paidopolis“, czyli miastem dzieci. 

Od lat siedemdziesiątych uchodźcy mogą powracać do swojej ojczyzny. 

Ale polsko-greckie rodziny do dziś mieszkają w Zgorzelcu. Znajduje się tu 

siedziba Związku Greków w Polsce, jest cerkiew prawosławna i coroczny 

festiwal piosenki greckiej.

„Każdy kieliszek piło się za 
powrót do Grecji. Włączali tak 
tęskną muzykę, że aż ciarki szły 
po plecach.” 
Anna Kozak, Greczynka ze Zgorzelca 

Przybycie Greków i 
Macedończyków

Na Śląsk napływali osadnicy o różnych losach: byli żołnierze, robotnicy 

przymusowi i więźniowie, ludzie ze zniszczonej wojną Polski centralnej i z 

utraconych wschodnich kresów, ale także poszukiwacze przygód i 

szabrownicy. Po śmierci Stalina w 1953 roku również więźniowie z 

sowieckich obozów karnych na Syberii i w Kazachstanie szukali tu nowego 

miejsca pobytu.

Dla wielu Śląsk był szansą na nowy początek, ale kraj ten pozostał im obcy. 

Istniało silne poczucie tymczasowości. Propaganda natomiast mówiła o 

dawnych słowiańskich „ziemiach odzyskanych“ i o „repatriacji”, czyli 

powrocie do ojczyzny.

Ewa Polonus z województwa stanisławowskiego, od roku 1947 w Zgorzelcu.

„Jak przyjechaliśmy, ojciec mówił, 
że to tylko na trochę, że wrócimy na 
ojcowiznę.” 

Polscy osadnicy – 
Przyjazd do 
obcego kraju

Daleka droga do nowej 
ojczyzny 

Około 1,5 milionów ludzi zmuszonych było opuścić wschodnie tereny 

Polski, które zostały scedowane na rzecz ZSRR. Większość tych ludzi 

przybyła na Śląsk. Inną ważną grupą ludności byli osadnicy wojskowi. 

Osiedlano ich celowo w pobliżu granicy z Niemcami. 

Polska Kronika Filmowa, "Nasze Ziemie Zachodnie"), 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Wielka wędrówka na Zachód 

Pakuj się i ruszaj w drogę! Milliony rodzin straciło swój bezpieczny dom. 

Nowy rząd natychmiast przystąpił do polonizacji Śląska. Wyświetlane w 

kinach tygodniowe kroniki filmowe i zdjęcia oddają atmosferę tamtych 

czasów. 

Polska Kronika Filmowa, „Nasze Ziemie Zachodnie“, 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Z Francji do Wałbrzycha

Świętowano przyjazd polskich rodzin górniczych z Francji do Polski. W 

swojej nowej wałbrzyskiej ojczyźnie zetknęli się oni jednak z surową 

rzeczywistością zniszczonego wojną i cierpiącego niedostatek kraju.

Przyjazd do Międzylesia na Ziemi Kłodzkiej, 1948 r. Powrót rodzin z Francji 
do Polski jest szeroko komentowany przez prasę i propagandowych 
fotografów. Źródło
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„Republika Grecka“ w Zgorzelcu

Liczną społeczność grecką w Zgorzelcu nazywano żartobliwie „Republiką 

Grecką”. Rodziny wspominały swoją dawną ojczyznę poprzez festiwale, 

pieśni i obrzędy. 

Wznoszą toast za wyczekiwany powrót do domu, do Grecji. Rodzina Nikos 
Rusketos, Zgorzelec, lata sześćdziesiąte. Źródło
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Zapraszamy do zapoznania się z aplikacją: temat „Wymiana ludności po roku 1945“
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przesiedlona, lipiec 1945 r. Po krótkim pobycie w Katowicach-Ligocie 
dociera ona do Opola. Fotografia: Stanisław Bober Źródło
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Okres powojenny na Śląsku charakteryzował się niemal całkowitą 

wymianą ludności. Przesiedleńcy doznawali przemocy i braku 

bezpieczeństwa. Wiele osób podchodziło jednak też idealistycznie do 

startu w nowej ojczyźnie i wiązało go z nadzieją na lepsze.

Rodzina z utraconych przez Polskę ziem wschodnich zostaje 
przesiedlona, lipiec 1945 r. Po krótkim pobycie w Katowicach-Ligocie 
dociera ona do Opola. Fotografia: Stanisław Bober Źródło

Druga wojna światowa wywołała bezprecedensową falę wypędzeń i 

przesiedleń. Zgodnie z wolą zwycięskich mocarstw, Śląsk przypadł Polsce. 

Natychmiast po zakończeniu wojny rozpoczęło się wypędzanie 

niemieckiej ludności, któremu towarzyszyły akty przemocy i internowania. 

Na konferencji w Poczdamie, latem 1945 roku, alianci usankcjonowali  

„uporządkowany transfer” Niemców – jak to zostało sformułowane w 

protokole z konferencji. Z kraju musiała wyjechać prawie cała ludność 

Dolnego Śląska i duża część mieszkańców Górnego Śląska, około 3,2 

miliona osób.

Wypędzenie 
Niemców

Wielu Polaków pracowało przed wojną w Europie Zachodniej i 

Południowej. Ci wykwalifikowani ludzie powracali teraz stęsknieni 

ojczyzny i w nadziei na awans społeczny. W ten sposób ponad 20.000 

górników i ich rodzin przybyło z północnej Francji i z zachodniej Belgii do 

pracy w Wałbrzyskim Zagłębiu Węglowym. Inne polskie rodziny 

przeniosły się z Bośni, Hercegowiny i Bukowiny, gdzie mieszkały od 

dziesięcioleci. Konflikty polityczne i społeczne zagrażały ich egzystencji. 

Dlatego też około 18.000 osób z Bośni osiedliło się w zamkniętych 

wspólnotach wiejskich w okolicach Bolesławca. 

Powrót polskich 
emigrantów

W 1944 roku została wytyczona granica między Polską a Związkiem 

Radzieckim. W południowo-wschodniej Polsce pozostała mniejszość 

Ukraińców i Łemków, wschodniosłowiańskiej grupy etnicznej. 

Podejrzewano ich o sympatyzowanie z antykomunistyczną Ukraińską 

Powstańczą Armią. Dlatego latem 1947 roku zostali oni przymusowo 

przesiedleni. Podczas „Akcji Wisła”, około 140.000 osób zostało 

wywiezionych w wagonach towarowych i rozsianych daleko na północy i 

zachodzie Polski. 21.000 Łemków trafiło na Dolny Śląsk.

Pożegnanie z 
Łemkowszczyzną

Pod koniec lat czterdziestych Polska przyjęła ponad 14.000 uchodźców z 

greckiej wojny domowej, zwolenników ruchu komunistycznego i członków 

mniejszości macedońskiej.  9.000 z nich, w większości nieletnich, trafiło 

do Zgorzelca. Miasto to było w tym czasie zwane przez Greków 

„Paidopolis“, czyli miastem dzieci. 

Od lat siedemdziesiątych uchodźcy mogą powracać do swojej ojczyzny. 

Ale polsko-greckie rodziny do dziś mieszkają w Zgorzelcu. Znajduje się tu 

siedziba Związku Greków w Polsce, jest cerkiew prawosławna i coroczny 

festiwal piosenki greckiej.

„Każdy kieliszek piło się za 
powrót do Grecji. Włączali tak 
tęskną muzykę, że aż ciarki szły 
po plecach.” 
Anna Kozak, Greczynka ze Zgorzelca 

Przybycie Greków i 
Macedończyków

Na Śląsk napływali osadnicy o różnych losach: byli żołnierze, robotnicy 

przymusowi i więźniowie, ludzie ze zniszczonej wojną Polski centralnej i z 

utraconych wschodnich kresów, ale także poszukiwacze przygód i 

szabrownicy. Po śmierci Stalina w 1953 roku również więźniowie z 

sowieckich obozów karnych na Syberii i w Kazachstanie szukali tu nowego 

miejsca pobytu.

Dla wielu Śląsk był szansą na nowy początek, ale kraj ten pozostał im obcy. 

Istniało silne poczucie tymczasowości. Propaganda natomiast mówiła o 

dawnych słowiańskich „ziemiach odzyskanych“ i o „repatriacji”, czyli 

powrocie do ojczyzny.

Ewa Polonus z województwa stanisławowskiego, od roku 1947 w Zgorzelcu.

„Jak przyjechaliśmy, ojciec mówił, 
że to tylko na trochę, że wrócimy na 
ojcowiznę.” 

Polscy osadnicy – 
Przyjazd do 
obcego kraju

Daleka droga do nowej 
ojczyzny 

Około 1,5 milionów ludzi zmuszonych było opuścić wschodnie tereny 

Polski, które zostały scedowane na rzecz ZSRR. Większość tych ludzi 

przybyła na Śląsk. Inną ważną grupą ludności byli osadnicy wojskowi. 

Osiedlano ich celowo w pobliżu granicy z Niemcami. 

Polska Kronika Filmowa, "Nasze Ziemie Zachodnie"), 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Wielka wędrówka na Zachód 

Pakuj się i ruszaj w drogę! Milliony rodzin straciło swój bezpieczny dom. 

Nowy rząd natychmiast przystąpił do polonizacji Śląska. Wyświetlane w 

kinach tygodniowe kroniki filmowe i zdjęcia oddają atmosferę tamtych 

czasów. 

Polska Kronika Filmowa, „Nasze Ziemie Zachodnie“, 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Z Francji do Wałbrzycha

Świętowano przyjazd polskich rodzin górniczych z Francji do Polski. W 

swojej nowej wałbrzyskiej ojczyźnie zetknęli się oni jednak z surową 

rzeczywistością zniszczonego wojną i cierpiącego niedostatek kraju.

Przyjazd do Międzylesia na Ziemi Kłodzkiej, 1948 r. Powrót rodzin z Francji 
do Polski jest szeroko komentowany przez prasę i propagandowych 
fotografów. Źródło
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„Republika Grecka“ w Zgorzelcu

Liczną społeczność grecką w Zgorzelcu nazywano żartobliwie „Republiką 

Grecką”. Rodziny wspominały swoją dawną ojczyznę poprzez festiwale, 

pieśni i obrzędy. 

Wznoszą toast za wyczekiwany powrót do domu, do Grecji. Rodzina Nikos 
Rusketos, Zgorzelec, lata sześćdziesiąte. Źródło

02  —  04

Mapy obrazują 
wydarzenia i procesy 

historyczne

11 / 25Muzeum Śląskie w Görlitz

Warszawa Brześć

Wilno

Kraków

Katowice
Lwów

Szczecin

Wrocław 

Gdańsk 

Berlin

Bonn

2,5 milionów 
przesiedleńców z 
Polski centralnej

3,2 milionów 
Niemców ze Śląska  

78.000 repatriantów z 
Francji i z Belgii

14.000 uchodźców z 
greckiej wojny domowej 

dzisiejsza granica Polski 1945 r.: terytoria niemieckie wcielone do Polski 1945 r.: terytoria polskie wcielone do Związku Radzieckiego  

1,5 milionów 
Polaków z 
wydzielonych 
polskich ziem 
wschodnich

21.000 Łemków i 
Ukraińców „Akcja 
Wisła”

18.000 repatriantów 
z Bośni i z Hercegowiny 

6.000 repatriantów 
z Bukowiny 

Wymiana ludności 
1944–1948 r.

Wymiana ludności 
po roku 1945 

Polityka i 
społeczeństwo 

Wymiana ludności 
po roku 

1945
Okres powojenny na Śląsku charakteryzował się niemal całkowitą 

wymianą ludności. Przesiedleńcy doznawali przemocy i braku 

bezpieczeństwa. Wiele osób podchodziło jednak też idealistycznie do 

startu w nowej ojczyźnie i wiązało go z nadzieją na lepsze.

Rodzina z utraconych przez Polskę ziem wschodnich zostaje 
przesiedlona, lipiec 1945 r. Po krótkim pobycie w Katowicach-Ligocie 
dociera ona do Opola. Fotografia: Stanisław Bober Źródło

Druga wojna światowa wywołała bezprecedensową falę wypędzeń i 

przesiedleń. Zgodnie z wolą zwycięskich mocarstw, Śląsk przypadł Polsce. 

Natychmiast po zakończeniu wojny rozpoczęło się wypędzanie 

niemieckiej ludności, któremu towarzyszyły akty przemocy i internowania. 

Na konferencji w Poczdamie, latem 1945 roku, alianci usankcjonowali  

„uporządkowany transfer” Niemców – jak to zostało sformułowane w 

protokole z konferencji. Z kraju musiała wyjechać prawie cała ludność 

Dolnego Śląska i duża część mieszkańców Górnego Śląska, około 3,2 

miliona osób.

Wypędzenie 
Niemców

Wielu Polaków pracowało przed wojną w Europie Zachodniej i 

Południowej. Ci wykwalifikowani ludzie powracali teraz stęsknieni 

ojczyzny i w nadziei na awans społeczny. W ten sposób ponad 20.000 

górników i ich rodzin przybyło z północnej Francji i z zachodniej Belgii do 

pracy w Wałbrzyskim Zagłębiu Węglowym. Inne polskie rodziny 

przeniosły się z Bośni, Hercegowiny i Bukowiny, gdzie mieszkały od 

dziesięcioleci. Konflikty polityczne i społeczne zagrażały ich egzystencji. 

Dlatego też około 18.000 osób z Bośni osiedliło się w zamkniętych 

wspólnotach wiejskich w okolicach Bolesławca. 

Powrót polskich 
emigrantów

W 1944 roku została wytyczona granica między Polską a Związkiem 

Radzieckim. W południowo-wschodniej Polsce pozostała mniejszość 

Ukraińców i Łemków, wschodniosłowiańskiej grupy etnicznej. 

Podejrzewano ich o sympatyzowanie z antykomunistyczną Ukraińską 

Powstańczą Armią. Dlatego latem 1947 roku zostali oni przymusowo 

przesiedleni. Podczas „Akcji Wisła”, około 140.000 osób zostało 

wywiezionych w wagonach towarowych i rozsianych daleko na północy i 

zachodzie Polski. 21.000 Łemków trafiło na Dolny Śląsk.

Pożegnanie z 
Łemkowszczyzną

Pod koniec lat czterdziestych Polska przyjęła ponad 14.000 uchodźców z 

greckiej wojny domowej, zwolenników ruchu komunistycznego i członków 

mniejszości macedońskiej.  9.000 z nich, w większości nieletnich, trafiło 

do Zgorzelca. Miasto to było w tym czasie zwane przez Greków 

„Paidopolis“, czyli miastem dzieci. 

Od lat siedemdziesiątych uchodźcy mogą powracać do swojej ojczyzny. 

Ale polsko-greckie rodziny do dziś mieszkają w Zgorzelcu. Znajduje się tu 

siedziba Związku Greków w Polsce, jest cerkiew prawosławna i coroczny 

festiwal piosenki greckiej.

„Każdy kieliszek piło się za 
powrót do Grecji. Włączali tak 
tęskną muzykę, że aż ciarki szły 
po plecach.” 
Anna Kozak, Greczynka ze Zgorzelca 

Przybycie Greków i 
Macedończyków

Na Śląsk napływali osadnicy o różnych losach: byli żołnierze, robotnicy 

przymusowi i więźniowie, ludzie ze zniszczonej wojną Polski centralnej i z 

utraconych wschodnich kresów, ale także poszukiwacze przygód i 

szabrownicy. Po śmierci Stalina w 1953 roku również więźniowie z 

sowieckich obozów karnych na Syberii i w Kazachstanie szukali tu nowego 

miejsca pobytu.

Dla wielu Śląsk był szansą na nowy początek, ale kraj ten pozostał im obcy. 

Istniało silne poczucie tymczasowości. Propaganda natomiast mówiła o 

dawnych słowiańskich „ziemiach odzyskanych“ i o „repatriacji”, czyli 

powrocie do ojczyzny.

Ewa Polonus z województwa stanisławowskiego, od roku 1947 w Zgorzelcu.

„Jak przyjechaliśmy, ojciec mówił, 
że to tylko na trochę, że wrócimy na 
ojcowiznę.” 

Polscy osadnicy – 
Przyjazd do 
obcego kraju

Daleka droga do nowej 
ojczyzny 

Około 1,5 milionów ludzi zmuszonych było opuścić wschodnie tereny 

Polski, które zostały scedowane na rzecz ZSRR. Większość tych ludzi 

przybyła na Śląsk. Inną ważną grupą ludności byli osadnicy wojskowi. 

Osiedlano ich celowo w pobliżu granicy z Niemcami. 

Polska Kronika Filmowa, "Nasze Ziemie Zachodnie"), 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Wielka wędrówka na Zachód 

Pakuj się i ruszaj w drogę! Milliony rodzin straciło swój bezpieczny dom. 

Nowy rząd natychmiast przystąpił do polonizacji Śląska. Wyświetlane w 

kinach tygodniowe kroniki filmowe i zdjęcia oddają atmosferę tamtych 

czasów. 

Polska Kronika Filmowa, „Nasze Ziemie Zachodnie“, 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa
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swojej nowej wałbrzyskiej ojczyźnie zetknęli się oni jednak z surową 

rzeczywistością zniszczonego wojną i cierpiącego niedostatek kraju.
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do Polski jest szeroko komentowany przez prasę i propagandowych 
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Zapraszamy do zapoznania się z aplikacją: temat „Wymiana ludności po roku 1945“
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Okres powojenny na Śląsku charakteryzował się niemal całkowitą 

wymianą ludności. Przesiedleńcy doznawali przemocy i braku 

bezpieczeństwa. Wiele osób podchodziło jednak też idealistycznie do 

startu w nowej ojczyźnie i wiązało go z nadzieją na lepsze.

Rodzina z utraconych przez Polskę ziem wschodnich zostaje 
przesiedlona, lipiec 1945 r. Po krótkim pobycie w Katowicach-Ligocie 
dociera ona do Opola. Fotografia: Stanisław Bober Źródło

Druga wojna światowa wywołała bezprecedensową falę wypędzeń i 

przesiedleń. Zgodnie z wolą zwycięskich mocarstw, Śląsk przypadł Polsce. 

Natychmiast po zakończeniu wojny rozpoczęło się wypędzanie 

niemieckiej ludności, któremu towarzyszyły akty przemocy i internowania. 

Na konferencji w Poczdamie, latem 1945 roku, alianci usankcjonowali  

„uporządkowany transfer” Niemców – jak to zostało sformułowane w 

protokole z konferencji. Z kraju musiała wyjechać prawie cała ludność 

Dolnego Śląska i duża część mieszkańców Górnego Śląska, około 3,2 

miliona osób.

Wypędzenie 
Niemców

Wielu Polaków pracowało przed wojną w Europie Zachodniej i 

Południowej. Ci wykwalifikowani ludzie powracali teraz stęsknieni 

ojczyzny i w nadziei na awans społeczny. W ten sposób ponad 20.000 

górników i ich rodzin przybyło z północnej Francji i z zachodniej Belgii do 

pracy w Wałbrzyskim Zagłębiu Węglowym. Inne polskie rodziny 

przeniosły się z Bośni, Hercegowiny i Bukowiny, gdzie mieszkały od 

dziesięcioleci. Konflikty polityczne i społeczne zagrażały ich egzystencji. 

Dlatego też około 18.000 osób z Bośni osiedliło się w zamkniętych 

wspólnotach wiejskich w okolicach Bolesławca. 

Powrót polskich 
emigrantów

W 1944 roku została wytyczona granica między Polską a Związkiem 

Radzieckim. W południowo-wschodniej Polsce pozostała mniejszość 

Ukraińców i Łemków, wschodniosłowiańskiej grupy etnicznej. 

Podejrzewano ich o sympatyzowanie z antykomunistyczną Ukraińską 

Powstańczą Armią. Dlatego latem 1947 roku zostali oni przymusowo 

przesiedleni. Podczas „Akcji Wisła”, około 140.000 osób zostało 

wywiezionych w wagonach towarowych i rozsianych daleko na północy i 

zachodzie Polski. 21.000 Łemków trafiło na Dolny Śląsk.

Pożegnanie z 
Łemkowszczyzną

Pod koniec lat czterdziestych Polska przyjęła ponad 14.000 uchodźców z 

greckiej wojny domowej, zwolenników ruchu komunistycznego i członków 

mniejszości macedońskiej.  9.000 z nich, w większości nieletnich, trafiło 

do Zgorzelca. Miasto to było w tym czasie zwane przez Greków 

„Paidopolis“, czyli miastem dzieci. 

Od lat siedemdziesiątych uchodźcy mogą powracać do swojej ojczyzny. 

Ale polsko-greckie rodziny do dziś mieszkają w Zgorzelcu. Znajduje się tu 

siedziba Związku Greków w Polsce, jest cerkiew prawosławna i coroczny 

festiwal piosenki greckiej.

„Każdy kieliszek piło się za 
powrót do Grecji. Włączali tak 
tęskną muzykę, że aż ciarki szły 
po plecach.” 
Anna Kozak, Greczynka ze Zgorzelca 

Przybycie Greków i 
Macedończyków

Na Śląsk napływali osadnicy o różnych losach: byli żołnierze, robotnicy 

przymusowi i więźniowie, ludzie ze zniszczonej wojną Polski centralnej i z 

utraconych wschodnich kresów, ale także poszukiwacze przygód i 

szabrownicy. Po śmierci Stalina w 1953 roku również więźniowie z 

sowieckich obozów karnych na Syberii i w Kazachstanie szukali tu nowego 

miejsca pobytu.

Dla wielu Śląsk był szansą na nowy początek, ale kraj ten pozostał im obcy. 

Istniało silne poczucie tymczasowości. Propaganda natomiast mówiła o 

dawnych słowiańskich „ziemiach odzyskanych“ i o „repatriacji”, czyli 

powrocie do ojczyzny.

Ewa Polonus z województwa stanisławowskiego, od roku 1947 w Zgorzelcu.

„Jak przyjechaliśmy, ojciec mówił, 
że to tylko na trochę, że wrócimy na 
ojcowiznę.” 

