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MYŚL ZACHODNIA WŁADYSŁAWA GOMUŁKI (1943-1948) 

Okoliczności powstania PPR i założenia ideowo-polityczne, na jakich 

została oparta jej platforma programowa, stworzyły sprzyjające prze
słanki nowatorskiego - w obrębie polskiego ruchu komunistycznego -
potraktowania sprmvy zachodnich granic Polski. Dochodzenie PPR do 

sformułowania koncepcji przesuni�cia Polski na zachód było jednak pro
cesem skomplikowanym, rozłożonym w czasie i uzależnionym od wielu 
zewnętrznych wobec partii czynników. PPR opowiedziała się ostatecznie 
za odrzuceniem faktów dokonanych w procesie zaboru i germanizacji 
piastowskich ziem polskich, a w obliczu wyzwolenia sformułowała po
stulat oparcia granicy zachodniej na linii Odry-Nysy Łużyckiej 1

. Hasło 
powrotu na ziemie zagrabione przez niemiecki ekspansjonizm wiązało 
się z koncepcjami zasadniczej reorientacji polskie.i polityki zagranicznt:j 
i przebudowy ustrojowej. Charakteryzując now,i Polskę, Gomułka wska
zywał dwa fakty: ,,na skalę rewolucyjną zakrnjone przekształcenie sto
sunków społeczno-ekonomicznych" oraz „powrót Polski na drogq Pia
stów, powrót na prastare ziemie poiskie na zachodzie". Podkreślał przy 
tym, że fakty te były „w procesie rozwojowym nierozerwanie ze sob,1 
złączone'' :?_ 

Odzyskanie ziem nad Odrą, Nysą i Bałtykiem było traktowane prz0z 
Gornułk� jako element przebudowy terytorialnej państwa polskiego, ści
śle zwiqzany ze zmianq jego miejsca w strukturze stosunków międzyna
rodowych�. Wśród czynników określających to miejsce bezwzględny prio-

1 Zob. :vr. Or "L. c c h o ws k i, Oclra, Nysa Łu::ycka, Bałtyk IŁ' polskiej my.,li 
politycznej okresu II woj1111 światowej, Wrocław 1969; A. S ko w ro 11 ski. Progrnm 
Polskiej Partii Robotnicz,•j wobec problemu powojennej granicy polsko-niemieckiej 
(Przegl,1d Zachodni, 1962, nr 2); N. Kol om ej c "L. y k, Ziemie Z(lchoclnie w cł:::inla/
ności PPR, Poznań 1966; .J. Pa w i o w i cz. Strnter;in frontu nnroclowego PPR. 
(111 1943-VII 1944), Warsza,va 1963, s. 170--171.

2 W. Go mul ka. Polska a Ziemie Odzyskane (Artykuły i pn.emówienia -

(cyt. dalej: Aip) - t. II, Warszawa 1964, s. 261).

s Zob. W. Go mul k :1. Referat wygłoszony mi I Ogólnokrajowej naradzie PPR 
27 maja 1.9.J!j r. (Aip, t. I, \\!arszawa 1962, s. 261); Referat Wlncly�/awa Gomułki 
wygloszonl/ 1w plennn111m posiecl::eniu T,C PZPR w Warszawie 20 maja 19./fi r. 
( Arcbi,·.,um Ruchu Ro!Jotninego, t. VII. Warszawa 1982. s. 9-10). 
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rytet miał sojusz z ZSRR, uzasadniany wnioskami wypływającymi z oce
ny przewidywanego, a potem zaistniałego układu sił w Europie. Powrót 
do Polski ziem zachodnich i północnych rnial przy tym odegrać istotną 
rolę w zakresie społeczno-ekonomicznej przebudowy kraju w duchu 
programu rewolucyjnej lewicy. W całokształcie koncepcji i dokonań od
nośnie do ziem zachodnich kształtował się jednak priorytet czynnika 
politycznego, związany z rozwiązywaniem naczelnego zadania każdej 
rewolucji - sprawy władzy. 

Gdy wyzwolenie ziem zachodnich stało się sprawą aktualną, Gomułka 
opowiedział się za realizacją tam polityki faktów dokonanych, akcen
tując perspektywę trudności w uzyskaniu międzynarodowej akceptacji 
dla polskich postulatów terytorialnych. Podkreślał też znaczenie tej kwe
stii dla stosunków wewnętrznych w kraju i uzyskania społecznego po
parcia dla nowej władzy. Sygnalizował to już na plenum KC PPR 6 II 
1945 r., a szerzej przedstawił na tym samym forum 20 V tegoż roku ł_ 

Przez politykę tę rozumiał przejęcie tych ziem przez polską admini
strację i ich szybkie zasiedlenie przez Polaków. Kwestia ta jawiła się 
jako „odniemczenie" czy też „spolszczenie" ziem zachodnich, tzn. usunię
cie Niemców i osiedlenie �udności polskiej z byłych obszarów wschodnich, 
z Polski centralnej oraz reemigrantów. W okresie tym Gomułka pomijał 
natomiast zagadnienie polskiej ludności rodzimej. 

Decyzje odnośnie do granicy polsko-niemieckiej i polskich ziem za
chodnich podjęte w Poczdamie Gomułka ocenił jako sukces Polski i uzna
nie jej praw i postulatów 5. Kwestią zasadniczą stało się zatem utrwa
lenie nowych granic przez repolonizację i zagospodarowanie odzyskanych 
terenów. Już komentując wyniki konferencji poczdamskiej Gomułka 
podkreślał, że zwycięstwo tam odniesione musi być utwierdzone na tym 
właśnie polu. W realizacji procesów osadniczych widział warunek uru
chomienia życia gospodarczego, lecz dostrzegał jej uzależnienie od możli
wości gospodarczych oraz aktualnych i przyszłych potrzeb. Zarazem 
duże znaczenie przypisywał zakorzenieniu w świadomości społeczeństwa 
przekonania o ostatecznym, nieodwracalnym ustaleniu granic. Widział 
w tym przesłankę normalizacji życia na ziemiach zachodnich i ugruntowa
nia wpływów lewicy w społeczeństwie polskim 6