Polscy osadnicy – 
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Daleka droga do nowej 
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Około 1,5 milionów ludzi zmuszonych było opuścić wschodnie tereny 

Polski, które zostały scedowane na rzecz ZSRR. Większość tych ludzi 

przybyła na Śląsk. Inną ważną grupą ludności byli osadnicy wojskowi. 

Osiedlano ich celowo w pobliżu granicy z Niemcami. 

Polska Kronika Filmowa, "Nasze Ziemie Zachodnie"), 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Wielka wędrówka na Zachód 

Pakuj się i ruszaj w drogę! Milliony rodzin straciło swój bezpieczny dom. 

Nowy rząd natychmiast przystąpił do polonizacji Śląska. Wyświetlane w 

kinach tygodniowe kroniki filmowe i zdjęcia oddają atmosferę tamtych 

czasów. 

Polska Kronika Filmowa, „Nasze Ziemie Zachodnie“, 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Z Francji do Wałbrzycha

Świętowano przyjazd polskich rodzin górniczych z Francji do Polski. W 

swojej nowej wałbrzyskiej ojczyźnie zetknęli się oni jednak z surową 

rzeczywistością zniszczonego wojną i cierpiącego niedostatek kraju.

Przyjazd do Międzylesia na Ziemi Kłodzkiej, 1948 r. Powrót rodzin z Francji 
do Polski jest szeroko komentowany przez prasę i propagandowych 
fotografów. Źródło
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„Republika Grecka“ w Zgorzelcu

Liczną społeczność grecką w Zgorzelcu nazywano żartobliwie „Republiką 

Grecką”. Rodziny wspominały swoją dawną ojczyznę poprzez festiwale, 

pieśni i obrzędy. 

Wznoszą toast za wyczekiwany powrót do domu, do Grecji. Rodzina Nikos 
Rusketos, Zgorzelec, lata sześćdziesiąte. Źródło
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greckiej wojny domowej 

dzisiejsza granica Polski 1945 r.: terytoria niemieckie wcielone do Polski 1945 r.: terytoria polskie wcielone do Związku Radzieckiego  

1,5 milionów 
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polskich ziem 
wschodnich

21.000 Łemków i 
Ukraińców „Akcja 
Wisła”
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z Bośni i z Hercegowiny 
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1944–1948 r.

Wymiana ludności 
po roku 1945 

Polityka i 
społeczeństwo 

Wymiana ludności 
po roku 

1945
Okres powojenny na Śląsku charakteryzował się niemal całkowitą 

wymianą ludności. Przesiedleńcy doznawali przemocy i braku 

bezpieczeństwa. Wiele osób podchodziło jednak też idealistycznie do 

startu w nowej ojczyźnie i wiązało go z nadzieją na lepsze.

Rodzina z utraconych przez Polskę ziem wschodnich zostaje 
przesiedlona, lipiec 1945 r. Po krótkim pobycie w Katowicach-Ligocie 
dociera ona do Opola. Fotografia: Stanisław Bober Źródło

Druga wojna światowa wywołała bezprecedensową falę wypędzeń i 

przesiedleń. Zgodnie z wolą zwycięskich mocarstw, Śląsk przypadł Polsce. 

Natychmiast po zakończeniu wojny rozpoczęło się wypędzanie 

niemieckiej ludności, któremu towarzyszyły akty przemocy i internowania. 

Na konferencji w Poczdamie, latem 1945 roku, alianci usankcjonowali  

„uporządkowany transfer” Niemców – jak to zostało sformułowane w 

protokole z konferencji. Z kraju musiała wyjechać prawie cała ludność 

Dolnego Śląska i duża część mieszkańców Górnego Śląska, około 3,2 

miliona osób.

Wypędzenie 
Niemców

Wielu Polaków pracowało przed wojną w Europie Zachodniej i 

Południowej. Ci wykwalifikowani ludzie powracali teraz stęsknieni 

ojczyzny i w nadziei na awans społeczny. W ten sposób ponad 20.000 

górników i ich rodzin przybyło z północnej Francji i z zachodniej Belgii do 

pracy w Wałbrzyskim Zagłębiu Węglowym. Inne polskie rodziny 

przeniosły się z Bośni, Hercegowiny i Bukowiny, gdzie mieszkały od 

dziesięcioleci. Konflikty polityczne i społeczne zagrażały ich egzystencji. 

Dlatego też około 18.000 osób z Bośni osiedliło się w zamkniętych 

wspólnotach wiejskich w okolicach Bolesławca. 

Powrót polskich 
emigrantów

W 1944 roku została wytyczona granica między Polską a Związkiem 

Radzieckim. W południowo-wschodniej Polsce pozostała mniejszość 

Ukraińców i Łemków, wschodniosłowiańskiej grupy etnicznej. 

Podejrzewano ich o sympatyzowanie z antykomunistyczną Ukraińską 

Powstańczą Armią. Dlatego latem 1947 roku zostali oni przymusowo 

przesiedleni. Podczas „Akcji Wisła”, około 140.000 osób zostało 

wywiezionych w wagonach towarowych i rozsianych daleko na północy i 

zachodzie Polski. 21.000 Łemków trafiło na Dolny Śląsk.

Pożegnanie z 
Łemkowszczyzną

Pod koniec lat czterdziestych Polska przyjęła ponad 14.000 uchodźców z 

greckiej wojny domowej, zwolenników ruchu komunistycznego i członków 

mniejszości macedońskiej.  9.000 z nich, w większości nieletnich, trafiło 

do Zgorzelca. Miasto to było w tym czasie zwane przez Greków 

„Paidopolis“, czyli miastem dzieci. 

Od lat siedemdziesiątych uchodźcy mogą powracać do swojej ojczyzny. 

Ale polsko-greckie rodziny do dziś mieszkają w Zgorzelcu. Znajduje się tu 

siedziba Związku Greków w Polsce, jest cerkiew prawosławna i coroczny 

festiwal piosenki greckiej.

„Każdy kieliszek piło się za 
powrót do Grecji. Włączali tak 
tęskną muzykę, że aż ciarki szły 
po plecach.” 
Anna Kozak, Greczynka ze Zgorzelca 

Przybycie Greków i 
Macedończyków

Na Śląsk napływali osadnicy o różnych losach: byli żołnierze, robotnicy 

przymusowi i więźniowie, ludzie ze zniszczonej wojną Polski centralnej i z 

utraconych wschodnich kresów, ale także poszukiwacze przygód i 

szabrownicy. Po śmierci Stalina w 1953 roku również więźniowie z 

sowieckich obozów karnych na Syberii i w Kazachstanie szukali tu nowego 

miejsca pobytu.

Dla wielu Śląsk był szansą na nowy początek, ale kraj ten pozostał im obcy. 

Istniało silne poczucie tymczasowości. Propaganda natomiast mówiła o 

dawnych słowiańskich „ziemiach odzyskanych“ i o „repatriacji”, czyli 

powrocie do ojczyzny.

Ewa Polonus z województwa stanisławowskiego, od roku 1947 w Zgorzelcu.

„Jak przyjechaliśmy, ojciec mówił, 
że to tylko na trochę, że wrócimy na 
ojcowiznę.” 

Polscy osadnicy – 
Przyjazd do 
obcego kraju

Daleka droga do nowej 
ojczyzny 

Około 1,5 milionów ludzi zmuszonych było opuścić wschodnie tereny 

Polski, które zostały scedowane na rzecz ZSRR. Większość tych ludzi 

przybyła na Śląsk. Inną ważną grupą ludności byli osadnicy wojskowi. 

Osiedlano ich celowo w pobliżu granicy z Niemcami. 

Polska Kronika Filmowa, "Nasze Ziemie Zachodnie"), 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Wielka wędrówka na Zachód 

Pakuj się i ruszaj w drogę! Milliony rodzin straciło swój bezpieczny dom. 

Nowy rząd natychmiast przystąpił do polonizacji Śląska. Wyświetlane w 

kinach tygodniowe kroniki filmowe i zdjęcia oddają atmosferę tamtych 

czasów. 

Polska Kronika Filmowa, „Nasze Ziemie Zachodnie“, 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa
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szabrownicy. Po śmierci Stalina w 1953 roku również więźniowie z 

sowieckich obozów karnych na Syberii i w Kazachstanie szukali tu nowego 

miejsca pobytu.

Dla wielu Śląsk był szansą na nowy początek, ale kraj ten pozostał im obcy. 

Istniało silne poczucie tymczasowości. Propaganda natomiast mówiła o 

dawnych słowiańskich „ziemiach odzyskanych“ i o „repatriacji”, czyli 

powrocie do ojczyzny.

Ewa Polonus z województwa stanisławowskiego, od roku 1947 w Zgorzelcu.

„Jak przyjechaliśmy, ojciec mówił, 
że to tylko na trochę, że wrócimy na 
ojcowiznę.” 

Polscy osadnicy – 
Przyjazd do 
obcego kraju

Daleka droga do nowej 
ojczyzny 

Około 1,5 milionów ludzi zmuszonych było opuścić wschodnie tereny 

Polski, które zostały scedowane na rzecz ZSRR. Większość tych ludzi 

przybyła na Śląsk. Inną ważną grupą ludności byli osadnicy wojskowi. 

Osiedlano ich celowo w pobliżu granicy z Niemcami. 

Polska Kronika Filmowa, "Nasze Ziemie Zachodnie"), 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Wielka wędrówka na Zachód 

Pakuj się i ruszaj w drogę! Milliony rodzin straciło swój bezpieczny dom. 

Nowy rząd natychmiast przystąpił do polonizacji Śląska. Wyświetlane w 

kinach tygodniowe kroniki filmowe i zdjęcia oddają atmosferę tamtych 

czasów. 

Polska Kronika Filmowa, „Nasze Ziemie Zachodnie“, 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Z Francji do Wałbrzycha

Świętowano przyjazd polskich rodzin górniczych z Francji do Polski. W 

swojej nowej wałbrzyskiej ojczyźnie zetknęli się oni jednak z surową 

rzeczywistością zniszczonego wojną i cierpiącego niedostatek kraju.

Przyjazd do Międzylesia na Ziemi Kłodzkiej, 1948 r. Powrót rodzin z Francji 
do Polski jest szeroko komentowany przez prasę i propagandowych 
fotografów. Źródło

01  —  05

Akcja Wisła

www.schlesisches-museum.de DE 

„Republika Grecka“ w Zgorzelcu

Liczną społeczność grecką w Zgorzelcu nazywano żartobliwie „Republiką 

Grecką”. Rodziny wspominały swoją dawną ojczyznę poprzez festiwale, 

pieśni i obrzędy. 

Wznoszą toast za wyczekiwany powrót do domu, do Grecji. Rodzina Nikos 
Rusketos, Zgorzelec, lata sześćdziesiąte. Źródło
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Zapraszamy do zapoznania się z aplikacją: temat „Wymiana ludności po roku 1945“



Warszawa Brześć

Wilno

Kraków

Katowice
Lwów

Szczecin

Wrocław 

Gdańsk 

Berlin

Bonn

2,5 milionów 
przesiedleńców z 
Polski centralnej

3,2 milionów 
Niemców ze Śląska  

78.000 repatriantów z 
Francji i z Belgii

14.000 uchodźców z 
greckiej wojny domowej 

dzisiejsza granica Polski 1945 r.: terytoria niemieckie wcielone do Polski 1945 r.: terytoria polskie wcielone do Związku Radzieckiego  

1,5 milionów 
Polaków z 
wydzielonych 
polskich ziem 
wschodnich

21.000 Łemków i 
Ukraińców „Akcja 
Wisła”

18.000 repatriantów 
z Bośni i z Hercegowiny 

6.000 repatriantów 
z Bukowiny 

Wymiana ludności 
1944–1948 r.

Wymiana ludności 
po roku 1945 

Polityka i 
społeczeństwo 

Wymiana ludności 
po roku 

1945
Okres powojenny na Śląsku charakteryzował się niemal całkowitą 

wymianą ludności. Przesiedleńcy doznawali przemocy i braku 

bezpieczeństwa. Wiele osób podchodziło jednak też idealistycznie do 

startu w nowej ojczyźnie i wiązało go z nadzieją na lepsze.

Rodzina z utraconych przez Polskę ziem wschodnich zostaje 
przesiedlona, lipiec 1945 r. Po krótkim pobycie w Katowicach-Ligocie 
dociera ona do Opola. Fotografia: Stanisław Bober Źródło

Druga wojna światowa wywołała bezprecedensową falę wypędzeń i 

przesiedleń. Zgodnie z wolą zwycięskich mocarstw, Śląsk przypadł Polsce. 

Natychmiast po zakończeniu wojny rozpoczęło się wypędzanie 

niemieckiej ludności, któremu towarzyszyły akty przemocy i internowania. 

Na konferencji w Poczdamie, latem 1945 roku, alianci usankcjonowali  

„uporządkowany transfer” Niemców – jak to zostało sformułowane w 

protokole z konferencji. Z kraju musiała wyjechać prawie cała ludność 

Dolnego Śląska i duża część mieszkańców Górnego Śląska, około 3,2 

miliona osób.

Wypędzenie 
Niemców

Wielu Polaków pracowało przed wojną w Europie Zachodniej i 

Południowej. Ci wykwalifikowani ludzie powracali teraz stęsknieni 

ojczyzny i w nadziei na awans społeczny. W ten sposób ponad 20.000 

górników i ich rodzin przybyło z północnej Francji i z zachodniej Belgii do 

pracy w Wałbrzyskim Zagłębiu Węglowym. Inne polskie rodziny 

przeniosły się z Bośni, Hercegowiny i Bukowiny, gdzie mieszkały od 

dziesięcioleci. Konflikty polityczne i społeczne zagrażały ich egzystencji. 

Dlatego też około 18.000 osób z Bośni osiedliło się w zamkniętych 

wspólnotach wiejskich w okolicach Bolesławca. 

Powrót polskich 
emigrantów

W 1944 roku została wytyczona granica między Polską a Związkiem 

Radzieckim. W południowo-wschodniej Polsce pozostała mniejszość 

Ukraińców i Łemków, wschodniosłowiańskiej grupy etnicznej. 

Podejrzewano ich o sympatyzowanie z antykomunistyczną Ukraińską 

Powstańczą Armią. Dlatego latem 1947 roku zostali oni przymusowo 

przesiedleni. Podczas „Akcji Wisła”, około 140.000 osób zostało 

wywiezionych w wagonach towarowych i rozsianych daleko na północy i 

zachodzie Polski. 21.000 Łemków trafiło na Dolny Śląsk.

Pożegnanie z 
Łemkowszczyzną

Pod koniec lat czterdziestych Polska przyjęła ponad 14.000 uchodźców z 

greckiej wojny domowej, zwolenników ruchu komunistycznego i członków 

mniejszości macedońskiej.  9.000 z nich, w większości nieletnich, trafiło 

do Zgorzelca. Miasto to było w tym czasie zwane przez Greków 

„Paidopolis“, czyli miastem dzieci. 

Od lat siedemdziesiątych uchodźcy mogą powracać do swojej ojczyzny. 

Ale polsko-greckie rodziny do dziś mieszkają w Zgorzelcu. Znajduje się tu 

siedziba Związku Greków w Polsce, jest cerkiew prawosławna i coroczny 

festiwal piosenki greckiej.

„Każdy kieliszek piło się za 
powrót do Grecji. Włączali tak 
tęskną muzykę, że aż ciarki szły 
po plecach.” 
Anna Kozak, Greczynka ze Zgorzelca 
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Radzieckim. W południowo-wschodniej Polsce pozostała mniejszość 

Ukraińców i Łemków, wschodniosłowiańskiej grupy etnicznej. 

Podejrzewano ich o sympatyzowanie z antykomunistyczną Ukraińską 

Powstańczą Armią. Dlatego latem 1947 roku zostali oni przymusowo 

przesiedleni. Podczas „Akcji Wisła”, około 140.000 osób zostało 

wywiezionych w wagonach towarowych i rozsianych daleko na północy i 

zachodzie Polski. 21.000 Łemków trafiło na Dolny Śląsk.

Pożegnanie z 
Łemkowszczyzną

Pod koniec lat czterdziestych Polska przyjęła ponad 14.000 uchodźców z 

greckiej wojny domowej, zwolenników ruchu komunistycznego i członków 

mniejszości macedońskiej.  9.000 z nich, w większości nieletnich, trafiło 

do Zgorzelca. Miasto to było w tym czasie zwane przez Greków 

„Paidopolis“, czyli miastem dzieci. 

Od lat siedemdziesiątych uchodźcy mogą powracać do swojej ojczyzny. 

Ale polsko-greckie rodziny do dziś mieszkają w Zgorzelcu. Znajduje się tu 

siedziba Związku Greków w Polsce, jest cerkiew prawosławna i coroczny 

festiwal piosenki greckiej.

„Każdy kieliszek piło się za 
powrót do Grecji. Włączali tak 
tęskną muzykę, że aż ciarki szły 
po plecach.” 
Anna Kozak, Greczynka ze Zgorzelca 

Przybycie Greków i 
Macedończyków

Na Śląsk napływali osadnicy o różnych losach: byli żołnierze, robotnicy 

przymusowi i więźniowie, ludzie ze zniszczonej wojną Polski centralnej i z 

utraconych wschodnich kresów, ale także poszukiwacze przygód i 

szabrownicy. Po śmierci Stalina w 1953 roku również więźniowie z 

sowieckich obozów karnych na Syberii i w Kazachstanie szukali tu nowego 

miejsca pobytu.

Dla wielu Śląsk był szansą na nowy początek, ale kraj ten pozostał im obcy. 

Istniało silne poczucie tymczasowości. Propaganda natomiast mówiła o 

dawnych słowiańskich „ziemiach odzyskanych“ i o „repatriacji”, czyli 

powrocie do ojczyzny.

Ewa Polonus z województwa stanisławowskiego, od roku 1947 w Zgorzelcu.

„Jak przyjechaliśmy, ojciec mówił, 
że to tylko na trochę, że wrócimy na 
ojcowiznę.” 

Polscy osadnicy – 
Przyjazd do 
obcego kraju

Daleka droga do nowej 
ojczyzny 

Około 1,5 milionów ludzi zmuszonych było opuścić wschodnie tereny 

Polski, które zostały scedowane na rzecz ZSRR. Większość tych ludzi 

przybyła na Śląsk. Inną ważną grupą ludności byli osadnicy wojskowi. 

Osiedlano ich celowo w pobliżu granicy z Niemcami. 

Polska Kronika Filmowa, "Nasze Ziemie Zachodnie"), 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Wielka wędrówka na Zachód 

Pakuj się i ruszaj w drogę! Milliony rodzin straciło swój bezpieczny dom. 

Nowy rząd natychmiast przystąpił do polonizacji Śląska. Wyświetlane w 

kinach tygodniowe kroniki filmowe i zdjęcia oddają atmosferę tamtych 

czasów. 

Polska Kronika Filmowa, „Nasze Ziemie Zachodnie“, 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Z Francji do Wałbrzycha

Świętowano przyjazd polskich rodzin górniczych z Francji do Polski. W 

swojej nowej wałbrzyskiej ojczyźnie zetknęli się oni jednak z surową 

rzeczywistością zniszczonego wojną i cierpiącego niedostatek kraju.

Przyjazd do Międzylesia na Ziemi Kłodzkiej, 1948 r. Powrót rodzin z Francji 
do Polski jest szeroko komentowany przez prasę i propagandowych 
fotografów. Źródło

01  —  05

Akcja Wisła

www.schlesisches-museum.de DE 

„Republika Grecka“ w Zgorzelcu

Liczną społeczność grecką w Zgorzelcu nazywano żartobliwie „Republiką 

Grecką”. Rodziny wspominały swoją dawną ojczyznę poprzez festiwale, 

pieśni i obrzędy. 

Wznoszą toast za wyczekiwany powrót do domu, do Grecji. Rodzina Nikos 
Rusketos, Zgorzelec, lata sześćdziesiąte. Źródło
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1945
Okres powojenny na Śląsku charakteryzował się niemal całkowitą 

wymianą ludności. Przesiedleńcy doznawali przemocy i braku 

bezpieczeństwa. Wiele osób podchodziło jednak też idealistycznie do 

startu w nowej ojczyźnie i wiązało go z nadzieją na lepsze.

Rodzina z utraconych przez Polskę ziem wschodnich zostaje 
przesiedlona, lipiec 1945 r. Po krótkim pobycie w Katowicach-Ligocie 
dociera ona do Opola. Fotografia: Stanisław Bober Źródło

Druga wojna światowa wywołała bezprecedensową falę wypędzeń i 

przesiedleń. Zgodnie z wolą zwycięskich mocarstw, Śląsk przypadł Polsce. 

Natychmiast po zakończeniu wojny rozpoczęło się wypędzanie 

niemieckiej ludności, któremu towarzyszyły akty przemocy i internowania. 

Na konferencji w Poczdamie, latem 1945 roku, alianci usankcjonowali  

„uporządkowany transfer” Niemców – jak to zostało sformułowane w 

protokole z konferencji. Z kraju musiała wyjechać prawie cała ludność 

Dolnego Śląska i duża część mieszkańców Górnego Śląska, około 3,2 

miliona osób.

Wypędzenie 
Niemców

Wielu Polaków pracowało przed wojną w Europie Zachodniej i 

Południowej. Ci wykwalifikowani ludzie powracali teraz stęsknieni 

ojczyzny i w nadziei na awans społeczny. W ten sposób ponad 20.000 

górników i ich rodzin przybyło z północnej Francji i z zachodniej Belgii do 

pracy w Wałbrzyskim Zagłębiu Węglowym. Inne polskie rodziny 

przeniosły się z Bośni, Hercegowiny i Bukowiny, gdzie mieszkały od 

dziesięcioleci. Konflikty polityczne i społeczne zagrażały ich egzystencji. 

Dlatego też około 18.000 osób z Bośni osiedliło się w zamkniętych 

wspólnotach wiejskich w okolicach Bolesławca. 