• 

Doświadczenia rokowań poczdamskich, pojawienie się głosów podwa
żających ostateczny charakter polskiej granicy zachodniej, polityka 
mocarstw zachodnich wobec pokonanych Niemiec - wszystko to skła
niało Gomułkę do wzrastającego eksponowania obaw przed wygrywaniem 

4 W. G o-mułka, Referat ria rozszerzonym plenum KC PZPR 6 lutego 1945 r. 
(Aip. t. 1, s. 2ll, 217); Referat W!aclyslawa Gomułki ... , s. 8-10. 

s \\'. Gomułka, Zv;yci�stv.:o Polski w Poczdamie (Aip, t. I, s. 339). 
e W. Go mu I ka, Przemówienie na II Zje±dzie Przemysłowym Ziem Od::yska

nych we Wroclawi11. (W. G u m u ł ka, H. M i n c, Nasza gospodarka na Ziemiach 
Odzyskanych, Warszawa 1946, s. 6-7). 
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Niemiec przez mocarstwa anglosaskie przeciwko państwom budującym 
socjalizm, w tym i przeciw Polsce. Tym większe znaczenie przypisywał 
sojuszowi z ZSRR i zwrotowi dokonanemu przez lewicę w zakresie po
lityki zagranicznej 7• PPR z racji swej orientacji międzynarodowej uzy
skiwała tym samym rangę gwaranta bezpieczeństwa i integral11.ości kraju 
w nowych granicach. Ich oparcie na Odrze i Nysie Łużyckiej wiązało -
w przekonaniu Gomułki - interesy polskie i radzieckie, a szerzej interesy 
państw Europy śi;odkowo-wschodniej, czyniąc z Poiski ogniwo bezpie
czeństwa na kontynencie. Równocześnie· Polska, umocniona i unowocześ
niona gospodarczo pod względem ilościowym i jakościowym, zyskiwała 
nową, znacznie silniejszą pozycję i korzystne warunki rozwoju 9. W sen
sie politycznym, strategicznym i ekonomicznym granica na Odrze i Ny
sie uzyskała już wówczas w ocenie Gomułki status „granicy pokoju" 
w Europie. Próby jej kwestionowania przedstawiał jako akty wymierzo
ne nie tylko w Polskę, ale i w pokój europejski 9

• 

Kwestię bezpieczeństwa Polski Gomułka ujmował przede wszyst
kim w latach 1945-1946 � jako zabezpieczenie się przed Niemcami. 
Zagrożenie z ich strony, spotęgowane duchem rewanżu za poniesione 
straty terytorialne, uważał - zarówno w końcowym okresie \',,·ojny, jak 
i po podpisaniu umów poczdamskich - za istotny i trwały element sto
sunków międzynarodowych rn. W związku z tym skłonny był aprobować 
wszystko, co osłabiało Niemcy, a umacniało Polskq w stosunku do nich. 
Oceniając z tego punktu widzenia odzyskanie ziem zachodnich z ich 
potencjałem gospodarczym, widział w nim istotną zmianę w polsko-nie
mieckim układzie sił, a zarazem przesłankę pokoju europejskiego. Sto
:mnck samych Niemców do nowej granicy z Polsl-::q uważał za podshl\vo
wy miernik ewentualnych postqpów demokratyzacji i pokojowej reeduka
cji Niemiec. Jednakże o perspektywach tego procesu ·wyrażał siq z dużym 
sceptycyzmem 11. 

Głoszony przez Gomułkę „powrót na drogq Piastóv;", prezentowany 
jako zasługa rewolucyjnej lewicy i owoc jej koncepcji „polityki intere-

7 W. Go mu I ka, Przemówienie 1w w-iecu w \V<trszawie 8 wrze8nia 1946 r.

(Aip. t. II, s. 217-218); t c n że, Przemówienie na l(ongresie Obywatelskich Komisji 
Dnnin Narodowych we Wroclawiti 7 gr!ld11ia 1946 r. (Aip, t. II, s. 283).

8 W. Go mul ka, Przemówienie na IX Sesji KRN 31 grudnia 1945 ,. (l\ip, t. I.

:-:. 550-551); te n że. Pol!;ka a Ziemie Odzyskane ... , �. 2G3-2G4, 267-268.

� Go mul ka, Przemówienie na IX Sesji KRN .... "· 5.'>J: te n że. Polska a Zie
mie Oclzyskane ... , s. 264, 272-273; t c n ż c. Przemówienie 1w manifestneji pierwszo
majou;ej w Katowicach 1 maja 1946 r. (Aip, t. II, s. 104).

10 Go muł I, a, Referat na I Ooólnokrajowej nnrad:::ie PPR. .. , s. 261; te n że,

O uch walach plenum majowego KC PPR (Aip, t. I, s. 246); t c n ż c, Zwycięstwo ... , 
�. :�·H; te n że, Pr.:emówienie na akademii pierwszomojowej w Warszawie 30 kwie

rnia 1946 (Aip, t. II, s. 81); Przemówie11ie na II Zjeźclzie Przemysłowym ... , s. 9. 
11 Go muł k a, Zwycięstwo ... , s. 340-3-.l J; te n ż c. Przemówienie na akademii 

pierws.:omajowej w Wnrswwie ... , s. ,81-82; te II ż c, Przemówienie na II Zjeździe 
l'r.::emys1owym ... , s. 9. 14; te n że, l'olska a Ziemie Od::yskane, s. 271-272. 
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sów narodowych Polski" 12, mieścił w sobie wizję Polski jednolitej naro
dowo: zdolnej do pomieszczenia wszystkich Polaków i nie podminowy

wanej aspiracjami mniejszości narodowych 13. Obejmowało to zarówno
rezygnację z ziem wschodnich II Rzeczypospolitej na rzecz ZSRR, jak 
i uregulowanie stosunków ludnościowych na Ziemiach Odzyskanych, przy 

czym w obu wypadkach miało to oczywisty wymiar polityczno--między-
narodowy. 

W pierwszej połowie 1945 r. zadania repolonizacyjne na ziemiach 

zachodnich wiązano przede wszystkim z osadnictwem polskim i wysied

leniem Niemców, nie formułowano zaś koncepcji rozwiązania zagadnie
nia polskiej ludności miejscowej. Do pewnego stopnia otwarta p0zostawala 
też sprawa sposobu zasiedlania tych ziem, skoro miało się to dokonać 
w krótkim czasie, a równocześnie na wielomilionową skalę, i to w wa

runkach tworzenia się dopiero struktury państwowej, przy ograniczo
nych możliwościach materialnych. W wypowiedziach Gomułki ścierało się 
dążenie do planowości i kontroli jakościowej i ilościowej osadnictwa 

z chęcią uczynienia zeń spontanicznego, a więc w dużej mierze żywioło
wego ruchu ogólnonarodowego, porywającego masy i wiążącego je z pań
stwem w jego nowym kształcie terytorialnym i ustrojowym, ruchu v.:y

korzystującego przy tym jednostkową inwencję i zaradność. W istocie 
rzeczy wybór był ograniczony istniejącymi warunkami, co skłaniało do 
podjęcia ryzyka zdania się na żywiołowość, przy równoczesnym dążeniu 
do tworzenia w tych ramach zalążków uporządkowania sytuacji przez kie
rowanie zorganizowanych grup organizatorskich i osadniczych, dobiera
nych już staranniej 14• 

Swój program i ocenę procesów osadniczych Gomułka zaprezentował 
na IX Sesji KRN 31 XII 1945 r. Cel działań osiedleńczych widział w za
ludnieniu ziem zachodnich i północnych w takim samym stopniu, jak i in
nych ziem polskich, a przy tym równomiernie i zgodnie z lokalnymi 
potrzebami oraz warunkami. Instrumentem realizacji tego zadania miała 

być administracja państwowa. Tym samym Gomułka formułował dy
rektywę przejścia do fazy planowego osadnictwa i eliminacji elemen
tów wcześniejszej żywiołości 15• Mocno przy tym akcentował konieczność
zapewnienia dopływu na ziemie zachodnie kadr o możliwie najwyższym 

poziomie, ,,najlepszych, jakie ma Polska" 16. 

1! Go m u łka, Zwycięstwo, .. , s. 342.
is W. Gomułka, Przemówienie podczas manifestacji ludności Warszawy 1 lip

ca 1945 r. (Aip, t. I, s. 328-329).
u w. Gomułka, Z przemówienia na Zjeździe Chlopski1n w Warszawie 19 maja

1945 r. (W walce o demokrację ludową, Warszawa 1947. t. I. s. 140). Zob. A. Mal
kiewicz, Problemy Ziem Zachodnich w obradach i uchwałach majowego plenum
KC PPR w 1945 r. (Z pola walki, 1980, nr 1, s. 170-171); Referat Wladusława Go
mułki ... , s. 8.

1s Gomułka, Przemówienie na IX Sesji KRN ... , s. 556.
1& G o m u ł k a, Zwycięstwo ... , s. 345. 
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Gomułka stal na stanowisku całkowitego i jak najszybszego wysie
dlenia Niemców, zdecydowanie odrzucając wysuwaną tu i ówdzie myśl 
o dłuższym ich wykorzystaniu jako siły roboczej. Uzasadniał to - obok
względów międzynarodowych - koniecznością budowania państwa jedno
litego narodowo oraz potrzebą stworzenia miejsca dla Polaków z ZSRR
i innych dzielnic Polski 17

• Kwestia wysiedlenia Niemców była ściśle
związana z problemem polskiej ludności miejscowej. W momencie wyzwo
lenia na ziemiach zachodnich i północnych zastano grupy tej ludności
reprezentujące zróżnicowany poziom polskiej świadomości narodowej.
Ustalenie kto jest Niemcem,. a kto Polakiem i oddzielenie tych dwóch
grup narodowych było kwestią bardzo złożoną 18

. W okresie okupacji
PPR nie wypracowała koncepcji repolonizacji ziem postulowanych. Czo
łowi działacze nowej władzy rzadko orientowali się w skomplikowanej
sieci stosunków i odczuć, a i dawniejsze poglądy nie sprzyjały formuło
waniu od razu optymalnych rozwiązań. Problematyka ludności rodzimej
stawała się przedmiotem zainteresowania dopiero wraz z przejmowa
niem ziem zachodnich i północnych przez administrację polską, gdy już
nie teoretyczne rozważania, ale palące potrzeby praktyki dyktowały
podejmowanie takich czy innych działań. Dla rozgraniczenia polskiej
ludności miejscowej od ludności niemieckiej, mającej ulec wysiedleniu,
wybrano postępowanie weryfikacyjne, faktycznie prowadzone już od
wiosny 1945 r. 19 Za główne zadania tego postępowania Gomułka uważał
uporządkowanie stosunków narodowościowych na ziemiach zachodnich
zgodnie z decyzjami poczdamskimi, a zarazem stworzenie podstaw nor
malizacji stosunków prawnych. Nie bez znaczenia była przy tym chęć
wykazania, że „słuszne prawa Polski do Ziem Odzyskanych oparte Są nie
tylko na historii tych ziem, lecz również wynikaj� one z układu narodo
wościowego, jaki Polska zastała, powracając na Ziemie Odzyskane" 20. 

Decydujące znaczenie dla całokształtu rozwiązań w tym zakresie mia
ło utworzenie Ministerstwa Ziem Odzyskanych i objęcie jego kierow
nictwa przez Gomułkę. Opowiedział się on za weryfikacją szeroką, opartą 
na przekonaniu, iż sprawdzianem przynależności narodowej jest cało
kształt zachowań jednostki, nastawioną na eliminację osób wykazują
cych i deklarujących niemieckość. Takie przynajmniej były założenia. 
Jednym z pierwszych posunięć MZO było zarządzenie z 15 I 1946 r. 

11 Go mul ka, Przemówienia na IX Sesji KRN ... , s. 554; t c n ż c, Przemówirmie

na II Zjeździe Przemysłowym ... , s. 24.