Powrót polskich 
emigrantów

W 1944 roku została wytyczona granica między Polską a Związkiem 

Radzieckim. W południowo-wschodniej Polsce pozostała mniejszość 

Ukraińców i Łemków, wschodniosłowiańskiej grupy etnicznej. 

Podejrzewano ich o sympatyzowanie z antykomunistyczną Ukraińską 

Powstańczą Armią. Dlatego latem 1947 roku zostali oni przymusowo 

przesiedleni. Podczas „Akcji Wisła”, około 140.000 osób zostało 

wywiezionych w wagonach towarowych i rozsianych daleko na północy i 

zachodzie Polski. 21.000 Łemków trafiło na Dolny Śląsk.

Pożegnanie z 
Łemkowszczyzną

Pod koniec lat czterdziestych Polska przyjęła ponad 14.000 uchodźców z 

greckiej wojny domowej, zwolenników ruchu komunistycznego i członków 

mniejszości macedońskiej.  9.000 z nich, w większości nieletnich, trafiło 

do Zgorzelca. Miasto to było w tym czasie zwane przez Greków 

„Paidopolis“, czyli miastem dzieci. 

Od lat siedemdziesiątych uchodźcy mogą powracać do swojej ojczyzny. 

Ale polsko-greckie rodziny do dziś mieszkają w Zgorzelcu. Znajduje się tu 

siedziba Związku Greków w Polsce, jest cerkiew prawosławna i coroczny 

festiwal piosenki greckiej.

„Każdy kieliszek piło się za 
powrót do Grecji. Włączali tak 
tęskną muzykę, że aż ciarki szły 
po plecach.” 
Anna Kozak, Greczynka ze Zgorzelca 

Przybycie Greków i 
Macedończyków

Na Śląsk napływali osadnicy o różnych losach: byli żołnierze, robotnicy 

przymusowi i więźniowie, ludzie ze zniszczonej wojną Polski centralnej i z 

utraconych wschodnich kresów, ale także poszukiwacze przygód i 

szabrownicy. Po śmierci Stalina w 1953 roku również więźniowie z 

sowieckich obozów karnych na Syberii i w Kazachstanie szukali tu nowego 

miejsca pobytu.

Dla wielu Śląsk był szansą na nowy początek, ale kraj ten pozostał im obcy. 

Istniało silne poczucie tymczasowości. Propaganda natomiast mówiła o 

dawnych słowiańskich „ziemiach odzyskanych“ i o „repatriacji”, czyli 

powrocie do ojczyzny.

Ewa Polonus z województwa stanisławowskiego, od roku 1947 w Zgorzelcu.

„Jak przyjechaliśmy, ojciec mówił, 
że to tylko na trochę, że wrócimy na 
ojcowiznę.” 

Polscy osadnicy – 
Przyjazd do 
obcego kraju

Daleka droga do nowej 
ojczyzny 

Około 1,5 milionów ludzi zmuszonych było opuścić wschodnie tereny 

Polski, które zostały scedowane na rzecz ZSRR. Większość tych ludzi 

przybyła na Śląsk. Inną ważną grupą ludności byli osadnicy wojskowi. 

Osiedlano ich celowo w pobliżu granicy z Niemcami. 

Polska Kronika Filmowa, "Nasze Ziemie Zachodnie"), 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Wielka wędrówka na Zachód 

Pakuj się i ruszaj w drogę! Milliony rodzin straciło swój bezpieczny dom. 

Nowy rząd natychmiast przystąpił do polonizacji Śląska. Wyświetlane w 

kinach tygodniowe kroniki filmowe i zdjęcia oddają atmosferę tamtych 

czasów. 

Polska Kronika Filmowa, „Nasze Ziemie Zachodnie“, 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Z Francji do Wałbrzycha

Świętowano przyjazd polskich rodzin górniczych z Francji do Polski. W 

swojej nowej wałbrzyskiej ojczyźnie zetknęli się oni jednak z surową 

rzeczywistością zniszczonego wojną i cierpiącego niedostatek kraju.

Przyjazd do Międzylesia na Ziemi Kłodzkiej, 1948 r. Powrót rodzin z Francji 
do Polski jest szeroko komentowany przez prasę i propagandowych 
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Zapraszamy do zapoznania się z aplikacją: temat „Wymiana ludności po roku 1945“
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bezpieczeństwa. Wiele osób podchodziło jednak też idealistycznie do 

startu w nowej ojczyźnie i wiązało go z nadzieją na lepsze.

Rodzina z utraconych przez Polskę ziem wschodnich zostaje 
przesiedlona, lipiec 1945 r. Po krótkim pobycie w Katowicach-Ligocie 
dociera ona do Opola. Fotografia: Stanisław Bober Źródło

Druga wojna światowa wywołała bezprecedensową falę wypędzeń i 

przesiedleń. Zgodnie z wolą zwycięskich mocarstw, Śląsk przypadł Polsce. 

Natychmiast po zakończeniu wojny rozpoczęło się wypędzanie 

niemieckiej ludności, któremu towarzyszyły akty przemocy i internowania. 

Na konferencji w Poczdamie, latem 1945 roku, alianci usankcjonowali  

„uporządkowany transfer” Niemców – jak to zostało sformułowane w 

protokole z konferencji. Z kraju musiała wyjechać prawie cała ludność 

Dolnego Śląska i duża część mieszkańców Górnego Śląska, około 3,2 

miliona osób.

Wypędzenie 
Niemców

Wielu Polaków pracowało przed wojną w Europie Zachodniej i 

Południowej. Ci wykwalifikowani ludzie powracali teraz stęsknieni 

ojczyzny i w nadziei na awans społeczny. W ten sposób ponad 20.000 

górników i ich rodzin przybyło z północnej Francji i z zachodniej Belgii do 

pracy w Wałbrzyskim Zagłębiu Węglowym. Inne polskie rodziny 

przeniosły się z Bośni, Hercegowiny i Bukowiny, gdzie mieszkały od 

dziesięcioleci. Konflikty polityczne i społeczne zagrażały ich egzystencji. 

Dlatego też około 18.000 osób z Bośni osiedliło się w zamkniętych 

wspólnotach wiejskich w okolicach Bolesławca. 

Powrót polskich 
emigrantów

W 1944 roku została wytyczona granica między Polską a Związkiem 

Radzieckim. W południowo-wschodniej Polsce pozostała mniejszość 

Ukraińców i Łemków, wschodniosłowiańskiej grupy etnicznej. 

Podejrzewano ich o sympatyzowanie z antykomunistyczną Ukraińską 

Powstańczą Armią. Dlatego latem 1947 roku zostali oni przymusowo 

przesiedleni. Podczas „Akcji Wisła”, około 140.000 osób zostało 

wywiezionych w wagonach towarowych i rozsianych daleko na północy i 

zachodzie Polski. 21.000 Łemków trafiło na Dolny Śląsk.

Pożegnanie z 
Łemkowszczyzną

Pod koniec lat czterdziestych Polska przyjęła ponad 14.000 uchodźców z 

greckiej wojny domowej, zwolenników ruchu komunistycznego i członków 

mniejszości macedońskiej.  9.000 z nich, w większości nieletnich, trafiło 

do Zgorzelca. Miasto to było w tym czasie zwane przez Greków 

„Paidopolis“, czyli miastem dzieci. 

Od lat siedemdziesiątych uchodźcy mogą powracać do swojej ojczyzny. 

Ale polsko-greckie rodziny do dziś mieszkają w Zgorzelcu. Znajduje się tu 

siedziba Związku Greków w Polsce, jest cerkiew prawosławna i coroczny 

festiwal piosenki greckiej.

„Każdy kieliszek piło się za 
powrót do Grecji. Włączali tak 
tęskną muzykę, że aż ciarki szły 
po plecach.” 
Anna Kozak, Greczynka ze Zgorzelca 

Przybycie Greków i 
Macedończyków

Na Śląsk napływali osadnicy o różnych losach: byli żołnierze, robotnicy 

przymusowi i więźniowie, ludzie ze zniszczonej wojną Polski centralnej i z 

utraconych wschodnich kresów, ale także poszukiwacze przygód i 

szabrownicy. Po śmierci Stalina w 1953 roku również więźniowie z 

sowieckich obozów karnych na Syberii i w Kazachstanie szukali tu nowego 

miejsca pobytu.

Dla wielu Śląsk był szansą na nowy początek, ale kraj ten pozostał im obcy. 

Istniało silne poczucie tymczasowości. Propaganda natomiast mówiła o 

dawnych słowiańskich „ziemiach odzyskanych“ i o „repatriacji”, czyli 

powrocie do ojczyzny.

Ewa Polonus z województwa stanisławowskiego, od roku 1947 w Zgorzelcu.

„Jak przyjechaliśmy, ojciec mówił, 
że to tylko na trochę, że wrócimy na 
ojcowiznę.” 

Polscy osadnicy – 
Przyjazd do 
obcego kraju

Daleka droga do nowej 
ojczyzny 

Około 1,5 milionów ludzi zmuszonych było opuścić wschodnie tereny 

Polski, które zostały scedowane na rzecz ZSRR. Większość tych ludzi 

przybyła na Śląsk. Inną ważną grupą ludności byli osadnicy wojskowi. 

Osiedlano ich celowo w pobliżu granicy z Niemcami. 

Polska Kronika Filmowa, "Nasze Ziemie Zachodnie"), 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Wielka wędrówka na Zachód 

Pakuj się i ruszaj w drogę! Milliony rodzin straciło swój bezpieczny dom. 

Nowy rząd natychmiast przystąpił do polonizacji Śląska. Wyświetlane w 

kinach tygodniowe kroniki filmowe i zdjęcia oddają atmosferę tamtych 

czasów. 

Polska Kronika Filmowa, „Nasze Ziemie Zachodnie“, 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Z Francji do Wałbrzycha

Świętowano przyjazd polskich rodzin górniczych z Francji do Polski. W 

swojej nowej wałbrzyskiej ojczyźnie zetknęli się oni jednak z surową 

rzeczywistością zniszczonego wojną i cierpiącego niedostatek kraju.

Przyjazd do Międzylesia na Ziemi Kłodzkiej, 1948 r. Powrót rodzin z Francji 
do Polski jest szeroko komentowany przez prasę i propagandowych 
fotografów. Źródło
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„Republika Grecka“ w Zgorzelcu

Liczną społeczność grecką w Zgorzelcu nazywano żartobliwie „Republiką 

Grecką”. Rodziny wspominały swoją dawną ojczyznę poprzez festiwale, 

pieśni i obrzędy. 

Wznoszą toast za wyczekiwany powrót do domu, do Grecji. Rodzina Nikos 
Rusketos, Zgorzelec, lata sześćdziesiąte. Źródło
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do Polski jest szeroko komentowany przez prasę i propagandowych 
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„Republika Grecka“ w Zgorzelcu

Liczną społeczność grecką w Zgorzelcu nazywano żartobliwie „Republiką 

Grecką”. Rodziny wspominały swoją dawną ojczyznę poprzez festiwale, 

pieśni i obrzędy. 

Wznoszą toast za wyczekiwany powrót do domu, do Grecji. Rodzina Nikos 
Rusketos, Zgorzelec, lata sześćdziesiąte. Źródło
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1,5 milionów 
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wydzielonych 
polskich ziem 
wschodnich

21.000 Łemków i 
Ukraińców „Akcja 
Wisła”

18.000 repatriantów 
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1944–1948 r.
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po roku 1945 
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społeczeństwo 

Wymiana ludności 
po roku 

1945
Okres powojenny na Śląsku charakteryzował się niemal całkowitą 

wymianą ludności. Przesiedleńcy doznawali przemocy i braku 

bezpieczeństwa. Wiele osób podchodziło jednak też idealistycznie do 

startu w nowej ojczyźnie i wiązało go z nadzieją na lepsze.

Rodzina z utraconych przez Polskę ziem wschodnich zostaje 
przesiedlona, lipiec 1945 r. Po krótkim pobycie w Katowicach-Ligocie 
dociera ona do Opola. Fotografia: Stanisław Bober Źródło

Druga wojna światowa wywołała bezprecedensową falę wypędzeń i 

przesiedleń. Zgodnie z wolą zwycięskich mocarstw, Śląsk przypadł Polsce. 

Natychmiast po zakończeniu wojny rozpoczęło się wypędzanie 

niemieckiej ludności, któremu towarzyszyły akty przemocy i internowania. 

Na konferencji w Poczdamie, latem 1945 roku, alianci usankcjonowali  

„uporządkowany transfer” Niemców – jak to zostało sformułowane w 

protokole z konferencji. Z kraju musiała wyjechać prawie cała ludność 

Dolnego Śląska i duża część mieszkańców Górnego Śląska, około 3,2 

miliona osób.

Wypędzenie 
Niemców

Wielu Polaków pracowało przed wojną w Europie Zachodniej i 

Południowej. Ci wykwalifikowani ludzie powracali teraz stęsknieni 

ojczyzny i w nadziei na awans społeczny. W ten sposób ponad 20.000 

górników i ich rodzin przybyło z północnej Francji i z zachodniej Belgii do 

pracy w Wałbrzyskim Zagłębiu Węglowym. Inne polskie rodziny 

przeniosły się z Bośni, Hercegowiny i Bukowiny, gdzie mieszkały od 

dziesięcioleci. Konflikty polityczne i społeczne zagrażały ich egzystencji. 

Dlatego też około 18.000 osób z Bośni osiedliło się w zamkniętych 

wspólnotach wiejskich w okolicach Bolesławca. 

Powrót polskich 
emigrantów

W 1944 roku została wytyczona granica między Polską a Związkiem 

Radzieckim. W południowo-wschodniej Polsce pozostała mniejszość 

Ukraińców i Łemków, wschodniosłowiańskiej grupy etnicznej. 

Podejrzewano ich o sympatyzowanie z antykomunistyczną Ukraińską 

Powstańczą Armią. Dlatego latem 1947 roku zostali oni przymusowo 

przesiedleni. Podczas „Akcji Wisła”, około 140.000 osób zostało 

wywiezionych w wagonach towarowych i rozsianych daleko na północy i 

zachodzie Polski. 21.000 Łemków trafiło na Dolny Śląsk.

Pożegnanie z 
Łemkowszczyzną

Pod koniec lat czterdziestych Polska przyjęła ponad 14.000 uchodźców z 

greckiej wojny domowej, zwolenników ruchu komunistycznego i członków 

mniejszości macedońskiej.  9.000 z nich, w większości nieletnich, trafiło 

do Zgorzelca. Miasto to było w tym czasie zwane przez Greków 

„Paidopolis“, czyli miastem dzieci. 

Od lat siedemdziesiątych uchodźcy mogą powracać do swojej ojczyzny. 

Ale polsko-greckie rodziny do dziś mieszkają w Zgorzelcu. Znajduje się tu 

siedziba Związku Greków w Polsce, jest cerkiew prawosławna i coroczny 

festiwal piosenki greckiej.

„Każdy kieliszek piło się za 
powrót do Grecji. Włączali tak 
tęskną muzykę, że aż ciarki szły 
po plecach.” 
Anna Kozak, Greczynka ze Zgorzelca 

Przybycie Greków i 
Macedończyków

Na Śląsk napływali osadnicy o różnych losach: byli żołnierze, robotnicy 

przymusowi i więźniowie, ludzie ze zniszczonej wojną Polski centralnej i z 

utraconych wschodnich kresów, ale także poszukiwacze przygód i 

szabrownicy. Po śmierci Stalina w 1953 roku również więźniowie z 

sowieckich obozów karnych na Syberii i w Kazachstanie szukali tu nowego 

miejsca pobytu.

Dla wielu Śląsk był szansą na nowy początek, ale kraj ten pozostał im obcy. 

Istniało silne poczucie tymczasowości. Propaganda natomiast mówiła o 

dawnych słowiańskich „ziemiach odzyskanych“ i o „repatriacji”, czyli 

powrocie do ojczyzny.

Ewa Polonus z województwa stanisławowskiego, od roku 1947 w Zgorzelcu.

„Jak przyjechaliśmy, ojciec mówił, 
że to tylko na trochę, że wrócimy na 
ojcowiznę.” 

Polscy osadnicy – 
Przyjazd do 
obcego kraju

Daleka droga do nowej 
ojczyzny 

Około 1,5 milionów ludzi zmuszonych było opuścić wschodnie tereny 

Polski, które zostały scedowane na rzecz ZSRR. Większość tych ludzi 

przybyła na Śląsk. Inną ważną grupą ludności byli osadnicy wojskowi. 

Osiedlano ich celowo w pobliżu granicy z Niemcami. 

Polska Kronika Filmowa, "Nasze Ziemie Zachodnie"), 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Wielka wędrówka na Zachód 

Pakuj się i ruszaj w drogę! Milliony rodzin straciło swój bezpieczny dom. 

Nowy rząd natychmiast przystąpił do polonizacji Śląska. Wyświetlane w 

kinach tygodniowe kroniki filmowe i zdjęcia oddają atmosferę tamtych 

czasów. 

Polska Kronika Filmowa, „Nasze Ziemie Zachodnie“, 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Z Francji do Wałbrzycha

Świętowano przyjazd polskich rodzin górniczych z Francji do Polski. W 

swojej nowej wałbrzyskiej ojczyźnie zetknęli się oni jednak z surową 

rzeczywistością zniszczonego wojną i cierpiącego niedostatek kraju.

Przyjazd do Międzylesia na Ziemi Kłodzkiej, 1948 r. Powrót rodzin z Francji 
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Istniało silne poczucie tymczasowości. Propaganda natomiast mówiła o 

dawnych słowiańskich „ziemiach odzyskanych“ i o „repatriacji”, czyli 

powrocie do ojczyzny.

Ewa Polonus z województwa stanisławowskiego, od roku 1947 w Zgorzelcu.

„Jak przyjechaliśmy, ojciec mówił, 
że to tylko na trochę, że wrócimy na 
ojcowiznę.” 

Polscy osadnicy – 
Przyjazd do 
obcego kraju

Daleka droga do nowej 
ojczyzny 

Około 1,5 milionów ludzi zmuszonych było opuścić wschodnie tereny 

Polski, które zostały scedowane na rzecz ZSRR. Większość tych ludzi 

przybyła na Śląsk. Inną ważną grupą ludności byli osadnicy wojskowi. 

Osiedlano ich celowo w pobliżu granicy z Niemcami. 

Polska Kronika Filmowa, "Nasze Ziemie Zachodnie"), 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Wielka wędrówka na Zachód 

Pakuj się i ruszaj w drogę! Milliony rodzin straciło swój bezpieczny dom. 

Nowy rząd natychmiast przystąpił do polonizacji Śląska. Wyświetlane w 

kinach tygodniowe kroniki filmowe i zdjęcia oddają atmosferę tamtych 

czasów. 

Polska Kronika Filmowa, „Nasze Ziemie Zachodnie“, 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Z Francji do Wałbrzycha

Świętowano przyjazd polskich rodzin górniczych z Francji do Polski. W 

swojej nowej wałbrzyskiej ojczyźnie zetknęli się oni jednak z surową 

rzeczywistością zniszczonego wojną i cierpiącego niedostatek kraju.

Przyjazd do Międzylesia na Ziemi Kłodzkiej, 1948 r. Powrót rodzin z Francji 
do Polski jest szeroko komentowany przez prasę i propagandowych 
fotografów. Źródło
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„Republika Grecka“ w Zgorzelcu

Liczną społeczność grecką w Zgorzelcu nazywano żartobliwie „Republiką 

Grecką”. Rodziny wspominały swoją dawną ojczyznę poprzez festiwale, 

pieśni i obrzędy. 

Wznoszą toast za wyczekiwany powrót do domu, do Grecji. Rodzina Nikos 
Rusketos, Zgorzelec, lata sześćdziesiąte. Źródło

02  —  04

15 / 25Muzeum Śląskie w Görlitz

Warszawa Brześć

Wilno

Kraków

Katowice
Lwów

Szczecin

Wrocław 

Gdańsk 

Berlin

Bonn

2,5 milionów 
przesiedleńców z 
Polski centralnej

3,2 milionów 
Niemców ze Śląska  

78.000 repatriantów z 
Francji i z Belgii

14.000 uchodźców z 
greckiej wojny domowej 

dzisiejsza granica Polski 1945 r.: terytoria niemieckie wcielone do Polski 1945 r.: terytoria polskie wcielone do Związku Radzieckiego  

1,5 milionów 
Polaków z 
wydzielonych 
polskich ziem 
wschodnich

21.000 Łemków i 
Ukraińców „Akcja 
Wisła”

18.000 repatriantów 
z Bośni i z Hercegowiny 

6.000 repatriantów 
z Bukowiny 

Wymiana ludności 
1944–1948 r.

Wymiana ludności 
po roku 1945 

Polityka i 
społeczeństwo 

Wymiana ludności 
po roku 

1945
Okres powojenny na Śląsku charakteryzował się niemal całkowitą 

wymianą ludności. Przesiedleńcy doznawali przemocy i braku 

bezpieczeństwa. Wiele osób podchodziło jednak też idealistycznie do 

startu w nowej ojczyźnie i wiązało go z nadzieją na lepsze.

Rodzina z utraconych przez Polskę ziem wschodnich zostaje 
przesiedlona, lipiec 1945 r. Po krótkim pobycie w Katowicach-Ligocie 
dociera ona do Opola. Fotografia: Stanisław Bober Źródło

Druga wojna światowa wywołała bezprecedensową falę wypędzeń i 

przesiedleń. Zgodnie z wolą zwycięskich mocarstw, Śląsk przypadł Polsce. 

Natychmiast po zakończeniu wojny rozpoczęło się wypędzanie 

niemieckiej ludności, któremu towarzyszyły akty przemocy i internowania. 

Na konferencji w Poczdamie, latem 1945 roku, alianci usankcjonowali  

„uporządkowany transfer” Niemców – jak to zostało sformułowane w 

protokole z konferencji. Z kraju musiała wyjechać prawie cała ludność 

Dolnego Śląska i duża część mieszkańców Górnego Śląska, około 3,2 

miliona osób.