1s J. W. Gołębiowski, Pierwsze lata 1945-194i, Katowice 1974, s. 192; 
K o ł om ej czy k, op. cit., s. 147; Z. K o w al ski, Powrót Sląska Opolskiego do 

Polski, Opole 1983, rozdz. III. 
n A. Mag i c r ska, Ziemi(' ::achod11ie i północne w 1!}45 roku, \V,1rszawa 

1978, s. 138-162. 
20 W. Go mul ka. Przemówienie 1w Zje±clzie AHtochtonów w WHrs.::mcic !l lis

�ooacla 1946 r. (Aip. t. II. �- 239-240). 
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polecające uznawać za Polaków osoby pochodzenia polskiego i wykazu
jące łączność z narodem polskim. Wskaźnikiem miało być brzmienie 

nazwiska, związki pokrewieństwa, pielęgnowanie języka, obyczaju i kul

tury. Odrzucono możliwość podejmowania decyzji wiążących dla całych 

rodzin jednocześnie 21
. Szerzej sprawy te regulowało zarządzenie mini

stra z 6 IV 1946 r. Wprowadzało ono stosunkowo szeroki katalog faktów 

uprawniających do uzyskania potwierdzenia polskości. Nakładało jednak 

na ludność rodzimą obowiązek dowodzenia swej polskości i więzi z naro

dem 22
• Konieczność wykazywania przynależności do narodu polskiego 

i składania deklaracji wierności Polsce kłóciła się wielokrotnie z oczeki

,vaniami i odczuciami zainteresowanych, sądząc, iż własnym życiem do

wiedli kim są 23
. Ustosunkowując się do tego, Gomułka traktował podda

nie się procedurze weryfikacyjnej w kategoriach patriotyzmu i obywa

telskiego obowiązku, opowiadając się zarazem za aktywizacją polskiej 

ludności miejscowej i za jej szerokim udziałem w procesie weryfikacji 24
. 

Zarządzenie z 6 IV 1946 r. sprecyzowało także kryteria odrzucenia wnio

sku weryfikacyjnego. Za niemożliwe uznano przyjęcie do społeczeństwa 

polskiego ludzi wykazujących trwałe związki z narodem niemieckim 

i wrogość wobec narodu polskiego, członków SS, SA i SD, organizacji 
nacjonalistycznych, funkcjonariuszy niemieckiego aparatu przemocy, za
wodowych wojskowych, działaczy na rzecz realizacji niemieckich planów 
wschodnich, przestępców wojennych itp. Nie wykluczano natomiast wery
Jikacji osób przymusowo wcielonych do armii niemieckiej oraz szerego
wych członków NSDAP z uwagi na stosowany w tym zakresie przymus. 

Troską MZO było niedopuszczenie do eliminacji ze społeczeństwa pol
skiego osób, które obiektywnie powinny w jego ramach pozostać. Poufny 

okólnik ministerstwa z 20 III 1946 r. stwierdzał, iż wysiedlenie „chociaż
by jednej osoby narodowości polskiej tylko dlatego, że dotąd nie uzyska

ła stwierdzenia w trybie administracyjnym swej przynależności do Naro
du Polskiego stałaby w jaskrawej sprzeczności z dobrze rozumianą pol

ską racją stanu" 2:,. Wolę realizacji takiej właśnie zasady potwierdził
Gomułka na Zjeździe Autochtonów 9 XI 1946 r., formułując hasło: ,,Nie 
chcemy ani jednego Niemca, nie oddamy ani jednego Polaka" 2r.. 

Weryfikacja miała być także przesłanką integracji narodowej. Gomuł
ka zdawał sobie sprawę, że „proces zrastania rozdzielonego przez \vieki 
polskiego organizmu narodowego dokonywać się może tylko w czasie 

21 E. M ę c 1 ew s ki, Powrót Polski nad Odrę, Nysę Łużycką, Bałtyk, Warszawa

1971, S. 469. 
22 „Dziennik Urzędowy MZO", nr 4 z 1 V 1946. Postanowienia zarządzenia 

�zeroko omawia m. in. Ko walski, op. cit., s. 441-443. 
:s Ko w a 1 ski, op. cit., s. 381-382. 
•• Gomułka, Przemówienie na Zjeździe Autochtonów ... , s. 244.
•5 Ko ,va 1 ski, op. cit., s. 440.
•o Go mu I ka, Przemówienie na Zjeździe Autochtonów ... , s. 245.
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wymaga dłuższego okresu" 27, ale nie był wolny od optymistycznych 

ocen tempa zachodzących przemian, traktując je przy tym jako sukces 
własnego kierunku politycznego i potwierdzenie słuszności obranej prze

zeń drogi. Uważał, że jedyną drogą integracji mogło być współuczestnic
two polskiej ludności miejscowej w procesie tworzenia nowej Polski. 
,,Autochtoni razem z nami, razem z rządem i całym obozem demokra
tycznym winni budować i utrwalać tę Polskę, która przyniosła im wy

zwolenie - Polskę demokratyczną" - mówił, dodając dalej: ,,Polska 

dzisiejsza jest ich matką nie tylko z narodowego, ale i ze społecznego 

punktu widzenia" 23
. Chodziło zatem o zespolenie tej ludności z Polską 

określoną ustrojowo i terytorialnie. Jako najważniejsze zadania miejsco

wej ludności polskiej wskazywał: 1. umacnianie polskości ziem zachod

nich poprzez popieranie osadnictwa i zwalczanie lokalnych separatyzmów 

oraz 2. ofiarną pracę na rzecz kraju i budowanie frontu narodowego 20• 

Doceniając specyfikę interesów tej ludności i występującą niejednokrot

nie sprzeczność między nimi a interesami osadników, Gomułka stał na 

stanowisku konieczności pogodzenia praw i aspiracji ludności rodzimej 
z traktowanym jako racja nadrzędna interesem państwa i narodu jako 
całości 30

. 

Kwestią o ogromnej doniosłości w koncepcjach Gomułki była rola Ziem 

Odzyskanych w przemianach społeczno-ekonomicznych, jakie w Polsce 
zamierzano realizować. W objęciu ziem zachodnich z ich potencjałem 
przemysłowym widział szansę przekształcenia Polski w kraj przemysło
wo-rolniczy i uczynienia z niej państwa silnego ekonomicznie. Przejęcie 
własności niemieckiej przez państwo miało też przynieść zasadniczą 
zmian'i w systemie własności na ziemiach zachodnich. Biorąc zaś pod 
uwagę ich rolę w organizmie Polski, oznaczało to poważne zmiany 
w strukturze własności i w strukturze społecznej w skali całego kraju 31

. 

Podstawowym warunkiem zagospodarowania ziem zachodnich, wiązanego 
z realizacją zamierzeń społeczno-ekonomicznych PPR, było oczywiście 
szybkie uporządkowanie spraw ludnościowych. Zarazem odbudowa życia 
gospodarczego miała dwa wymiary: bezpośrednio produkcyjny i integra
cyjny. Znaczenie pierwszego było oczywiste dla zaspokojenia bieżących 
potrzeb i przekształcenia struktury gospodarczej kraju. Aspekt integra
cyjny wiązał się z wyborem określonego modelu ekonomicznego. Istniała 
bowiem alternatywa: czy na ziemiach zachodnich i północnych ma być 
realizowany model wprowadzany już na ziemiach dawnych, a dalsze prze
miany powinny dokonywać się równomiernie w skali ogólnokrajowej, czy 

21 Tamże, s. 239. 
2s Tamże, s. 249. 
2� Tan1że, s. 248. 
�o Tamże, s. 241. 
s1 Gomułka, O uchwałach ... , s. 247; te n że, Referat na rozszer;c.onym plenum 

KC PPR 6 lutego 1945 r., s. 207. 



13-ł Stanisław Ciesielski 

też ziemie te stać się mają swoistym wzorcem dla rozwiązań ogólnopol
skich. 

Państwo w rezultacie wyzwolenia ziem zachodnich i północnych stało 
się faktycznym dysponentem ogromnej części ziemi {poza gospodarstwa
mi ludności polskiej, a i to w praktyce tylko w części), co stwarzało 
stosm1kowo duże możliwości przebudowy struktury agrarnej. Na tle wy
boru kierunku tej przebudowy doszło do poważnych sporów. Kierow
nictwo PPR, odrzucając wizję ustroju rolnego ziem zachodnich propono
waną m. in. przez PSL, a opartą na dominacji gospodarstw wielkochłop
skich, stosunkowo długo nie podejmowało ostatecznych decyzji o rozmia
rach gospodarstw indywidualnych, co świadczyć mogło o braku dopraco
wanej koncepcji rozwiązania tego problemu. Jednocześnie opowiadało się 
za pozostawieniem w rękach państwa znacznie większej części gruntów 
niż na ziemiach dawnych 32• Występując na forum I Zjazdu PPR, a potem 
na IX Sesji KRN, Gomułka opowiedział się za utrwaleniem średniorol
nych gospodarstw indywidualnych, nie korzystających z najemnej siły 
roboczej, jako zasadniczego elementu polskiej struktury agrarnej. Po
twierdzenie tego stanowiska znalazło się w wielu późniejszych wystąpie
niach przywódcy PPR 33. Konkretyzując je, MZO dopiero 15 VII 1946 r. 
wydało okólnik określający normy obszarowe gospodarstw indywidual
nych na 7-15 ha, co utrwalił dekret z 6 IX 1946 r. 34 W drugiej połowie 
1946 r. kierownictwo PPR zdecydowało się na uregulowanie stosunków 
własnościowych na ziemiach zachodnich. VJ liście do uczestników Zjazdu 
Ziem Odzyskanych z 27 VIII 1946 r. Gomułka pisał: ,,Nadszedł już czas, 
aby rozpocząć drugą fazę naszej pracy na Ziemiach Odzyskanych, co ma
się wyrazić uregulowaniem stosunków własnościowych i przyznaniem 
tytułów własności dotychczasowym użytkownikom poniemieckich obiek
tów gospodarczych. Rozwiązanie tego problemu posiada olbrzymie zna
czenie dla wzmożenia tempa zagospodarowania Ziem Odzyskanych i peł
nego przywrócenia ich polskości ... Pod swoim zarządem państwo za
trzyma tylko te obiekty gospodarcze, które przejęło na podstawie ustaw 
... Inaczej mówiąc na Ziemiach Odzyskanych zaprowadzimy takie same 
stosunki własnościowe, jakie istnieją na pozostałym terytorium państwa 
polskiego" 35

. 

Sprawa ustroju rolnego na ziemiach zachodnich i w całej Polsce wią
zała się z całokształtem koncepcji ustrojowych PPR. Ocena ustroju ów
czesnej Polski budziła w kierownictwie partii kontrowersje. Dla wielu 
czołowych działaczy koncepcja „demokracji ludowej" nie była określoną 

82 H. Słabe k, Polityka agrarl1<I PPR, Warszawa 1978, s. 372-375.
88 Gomułka, Przemówienie na IX Sesji KRN ... , s. 562.

84 S ł a b e k, OP. cit., s. 375. 
as W. Gomułka. List do uczestników Zjazdu Ziem Odzyskanych z 27 sierpnia

1946 r. (Aip, t. II, s. 201-202). 
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strategią, uwzględniającą uwarunkowania narodowe i międzynarodowe, 
ale tylko etapem przejściowym ku realizacji modelu opa..:tego na radziec
kich wzorach budownictwa socjalistycznego :w_ Wiązało się z tym zawL�
żające rozumienie frontu narodowego. W tym kontekście analizując „myśl 
zachodnią" Gomułki, można w wielu jej elementach widzieć odbicie 
wizji „polskiej drogi do socjalizmu". 

Zadanie upodobnienia modelu gospodarczego Ziem Odzyskanych do 
modelu ziem dawnych oznaczało rezygnację pa11stwa z monopolistycznej 
pozycji własnościowej w gospodarce pozarolniczej. 31 XII 1945 r., a· wiqc 
tuż przed uchwaleniem ustawy o nacjonalizacji przemysłu, Gomułka 
stwierdził na forum KRN, iż tendencją MZO będzie „wszechstronne po
pieranie każdej zdrowej inicjatywy spółdzielczej i prywatnej, zwłaszcza 
wytwórczo-przemysłowej, na odcinku wyłączonym od objęcia przez pań
stwo". Zaznaczył wszakże, że kapitały prywatne powinny - z uwagi na 
interes ogólnospołeczny - być lokowane przede wszystkim w sferze 
produkcji na Ziemiach Odzyskanych 37

• Stanowisko to potwierdził w cyto
wanym liście do Zjazdu Ziem Odzyskanych w sierpniu 1946 r. Na przy
jęcie takiej koncepcji składały się z jednej strony pryncypia doktrynalne, 
a więc orientacja na budowę socjalistycznej struktury społeczno-ekono
micznej, a z drugiej strony - realizm i pragmatyzm gospodarczy, liczą
cy się z możliwościami i predyspozycjami gospodarczymi państwa, ka
żący szukać najproduktywniejszego wprzęgnięcia kapitału prywatnego 
w proces odbudowy, szczególnie tam, gdzie potrzeby kapitałowe były naj
większe, a nakłady - z punktu widzenia państwa - najefektywniejsze. 