Wypędzenie 
Niemców

Wielu Polaków pracowało przed wojną w Europie Zachodniej i 

Południowej. Ci wykwalifikowani ludzie powracali teraz stęsknieni 

ojczyzny i w nadziei na awans społeczny. W ten sposób ponad 20.000 

górników i ich rodzin przybyło z północnej Francji i z zachodniej Belgii do 

pracy w Wałbrzyskim Zagłębiu Węglowym. Inne polskie rodziny 

przeniosły się z Bośni, Hercegowiny i Bukowiny, gdzie mieszkały od 

dziesięcioleci. Konflikty polityczne i społeczne zagrażały ich egzystencji. 

Dlatego też około 18.000 osób z Bośni osiedliło się w zamkniętych 

wspólnotach wiejskich w okolicach Bolesławca. 

Powrót polskich 
emigrantów

W 1944 roku została wytyczona granica między Polską a Związkiem 

Radzieckim. W południowo-wschodniej Polsce pozostała mniejszość 

Ukraińców i Łemków, wschodniosłowiańskiej grupy etnicznej. 

Podejrzewano ich o sympatyzowanie z antykomunistyczną Ukraińską 

Powstańczą Armią. Dlatego latem 1947 roku zostali oni przymusowo 

przesiedleni. Podczas „Akcji Wisła”, około 140.000 osób zostało 

wywiezionych w wagonach towarowych i rozsianych daleko na północy i 

zachodzie Polski. 21.000 Łemków trafiło na Dolny Śląsk.

Pożegnanie z 
Łemkowszczyzną

Pod koniec lat czterdziestych Polska przyjęła ponad 14.000 uchodźców z 

greckiej wojny domowej, zwolenników ruchu komunistycznego i członków 

mniejszości macedońskiej.  9.000 z nich, w większości nieletnich, trafiło 

do Zgorzelca. Miasto to było w tym czasie zwane przez Greków 

„Paidopolis“, czyli miastem dzieci. 

Od lat siedemdziesiątych uchodźcy mogą powracać do swojej ojczyzny. 

Ale polsko-greckie rodziny do dziś mieszkają w Zgorzelcu. Znajduje się tu 

siedziba Związku Greków w Polsce, jest cerkiew prawosławna i coroczny 

festiwal piosenki greckiej.

„Każdy kieliszek piło się za 
powrót do Grecji. Włączali tak 
tęskną muzykę, że aż ciarki szły 
po plecach.” 
Anna Kozak, Greczynka ze Zgorzelca 

Przybycie Greków i 
Macedończyków

Na Śląsk napływali osadnicy o różnych losach: byli żołnierze, robotnicy 

przymusowi i więźniowie, ludzie ze zniszczonej wojną Polski centralnej i z 

utraconych wschodnich kresów, ale także poszukiwacze przygód i 

szabrownicy. Po śmierci Stalina w 1953 roku również więźniowie z 

sowieckich obozów karnych na Syberii i w Kazachstanie szukali tu nowego 

miejsca pobytu.

Dla wielu Śląsk był szansą na nowy początek, ale kraj ten pozostał im obcy. 
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przesiedleni. Podczas „Akcji Wisła”, około 140.000 osób zostało 

wywiezionych w wagonach towarowych i rozsianych daleko na północy i 

zachodzie Polski. 21.000 Łemków trafiło na Dolny Śląsk.

Pożegnanie z 
Łemkowszczyzną

Pod koniec lat czterdziestych Polska przyjęła ponad 14.000 uchodźców z 

greckiej wojny domowej, zwolenników ruchu komunistycznego i członków 

mniejszości macedońskiej.  9.000 z nich, w większości nieletnich, trafiło 

do Zgorzelca. Miasto to było w tym czasie zwane przez Greków 

„Paidopolis“, czyli miastem dzieci. 

Od lat siedemdziesiątych uchodźcy mogą powracać do swojej ojczyzny. 

Ale polsko-greckie rodziny do dziś mieszkają w Zgorzelcu. Znajduje się tu 

siedziba Związku Greków w Polsce, jest cerkiew prawosławna i coroczny 

festiwal piosenki greckiej.

„Każdy kieliszek piło się za 
powrót do Grecji. Włączali tak 
tęskną muzykę, że aż ciarki szły 
po plecach.” 
Anna Kozak, Greczynka ze Zgorzelca 

Przybycie Greków i 
Macedończyków

Na Śląsk napływali osadnicy o różnych losach: byli żołnierze, robotnicy 

przymusowi i więźniowie, ludzie ze zniszczonej wojną Polski centralnej i z 

utraconych wschodnich kresów, ale także poszukiwacze przygód i 

szabrownicy. Po śmierci Stalina w 1953 roku również więźniowie z 

sowieckich obozów karnych na Syberii i w Kazachstanie szukali tu nowego 

miejsca pobytu.

Dla wielu Śląsk był szansą na nowy początek, ale kraj ten pozostał im obcy. 

Istniało silne poczucie tymczasowości. Propaganda natomiast mówiła o 

dawnych słowiańskich „ziemiach odzyskanych“ i o „repatriacji”, czyli 

powrocie do ojczyzny.

Ewa Polonus z województwa stanisławowskiego, od roku 1947 w Zgorzelcu.

„Jak przyjechaliśmy, ojciec mówił, 
że to tylko na trochę, że wrócimy na 
ojcowiznę.” 

Polscy osadnicy – 
Przyjazd do 
obcego kraju

Daleka droga do nowej 
ojczyzny 

Około 1,5 milionów ludzi zmuszonych było opuścić wschodnie tereny 

Polski, które zostały scedowane na rzecz ZSRR. Większość tych ludzi 

przybyła na Śląsk. Inną ważną grupą ludności byli osadnicy wojskowi. 

Osiedlano ich celowo w pobliżu granicy z Niemcami. 

Polska Kronika Filmowa, "Nasze Ziemie Zachodnie"), 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Wielka wędrówka na Zachód 

Pakuj się i ruszaj w drogę! Milliony rodzin straciło swój bezpieczny dom. 

Nowy rząd natychmiast przystąpił do polonizacji Śląska. Wyświetlane w 

kinach tygodniowe kroniki filmowe i zdjęcia oddają atmosferę tamtych 

czasów. 

Polska Kronika Filmowa, „Nasze Ziemie Zachodnie“, 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Z Francji do Wałbrzycha

Świętowano przyjazd polskich rodzin górniczych z Francji do Polski. W 

swojej nowej wałbrzyskiej ojczyźnie zetknęli się oni jednak z surową 

rzeczywistością zniszczonego wojną i cierpiącego niedostatek kraju.

Przyjazd do Międzylesia na Ziemi Kłodzkiej, 1948 r. Powrót rodzin z Francji 
do Polski jest szeroko komentowany przez prasę i propagandowych 
fotografów. Źródło
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„Republika Grecka“ w Zgorzelcu

Liczną społeczność grecką w Zgorzelcu nazywano żartobliwie „Republiką 

Grecką”. Rodziny wspominały swoją dawną ojczyznę poprzez festiwale, 

pieśni i obrzędy. 

Wznoszą toast za wyczekiwany powrót do domu, do Grecji. Rodzina Nikos 
Rusketos, Zgorzelec, lata sześćdziesiąte. Źródło
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1945
Okres powojenny na Śląsku charakteryzował się niemal całkowitą 

wymianą ludności. Przesiedleńcy doznawali przemocy i braku 

bezpieczeństwa. Wiele osób podchodziło jednak też idealistycznie do 

startu w nowej ojczyźnie i wiązało go z nadzieją na lepsze.

Rodzina z utraconych przez Polskę ziem wschodnich zostaje 
przesiedlona, lipiec 1945 r. Po krótkim pobycie w Katowicach-Ligocie 
dociera ona do Opola. Fotografia: Stanisław Bober Źródło

Druga wojna światowa wywołała bezprecedensową falę wypędzeń i 

przesiedleń. Zgodnie z wolą zwycięskich mocarstw, Śląsk przypadł Polsce. 

Natychmiast po zakończeniu wojny rozpoczęło się wypędzanie 

niemieckiej ludności, któremu towarzyszyły akty przemocy i internowania. 

Na konferencji w Poczdamie, latem 1945 roku, alianci usankcjonowali  

„uporządkowany transfer” Niemców – jak to zostało sformułowane w 

protokole z konferencji. Z kraju musiała wyjechać prawie cała ludność 

Dolnego Śląska i duża część mieszkańców Górnego Śląska, około 3,2 

miliona osób.

Wypędzenie 
Niemców

Wielu Polaków pracowało przed wojną w Europie Zachodniej i 

Południowej. Ci wykwalifikowani ludzie powracali teraz stęsknieni 

ojczyzny i w nadziei na awans społeczny. W ten sposób ponad 20.000 

górników i ich rodzin przybyło z północnej Francji i z zachodniej Belgii do 

pracy w Wałbrzyskim Zagłębiu Węglowym. Inne polskie rodziny 

przeniosły się z Bośni, Hercegowiny i Bukowiny, gdzie mieszkały od 

dziesięcioleci. Konflikty polityczne i społeczne zagrażały ich egzystencji. 

Dlatego też około 18.000 osób z Bośni osiedliło się w zamkniętych 

wspólnotach wiejskich w okolicach Bolesławca. 

Powrót polskich 
emigrantów

W 1944 roku została wytyczona granica między Polską a Związkiem 

Radzieckim. W południowo-wschodniej Polsce pozostała mniejszość 

Ukraińców i Łemków, wschodniosłowiańskiej grupy etnicznej. 

Podejrzewano ich o sympatyzowanie z antykomunistyczną Ukraińską 

Powstańczą Armią. Dlatego latem 1947 roku zostali oni przymusowo 

przesiedleni. Podczas „Akcji Wisła”, około 140.000 osób zostało 

wywiezionych w wagonach towarowych i rozsianych daleko na północy i 

zachodzie Polski. 21.000 Łemków trafiło na Dolny Śląsk.

Pożegnanie z 
Łemkowszczyzną

Pod koniec lat czterdziestych Polska przyjęła ponad 14.000 uchodźców z 

greckiej wojny domowej, zwolenników ruchu komunistycznego i członków 

mniejszości macedońskiej.  9.000 z nich, w większości nieletnich, trafiło 

do Zgorzelca. Miasto to było w tym czasie zwane przez Greków 

„Paidopolis“, czyli miastem dzieci. 

Od lat siedemdziesiątych uchodźcy mogą powracać do swojej ojczyzny. 

Ale polsko-greckie rodziny do dziś mieszkają w Zgorzelcu. Znajduje się tu 

siedziba Związku Greków w Polsce, jest cerkiew prawosławna i coroczny 

festiwal piosenki greckiej.

„Każdy kieliszek piło się za 
powrót do Grecji. Włączali tak 
tęskną muzykę, że aż ciarki szły 
po plecach.” 
Anna Kozak, Greczynka ze Zgorzelca 

Przybycie Greków i 
Macedończyków

Na Śląsk napływali osadnicy o różnych losach: byli żołnierze, robotnicy 

przymusowi i więźniowie, ludzie ze zniszczonej wojną Polski centralnej i z 

utraconych wschodnich kresów, ale także poszukiwacze przygód i 

szabrownicy. Po śmierci Stalina w 1953 roku również więźniowie z 

sowieckich obozów karnych na Syberii i w Kazachstanie szukali tu nowego 

miejsca pobytu.

Dla wielu Śląsk był szansą na nowy początek, ale kraj ten pozostał im obcy. 

Istniało silne poczucie tymczasowości. Propaganda natomiast mówiła o 

dawnych słowiańskich „ziemiach odzyskanych“ i o „repatriacji”, czyli 

powrocie do ojczyzny.

Ewa Polonus z województwa stanisławowskiego, od roku 1947 w Zgorzelcu.

„Jak przyjechaliśmy, ojciec mówił, 
że to tylko na trochę, że wrócimy na 
ojcowiznę.” 

Polscy osadnicy – 
Przyjazd do 
obcego kraju

Daleka droga do nowej 
ojczyzny 

Około 1,5 milionów ludzi zmuszonych było opuścić wschodnie tereny 

Polski, które zostały scedowane na rzecz ZSRR. Większość tych ludzi 

przybyła na Śląsk. Inną ważną grupą ludności byli osadnicy wojskowi. 

Osiedlano ich celowo w pobliżu granicy z Niemcami. 

Polska Kronika Filmowa, "Nasze Ziemie Zachodnie"), 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Wielka wędrówka na Zachód 

Pakuj się i ruszaj w drogę! Milliony rodzin straciło swój bezpieczny dom. 

Nowy rząd natychmiast przystąpił do polonizacji Śląska. Wyświetlane w 

kinach tygodniowe kroniki filmowe i zdjęcia oddają atmosferę tamtych 

czasów. 

Polska Kronika Filmowa, „Nasze Ziemie Zachodnie“, 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Z Francji do Wałbrzycha

Świętowano przyjazd polskich rodzin górniczych z Francji do Polski. W 

swojej nowej wałbrzyskiej ojczyźnie zetknęli się oni jednak z surową 

rzeczywistością zniszczonego wojną i cierpiącego niedostatek kraju.

Przyjazd do Międzylesia na Ziemi Kłodzkiej, 1948 r. Powrót rodzin z Francji 
do Polski jest szeroko komentowany przez prasę i propagandowych 
fotografów. Źródło
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„Republika Grecka“ w Zgorzelcu

Liczną społeczność grecką w Zgorzelcu nazywano żartobliwie „Republiką 

Grecką”. Rodziny wspominały swoją dawną ojczyznę poprzez festiwale, 

pieśni i obrzędy. 

Wznoszą toast za wyczekiwany powrót do domu, do Grecji. Rodzina Nikos 
Rusketos, Zgorzelec, lata sześćdziesiąte. Źródło
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Okres powojenny na Śląsku charakteryzował się niemal całkowitą 

wymianą ludności. Przesiedleńcy doznawali przemocy i braku 

bezpieczeństwa. Wiele osób podchodziło jednak też idealistycznie do 

startu w nowej ojczyźnie i wiązało go z nadzieją na lepsze.

Rodzina z utraconych przez Polskę ziem wschodnich zostaje 
przesiedlona, lipiec 1945 r. Po krótkim pobycie w Katowicach-Ligocie 
dociera ona do Opola. Fotografia: Stanisław Bober Źródło

Druga wojna światowa wywołała bezprecedensową falę wypędzeń i 

przesiedleń. Zgodnie z wolą zwycięskich mocarstw, Śląsk przypadł Polsce. 

Natychmiast po zakończeniu wojny rozpoczęło się wypędzanie 

niemieckiej ludności, któremu towarzyszyły akty przemocy i internowania. 

Na konferencji w Poczdamie, latem 1945 roku, alianci usankcjonowali  

„uporządkowany transfer” Niemców – jak to zostało sformułowane w 

protokole z konferencji. Z kraju musiała wyjechać prawie cała ludność 

Dolnego Śląska i duża część mieszkańców Górnego Śląska, około 3,2 

miliona osób.

Wypędzenie 
Niemców

Wielu Polaków pracowało przed wojną w Europie Zachodniej i 

Południowej. Ci wykwalifikowani ludzie powracali teraz stęsknieni 

ojczyzny i w nadziei na awans społeczny. W ten sposób ponad 20.000 

górników i ich rodzin przybyło z północnej Francji i z zachodniej Belgii do 

pracy w Wałbrzyskim Zagłębiu Węglowym. Inne polskie rodziny 

przeniosły się z Bośni, Hercegowiny i Bukowiny, gdzie mieszkały od 

dziesięcioleci. Konflikty polityczne i społeczne zagrażały ich egzystencji. 

Dlatego też około 18.000 osób z Bośni osiedliło się w zamkniętych 

wspólnotach wiejskich w okolicach Bolesławca. 

Powrót polskich 
emigrantów

W 1944 roku została wytyczona granica między Polską a Związkiem 

Radzieckim. W południowo-wschodniej Polsce pozostała mniejszość 

Ukraińców i Łemków, wschodniosłowiańskiej grupy etnicznej. 

Podejrzewano ich o sympatyzowanie z antykomunistyczną Ukraińską 

Powstańczą Armią. Dlatego latem 1947 roku zostali oni przymusowo 

przesiedleni. Podczas „Akcji Wisła”, około 140.000 osób zostało 

wywiezionych w wagonach towarowych i rozsianych daleko na północy i 

zachodzie Polski. 21.000 Łemków trafiło na Dolny Śląsk.

Pożegnanie z 
Łemkowszczyzną

Pod koniec lat czterdziestych Polska przyjęła ponad 14.000 uchodźców z 

greckiej wojny domowej, zwolenników ruchu komunistycznego i członków 

mniejszości macedońskiej.  9.000 z nich, w większości nieletnich, trafiło 

do Zgorzelca. Miasto to było w tym czasie zwane przez Greków 

„Paidopolis“, czyli miastem dzieci. 

Od lat siedemdziesiątych uchodźcy mogą powracać do swojej ojczyzny. 

Ale polsko-greckie rodziny do dziś mieszkają w Zgorzelcu. Znajduje się tu 

siedziba Związku Greków w Polsce, jest cerkiew prawosławna i coroczny 

festiwal piosenki greckiej.

„Każdy kieliszek piło się za 
powrót do Grecji. Włączali tak 
tęskną muzykę, że aż ciarki szły 
po plecach.” 
Anna Kozak, Greczynka ze Zgorzelca 

Przybycie Greków i 
Macedończyków

Na Śląsk napływali osadnicy o różnych losach: byli żołnierze, robotnicy 

przymusowi i więźniowie, ludzie ze zniszczonej wojną Polski centralnej i z 

utraconych wschodnich kresów, ale także poszukiwacze przygód i 

szabrownicy. Po śmierci Stalina w 1953 roku również więźniowie z 

sowieckich obozów karnych na Syberii i w Kazachstanie szukali tu nowego 

miejsca pobytu.

Dla wielu Śląsk był szansą na nowy początek, ale kraj ten pozostał im obcy. 

Istniało silne poczucie tymczasowości. Propaganda natomiast mówiła o 

dawnych słowiańskich „ziemiach odzyskanych“ i o „repatriacji”, czyli 

powrocie do ojczyzny.

Ewa Polonus z województwa stanisławowskiego, od roku 1947 w Zgorzelcu.

„Jak przyjechaliśmy, ojciec mówił, 
że to tylko na trochę, że wrócimy na 
ojcowiznę.” 

Polscy osadnicy – 
Przyjazd do 
obcego kraju

Daleka droga do nowej 
ojczyzny 

Około 1,5 milionów ludzi zmuszonych było opuścić wschodnie tereny 

Polski, które zostały scedowane na rzecz ZSRR. Większość tych ludzi 

przybyła na Śląsk. Inną ważną grupą ludności byli osadnicy wojskowi. 

Osiedlano ich celowo w pobliżu granicy z Niemcami. 

Polska Kronika Filmowa, "Nasze Ziemie Zachodnie"), 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Wielka wędrówka na Zachód 

Pakuj się i ruszaj w drogę! Milliony rodzin straciło swój bezpieczny dom. 

Nowy rząd natychmiast przystąpił do polonizacji Śląska. Wyświetlane w 

kinach tygodniowe kroniki filmowe i zdjęcia oddają atmosferę tamtych 

czasów. 

Polska Kronika Filmowa, „Nasze Ziemie Zachodnie“, 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Z Francji do Wałbrzycha

Świętowano przyjazd polskich rodzin górniczych z Francji do Polski. W 

swojej nowej wałbrzyskiej ojczyźnie zetknęli się oni jednak z surową 

rzeczywistością zniszczonego wojną i cierpiącego niedostatek kraju.

Przyjazd do Międzylesia na Ziemi Kłodzkiej, 1948 r. Powrót rodzin z Francji 
do Polski jest szeroko komentowany przez prasę i propagandowych 
fotografów. Źródło
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„Republika Grecka“ w Zgorzelcu

Liczną społeczność grecką w Zgorzelcu nazywano żartobliwie „Republiką 

Grecką”. Rodziny wspominały swoją dawną ojczyznę poprzez festiwale, 

pieśni i obrzędy. 

Wznoszą toast za wyczekiwany powrót do domu, do Grecji. Rodzina Nikos 
Rusketos, Zgorzelec, lata sześćdziesiąte. Źródło
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Zapraszamy do zapoznania się z aplikacją: temat „Wymiana ludności po roku 1945“
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1945
Okres powojenny na Śląsku charakteryzował się niemal całkowitą 

wymianą ludności. Przesiedleńcy doznawali przemocy i braku 

bezpieczeństwa. Wiele osób podchodziło jednak też idealistycznie do 

startu w nowej ojczyźnie i wiązało go z nadzieją na lepsze.

Rodzina z utraconych przez Polskę ziem wschodnich zostaje 
przesiedlona, lipiec 1945 r. Po krótkim pobycie w Katowicach-Ligocie 
dociera ona do Opola. Fotografia: Stanisław Bober Źródło

Druga wojna światowa wywołała bezprecedensową falę wypędzeń i 

przesiedleń. Zgodnie z wolą zwycięskich mocarstw, Śląsk przypadł Polsce. 

Natychmiast po zakończeniu wojny rozpoczęło się wypędzanie 

niemieckiej ludności, któremu towarzyszyły akty przemocy i internowania. 

Na konferencji w Poczdamie, latem 1945 roku, alianci usankcjonowali  

„uporządkowany transfer” Niemców – jak to zostało sformułowane w 

protokole z konferencji. Z kraju musiała wyjechać prawie cała ludność 

Dolnego Śląska i duża część mieszkańców Górnego Śląska, około 3,2 

miliona osób.

Wypędzenie 
Niemców

Wielu Polaków pracowało przed wojną w Europie Zachodniej i 

Południowej. Ci wykwalifikowani ludzie powracali teraz stęsknieni 

ojczyzny i w nadziei na awans społeczny. W ten sposób ponad 20.000 

górników i ich rodzin przybyło z północnej Francji i z zachodniej Belgii do 

pracy w Wałbrzyskim Zagłębiu Węglowym. Inne polskie rodziny 

przeniosły się z Bośni, Hercegowiny i Bukowiny, gdzie mieszkały od 

dziesięcioleci. Konflikty polityczne i społeczne zagrażały ich egzystencji. 