Ważny czynnik integracji ziem zachodnich z pozostałym obszarem 
Polski Gomułka widział w ujednoliceniu adrninistracji. Krytycznie od
nosząc się do nadmiernego wydłużania działalności różnego rodzaju pełno
mocników, opowiadał się za wprowadzeniem na Ziemiach Odzyskanych 
takiego samego systemu administracyjnego, jaki funkcjonował na zie
miach dawnych, a zarazem postulował szybkie tworzenie rad narodo
wych wszędzie tam, gdzie znajdowała się już odpowiednia liczba ludności 
polskiej 3R. 

Przywódca PPR zadań integracyjnych nie ograniczał wszakże do 
kwestii ludności, gospodarki i administracji, jakkolwiek do nich przy
wiązywał szczególną wagę. ,,Zespolenie Ziem Odzyskanych z Macierzą 
oznacza zorganizowanie i rozbudowanie na nich gęstej sieci szkół, biblio
tek, czytelni, teatrów itp. instytucji i placówek kulturalnych" - twier
dził. ,,Bez żywego tętna życia kulturalnego, które obejmie całą 1 udność 
tych ziem, proces zespalania ich z resztą ziem polskich będzie się opóź-

88 Zob. J. Jag ie ł ł o, O polską clrogę do socjali:mu, Warszawa 1983, s. 103-

150. 

31 Go mul ka, Przemówienia na IX Sesji KRN ... , s. 553, 560. 
38 Tamże.
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niał. Można nawet powiedzieć, że tempo rozwoju tego procesu jest 
ściśle uzależnione od tempa rozwoju kulturalnego" 39. 

Traktując zagospodarowanie ziem zachodnich jako pierwszoplanowe 
zadanie państwa, Gomułka daleki był jednak od przypisywania go tylko 
instytucjom państwowym. Postulował uczynienie z realizacji tego celu 
ruchu ogólnospołecznego. Dążenie to wypływało z kilku przesłanek. Bez 
wątpienia ważyła tu diagnoza niewspółmierności 'potrzeb i możliwości 
państwa jako struktury instytucjonalnej. Tymczasem z wielu wzglę
dów - w tym i międzynarodowych - Gomułka uważał za konieczne 
skoncentro\vanie uwagi na odbudowie ziem zachodnich. Wobec ściśle 
ograniczonej ilości środków było to równoznaczne z oszczędnościami 
kosztem innych obszarów i z obciążeniem ich świadczeniami na rzecz 
Ziem Odzyskanych, szczególnie w dziedzinie szeroko pojętej aprowi
zacji JO_ 

Za niezbędny warunek realizacji całej koncepcji przesunięcia Polski 
na zachód Gomułka uważał pewien consensus narodowy. Zarazi?m objęcie 
i zagospodarowanie ziem zachodnich, pracę na nich i dla nich, traktował 
jako płaszczyznę budowy jedności naroduwej wokół władzy ludowej, 
a tym samym przesłankę wzmocnienia tej władzy i jej społecznego 
prestiżu. W związku z tym jeszcze przed konferencją poczdamską uwa
żał jakiekolwiek ustępstwa w sprawie granicy zachodniej i Ziem Od
zyskanych za niedopuszczalne 41• W tym kontekście teza o trwałości od
wetowych dążeń niemieckich i o istnieniu na Zachodzie sił przeciwnych 
granicy na Odrze i Nysie funkcjonowała także jako argument na rzecz 
eliminacji wewnętrznych walk i skupienia narodu wokół PPR 42

. Gomuł
ka mocno akcentował putriotyczny charakter pracy na rzecz ziem za
chodnich, a wzmożony wysiłek skierowany na ich zagospodarowanie 
i zintegrowanie z Macierzą traktował jako dowód, że Polacy nie tylko 
potrafią bić się o wolność, ale i z poświęceniem pracować dla odbudowy 
kraju i wbrew nieprzychylnym im opiniom zagospodarować i zaludnić 
odzyskane tereny J3

_ Widział w tym najlepszą odpowiedż na wszelkie 
próby podważania granicy na Odrze i Nysie .u_ Stał przy tym na stano-

sg Go mu I ka, Referat na akademii z Okazji Dni Kultury ... , s. 125. 
·10 W. Gomułka, Sprawo:::clanic poWuc:::ne KC PPR u;ygloszone na I Zjr:'.clzie

PPR 7 grudnia 1945 r. (Aip, t. I, s. 492). 
41 Referat Władysława Gomułki ... , s. 8-9.
'12 G om 11 1 ka, Referat 1w rozszerzon))m pleimm KC PPR 6 lutego 1945 r., 

s. 211.
4s W. Gomułka, Przemóicienic na I Kongresie Związków Zawodowych w War

szawie 18 listopada 1945 r. (Aip, t. I, s. 410---411); W. G om u łka, Przemówienie 

net wiecu we Wroclawiu 27 stycznia 1946 r. (Aip, t. II, s. 23). 

44 \V. Gomułka, Przemówienie na wiecu przedwyborczym w Sosnowcu 15 

grudnia 1946 r. (Aip, t. Il, s. 292); Go mul ka, Polska a Ziemie Odzyskane, s. 270. 
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\v·isku, że zagospodarowanie ziem zachodnich musi się dokonać samo
dzielnym trudem narodu polskiego, nawet gdyby pociągało to za sobą 
znaczne wyrzeczenia 4". 

Dążąc do szybkiej i pełnej integracji ziem zachodnich i północnych 
z resztą kraju, kierownictwo PPR uwzględniało jednak ich specyfikę 
i dostrzegało ogrom wielostronnych zadań stojących tam przed pań
si wem. Legło to u podstaw decyzji o powołaniu odrębnego resortu -
:rviinisterstwa Ziem Odzyskanych. Fakt, że na jego czele stanął przy
wódca PPR i pierwszy wicepremier rządu wskazywał na rangę tej pro
blematyki \V strukturze zadań rządu i partii. Z uwagi na zakres kom
petencji MZO i obszar działania było to posunięcie o poważnym znacze
niu politycznym, zmieniające układ sił w rządzie przez ograniczenie za
kresu działania resortów kierowanych przez działaczy PSL, szczególnie 
Ministerstwa Administracji Publicznej. 