Dlatego też około 18.000 osób z Bośni osiedliło się w zamkniętych 

wspólnotach wiejskich w okolicach Bolesławca. 

Powrót polskich 
emigrantów

W 1944 roku została wytyczona granica między Polską a Związkiem 

Radzieckim. W południowo-wschodniej Polsce pozostała mniejszość 

Ukraińców i Łemków, wschodniosłowiańskiej grupy etnicznej. 

Podejrzewano ich o sympatyzowanie z antykomunistyczną Ukraińską 

Powstańczą Armią. Dlatego latem 1947 roku zostali oni przymusowo 

przesiedleni. Podczas „Akcji Wisła”, około 140.000 osób zostało 

wywiezionych w wagonach towarowych i rozsianych daleko na północy i 

zachodzie Polski. 21.000 Łemków trafiło na Dolny Śląsk.

Pożegnanie z 
Łemkowszczyzną

Pod koniec lat czterdziestych Polska przyjęła ponad 14.000 uchodźców z 

greckiej wojny domowej, zwolenników ruchu komunistycznego i członków 

mniejszości macedońskiej.  9.000 z nich, w większości nieletnich, trafiło 

do Zgorzelca. Miasto to było w tym czasie zwane przez Greków 

„Paidopolis“, czyli miastem dzieci. 

Od lat siedemdziesiątych uchodźcy mogą powracać do swojej ojczyzny. 

Ale polsko-greckie rodziny do dziś mieszkają w Zgorzelcu. Znajduje się tu 

siedziba Związku Greków w Polsce, jest cerkiew prawosławna i coroczny 

festiwal piosenki greckiej.

„Każdy kieliszek piło się za 
powrót do Grecji. Włączali tak 
tęskną muzykę, że aż ciarki szły 
po plecach.” 
Anna Kozak, Greczynka ze Zgorzelca 

Przybycie Greków i 
Macedończyków

Na Śląsk napływali osadnicy o różnych losach: byli żołnierze, robotnicy 

przymusowi i więźniowie, ludzie ze zniszczonej wojną Polski centralnej i z 

utraconych wschodnich kresów, ale także poszukiwacze przygód i 

szabrownicy. Po śmierci Stalina w 1953 roku również więźniowie z 

sowieckich obozów karnych na Syberii i w Kazachstanie szukali tu nowego 

miejsca pobytu.

Dla wielu Śląsk był szansą na nowy początek, ale kraj ten pozostał im obcy. 

Istniało silne poczucie tymczasowości. Propaganda natomiast mówiła o 

dawnych słowiańskich „ziemiach odzyskanych“ i o „repatriacji”, czyli 

powrocie do ojczyzny.

Ewa Polonus z województwa stanisławowskiego, od roku 1947 w Zgorzelcu.

„Jak przyjechaliśmy, ojciec mówił, 
że to tylko na trochę, że wrócimy na 
ojcowiznę.” 

Polscy osadnicy – 
Przyjazd do 
obcego kraju

Daleka droga do nowej 
ojczyzny 

Około 1,5 milionów ludzi zmuszonych było opuścić wschodnie tereny 

Polski, które zostały scedowane na rzecz ZSRR. Większość tych ludzi 

przybyła na Śląsk. Inną ważną grupą ludności byli osadnicy wojskowi. 

Osiedlano ich celowo w pobliżu granicy z Niemcami. 

Polska Kronika Filmowa, "Nasze Ziemie Zachodnie"), 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Wielka wędrówka na Zachód 

Pakuj się i ruszaj w drogę! Milliony rodzin straciło swój bezpieczny dom. 

Nowy rząd natychmiast przystąpił do polonizacji Śląska. Wyświetlane w 

kinach tygodniowe kroniki filmowe i zdjęcia oddają atmosferę tamtych 

czasów. 

Polska Kronika Filmowa, „Nasze Ziemie Zachodnie“, 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Z Francji do Wałbrzycha

Świętowano przyjazd polskich rodzin górniczych z Francji do Polski. W 

swojej nowej wałbrzyskiej ojczyźnie zetknęli się oni jednak z surową 

rzeczywistością zniszczonego wojną i cierpiącego niedostatek kraju.

Przyjazd do Międzylesia na Ziemi Kłodzkiej, 1948 r. Powrót rodzin z Francji 
do Polski jest szeroko komentowany przez prasę i propagandowych 
fotografów. Źródło
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„Republika Grecka“ w Zgorzelcu

Liczną społeczność grecką w Zgorzelcu nazywano żartobliwie „Republiką 

Grecką”. Rodziny wspominały swoją dawną ojczyznę poprzez festiwale, 

pieśni i obrzędy. 

Wznoszą toast za wyczekiwany powrót do domu, do Grecji. Rodzina Nikos 
Rusketos, Zgorzelec, lata sześćdziesiąte. Źródło
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Okres powojenny na Śląsku charakteryzował się niemal całkowitą 

wymianą ludności. Przesiedleńcy doznawali przemocy i braku 

bezpieczeństwa. Wiele osób podchodziło jednak też idealistycznie do 

startu w nowej ojczyźnie i wiązało go z nadzieją na lepsze.
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Wznoszą toast za wyczekiwany powrót do domu, do Grecji. Rodzina Nikos 
Rusketos, Zgorzelec, lata sześćdziesiąte. Źródło
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Berlin
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2,5 milionów 
przesiedleńców z 
Polski centralnej

3,2 milionów 
Niemców ze Śląska  

78.000 repatriantów z 
Francji i z Belgii

14.000 uchodźców z 
greckiej wojny domowej 

dzisiejsza granica Polski 1945 r.: terytoria niemieckie wcielone do Polski 1945 r.: terytoria polskie wcielone do Związku Radzieckiego  

1,5 milionów 
Polaków z 
wydzielonych 
polskich ziem 
wschodnich

21.000 Łemków i 
Ukraińców „Akcja 
Wisła”

18.000 repatriantów 
z Bośni i z Hercegowiny 

6.000 repatriantów 
z Bukowiny 

Wymiana ludności 
1944–1948 r.

Wymiana ludności 
po roku 1945 

Polityka i 
społeczeństwo 

Wymiana ludności 
po roku 

1945
Okres powojenny na Śląsku charakteryzował się niemal całkowitą 

wymianą ludności. Przesiedleńcy doznawali przemocy i braku 

bezpieczeństwa. Wiele osób podchodziło jednak też idealistycznie do 

startu w nowej ojczyźnie i wiązało go z nadzieją na lepsze.

Rodzina z utraconych przez Polskę ziem wschodnich zostaje 
przesiedlona, lipiec 1945 r. Po krótkim pobycie w Katowicach-Ligocie 
dociera ona do Opola. Fotografia: Stanisław Bober Źródło

Druga wojna światowa wywołała bezprecedensową falę wypędzeń i 

przesiedleń. Zgodnie z wolą zwycięskich mocarstw, Śląsk przypadł Polsce. 

Natychmiast po zakończeniu wojny rozpoczęło się wypędzanie 

niemieckiej ludności, któremu towarzyszyły akty przemocy i internowania. 

Na konferencji w Poczdamie, latem 1945 roku, alianci usankcjonowali  

„uporządkowany transfer” Niemców – jak to zostało sformułowane w 

protokole z konferencji. Z kraju musiała wyjechać prawie cała ludność 

Dolnego Śląska i duża część mieszkańców Górnego Śląska, około 3,2 

miliona osób.

Wypędzenie 
Niemców

Wielu Polaków pracowało przed wojną w Europie Zachodniej i 

Południowej. Ci wykwalifikowani ludzie powracali teraz stęsknieni 

ojczyzny i w nadziei na awans społeczny. W ten sposób ponad 20.000 

górników i ich rodzin przybyło z północnej Francji i z zachodniej Belgii do 

pracy w Wałbrzyskim Zagłębiu Węglowym. Inne polskie rodziny 

przeniosły się z Bośni, Hercegowiny i Bukowiny, gdzie mieszkały od 

dziesięcioleci. Konflikty polityczne i społeczne zagrażały ich egzystencji. 

Dlatego też około 18.000 osób z Bośni osiedliło się w zamkniętych 

wspólnotach wiejskich w okolicach Bolesławca. 

Powrót polskich 
emigrantów

W 1944 roku została wytyczona granica między Polską a Związkiem 

Radzieckim. W południowo-wschodniej Polsce pozostała mniejszość 

Ukraińców i Łemków, wschodniosłowiańskiej grupy etnicznej. 

Podejrzewano ich o sympatyzowanie z antykomunistyczną Ukraińską 

Powstańczą Armią. Dlatego latem 1947 roku zostali oni przymusowo 

przesiedleni. Podczas „Akcji Wisła”, około 140.000 osób zostało 

wywiezionych w wagonach towarowych i rozsianych daleko na północy i 

zachodzie Polski. 21.000 Łemków trafiło na Dolny Śląsk.

Pożegnanie z 
Łemkowszczyzną

Pod koniec lat czterdziestych Polska przyjęła ponad 14.000 uchodźców z 

greckiej wojny domowej, zwolenników ruchu komunistycznego i członków 

mniejszości macedońskiej.  9.000 z nich, w większości nieletnich, trafiło 

do Zgorzelca. Miasto to było w tym czasie zwane przez Greków 

„Paidopolis“, czyli miastem dzieci. 

Od lat siedemdziesiątych uchodźcy mogą powracać do swojej ojczyzny. 

Ale polsko-greckie rodziny do dziś mieszkają w Zgorzelcu. Znajduje się tu 

siedziba Związku Greków w Polsce, jest cerkiew prawosławna i coroczny 

festiwal piosenki greckiej.

„Każdy kieliszek piło się za 
powrót do Grecji. Włączali tak 
tęskną muzykę, że aż ciarki szły 
po plecach.” 
Anna Kozak, Greczynka ze Zgorzelca 

Przybycie Greków i 
Macedończyków

Na Śląsk napływali osadnicy o różnych losach: byli żołnierze, robotnicy 

przymusowi i więźniowie, ludzie ze zniszczonej wojną Polski centralnej i z 

utraconych wschodnich kresów, ale także poszukiwacze przygód i 

szabrownicy. Po śmierci Stalina w 1953 roku również więźniowie z 

sowieckich obozów karnych na Syberii i w Kazachstanie szukali tu nowego 

miejsca pobytu.

Dla wielu Śląsk był szansą na nowy początek, ale kraj ten pozostał im obcy. 

Istniało silne poczucie tymczasowości. Propaganda natomiast mówiła o 

dawnych słowiańskich „ziemiach odzyskanych“ i o „repatriacji”, czyli 

powrocie do ojczyzny.

Ewa Polonus z województwa stanisławowskiego, od roku 1947 w Zgorzelcu.

„Jak przyjechaliśmy, ojciec mówił, 
że to tylko na trochę, że wrócimy na 
ojcowiznę.” 

Polscy osadnicy – 
Przyjazd do 
obcego kraju

Daleka droga do nowej 
ojczyzny 

Około 1,5 milionów ludzi zmuszonych było opuścić wschodnie tereny 

Polski, które zostały scedowane na rzecz ZSRR. Większość tych ludzi 

przybyła na Śląsk. Inną ważną grupą ludności byli osadnicy wojskowi. 

Osiedlano ich celowo w pobliżu granicy z Niemcami. 

Polska Kronika Filmowa, "Nasze Ziemie Zachodnie"), 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Wielka wędrówka na Zachód 

Pakuj się i ruszaj w drogę! Milliony rodzin straciło swój bezpieczny dom. 

Nowy rząd natychmiast przystąpił do polonizacji Śląska. Wyświetlane w 

kinach tygodniowe kroniki filmowe i zdjęcia oddają atmosferę tamtych 

czasów. 

Polska Kronika Filmowa, „Nasze Ziemie Zachodnie“, 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Z Francji do Wałbrzycha

Świętowano przyjazd polskich rodzin górniczych z Francji do Polski. W 

swojej nowej wałbrzyskiej ojczyźnie zetknęli się oni jednak z surową 

rzeczywistością zniszczonego wojną i cierpiącego niedostatek kraju.

Przyjazd do Międzylesia na Ziemi Kłodzkiej, 1948 r. Powrót rodzin z Francji 
do Polski jest szeroko komentowany przez prasę i propagandowych 
fotografów. Źródło
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Zapraszamy do zapoznania się z aplikacją: temat „Wymiana ludności po roku 1945“
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ojcowiznę.” 

Polscy osadnicy – 
Przyjazd do 
obcego kraju

Daleka droga do nowej 
ojczyzny 

Około 1,5 milionów ludzi zmuszonych było opuścić wschodnie tereny 

Polski, które zostały scedowane na rzecz ZSRR. Większość tych ludzi 

przybyła na Śląsk. Inną ważną grupą ludności byli osadnicy wojskowi. 

Osiedlano ich celowo w pobliżu granicy z Niemcami. 

Polska Kronika Filmowa, "Nasze Ziemie Zachodnie"), 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Wielka wędrówka na Zachód 

Pakuj się i ruszaj w drogę! Milliony rodzin straciło swój bezpieczny dom. 

Nowy rząd natychmiast przystąpił do polonizacji Śląska. Wyświetlane w 

kinach tygodniowe kroniki filmowe i zdjęcia oddają atmosferę tamtych 

czasów. 

Polska Kronika Filmowa, „Nasze Ziemie Zachodnie“, 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Z Francji do Wałbrzycha

Świętowano przyjazd polskich rodzin górniczych z Francji do Polski. W 

swojej nowej wałbrzyskiej ojczyźnie zetknęli się oni jednak z surową 

rzeczywistością zniszczonego wojną i cierpiącego niedostatek kraju.

Przyjazd do Międzylesia na Ziemi Kłodzkiej, 1948 r. Powrót rodzin z Francji 
do Polski jest szeroko komentowany przez prasę i propagandowych 
fotografów. Źródło
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„Republika Grecka“ w Zgorzelcu

Liczną społeczność grecką w Zgorzelcu nazywano żartobliwie „Republiką 

Grecką”. Rodziny wspominały swoją dawną ojczyznę poprzez festiwale, 

pieśni i obrzędy. 

Wznoszą toast za wyczekiwany powrót do domu, do Grecji. Rodzina Nikos 
Rusketos, Zgorzelec, lata sześćdziesiąte. Źródło
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1945
Okres powojenny na Śląsku charakteryzował się niemal całkowitą 

wymianą ludności. Przesiedleńcy doznawali przemocy i braku 

bezpieczeństwa. Wiele osób podchodziło jednak też idealistycznie do 

startu w nowej ojczyźnie i wiązało go z nadzieją na lepsze.

Rodzina z utraconych przez Polskę ziem wschodnich zostaje 
przesiedlona, lipiec 1945 r. Po krótkim pobycie w Katowicach-Ligocie 
dociera ona do Opola. Fotografia: Stanisław Bober Źródło

Druga wojna światowa wywołała bezprecedensową falę wypędzeń i 

przesiedleń. Zgodnie z wolą zwycięskich mocarstw, Śląsk przypadł Polsce. 

Natychmiast po zakończeniu wojny rozpoczęło się wypędzanie 

niemieckiej ludności, któremu towarzyszyły akty przemocy i internowania. 

Na konferencji w Poczdamie, latem 1945 roku, alianci usankcjonowali  

„uporządkowany transfer” Niemców – jak to zostało sformułowane w 

protokole z konferencji. Z kraju musiała wyjechać prawie cała ludność 

Dolnego Śląska i duża część mieszkańców Górnego Śląska, około 3,2 

miliona osób.

Wypędzenie 
Niemców

Wielu Polaków pracowało przed wojną w Europie Zachodniej i 

Południowej. Ci wykwalifikowani ludzie powracali teraz stęsknieni 

ojczyzny i w nadziei na awans społeczny. W ten sposób ponad 20.000 

górników i ich rodzin przybyło z północnej Francji i z zachodniej Belgii do 

pracy w Wałbrzyskim Zagłębiu Węglowym. Inne polskie rodziny 

przeniosły się z Bośni, Hercegowiny i Bukowiny, gdzie mieszkały od 

dziesięcioleci. Konflikty polityczne i społeczne zagrażały ich egzystencji. 

Dlatego też około 18.000 osób z Bośni osiedliło się w zamkniętych 

wspólnotach wiejskich w okolicach Bolesławca. 

Powrót polskich 
emigrantów

W 1944 roku została wytyczona granica między Polską a Związkiem 

Radzieckim. W południowo-wschodniej Polsce pozostała mniejszość 

Ukraińców i Łemków, wschodniosłowiańskiej grupy etnicznej. 

Podejrzewano ich o sympatyzowanie z antykomunistyczną Ukraińską 

Powstańczą Armią. Dlatego latem 1947 roku zostali oni przymusowo 

przesiedleni. Podczas „Akcji Wisła”, około 140.000 osób zostało 

wywiezionych w wagonach towarowych i rozsianych daleko na północy i 

zachodzie Polski. 21.000 Łemków trafiło na Dolny Śląsk.

Pożegnanie z 
Łemkowszczyzną

Pod koniec lat czterdziestych Polska przyjęła ponad 14.000 uchodźców z 

greckiej wojny domowej, zwolenników ruchu komunistycznego i członków 

mniejszości macedońskiej.  9.000 z nich, w większości nieletnich, trafiło 

do Zgorzelca. Miasto to było w tym czasie zwane przez Greków 

„Paidopolis“, czyli miastem dzieci. 

Od lat siedemdziesiątych uchodźcy mogą powracać do swojej ojczyzny. 

Ale polsko-greckie rodziny do dziś mieszkają w Zgorzelcu. Znajduje się tu 

siedziba Związku Greków w Polsce, jest cerkiew prawosławna i coroczny 

festiwal piosenki greckiej.

„Każdy kieliszek piło się za 
powrót do Grecji. Włączali tak 
tęskną muzykę, że aż ciarki szły 
po plecach.” 
Anna Kozak, Greczynka ze Zgorzelca 

Przybycie Greków i 
Macedończyków

Na Śląsk napływali osadnicy o różnych losach: byli żołnierze, robotnicy 

przymusowi i więźniowie, ludzie ze zniszczonej wojną Polski centralnej i z 

utraconych wschodnich kresów, ale także poszukiwacze przygód i 

szabrownicy. Po śmierci Stalina w 1953 roku również więźniowie z 

sowieckich obozów karnych na Syberii i w Kazachstanie szukali tu nowego 

miejsca pobytu.

Dla wielu Śląsk był szansą na nowy początek, ale kraj ten pozostał im obcy. 

Istniało silne poczucie tymczasowości. Propaganda natomiast mówiła o 

dawnych słowiańskich „ziemiach odzyskanych“ i o „repatriacji”, czyli 

powrocie do ojczyzny.

Ewa Polonus z województwa stanisławowskiego, od roku 1947 w Zgorzelcu.

„Jak przyjechaliśmy, ojciec mówił, 
że to tylko na trochę, że wrócimy na 
ojcowiznę.” 

Polscy osadnicy – 
Przyjazd do 
obcego kraju

Daleka droga do nowej 
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Około 1,5 milionów ludzi zmuszonych było opuścić wschodnie tereny 

Polski, które zostały scedowane na rzecz ZSRR. Większość tych ludzi 

przybyła na Śląsk. Inną ważną grupą ludności byli osadnicy wojskowi. 

Osiedlano ich celowo w pobliżu granicy z Niemcami. 

Polska Kronika Filmowa, "Nasze Ziemie Zachodnie"), 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Wielka wędrówka na Zachód 

Pakuj się i ruszaj w drogę! Milliony rodzin straciło swój bezpieczny dom. 

Nowy rząd natychmiast przystąpił do polonizacji Śląska. Wyświetlane w 

kinach tygodniowe kroniki filmowe i zdjęcia oddają atmosferę tamtych 

czasów. 

Polska Kronika Filmowa, „Nasze Ziemie Zachodnie“, 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa
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Świętowano przyjazd polskich rodzin górniczych z Francji do Polski. W 

swojej nowej wałbrzyskiej ojczyźnie zetknęli się oni jednak z surową 

rzeczywistością zniszczonego wojną i cierpiącego niedostatek kraju.

Przyjazd do Międzylesia na Ziemi Kłodzkiej, 1948 r. Powrót rodzin z Francji 
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Okres powojenny na Śląsku charakteryzował się niemal całkowitą 

wymianą ludności. Przesiedleńcy doznawali przemocy i braku 

bezpieczeństwa. Wiele osób podchodziło jednak też idealistycznie do 

startu w nowej ojczyźnie i wiązało go z nadzieją na lepsze.
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Natychmiast po zakończeniu wojny rozpoczęło się wypędzanie 

niemieckiej ludności, któremu towarzyszyły akty przemocy i internowania. 

Na konferencji w Poczdamie, latem 1945 roku, alianci usankcjonowali  

„uporządkowany transfer” Niemców – jak to zostało sformułowane w 

protokole z konferencji. Z kraju musiała wyjechać prawie cała ludność 

Dolnego Śląska i duża część mieszkańców Górnego Śląska, około 3,2 

miliona osób.
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pracy w Wałbrzyskim Zagłębiu Węglowym. Inne polskie rodziny 

przeniosły się z Bośni, Hercegowiny i Bukowiny, gdzie mieszkały od 

dziesięcioleci. Konflikty polityczne i społeczne zagrażały ich egzystencji. 

Dlatego też około 18.000 osób z Bośni osiedliło się w zamkniętych 

wspólnotach wiejskich w okolicach Bolesławca. 
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emigrantów
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Ukraińców i Łemków, wschodniosłowiańskiej grupy etnicznej. 

Podejrzewano ich o sympatyzowanie z antykomunistyczną Ukraińską 

Powstańczą Armią. Dlatego latem 1947 roku zostali oni przymusowo 
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„Paidopolis“, czyli miastem dzieci. 

Od lat siedemdziesiątych uchodźcy mogą powracać do swojej ojczyzny. 

Ale polsko-greckie rodziny do dziś mieszkają w Zgorzelcu. Znajduje się tu 

siedziba Związku Greków w Polsce, jest cerkiew prawosławna i coroczny 

festiwal piosenki greckiej.
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tęskną muzykę, że aż ciarki szły 
po plecach.” 
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sowieckich obozów karnych na Syberii i w Kazachstanie szukali tu nowego 
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Dla wielu Śląsk był szansą na nowy początek, ale kraj ten pozostał im obcy. 
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dawnych słowiańskich „ziemiach odzyskanych“ i o „repatriacji”, czyli 
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Okres powojenny na Śląsku charakteryzował się niemal całkowitą 

wymianą ludności. Przesiedleńcy doznawali przemocy i braku 

bezpieczeństwa. Wiele osób podchodziło jednak też idealistycznie do 

startu w nowej ojczyźnie i wiązało go z nadzieją na lepsze.

Rodzina z utraconych przez Polskę ziem wschodnich zostaje 
przesiedlona, lipiec 1945 r. Po krótkim pobycie w Katowicach-Ligocie 
dociera ona do Opola. Fotografia: Stanisław Bober Źródło

Druga wojna światowa wywołała bezprecedensową falę wypędzeń i 

przesiedleń. Zgodnie z wolą zwycięskich mocarstw, Śląsk przypadł Polsce. 

Natychmiast po zakończeniu wojny rozpoczęło się wypędzanie 

niemieckiej ludności, któremu towarzyszyły akty przemocy i internowania. 

Na konferencji w Poczdamie, latem 1945 roku, alianci usankcjonowali  

„uporządkowany transfer” Niemców – jak to zostało sformułowane w 

protokole z konferencji. Z kraju musiała wyjechać prawie cała ludność 

Dolnego Śląska i duża część mieszkańców Górnego Śląska, około 3,2 

miliona osób.

Wypędzenie 
Niemców

Wielu Polaków pracowało przed wojną w Europie Zachodniej i 

Południowej. Ci wykwalifikowani ludzie powracali teraz stęsknieni 

ojczyzny i w nadziei na awans społeczny. W ten sposób ponad 20.000 

górników i ich rodzin przybyło z północnej Francji i z zachodniej Belgii do 

pracy w Wałbrzyskim Zagłębiu Węglowym. Inne polskie rodziny 

przeniosły się z Bośni, Hercegowiny i Bukowiny, gdzie mieszkały od 

dziesięcioleci. Konflikty polityczne i społeczne zagrażały ich egzystencji. 

Dlatego też około 18.000 osób z Bośni osiedliło się w zamkniętych 

wspólnotach wiejskich w okolicach Bolesławca. 

Powrót polskich 
emigrantów

W 1944 roku została wytyczona granica między Polską a Związkiem 

Radzieckim. W południowo-wschodniej Polsce pozostała mniejszość 

Ukraińców i Łemków, wschodniosłowiańskiej grupy etnicznej. 

Podejrzewano ich o sympatyzowanie z antykomunistyczną Ukraińską 

Powstańczą Armią. Dlatego latem 1947 roku zostali oni przymusowo 

przesiedleni. Podczas „Akcji Wisła”, około 140.000 osób zostało 

wywiezionych w wagonach towarowych i rozsianych daleko na północy i 

zachodzie Polski. 21.000 Łemków trafiło na Dolny Śląsk.

Pożegnanie z 
Łemkowszczyzną

Pod koniec lat czterdziestych Polska przyjęła ponad 14.000 uchodźców z 

greckiej wojny domowej, zwolenników ruchu komunistycznego i członków 

mniejszości macedońskiej.  9.000 z nich, w większości nieletnich, trafiło 

do Zgorzelca. Miasto to było w tym czasie zwane przez Greków 

„Paidopolis“, czyli miastem dzieci. 

Od lat siedemdziesiątych uchodźcy mogą powracać do swojej ojczyzny. 

Ale polsko-greckie rodziny do dziś mieszkają w Zgorzelcu. Znajduje się tu 

siedziba Związku Greków w Polsce, jest cerkiew prawosławna i coroczny 

festiwal piosenki greckiej.

„Każdy kieliszek piło się za 
powrót do Grecji. Włączali tak 
tęskną muzykę, że aż ciarki szły 
po plecach.” 
Anna Kozak, Greczynka ze Zgorzelca 

Przybycie Greków i 
Macedończyków

Na Śląsk napływali osadnicy o różnych losach: byli żołnierze, robotnicy 

przymusowi i więźniowie, ludzie ze zniszczonej wojną Polski centralnej i z 

utraconych wschodnich kresów, ale także poszukiwacze przygód i 

szabrownicy. Po śmierci Stalina w 1953 roku również więźniowie z 

sowieckich obozów karnych na Syberii i w Kazachstanie szukali tu nowego 

miejsca pobytu.

Dla wielu Śląsk był szansą na nowy początek, ale kraj ten pozostał im obcy. 

Istniało silne poczucie tymczasowości. Propaganda natomiast mówiła o 

dawnych słowiańskich „ziemiach odzyskanych“ i o „repatriacji”, czyli 

powrocie do ojczyzny.

Ewa Polonus z województwa stanisławowskiego, od roku 1947 w Zgorzelcu.

„Jak przyjechaliśmy, ojciec mówił, 
że to tylko na trochę, że wrócimy na 
ojcowiznę.” 

Polscy osadnicy – 
Przyjazd do 
obcego kraju

Daleka droga do nowej 
ojczyzny 

Około 1,5 milionów ludzi zmuszonych było opuścić wschodnie tereny 

Polski, które zostały scedowane na rzecz ZSRR. Większość tych ludzi 

przybyła na Śląsk. Inną ważną grupą ludności byli osadnicy wojskowi. 

Osiedlano ich celowo w pobliżu granicy z Niemcami. 

Polska Kronika Filmowa, "Nasze Ziemie Zachodnie"), 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Wielka wędrówka na Zachód 

Pakuj się i ruszaj w drogę! Milliony rodzin straciło swój bezpieczny dom. 

Nowy rząd natychmiast przystąpił do polonizacji Śląska. Wyświetlane w 

kinach tygodniowe kroniki filmowe i zdjęcia oddają atmosferę tamtych 

czasów. 

Polska Kronika Filmowa, „Nasze Ziemie Zachodnie“, 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Z Francji do Wałbrzycha

Świętowano przyjazd polskich rodzin górniczych z Francji do Polski. W 

swojej nowej wałbrzyskiej ojczyźnie zetknęli się oni jednak z surową 

rzeczywistością zniszczonego wojną i cierpiącego niedostatek kraju.

Przyjazd do Międzylesia na Ziemi Kłodzkiej, 1948 r. Powrót rodzin z Francji 
do Polski jest szeroko komentowany przez prasę i propagandowych 
fotografów. Źródło
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„Republika Grecka“ w Zgorzelcu

Liczną społeczność grecką w Zgorzelcu nazywano żartobliwie „Republiką 

Grecką”. Rodziny wspominały swoją dawną ojczyznę poprzez festiwale, 

pieśni i obrzędy. 

Wznoszą toast za wyczekiwany powrót do domu, do Grecji. Rodzina Nikos 
Rusketos, Zgorzelec, lata sześćdziesiąte. Źródło
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Okres powojenny na Śląsku charakteryzował się niemal całkowitą 

wymianą ludności. Przesiedleńcy doznawali przemocy i braku 

bezpieczeństwa. Wiele osób podchodziło jednak też idealistycznie do 

startu w nowej ojczyźnie i wiązało go z nadzieją na lepsze.

Rodzina z utraconych przez Polskę ziem wschodnich zostaje 
przesiedlona, lipiec 1945 r. Po krótkim pobycie w Katowicach-Ligocie 
dociera ona do Opola. Fotografia: Stanisław Bober Źródło

Druga wojna światowa wywołała bezprecedensową falę wypędzeń i 

przesiedleń. Zgodnie z wolą zwycięskich mocarstw, Śląsk przypadł Polsce. 

Natychmiast po zakończeniu wojny rozpoczęło się wypędzanie 

niemieckiej ludności, któremu towarzyszyły akty przemocy i internowania. 

Na konferencji w Poczdamie, latem 1945 roku, alianci usankcjonowali  

„uporządkowany transfer” Niemców – jak to zostało sformułowane w 

protokole z konferencji. Z kraju musiała wyjechać prawie cała ludność 

Dolnego Śląska i duża część mieszkańców Górnego Śląska, około 3,2 

miliona osób.

Wypędzenie 
Niemców

Wielu Polaków pracowało przed wojną w Europie Zachodniej i 

Południowej. Ci wykwalifikowani ludzie powracali teraz stęsknieni 
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przeniosły się z Bośni, Hercegowiny i Bukowiny, gdzie mieszkały od 
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Dlatego też około 18.000 osób z Bośni osiedliło się w zamkniętych 
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emigrantów
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Radzieckim. W południowo-wschodniej Polsce pozostała mniejszość 

Ukraińców i Łemków, wschodniosłowiańskiej grupy etnicznej. 

Podejrzewano ich o sympatyzowanie z antykomunistyczną Ukraińską 

Powstańczą Armią. Dlatego latem 1947 roku zostali oni przymusowo 

przesiedleni. Podczas „Akcji Wisła”, około 140.000 osób zostało 

wywiezionych w wagonach towarowych i rozsianych daleko na północy i 

zachodzie Polski. 21.000 Łemków trafiło na Dolny Śląsk.
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protokole z konferencji. Z kraju musiała wyjechać prawie cała ludność 

Dolnego Śląska i duża część mieszkańców Górnego Śląska, około 3,2 

miliona osób.

Wypędzenie 
Niemców

Wielu Polaków pracowało przed wojną w Europie Zachodniej i 

Południowej. Ci wykwalifikowani ludzie powracali teraz stęsknieni 

ojczyzny i w nadziei na awans społeczny. W ten sposób ponad 20.000 

górników i ich rodzin przybyło z północnej Francji i z zachodniej Belgii do 

pracy w Wałbrzyskim Zagłębiu Węglowym. Inne polskie rodziny 

przeniosły się z Bośni, Hercegowiny i Bukowiny, gdzie mieszkały od 

dziesięcioleci. Konflikty polityczne i społeczne zagrażały ich egzystencji. 

Dlatego też około 18.000 osób z Bośni osiedliło się w zamkniętych 

wspólnotach wiejskich w okolicach Bolesławca. 

Powrót polskich 
emigrantów

W 1944 roku została wytyczona granica między Polską a Związkiem 

Radzieckim. W południowo-wschodniej Polsce pozostała mniejszość 

Ukraińców i Łemków, wschodniosłowiańskiej grupy etnicznej. 

Podejrzewano ich o sympatyzowanie z antykomunistyczną Ukraińską 

Powstańczą Armią. Dlatego latem 1947 roku zostali oni przymusowo 

przesiedleni. Podczas „Akcji Wisła”, około 140.000 osób zostało 

wywiezionych w wagonach towarowych i rozsianych daleko na północy i 

zachodzie Polski. 21.000 Łemków trafiło na Dolny Śląsk.

Pożegnanie z 
Łemkowszczyzną

Pod koniec lat czterdziestych Polska przyjęła ponad 14.000 uchodźców z 

greckiej wojny domowej, zwolenników ruchu komunistycznego i członków 

mniejszości macedońskiej.  9.000 z nich, w większości nieletnich, trafiło 

do Zgorzelca. Miasto to było w tym czasie zwane przez Greków 

„Paidopolis“, czyli miastem dzieci. 

Od lat siedemdziesiątych uchodźcy mogą powracać do swojej ojczyzny. 

Ale polsko-greckie rodziny do dziś mieszkają w Zgorzelcu. Znajduje się tu 

siedziba Związku Greków w Polsce, jest cerkiew prawosławna i coroczny 

festiwal piosenki greckiej.

„Każdy kieliszek piło się za 
powrót do Grecji. Włączali tak 
tęskną muzykę, że aż ciarki szły 
po plecach.” 
Anna Kozak, Greczynka ze Zgorzelca 

Przybycie Greków i 
Macedończyków

Na Śląsk napływali osadnicy o różnych losach: byli żołnierze, robotnicy 

przymusowi i więźniowie, ludzie ze zniszczonej wojną Polski centralnej i z 

utraconych wschodnich kresów, ale także poszukiwacze przygód i 

szabrownicy. Po śmierci Stalina w 1953 roku również więźniowie z 

sowieckich obozów karnych na Syberii i w Kazachstanie szukali tu nowego 

miejsca pobytu.

Dla wielu Śląsk był szansą na nowy początek, ale kraj ten pozostał im obcy. 

Istniało silne poczucie tymczasowości. Propaganda natomiast mówiła o 

dawnych słowiańskich „ziemiach odzyskanych“ i o „repatriacji”, czyli 

powrocie do ojczyzny.

Ewa Polonus z województwa stanisławowskiego, od roku 1947 w Zgorzelcu.

„Jak przyjechaliśmy, ojciec mówił, 
że to tylko na trochę, że wrócimy na 
ojcowiznę.” 

Polscy osadnicy – 
Przyjazd do 
obcego kraju

Daleka droga do nowej 
ojczyzny 

Około 1,5 milionów ludzi zmuszonych było opuścić wschodnie tereny 

Polski, które zostały scedowane na rzecz ZSRR. Większość tych ludzi 

przybyła na Śląsk. Inną ważną grupą ludności byli osadnicy wojskowi. 

Osiedlano ich celowo w pobliżu granicy z Niemcami. 

Polska Kronika Filmowa, "Nasze Ziemie Zachodnie"), 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Wielka wędrówka na Zachód 

Pakuj się i ruszaj w drogę! Milliony rodzin straciło swój bezpieczny dom. 

Nowy rząd natychmiast przystąpił do polonizacji Śląska. Wyświetlane w 

kinach tygodniowe kroniki filmowe i zdjęcia oddają atmosferę tamtych 

czasów. 

Polska Kronika Filmowa, „Nasze Ziemie Zachodnie“, 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Z Francji do Wałbrzycha

Świętowano przyjazd polskich rodzin górniczych z Francji do Polski. W 

swojej nowej wałbrzyskiej ojczyźnie zetknęli się oni jednak z surową 

rzeczywistością zniszczonego wojną i cierpiącego niedostatek kraju.

Przyjazd do Międzylesia na Ziemi Kłodzkiej, 1948 r. Powrót rodzin z Francji 
do Polski jest szeroko komentowany przez prasę i propagandowych 
fotografów. Źródło
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„Republika Grecka“ w Zgorzelcu

Liczną społeczność grecką w Zgorzelcu nazywano żartobliwie „Republiką 

Grecką”. Rodziny wspominały swoją dawną ojczyznę poprzez festiwale, 

pieśni i obrzędy. 

Wznoszą toast za wyczekiwany powrót do domu, do Grecji. Rodzina Nikos 
Rusketos, Zgorzelec, lata sześćdziesiąte. Źródło
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Zapraszamy do zapoznania się z aplikacją: temat „Wymiana ludności po roku 1945“
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Okres powojenny na Śląsku charakteryzował się niemal całkowitą 

wymianą ludności. Przesiedleńcy doznawali przemocy i braku 

bezpieczeństwa. Wiele osób podchodziło jednak też idealistycznie do 

startu w nowej ojczyźnie i wiązało go z nadzieją na lepsze.

Rodzina z utraconych przez Polskę ziem wschodnich zostaje 
przesiedlona, lipiec 1945 r. Po krótkim pobycie w Katowicach-Ligocie 
dociera ona do Opola. Fotografia: Stanisław Bober Źródło
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Okres powojenny na Śląsku charakteryzował się niemal całkowitą 

wymianą ludności. Przesiedleńcy doznawali przemocy i braku 

bezpieczeństwa. Wiele osób podchodziło jednak też idealistycznie do 

startu w nowej ojczyźnie i wiązało go z nadzieją na lepsze.

Rodzina z utraconych przez Polskę ziem wschodnich zostaje 
przesiedlona, lipiec 1945 r. Po krótkim pobycie w Katowicach-Ligocie 
dociera ona do Opola. Fotografia: Stanisław Bober Źródło

Druga wojna światowa wywołała bezprecedensową falę wypędzeń i 

przesiedleń. Zgodnie z wolą zwycięskich mocarstw, Śląsk przypadł Polsce. 

Natychmiast po zakończeniu wojny rozpoczęło się wypędzanie 

niemieckiej ludności, któremu towarzyszyły akty przemocy i internowania. 

Na konferencji w Poczdamie, latem 1945 roku, alianci usankcjonowali  

„uporządkowany transfer” Niemców – jak to zostało sformułowane w 

protokole z konferencji. Z kraju musiała wyjechać prawie cała ludność 

Dolnego Śląska i duża część mieszkańców Górnego Śląska, około 3,2 

miliona osób.

Wypędzenie 
Niemców

Wielu Polaków pracowało przed wojną w Europie Zachodniej i 

Południowej. Ci wykwalifikowani ludzie powracali teraz stęsknieni 

ojczyzny i w nadziei na awans społeczny. W ten sposób ponad 20.000 

górników i ich rodzin przybyło z północnej Francji i z zachodniej Belgii do 

pracy w Wałbrzyskim Zagłębiu Węglowym. Inne polskie rodziny 

przeniosły się z Bośni, Hercegowiny i Bukowiny, gdzie mieszkały od 

dziesięcioleci. Konflikty polityczne i społeczne zagrażały ich egzystencji. 

Dlatego też około 18.000 osób z Bośni osiedliło się w zamkniętych 

wspólnotach wiejskich w okolicach Bolesławca. 

Powrót polskich 
emigrantów

W 1944 roku została wytyczona granica między Polską a Związkiem 

Radzieckim. W południowo-wschodniej Polsce pozostała mniejszość 

Ukraińców i Łemków, wschodniosłowiańskiej grupy etnicznej. 

Podejrzewano ich o sympatyzowanie z antykomunistyczną Ukraińską 

Powstańczą Armią. Dlatego latem 1947 roku zostali oni przymusowo 

przesiedleni. Podczas „Akcji Wisła”, około 140.000 osób zostało 

wywiezionych w wagonach towarowych i rozsianych daleko na północy i 

zachodzie Polski. 21.000 Łemków trafiło na Dolny Śląsk.

Pożegnanie z 
Łemkowszczyzną

Pod koniec lat czterdziestych Polska przyjęła ponad 14.000 uchodźców z 

greckiej wojny domowej, zwolenników ruchu komunistycznego i członków 

mniejszości macedońskiej.  9.000 z nich, w większości nieletnich, trafiło 

do Zgorzelca. Miasto to było w tym czasie zwane przez Greków 

„Paidopolis“, czyli miastem dzieci. 

Od lat siedemdziesiątych uchodźcy mogą powracać do swojej ojczyzny. 

Ale polsko-greckie rodziny do dziś mieszkają w Zgorzelcu. Znajduje się tu 

siedziba Związku Greków w Polsce, jest cerkiew prawosławna i coroczny 

festiwal piosenki greckiej.

„Każdy kieliszek piło się za 
powrót do Grecji. Włączali tak 
tęskną muzykę, że aż ciarki szły 
po plecach.” 
Anna Kozak, Greczynka ze Zgorzelca 

Przybycie Greków i 
Macedończyków

Na Śląsk napływali osadnicy o różnych losach: byli żołnierze, robotnicy 

przymusowi i więźniowie, ludzie ze zniszczonej wojną Polski centralnej i z 

utraconych wschodnich kresów, ale także poszukiwacze przygód i 

szabrownicy. Po śmierci Stalina w 1953 roku również więźniowie z 

sowieckich obozów karnych na Syberii i w Kazachstanie szukali tu nowego 

miejsca pobytu.

Dla wielu Śląsk był szansą na nowy początek, ale kraj ten pozostał im obcy. 

Istniało silne poczucie tymczasowości. Propaganda natomiast mówiła o 

dawnych słowiańskich „ziemiach odzyskanych“ i o „repatriacji”, czyli 

powrocie do ojczyzny.

Ewa Polonus z województwa stanisławowskiego, od roku 1947 w Zgorzelcu.

„Jak przyjechaliśmy, ojciec mówił, 
że to tylko na trochę, że wrócimy na 
ojcowiznę.” 

Polscy osadnicy – 
Przyjazd do 
obcego kraju

Daleka droga do nowej 
ojczyzny 

Około 1,5 milionów ludzi zmuszonych było opuścić wschodnie tereny 

Polski, które zostały scedowane na rzecz ZSRR. Większość tych ludzi 

przybyła na Śląsk. Inną ważną grupą ludności byli osadnicy wojskowi. 

Osiedlano ich celowo w pobliżu granicy z Niemcami. 

Polska Kronika Filmowa, "Nasze Ziemie Zachodnie"), 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Wielka wędrówka na Zachód 

Pakuj się i ruszaj w drogę! Milliony rodzin straciło swój bezpieczny dom. 

Nowy rząd natychmiast przystąpił do polonizacji Śląska. Wyświetlane w 

kinach tygodniowe kroniki filmowe i zdjęcia oddają atmosferę tamtych 

czasów. 

Polska Kronika Filmowa, „Nasze Ziemie Zachodnie“, 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Z Francji do Wałbrzycha

Świętowano przyjazd polskich rodzin górniczych z Francji do Polski. W 

swojej nowej wałbrzyskiej ojczyźnie zetknęli się oni jednak z surową 

rzeczywistością zniszczonego wojną i cierpiącego niedostatek kraju.

Przyjazd do Międzylesia na Ziemi Kłodzkiej, 1948 r. Powrót rodzin z Francji 
do Polski jest szeroko komentowany przez prasę i propagandowych 
fotografów. Źródło
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„Republika Grecka“ w Zgorzelcu

Liczną społeczność grecką w Zgorzelcu nazywano żartobliwie „Republiką 

Grecką”. Rodziny wspominały swoją dawną ojczyznę poprzez festiwale, 

pieśni i obrzędy. 