Ogólnospołeczny zasięg i narodowy charakter dŻiałań na rzecz ziem 
zachodnich miały stanowić czynnik sprzyjający społecznej aprobacie 
całokształtu przedsięwzięć nowej władzy i samej tej władzy. Wyraźne 
było dążenie Gomułki do zaprezentowania przede wszystkim PPR jako 
partii reprezentującej najistotniejsze interesy narodu. Sądził, że zaanga
żowanie się partii w tworzenie polskiego bytu na zachodzie może być 
ważnym instrumentem przełamania nieufności społeczeństwa i złago
dzenia nastrojów wywołanych utratą ziem wschodnich. Dlatego formu
łował dyrektywę budowania społecznego przekonania, że promotorami 
ruchów ogólnospołecznych, takich jak działania na rzecz ziem zachodnich, 
mogą być tylko siły autentycznie narodowe 4 1i. 

Problematyka zachodnia była w drugiej połowic lat czterdziestych 
płaszczyzną ostrej walki politycznej, tak w sensie przedmiotowym, jak 
i instrumentalnym. Jej znaczenie w tym właśnie charakterze wypływało 
z wagi, jaką ziemie te posiadały dla państwa i narodu oraz z ogólno
społecznego zaangażowania w tę problematykę. Ważnym składnikiem 
tej walki był spór o źródła powrotu na ziemie zachodnie 47

. Obóz kiero
wany przez PPR przedstawiany był przez Gomułk� jako jedyny twórca 
i jedyny gwarant nowych granic zachodnich. Sekretarz generalny PPR 
tworzył swoiste iunctim między poparciem granicy na Odrze i Nysie, 
poparciem obozu lewicy i postawą patriotyczną. Wyprowadzał stąd tezę, 
iż każdy, kto przeciwstawiał się władzy ludowej, ten godził w bezpie
cze11st wo i trwałość granicy zachodniej, stając na pozycjach an tyna ro-

�s Gomułka, Zwycięstwo ... , s. 346; te n że, Przemówienie na I Kongresie
Zwią:::ków Zawodowych ... , s. 410. 

�8 Referat Władysława Gomuiki ... , s. 11.

47 Zob. W. Dobrzycki. Granica zaclwdnia w polityce polskiej 1944-194i, 
Warszawa 1974, s. 193-204. 
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dowych .is. Odzyskanie ziem zachodnich oraz osiągnięcia w ich zalud
nieniu i zagospodarowaniu traktowane były przez Gomułkę jako legi
tymacja dla obozu lewicy, uprawniająca go do posiadania władzy. I to 
w dwojakim sensie: jako dowód, że obóz ten dorósł do sprawowania 
władzy w sensie umiejętności rozpoznawania interesu narodowego i reali
zowania go i jako potwierdzenie poparcia narodu dla tego obozu 49

. 

Tezie o decydujących zasługach lewicy w odzyskaniu i zagospodaro
waniu ziem zachodnich towarzyszyła ostra krytyka przeciwników poli
tycznych. Rządowi polskiemu na obczyźnie w latach wojny zarzucał Go
mułka, iż nie doceniał sprawy granicy zachodniej i nie podejmował 
właściwych działań na rzecz uzyskania granicy na Odrze i Nysie Łużyc
ldej. Na podstawie głośnego wywiadu T. Arcisze\vskiego dla „Sunday 
Times" przypisywał rządowi londyńskiemu działania obiektywnie zgodne 
z interesem Niemiec i posuwał się do sugestii o jego agenturalnym cha
rakterze :;u_ Było to oczywiście nie tylko odniesienie sic; do przeszłości, 
ale i atak na krajowych zwolenników tego rządu. 

Sprawa granicy zachodniej posłużyła także do forn1Ułow:lnia nega
tywnych ocen Polskiego Stronnictwa Ludowego, szczególnie w okresie 
przedwyborczym. Wprowadzając iunctim między zwalczaniem PPR i pod
ważaniem tej granicy, Gomułka prezentował politykę PSL jako obiek
tywnie godzącą w polski interes narodowy. ,,Nie można stać na gruncie 
utrwalenia granic Polski nad Odrą, Nysą i Bałtykiem i równocześnie 
zwracać się za granice; o pomoc dla siebie przy wyborach, zwracać się do 
tych, którzy usiłują kwestionować przed światem nasze prawa do Ziem 
Odzyskanych ... :.\'ie można zawierać bloku wyborczego z reo.keją i jej 
organizacjami, jak to zrobiło faktycznie kierownictwo PSL, i równo
cześnie mówić, że sic; jest za Polskq demokratyczną, za Polską o grani
cach nad Odrą, Nysc! Lużycką i Bałtykiem" - stwierdzał przy\vódca 

·19 ,v. Go mul k ,1. Pr:cmóu;ienie na ,uoc:::.ustym posied:eniu lóJ:kiej orgcrni:u
cji PPR 1 stycznia 1947 r. (Aip. t. IL s. 3-t2). W dniu referendum ludowego Gomuł

ka pi�al na łamach „Glo�u Ludu"': .. Wszystkie pytania bęcl,1ce przedmiotem głoso

wania ludowego dotyc1.,\ w sposób pośredni, ale najbardziej istotny zagadnienia 

1.achorlnich granic Polski. Na straży tych granic nie bt;d�1 stali obszarnicy all: 
wiell'y kapitaliści swoi i obcy. Na straży tych granic nie b;dLic stal senat, który 
jest synonimem ich władzy. Granice Polski na Odrze i �ysie są wiekopomnym

dziełem demokracji polskiej" {Aip, t. II, s. 155-156). Pól roku później mówił:
„Kto w wyborach będzie glosował za reakcjq, ten bGdzie gloso,val w gruncie rzec1.y

przeciwko utrwaleniu grmuc Polski na Odrze i Nysie. Tylko clemokpcja. tyłku
zwycic;stwo bloku demokratycznego daje pełną gwarancie;, że wszelkie ewentualne 

próby re,,·izji zachodnich granic Polski na korąść Niemiec wslan,1 sparaliżowane
i odrzucone" (te n� e. Przcmówie11ic na uroczystym posieclze11iu lód::kieJ organizacji 
PPR ... , s. 342). 