Wznoszą toast za wyczekiwany powrót do domu, do Grecji. Rodzina Nikos 
Rusketos, Zgorzelec, lata sześćdziesiąte. Źródło
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Okres powojenny na Śląsku charakteryzował się niemal całkowitą 

wymianą ludności. Przesiedleńcy doznawali przemocy i braku 

bezpieczeństwa. Wiele osób podchodziło jednak też idealistycznie do 

startu w nowej ojczyźnie i wiązało go z nadzieją na lepsze.

Rodzina z utraconych przez Polskę ziem wschodnich zostaje 
przesiedlona, lipiec 1945 r. Po krótkim pobycie w Katowicach-Ligocie 
dociera ona do Opola. Fotografia: Stanisław Bober Źródło

Druga wojna światowa wywołała bezprecedensową falę wypędzeń i 

przesiedleń. Zgodnie z wolą zwycięskich mocarstw, Śląsk przypadł Polsce. 

Natychmiast po zakończeniu wojny rozpoczęło się wypędzanie 

niemieckiej ludności, któremu towarzyszyły akty przemocy i internowania. 

Na konferencji w Poczdamie, latem 1945 roku, alianci usankcjonowali  

„uporządkowany transfer” Niemców – jak to zostało sformułowane w 

protokole z konferencji. Z kraju musiała wyjechać prawie cała ludność 

Dolnego Śląska i duża część mieszkańców Górnego Śląska, około 3,2 

miliona osób.

Wypędzenie 
Niemców

Wielu Polaków pracowało przed wojną w Europie Zachodniej i 

Południowej. Ci wykwalifikowani ludzie powracali teraz stęsknieni 

ojczyzny i w nadziei na awans społeczny. W ten sposób ponad 20.000 

górników i ich rodzin przybyło z północnej Francji i z zachodniej Belgii do 

pracy w Wałbrzyskim Zagłębiu Węglowym. Inne polskie rodziny 

przeniosły się z Bośni, Hercegowiny i Bukowiny, gdzie mieszkały od 

dziesięcioleci. Konflikty polityczne i społeczne zagrażały ich egzystencji. 

Dlatego też około 18.000 osób z Bośni osiedliło się w zamkniętych 

wspólnotach wiejskich w okolicach Bolesławca. 

Powrót polskich 
emigrantów

W 1944 roku została wytyczona granica między Polską a Związkiem 

Radzieckim. W południowo-wschodniej Polsce pozostała mniejszość 

Ukraińców i Łemków, wschodniosłowiańskiej grupy etnicznej. 

Podejrzewano ich o sympatyzowanie z antykomunistyczną Ukraińską 

Powstańczą Armią. Dlatego latem 1947 roku zostali oni przymusowo 

przesiedleni. Podczas „Akcji Wisła”, około 140.000 osób zostało 

wywiezionych w wagonach towarowych i rozsianych daleko na północy i 

zachodzie Polski. 21.000 Łemków trafiło na Dolny Śląsk.

Pożegnanie z 
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Pod koniec lat czterdziestych Polska przyjęła ponad 14.000 uchodźców z 

greckiej wojny domowej, zwolenników ruchu komunistycznego i członków 

mniejszości macedońskiej.  9.000 z nich, w większości nieletnich, trafiło 

do Zgorzelca. Miasto to było w tym czasie zwane przez Greków 

„Paidopolis“, czyli miastem dzieci. 

Od lat siedemdziesiątych uchodźcy mogą powracać do swojej ojczyzny. 

Ale polsko-greckie rodziny do dziś mieszkają w Zgorzelcu. Znajduje się tu 

siedziba Związku Greków w Polsce, jest cerkiew prawosławna i coroczny 

festiwal piosenki greckiej.

„Każdy kieliszek piło się za 
powrót do Grecji. Włączali tak 
tęskną muzykę, że aż ciarki szły 
po plecach.” 
Anna Kozak, Greczynka ze Zgorzelca 

Przybycie Greków i 
Macedończyków

Na Śląsk napływali osadnicy o różnych losach: byli żołnierze, robotnicy 

przymusowi i więźniowie, ludzie ze zniszczonej wojną Polski centralnej i z 

utraconych wschodnich kresów, ale także poszukiwacze przygód i 

szabrownicy. Po śmierci Stalina w 1953 roku również więźniowie z 

sowieckich obozów karnych na Syberii i w Kazachstanie szukali tu nowego 

miejsca pobytu.

Dla wielu Śląsk był szansą na nowy początek, ale kraj ten pozostał im obcy. 

Istniało silne poczucie tymczasowości. Propaganda natomiast mówiła o 

dawnych słowiańskich „ziemiach odzyskanych“ i o „repatriacji”, czyli 

powrocie do ojczyzny.

Ewa Polonus z województwa stanisławowskiego, od roku 1947 w Zgorzelcu.

„Jak przyjechaliśmy, ojciec mówił, 
że to tylko na trochę, że wrócimy na 
ojcowiznę.” 
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obcego kraju

Daleka droga do nowej 
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Około 1,5 milionów ludzi zmuszonych było opuścić wschodnie tereny 

Polski, które zostały scedowane na rzecz ZSRR. Większość tych ludzi 

przybyła na Śląsk. Inną ważną grupą ludności byli osadnicy wojskowi. 

Osiedlano ich celowo w pobliżu granicy z Niemcami. 
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Filmoteka Narodowa Warszawa
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kinach tygodniowe kroniki filmowe i zdjęcia oddają atmosferę tamtych 

czasów. 
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swojej nowej wałbrzyskiej ojczyźnie zetknęli się oni jednak z surową 
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Grecką”. Rodziny wspominały swoją dawną ojczyznę poprzez festiwale, 
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Zapraszamy do zapoznania się z aplikacją: temat „Wymiana ludności po roku 1945“
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wymianą ludności. Przesiedleńcy doznawali przemocy i braku 

bezpieczeństwa. Wiele osób podchodziło jednak też idealistycznie do 

startu w nowej ojczyźnie i wiązało go z nadzieją na lepsze.
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miliona osób.

Wypędzenie 
Niemców

Wielu Polaków pracowało przed wojną w Europie Zachodniej i 

Południowej. Ci wykwalifikowani ludzie powracali teraz stęsknieni 

ojczyzny i w nadziei na awans społeczny. W ten sposób ponad 20.000 

górników i ich rodzin przybyło z północnej Francji i z zachodniej Belgii do 

pracy w Wałbrzyskim Zagłębiu Węglowym. Inne polskie rodziny 

przeniosły się z Bośni, Hercegowiny i Bukowiny, gdzie mieszkały od 
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Polski, które zostały scedowane na rzecz ZSRR. Większość tych ludzi 

przybyła na Śląsk. Inną ważną grupą ludności byli osadnicy wojskowi. 

Osiedlano ich celowo w pobliżu granicy z Niemcami. 

Polska Kronika Filmowa, "Nasze Ziemie Zachodnie"), 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Wielka wędrówka na Zachód 

Pakuj się i ruszaj w drogę! Milliony rodzin straciło swój bezpieczny dom. 

Nowy rząd natychmiast przystąpił do polonizacji Śląska. Wyświetlane w 

kinach tygodniowe kroniki filmowe i zdjęcia oddają atmosferę tamtych 

czasów. 

Polska Kronika Filmowa, „Nasze Ziemie Zachodnie“, 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Z Francji do Wałbrzycha

Świętowano przyjazd polskich rodzin górniczych z Francji do Polski. W 

swojej nowej wałbrzyskiej ojczyźnie zetknęli się oni jednak z surową 

rzeczywistością zniszczonego wojną i cierpiącego niedostatek kraju.

Przyjazd do Międzylesia na Ziemi Kłodzkiej, 1948 r. Powrót rodzin z Francji 
do Polski jest szeroko komentowany przez prasę i propagandowych 
fotografów. Źródło
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„Republika Grecka“ w Zgorzelcu

Liczną społeczność grecką w Zgorzelcu nazywano żartobliwie „Republiką 

Grecką”. Rodziny wspominały swoją dawną ojczyznę poprzez festiwale, 

pieśni i obrzędy. 

Wznoszą toast za wyczekiwany powrót do domu, do Grecji. Rodzina Nikos 
Rusketos, Zgorzelec, lata sześćdziesiąte. Źródło

02  —  04

Warszawa Brześć

Wilno

Kraków

Katowice
Lwów

Szczecin

Wrocław 

Gdańsk 

Berlin

Bonn

2,5 milionów 
przesiedleńców z 
Polski centralnej

3,2 milionów 
Niemców ze Śląska  

78.000 repatriantów z 
Francji i z Belgii
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greckiej wojny domowej 

dzisiejsza granica Polski 1945 r.: terytoria niemieckie wcielone do Polski 1945 r.: terytoria polskie wcielone do Związku Radzieckiego  

1,5 milionów 
Polaków z 
wydzielonych 
polskich ziem 
wschodnich

21.000 Łemków i 
Ukraińców „Akcja 
Wisła”
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z Bośni i z Hercegowiny 
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z Bukowiny 
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1944–1948 r.
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po roku 1945 
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społeczeństwo 
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po roku 

1945
Okres powojenny na Śląsku charakteryzował się niemal całkowitą 

wymianą ludności. Przesiedleńcy doznawali przemocy i braku 

bezpieczeństwa. Wiele osób podchodziło jednak też idealistycznie do 

startu w nowej ojczyźnie i wiązało go z nadzieją na lepsze.

Rodzina z utraconych przez Polskę ziem wschodnich zostaje 
przesiedlona, lipiec 1945 r. Po krótkim pobycie w Katowicach-Ligocie 
dociera ona do Opola. Fotografia: Stanisław Bober Źródło

Druga wojna światowa wywołała bezprecedensową falę wypędzeń i 

przesiedleń. Zgodnie z wolą zwycięskich mocarstw, Śląsk przypadł Polsce. 

Natychmiast po zakończeniu wojny rozpoczęło się wypędzanie 

niemieckiej ludności, któremu towarzyszyły akty przemocy i internowania. 

Na konferencji w Poczdamie, latem 1945 roku, alianci usankcjonowali  

„uporządkowany transfer” Niemców – jak to zostało sformułowane w 

protokole z konferencji. Z kraju musiała wyjechać prawie cała ludność 

Dolnego Śląska i duża część mieszkańców Górnego Śląska, około 3,2 

miliona osób.

Wypędzenie 
Niemców

Wielu Polaków pracowało przed wojną w Europie Zachodniej i 

Południowej. Ci wykwalifikowani ludzie powracali teraz stęsknieni 

ojczyzny i w nadziei na awans społeczny. W ten sposób ponad 20.000 

górników i ich rodzin przybyło z północnej Francji i z zachodniej Belgii do 

pracy w Wałbrzyskim Zagłębiu Węglowym. Inne polskie rodziny 

przeniosły się z Bośni, Hercegowiny i Bukowiny, gdzie mieszkały od 

dziesięcioleci. Konflikty polityczne i społeczne zagrażały ich egzystencji. 

Dlatego też około 18.000 osób z Bośni osiedliło się w zamkniętych 

wspólnotach wiejskich w okolicach Bolesławca. 

Powrót polskich 
emigrantów

W 1944 roku została wytyczona granica między Polską a Związkiem 

Radzieckim. W południowo-wschodniej Polsce pozostała mniejszość 

Ukraińców i Łemków, wschodniosłowiańskiej grupy etnicznej. 

Podejrzewano ich o sympatyzowanie z antykomunistyczną Ukraińską 

Powstańczą Armią. Dlatego latem 1947 roku zostali oni przymusowo 

przesiedleni. Podczas „Akcji Wisła”, około 140.000 osób zostało 

wywiezionych w wagonach towarowych i rozsianych daleko na północy i 

zachodzie Polski. 21.000 Łemków trafiło na Dolny Śląsk.

Pożegnanie z 
Łemkowszczyzną

Pod koniec lat czterdziestych Polska przyjęła ponad 14.000 uchodźców z 

greckiej wojny domowej, zwolenników ruchu komunistycznego i członków 

mniejszości macedońskiej.  9.000 z nich, w większości nieletnich, trafiło 

do Zgorzelca. Miasto to było w tym czasie zwane przez Greków 

„Paidopolis“, czyli miastem dzieci. 

Od lat siedemdziesiątych uchodźcy mogą powracać do swojej ojczyzny. 

Ale polsko-greckie rodziny do dziś mieszkają w Zgorzelcu. Znajduje się tu 

siedziba Związku Greków w Polsce, jest cerkiew prawosławna i coroczny 

festiwal piosenki greckiej.

„Każdy kieliszek piło się za 
powrót do Grecji. Włączali tak 
tęskną muzykę, że aż ciarki szły 
po plecach.” 
Anna Kozak, Greczynka ze Zgorzelca 

Przybycie Greków i 
Macedończyków

Na Śląsk napływali osadnicy o różnych losach: byli żołnierze, robotnicy 

przymusowi i więźniowie, ludzie ze zniszczonej wojną Polski centralnej i z 

utraconych wschodnich kresów, ale także poszukiwacze przygód i 

szabrownicy. Po śmierci Stalina w 1953 roku również więźniowie z 

sowieckich obozów karnych na Syberii i w Kazachstanie szukali tu nowego 

miejsca pobytu.

Dla wielu Śląsk był szansą na nowy początek, ale kraj ten pozostał im obcy. 

Istniało silne poczucie tymczasowości. Propaganda natomiast mówiła o 

dawnych słowiańskich „ziemiach odzyskanych“ i o „repatriacji”, czyli 

powrocie do ojczyzny.

Ewa Polonus z województwa stanisławowskiego, od roku 1947 w Zgorzelcu.

„Jak przyjechaliśmy, ojciec mówił, 
że to tylko na trochę, że wrócimy na 
ojcowiznę.” 

Polscy osadnicy – 
Przyjazd do 
obcego kraju

Daleka droga do nowej 
ojczyzny 

Około 1,5 milionów ludzi zmuszonych było opuścić wschodnie tereny 

Polski, które zostały scedowane na rzecz ZSRR. Większość tych ludzi 

przybyła na Śląsk. Inną ważną grupą ludności byli osadnicy wojskowi. 

Osiedlano ich celowo w pobliżu granicy z Niemcami. 

Polska Kronika Filmowa, "Nasze Ziemie Zachodnie"), 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Wielka wędrówka na Zachód 

Pakuj się i ruszaj w drogę! Milliony rodzin straciło swój bezpieczny dom. 

Nowy rząd natychmiast przystąpił do polonizacji Śląska. Wyświetlane w 

kinach tygodniowe kroniki filmowe i zdjęcia oddają atmosferę tamtych 

czasów. 
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Od lat siedemdziesiątych uchodźcy mogą powracać do swojej ojczyzny. 

Ale polsko-greckie rodziny do dziś mieszkają w Zgorzelcu. Znajduje się tu 

siedziba Związku Greków w Polsce, jest cerkiew prawosławna i coroczny 

festiwal piosenki greckiej.

„Każdy kieliszek piło się za 
powrót do Grecji. Włączali tak 
tęskną muzykę, że aż ciarki szły 
po plecach.” 
Anna Kozak, Greczynka ze Zgorzelca 

Przybycie Greków i 
Macedończyków

Na Śląsk napływali osadnicy o różnych losach: byli żołnierze, robotnicy 

przymusowi i więźniowie, ludzie ze zniszczonej wojną Polski centralnej i z 

utraconych wschodnich kresów, ale także poszukiwacze przygód i 

szabrownicy. Po śmierci Stalina w 1953 roku również więźniowie z 

sowieckich obozów karnych na Syberii i w Kazachstanie szukali tu nowego 

miejsca pobytu.

Dla wielu Śląsk był szansą na nowy początek, ale kraj ten pozostał im obcy. 

Istniało silne poczucie tymczasowości. Propaganda natomiast mówiła o 

dawnych słowiańskich „ziemiach odzyskanych“ i o „repatriacji”, czyli 

powrocie do ojczyzny.

Ewa Polonus z województwa stanisławowskiego, od roku 1947 w Zgorzelcu.

„Jak przyjechaliśmy, ojciec mówił, 
że to tylko na trochę, że wrócimy na 
ojcowiznę.” 

Polscy osadnicy – 
Przyjazd do 
obcego kraju

Daleka droga do nowej 
ojczyzny 

Około 1,5 milionów ludzi zmuszonych było opuścić wschodnie tereny 

Polski, które zostały scedowane na rzecz ZSRR. Większość tych ludzi 

przybyła na Śląsk. Inną ważną grupą ludności byli osadnicy wojskowi. 

Osiedlano ich celowo w pobliżu granicy z Niemcami. 

Polska Kronika Filmowa, "Nasze Ziemie Zachodnie"), 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Wielka wędrówka na Zachód 

Pakuj się i ruszaj w drogę! Milliony rodzin straciło swój bezpieczny dom. 

Nowy rząd natychmiast przystąpił do polonizacji Śląska. Wyświetlane w 

kinach tygodniowe kroniki filmowe i zdjęcia oddają atmosferę tamtych 

czasów. 

Polska Kronika Filmowa, „Nasze Ziemie Zachodnie“, 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Z Francji do Wałbrzycha

Świętowano przyjazd polskich rodzin górniczych z Francji do Polski. W 

swojej nowej wałbrzyskiej ojczyźnie zetknęli się oni jednak z surową 

rzeczywistością zniszczonego wojną i cierpiącego niedostatek kraju.

Przyjazd do Międzylesia na Ziemi Kłodzkiej, 1948 r. Powrót rodzin z Francji 
do Polski jest szeroko komentowany przez prasę i propagandowych 
fotografów. Źródło
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„Republika Grecka“ w Zgorzelcu

Liczną społeczność grecką w Zgorzelcu nazywano żartobliwie „Republiką 

Grecką”. Rodziny wspominały swoją dawną ojczyznę poprzez festiwale, 

pieśni i obrzędy. 

Wznoszą toast za wyczekiwany powrót do domu, do Grecji. Rodzina Nikos 
Rusketos, Zgorzelec, lata sześćdziesiąte. Źródło
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Zapraszamy do zapoznania się z aplikacją: temat „Wymiana ludności po roku 1945“
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Rodzina z utraconych przez Polskę ziem wschodnich zostaje 
przesiedlona, lipiec 1945 r. Po krótkim pobycie w Katowicach-Ligocie 
dociera ona do Opola. Fotografia: Stanisław Bober Źródło
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Południowej. Ci wykwalifikowani ludzie powracali teraz stęsknieni 

ojczyzny i w nadziei na awans społeczny. W ten sposób ponad 20.000 

górników i ich rodzin przybyło z północnej Francji i z zachodniej Belgii do 

pracy w Wałbrzyskim Zagłębiu Węglowym. Inne polskie rodziny 

przeniosły się z Bośni, Hercegowiny i Bukowiny, gdzie mieszkały od 

dziesięcioleci. Konflikty polityczne i społeczne zagrażały ich egzystencji. 

Dlatego też około 18.000 osób z Bośni osiedliło się w zamkniętych 

wspólnotach wiejskich w okolicach Bolesławca. 

Powrót polskich 
emigrantów

W 1944 roku została wytyczona granica między Polską a Związkiem 

Radzieckim. W południowo-wschodniej Polsce pozostała mniejszość 

Ukraińców i Łemków, wschodniosłowiańskiej grupy etnicznej. 

Podejrzewano ich o sympatyzowanie z antykomunistyczną Ukraińską 

Powstańczą Armią. Dlatego latem 1947 roku zostali oni przymusowo 

przesiedleni. Podczas „Akcji Wisła”, około 140.000 osób zostało 

wywiezionych w wagonach towarowych i rozsianych daleko na północy i 

zachodzie Polski. 21.000 Łemków trafiło na Dolny Śląsk.

Pożegnanie z 
Łemkowszczyzną

Pod koniec lat czterdziestych Polska przyjęła ponad 14.000 uchodźców z 

greckiej wojny domowej, zwolenników ruchu komunistycznego i członków 

mniejszości macedońskiej.  9.000 z nich, w większości nieletnich, trafiło 

do Zgorzelca. Miasto to było w tym czasie zwane przez Greków 

„Paidopolis“, czyli miastem dzieci. 

Od lat siedemdziesiątych uchodźcy mogą powracać do swojej ojczyzny. 

Ale polsko-greckie rodziny do dziś mieszkają w Zgorzelcu. Znajduje się tu 

siedziba Związku Greków w Polsce, jest cerkiew prawosławna i coroczny 

festiwal piosenki greckiej.

„Każdy kieliszek piło się za 
powrót do Grecji. Włączali tak 
tęskną muzykę, że aż ciarki szły 
po plecach.” 
Anna Kozak, Greczynka ze Zgorzelca 

Przybycie Greków i 
Macedończyków

Na Śląsk napływali osadnicy o różnych losach: byli żołnierze, robotnicy 

przymusowi i więźniowie, ludzie ze zniszczonej wojną Polski centralnej i z 

utraconych wschodnich kresów, ale także poszukiwacze przygód i 

szabrownicy. Po śmierci Stalina w 1953 roku również więźniowie z 

sowieckich obozów karnych na Syberii i w Kazachstanie szukali tu nowego 

miejsca pobytu.

Dla wielu Śląsk był szansą na nowy początek, ale kraj ten pozostał im obcy. 

Istniało silne poczucie tymczasowości. Propaganda natomiast mówiła o 

dawnych słowiańskich „ziemiach odzyskanych“ i o „repatriacji”, czyli 

powrocie do ojczyzny.

Ewa Polonus z województwa stanisławowskiego, od roku 1947 w Zgorzelcu.

„Jak przyjechaliśmy, ojciec mówił, 
że to tylko na trochę, że wrócimy na 
ojcowiznę.” 

Polscy osadnicy – 
Przyjazd do 
obcego kraju

Daleka droga do nowej 
ojczyzny 

Około 1,5 milionów ludzi zmuszonych było opuścić wschodnie tereny 

Polski, które zostały scedowane na rzecz ZSRR. Większość tych ludzi 

przybyła na Śląsk. Inną ważną grupą ludności byli osadnicy wojskowi. 

Osiedlano ich celowo w pobliżu granicy z Niemcami. 

Polska Kronika Filmowa, "Nasze Ziemie Zachodnie"), 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Wielka wędrówka na Zachód 

Pakuj się i ruszaj w drogę! Milliony rodzin straciło swój bezpieczny dom. 

Nowy rząd natychmiast przystąpił do polonizacji Śląska. Wyświetlane w 

kinach tygodniowe kroniki filmowe i zdjęcia oddają atmosferę tamtych 

czasów. 

Polska Kronika Filmowa, „Nasze Ziemie Zachodnie“, 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Z Francji do Wałbrzycha

Świętowano przyjazd polskich rodzin górniczych z Francji do Polski. W 

swojej nowej wałbrzyskiej ojczyźnie zetknęli się oni jednak z surową 

rzeczywistością zniszczonego wojną i cierpiącego niedostatek kraju.

Przyjazd do Międzylesia na Ziemi Kłodzkiej, 1948 r. Powrót rodzin z Francji 
do Polski jest szeroko komentowany przez prasę i propagandowych 
fotografów. Źródło
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„Republika Grecka“ w Zgorzelcu

Liczną społeczność grecką w Zgorzelcu nazywano żartobliwie „Republiką 

Grecką”. Rodziny wspominały swoją dawną ojczyznę poprzez festiwale, 

pieśni i obrzędy. 

Wznoszą toast za wyczekiwany powrót do domu, do Grecji. Rodzina Nikos 
Rusketos, Zgorzelec, lata sześćdziesiąte. Źródło
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Okres powojenny na Śląsku charakteryzował się niemal całkowitą 

wymianą ludności. Przesiedleńcy doznawali przemocy i braku 

bezpieczeństwa. Wiele osób podchodziło jednak też idealistycznie do 

startu w nowej ojczyźnie i wiązało go z nadzieją na lepsze.

Rodzina z utraconych przez Polskę ziem wschodnich zostaje 
przesiedlona, lipiec 1945 r. Po krótkim pobycie w Katowicach-Ligocie 
dociera ona do Opola. Fotografia: Stanisław Bober Źródło

Druga wojna światowa wywołała bezprecedensową falę wypędzeń i 
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Dla wielu Śląsk był szansą na nowy początek, ale kraj ten pozostał im obcy. 
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Zapraszamy do zapoznania się z aplikacją: temat „Wymiana ludności po roku 1945“
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do Zgorzelca. Miasto to było w tym czasie zwane przez Greków 
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dawnych słowiańskich „ziemiach odzyskanych“ i o „repatriacji”, czyli 

powrocie do ojczyzny.

Ewa Polonus z województwa stanisławowskiego, od roku 1947 w Zgorzelcu.

„Jak przyjechaliśmy, ojciec mówił, 
że to tylko na trochę, że wrócimy na 
ojcowiznę.” 

Polscy osadnicy – 
Przyjazd do 
obcego kraju

Daleka droga do nowej 
ojczyzny 

Około 1,5 milionów ludzi zmuszonych było opuścić wschodnie tereny 

Polski, które zostały scedowane na rzecz ZSRR. Większość tych ludzi 

przybyła na Śląsk. Inną ważną grupą ludności byli osadnicy wojskowi. 

Osiedlano ich celowo w pobliżu granicy z Niemcami. 

Polska Kronika Filmowa, "Nasze Ziemie Zachodnie"), 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Wielka wędrówka na Zachód 

Pakuj się i ruszaj w drogę! Milliony rodzin straciło swój bezpieczny dom. 

Nowy rząd natychmiast przystąpił do polonizacji Śląska. Wyświetlane w 

kinach tygodniowe kroniki filmowe i zdjęcia oddają atmosferę tamtych 

czasów. 

Polska Kronika Filmowa, „Nasze Ziemie Zachodnie“, 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Z Francji do Wałbrzycha

Świętowano przyjazd polskich rodzin górniczych z Francji do Polski. W 

swojej nowej wałbrzyskiej ojczyźnie zetknęli się oni jednak z surową 

rzeczywistością zniszczonego wojną i cierpiącego niedostatek kraju.

Przyjazd do Międzylesia na Ziemi Kłodzkiej, 1948 r. Powrót rodzin z Francji 
do Polski jest szeroko komentowany przez prasę i propagandowych 
fotografów. Źródło

01  —  05

Akcja Wisła

www.schlesisches-museum.de DE 

„Republika Grecka“ w Zgorzelcu

Liczną społeczność grecką w Zgorzelcu nazywano żartobliwie „Republiką 

Grecką”. Rodziny wspominały swoją dawną ojczyznę poprzez festiwale, 

pieśni i obrzędy. 

Wznoszą toast za wyczekiwany powrót do domu, do Grecji. Rodzina Nikos 
Rusketos, Zgorzelec, lata sześćdziesiąte. Źródło

02  —  04

Warszawa Brześć

Wilno

Kraków

Katowice
Lwów

Szczecin

Wrocław 

Gdańsk 

Berlin

Bonn

2,5 milionów 
przesiedleńców z 
Polski centralnej

3,2 milionów 
Niemców ze Śląska  

78.000 repatriantów z 
Francji i z Belgii

14.000 uchodźców z 
greckiej wojny domowej 

dzisiejsza granica Polski 1945 r.: terytoria niemieckie wcielone do Polski 1945 r.: terytoria polskie wcielone do Związku Radzieckiego  
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1945
Okres powojenny na Śląsku charakteryzował się niemal całkowitą 

wymianą ludności. Przesiedleńcy doznawali przemocy i braku 

bezpieczeństwa. Wiele osób podchodziło jednak też idealistycznie do 

startu w nowej ojczyźnie i wiązało go z nadzieją na lepsze.

Rodzina z utraconych przez Polskę ziem wschodnich zostaje 
przesiedlona, lipiec 1945 r. Po krótkim pobycie w Katowicach-Ligocie 
dociera ona do Opola. Fotografia: Stanisław Bober Źródło

Druga wojna światowa wywołała bezprecedensową falę wypędzeń i 

przesiedleń. Zgodnie z wolą zwycięskich mocarstw, Śląsk przypadł Polsce. 

Natychmiast po zakończeniu wojny rozpoczęło się wypędzanie 

niemieckiej ludności, któremu towarzyszyły akty przemocy i internowania. 

Na konferencji w Poczdamie, latem 1945 roku, alianci usankcjonowali  

„uporządkowany transfer” Niemców – jak to zostało sformułowane w 

protokole z konferencji. Z kraju musiała wyjechać prawie cała ludność 

Dolnego Śląska i duża część mieszkańców Górnego Śląska, około 3,2 

miliona osób.

Wypędzenie 
Niemców

Wielu Polaków pracowało przed wojną w Europie Zachodniej i 

Południowej. Ci wykwalifikowani ludzie powracali teraz stęsknieni 

ojczyzny i w nadziei na awans społeczny. W ten sposób ponad 20.000 

górników i ich rodzin przybyło z północnej Francji i z zachodniej Belgii do 

pracy w Wałbrzyskim Zagłębiu Węglowym. Inne polskie rodziny 

przeniosły się z Bośni, Hercegowiny i Bukowiny, gdzie mieszkały od 

dziesięcioleci. Konflikty polityczne i społeczne zagrażały ich egzystencji. 

Dlatego też około 18.000 osób z Bośni osiedliło się w zamkniętych 

wspólnotach wiejskich w okolicach Bolesławca. 

Powrót polskich 
emigrantów

W 1944 roku została wytyczona granica między Polską a Związkiem 

Radzieckim. W południowo-wschodniej Polsce pozostała mniejszość 

Ukraińców i Łemków, wschodniosłowiańskiej grupy etnicznej. 

Podejrzewano ich o sympatyzowanie z antykomunistyczną Ukraińską 

Powstańczą Armią. Dlatego latem 1947 roku zostali oni przymusowo 

przesiedleni. Podczas „Akcji Wisła”, około 140.000 osób zostało 

wywiezionych w wagonach towarowych i rozsianych daleko na północy i 

zachodzie Polski. 21.000 Łemków trafiło na Dolny Śląsk.

Pożegnanie z 
Łemkowszczyzną

Pod koniec lat czterdziestych Polska przyjęła ponad 14.000 uchodźców z 

greckiej wojny domowej, zwolenników ruchu komunistycznego i członków 

mniejszości macedońskiej.  9.000 z nich, w większości nieletnich, trafiło 

do Zgorzelca. Miasto to było w tym czasie zwane przez Greków 

„Paidopolis“, czyli miastem dzieci. 

Od lat siedemdziesiątych uchodźcy mogą powracać do swojej ojczyzny. 

Ale polsko-greckie rodziny do dziś mieszkają w Zgorzelcu. Znajduje się tu 

siedziba Związku Greków w Polsce, jest cerkiew prawosławna i coroczny 

festiwal piosenki greckiej.

„Każdy kieliszek piło się za 
powrót do Grecji. Włączali tak 
tęskną muzykę, że aż ciarki szły 
po plecach.” 
Anna Kozak, Greczynka ze Zgorzelca 

Przybycie Greków i 
Macedończyków

Na Śląsk napływali osadnicy o różnych losach: byli żołnierze, robotnicy 

przymusowi i więźniowie, ludzie ze zniszczonej wojną Polski centralnej i z 

utraconych wschodnich kresów, ale także poszukiwacze przygód i 

szabrownicy. Po śmierci Stalina w 1953 roku również więźniowie z 

sowieckich obozów karnych na Syberii i w Kazachstanie szukali tu nowego 

miejsca pobytu.

Dla wielu Śląsk był szansą na nowy początek, ale kraj ten pozostał im obcy. 

Istniało silne poczucie tymczasowości. Propaganda natomiast mówiła o 

dawnych słowiańskich „ziemiach odzyskanych“ i o „repatriacji”, czyli 

powrocie do ojczyzny.

Ewa Polonus z województwa stanisławowskiego, od roku 1947 w Zgorzelcu.

„Jak przyjechaliśmy, ojciec mówił, 
że to tylko na trochę, że wrócimy na 
ojcowiznę.” 

Polscy osadnicy – 
Przyjazd do 
obcego kraju

Daleka droga do nowej 
ojczyzny 

Około 1,5 milionów ludzi zmuszonych było opuścić wschodnie tereny 

Polski, które zostały scedowane na rzecz ZSRR. Większość tych ludzi 

przybyła na Śląsk. Inną ważną grupą ludności byli osadnicy wojskowi. 

Osiedlano ich celowo w pobliżu granicy z Niemcami. 

Polska Kronika Filmowa, "Nasze Ziemie Zachodnie"), 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Wielka wędrówka na Zachód 

Pakuj się i ruszaj w drogę! Milliony rodzin straciło swój bezpieczny dom. 

Nowy rząd natychmiast przystąpił do polonizacji Śląska. Wyświetlane w 

kinach tygodniowe kroniki filmowe i zdjęcia oddają atmosferę tamtych 

czasów. 

Polska Kronika Filmowa, „Nasze Ziemie Zachodnie“, 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Z Francji do Wałbrzycha

Świętowano przyjazd polskich rodzin górniczych z Francji do Polski. W 

swojej nowej wałbrzyskiej ojczyźnie zetknęli się oni jednak z surową 

rzeczywistością zniszczonego wojną i cierpiącego niedostatek kraju.

Przyjazd do Międzylesia na Ziemi Kłodzkiej, 1948 r. Powrót rodzin z Francji 
do Polski jest szeroko komentowany przez prasę i propagandowych 
fotografów. Źródło
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„Republika Grecka“ w Zgorzelcu

Liczną społeczność grecką w Zgorzelcu nazywano żartobliwie „Republiką 

Grecką”. Rodziny wspominały swoją dawną ojczyznę poprzez festiwale, 

pieśni i obrzędy. 

Wznoszą toast za wyczekiwany powrót do domu, do Grecji. Rodzina Nikos 
Rusketos, Zgorzelec, lata sześćdziesiąte. Źródło
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Nowy rząd natychmiast przystąpił do polonizacji Śląska. Wyświetlane w 

kinach tygodniowe kroniki filmowe i zdjęcia oddają atmosferę tamtych 

czasów. 

Polska Kronika Filmowa, „Nasze Ziemie Zachodnie“, 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Z Francji do Wałbrzycha

Świętowano przyjazd polskich rodzin górniczych z Francji do Polski. W 

swojej nowej wałbrzyskiej ojczyźnie zetknęli się oni jednak z surową 

rzeczywistością zniszczonego wojną i cierpiącego niedostatek kraju.

Przyjazd do Międzylesia na Ziemi Kłodzkiej, 1948 r. Powrót rodzin z Francji 
do Polski jest szeroko komentowany przez prasę i propagandowych 
fotografów. Źródło
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„Republika Grecka“ w Zgorzelcu

Liczną społeczność grecką w Zgorzelcu nazywano żartobliwie „Republiką 

Grecką”. Rodziny wspominały swoją dawną ojczyznę poprzez festiwale, 

pieśni i obrzędy. 

Wznoszą toast za wyczekiwany powrót do domu, do Grecji. Rodzina Nikos 
Rusketos, Zgorzelec, lata sześćdziesiąte. Źródło
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Zapraszamy do zapoznania się z aplikacją: temat „Wymiana ludności po roku 1945“
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14.000 uchodźców z 
greckiej wojny domowej 

dzisiejsza granica Polski 1945 r.: terytoria niemieckie wcielone do Polski 1945 r.: terytoria polskie wcielone do Związku Radzieckiego  

1,5 milionów 
Polaków z 
wydzielonych 
polskich ziem 
wschodnich

21.000 Łemków i 
Ukraińców „Akcja 
Wisła”

18.000 repatriantów 
z Bośni i z Hercegowiny 

6.000 repatriantów 
z Bukowiny 

Wymiana ludności 
1944–1948 r.

Wymiana ludności 
po roku 1945 
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społeczeństwo 

Wymiana ludności 
po roku 

1945
Okres powojenny na Śląsku charakteryzował się niemal całkowitą 

wymianą ludności. Przesiedleńcy doznawali przemocy i braku 

bezpieczeństwa. Wiele osób podchodziło jednak też idealistycznie do 

startu w nowej ojczyźnie i wiązało go z nadzieją na lepsze.

Rodzina z utraconych przez Polskę ziem wschodnich zostaje 
przesiedlona, lipiec 1945 r. Po krótkim pobycie w Katowicach-Ligocie 
dociera ona do Opola. Fotografia: Stanisław Bober Źródło

Druga wojna światowa wywołała bezprecedensową falę wypędzeń i 

przesiedleń. Zgodnie z wolą zwycięskich mocarstw, Śląsk przypadł Polsce. 

Natychmiast po zakończeniu wojny rozpoczęło się wypędzanie 

niemieckiej ludności, któremu towarzyszyły akty przemocy i internowania. 

Na konferencji w Poczdamie, latem 1945 roku, alianci usankcjonowali  

„uporządkowany transfer” Niemców – jak to zostało sformułowane w 

protokole z konferencji. Z kraju musiała wyjechać prawie cała ludność 

Dolnego Śląska i duża część mieszkańców Górnego Śląska, około 3,2 

miliona osób.

Wypędzenie 
Niemców

Wielu Polaków pracowało przed wojną w Europie Zachodniej i 

Południowej. Ci wykwalifikowani ludzie powracali teraz stęsknieni 

ojczyzny i w nadziei na awans społeczny. W ten sposób ponad 20.000 

górników i ich rodzin przybyło z północnej Francji i z zachodniej Belgii do 

pracy w Wałbrzyskim Zagłębiu Węglowym. Inne polskie rodziny 

przeniosły się z Bośni, Hercegowiny i Bukowiny, gdzie mieszkały od 

dziesięcioleci. Konflikty polityczne i społeczne zagrażały ich egzystencji. 

Dlatego też około 18.000 osób z Bośni osiedliło się w zamkniętych 

wspólnotach wiejskich w okolicach Bolesławca. 

Powrót polskich 
emigrantów

W 1944 roku została wytyczona granica między Polską a Związkiem 

Radzieckim. W południowo-wschodniej Polsce pozostała mniejszość 

Ukraińców i Łemków, wschodniosłowiańskiej grupy etnicznej. 

Podejrzewano ich o sympatyzowanie z antykomunistyczną Ukraińską 

Powstańczą Armią. Dlatego latem 1947 roku zostali oni przymusowo 

przesiedleni. Podczas „Akcji Wisła”, około 140.000 osób zostało 

wywiezionych w wagonach towarowych i rozsianych daleko na północy i 

zachodzie Polski. 21.000 Łemków trafiło na Dolny Śląsk.

Pożegnanie z 
Łemkowszczyzną

Pod koniec lat czterdziestych Polska przyjęła ponad 14.000 uchodźców z 

greckiej wojny domowej, zwolenników ruchu komunistycznego i członków 

mniejszości macedońskiej.  9.000 z nich, w większości nieletnich, trafiło 

do Zgorzelca. Miasto to było w tym czasie zwane przez Greków 

„Paidopolis“, czyli miastem dzieci. 

Od lat siedemdziesiątych uchodźcy mogą powracać do swojej ojczyzny. 

Ale polsko-greckie rodziny do dziś mieszkają w Zgorzelcu. Znajduje się tu 

siedziba Związku Greków w Polsce, jest cerkiew prawosławna i coroczny 

festiwal piosenki greckiej.

„Każdy kieliszek piło się za 
powrót do Grecji. Włączali tak 
tęskną muzykę, że aż ciarki szły 
po plecach.” 
Anna Kozak, Greczynka ze Zgorzelca 

Przybycie Greków i 
Macedończyków

Na Śląsk napływali osadnicy o różnych losach: byli żołnierze, robotnicy 

przymusowi i więźniowie, ludzie ze zniszczonej wojną Polski centralnej i z 

utraconych wschodnich kresów, ale także poszukiwacze przygód i 

szabrownicy. Po śmierci Stalina w 1953 roku również więźniowie z 

sowieckich obozów karnych na Syberii i w Kazachstanie szukali tu nowego 

miejsca pobytu.

Dla wielu Śląsk był szansą na nowy początek, ale kraj ten pozostał im obcy. 

Istniało silne poczucie tymczasowości. Propaganda natomiast mówiła o 

dawnych słowiańskich „ziemiach odzyskanych“ i o „repatriacji”, czyli 

powrocie do ojczyzny.

Ewa Polonus z województwa stanisławowskiego, od roku 1947 w Zgorzelcu.

„Jak przyjechaliśmy, ojciec mówił, 
że to tylko na trochę, że wrócimy na 
ojcowiznę.” 

Polscy osadnicy – 
Przyjazd do 
obcego kraju

Daleka droga do nowej 
ojczyzny 

Około 1,5 milionów ludzi zmuszonych było opuścić wschodnie tereny 

Polski, które zostały scedowane na rzecz ZSRR. Większość tych ludzi 

przybyła na Śląsk. Inną ważną grupą ludności byli osadnicy wojskowi. 

Osiedlano ich celowo w pobliżu granicy z Niemcami. 

Polska Kronika Filmowa, "Nasze Ziemie Zachodnie"), 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa
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kinach tygodniowe kroniki filmowe i zdjęcia oddają atmosferę tamtych 

czasów. 
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Anna Kozak, Greczynka ze Zgorzelca 

Przybycie Greków i 
Macedończyków

Na Śląsk napływali osadnicy o różnych losach: byli żołnierze, robotnicy 

przymusowi i więźniowie, ludzie ze zniszczonej wojną Polski centralnej i z 

utraconych wschodnich kresów, ale także poszukiwacze przygód i 

szabrownicy. Po śmierci Stalina w 1953 roku również więźniowie z 

sowieckich obozów karnych na Syberii i w Kazachstanie szukali tu nowego 

miejsca pobytu.

Dla wielu Śląsk był szansą na nowy początek, ale kraj ten pozostał im obcy. 

Istniało silne poczucie tymczasowości. Propaganda natomiast mówiła o 

dawnych słowiańskich „ziemiach odzyskanych“ i o „repatriacji”, czyli 

powrocie do ojczyzny.

Ewa Polonus z województwa stanisławowskiego, od roku 1947 w Zgorzelcu.

„Jak przyjechaliśmy, ojciec mówił, 
że to tylko na trochę, że wrócimy na 
ojcowiznę.” 

Polscy osadnicy – 
Przyjazd do 
obcego kraju

Daleka droga do nowej 
ojczyzny 

Około 1,5 milionów ludzi zmuszonych było opuścić wschodnie tereny 

Polski, które zostały scedowane na rzecz ZSRR. Większość tych ludzi 

przybyła na Śląsk. Inną ważną grupą ludności byli osadnicy wojskowi. 

Osiedlano ich celowo w pobliżu granicy z Niemcami. 

Polska Kronika Filmowa, "Nasze Ziemie Zachodnie"), 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Wielka wędrówka na Zachód 

Pakuj się i ruszaj w drogę! Milliony rodzin straciło swój bezpieczny dom. 

Nowy rząd natychmiast przystąpił do polonizacji Śląska. Wyświetlane w 

kinach tygodniowe kroniki filmowe i zdjęcia oddają atmosferę tamtych 

czasów. 

Polska Kronika Filmowa, „Nasze Ziemie Zachodnie“, 1945, Zródło: 
Filmoteka Narodowa Warszawa

Z Francji do Wałbrzycha

Świętowano przyjazd polskich rodzin górniczych z Francji do Polski. W 

swojej nowej wałbrzyskiej ojczyźnie zetknęli się oni jednak z surową 

rzeczywistością zniszczonego wojną i cierpiącego niedostatek kraju.

Przyjazd do Międzylesia na Ziemi Kłodzkiej, 1948 r. Powrót rodzin z Francji 
do Polski jest szeroko komentowany przez prasę i propagandowych 
fotografów. Źródło
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„Republika Grecka“ w Zgorzelcu

Liczną społeczność grecką w Zgorzelcu nazywano żartobliwie „Republiką 

Grecką”. Rodziny wspominały swoją dawną ojczyznę poprzez festiwale, 

pieśni i obrzędy. 

Wznoszą toast za wyczekiwany powrót do domu, do Grecji. Rodzina Nikos 
Rusketos, Zgorzelec, lata sześćdziesiąte. Źródło
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Zapraszamy do zapoznania się z aplikacją: temat „Wymiana ludności po roku 1945“
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