40 W. Go mul ka, l'rzemówienie na I Kongresie SD w Warszawie 13 łipcrt

1946 r. (Aip, t. II, s. 178); te n że. Przemówienie w Wałbrz11ch1l :: okazji Tygodnic1 
Ziem Odzyskanych 11 kwietnia 1948 r. (Aip, t. IL s. 539-540).

so Gomułka, Sprau:o::clanie polityczne ... , s. 482.
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PPR " 1
. Ukazanie prozachodniej orientacji PSL w polityce zagranicznej 

jako faktycznego sprzymierzenia się z silami kwestionuj,1cymi polską 
granicę zachodnią miało zdyskredytować tę partię w oczach społeczeń
stwa polskiego. Równocześnie zaś implikowało to tezę, iż tylko Polska 
demokratyczna (w sensie demokracji ludowej), kierowana przez PPR 
i złączona sojuszem z ZSRR jest w stanie utrzymać granicę na Odrze 
i Nysie, zabezpieczyć jej trwałość. 

Okres do 1948 r. stanowił pewną zamkniętą całość w procesie kształ
towania się myśli politycznej Gomułki, w tym również tego jej frag
mentu, który można nazv,ać „myślą zachodnią". Ten zespół poglądów 
wiązał się nie tylko z wizją ustrojową i terytorialną Polski, ale również 
z koncepcją miejsca Polski w Europie i ze stosunkiem do problemu nie
mieckiego. W tym okresie ukształtował się pewien zrąb tych poglądów, 
który później - w drugim okresie publicznej aktywności Gomułki -
decydował o konkretnej treści jego koncepcji politycznych, mimo dość 
zasadniczej zmiany warunków \Vewnętrznych i zewnr,trznych. 

WESTGEDANKE VON WŁADYSŁAW GOMUŁKA (1943-1948) 

Die den .,Westgedanken" von Władysław Gomułka bildt•ndcn ldecn waren .nit 

dcn Konzeptionen einer grundsatzlichen Umstellung der polnischcn Aussenpolitik 

n.:rlmnden (in der ein BUncltds mit des Sowjetunio11 Vorrang erhalten hat) sowie 

ciues sozial-okonombchcn Umbaus, in der die wesllichcn Gcbicte eine becleutendc 

Holle spielcn solltcn. Noch vor der Potsdamer Konferenz aussertc sich Gomułka 

fiir die ,.Politik der vollstreckten Tatsachen" (polnischc Besiedlun.�. EinfUhrnng 

der polnischen Vcrwaltung. ln-Betricb-Setzen der polnischcn Wirtsc.:haft). die Polen 
,•ine Zubilligung der Gcl)h•ll' l);s zur Ocler und Lausitwr Neis�e sichern ,;o::lfi. 

Xachdem Pobdamcr BL·schhi:;,c gefast \\·ord en \\·aren, h !cit er die Be,;iedlung und 
Bc'.,·ii·tschaflung Je:· Wcstgebic:tc f(i,· einc Grundsacla.• for die Fe,tigung i:c·ucr 
Grenzen und Stabili,ierung der Situ:1tion im Lancie. 

In der Erlangunr;· de1· vVestgebiete sah er eine Clnrncc for Polcn C'in okonom:,ch 

starkes Lanc! vom industriell-la.ndwirstscbaftlichcn Charakter „u we1·clen. eme 
Pramisse des volks-demokratischen Umbaus der sozialcn und okonomiscbcn Struktur 

und gleichzeitig cinen Trumpf ck•r neuen Macht in Gcwinnung ckr Unter�ti.itzung 
der Gesellsehaft. Gleiehzeitig zeigtc er Realismus und Pragmatismus in der For

mulierung der Konzeplioncn der konkreten Losungen. z.B. der Grosse der L,!nd
wirt,-chaften, des Bereichs des Privateigentums u.s. w. 

51 G om u ! ka, Pr:cemówicnie nn manifestacji pżerwszomajou;cj ll' I(utou; ic(l ci! ... ,

s. 106-107. Zob. te n ż c, Przemóu:ienie na v:iecu w Warsza1rie S września 1946 r., 
s. 215. ,,Chodzi o to. że polityka kierownichva PSL. polityka zmierzająca do obale

nia \vładzy demokratycznej w Polsce i ujęcia steru r;:,idów w swoje ręce przy
pomocy tych kół reakcji rniędzynaroclowcj, które sprzeciwiają się ustaleniu grnnic

Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej. musiałaby - w razie jej Z\Vycięstv,;a - dopro
wadzić konsekwentnie i nieubłaganie do zepchnięcia Polski z jej obecnych granic
%.achodnich. Zrozumiał to naród polski, a zwłaszcza gle;boko wryła sie; ta prawda

w świadomość ludnośc.:i polskiej na Ziemiach Odzyskanych'' (W. Gomułka,

l'rzemówienie ,na wicc11 komitetów obywatelskich w War.�zawżc 25 stycznia 194� r., 

Aip, t. II, s. 375). 
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Gomułka iiusserte sich rnr den Bau Polens als einen national einheitlichen 
Staats, was seine Stellung in der Frage einer rucksichtslosen Aussiedlung aller 
Deutschen implizierte und strebte gleichzeitig nach Erhalten innerhalb der polni
schen Gesellschaft aller Personen, die einc Verbundenheit mit Polentum aufwiesen. 

Die Problematik der wcstlichen Gebietc und der Westgrenze spielte auch einc 
wesentliche Rolle im damals in Polen gcfuhrten politischen Kampf. Gomułka stellte 
die Polnische Arbeiterpartei (PPR) ais Urheber der Rtickkehr Polens an die Oder 
und Lausitzcr Neisse und Burgen der Dauerhaftigkeit der neuen Grenze vor und 
idcntifiziertc Untcrstiitzung dieser Grenzc mit Unterstutzung der Volksmacht, und 
den Kampf mit dieser Macht sah er ais cine Abschwachung der Position Polens 
innerhalb neuer Grcnzen, also eine objcktiv dem polnischen Nationalinteressc 
widrige Aktivitat an. 




