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LUDNOŚĆ GRECKO-MACEDOŃSKA NA DOLNYM ŚLĄSKU 

W dotychczasowych opracowaniach poświęconych problemowi lud
ności grecko-macedońskiej na Dolnym Śląsku bra'k rysu historycznego 
kształtowania się mniejszości grecko-macedońskiej, jej liczebności i sy
tuacji społeczno-zawodowej. Niniejsza praca ukazuje nieznane fragmenty 
z dziejów osadnictwa greckiego na Dolnym Śląsku. W zasadniczej mierze 
oparta jest na źródłach nie publikowanych. Obejmują one materiały 
i sprawozdania urzędów spraw wewnętrznych z terenu woj. wrocław
skiego, którym podlegają sprawy greckie, Ministerstwa Oświaty, Depar
tamentu Szkolnictwa Specjalnego i Opieki nad Dzieckiem (akcja „g" -
grecka), Zarządu Głównego ZUP z Grecji w Polsce, Departamentu Spo
łeczno-Administracyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (teczki 
z lat 1957-1960), akta Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej (teczki 
Biura Akcji Specjalnej w Zgorzelcu z lat 1954-1958), �ane liczbowe 
udostępnione przez KC PZPR - Wydział Administracyjny oraz kroniki 
zes,połów wychowawczych prowadzone podczas pobytu dzieci greckich 
i macedońskich w Lądku Zdroju. Bibliografia prac dotycząca interesu
jącej nas ludności zawiera niewiele pozycji. Artykuły publicystyczne, 
prasowe (polskie i greckie, np. w „Dimokratisie") poruszają tylko v-.ry
rywkowo niektóre aspekty życia tej ludności. 

Ludność grecka i macedońska przybyła do Polski z tego samego pań
stwa (Grecji) oraz ,w tym samym okresie. Można ją więc traktować jako 
jedną grupę narodowościową grecko-macedońską. Na emigrację do kra
jów socjalistycznych (w tym też do Pols'ki) udała się ona po zakończeniu 
wojny domowej w Grecji w latach 1946-1949. Do Polski najwięcej 
emigrantów przy.było drogą morską (ok. 76,60/o ogółu emigrantów grec
kich). 

Podczas wojny domowej w Grecji w 1947 r. kierownictwo sił demo
kratycznych (KPG) podjęło myśl wywiezienia w bezpieczne miejsce 
dzieci i ludności dorosłej z rejonów przygranicznych, g.dzie przebiegała 
główna linia frontu. Utworzyło ono specjalny Komitet z siedzibą w Bu
dapeszcie, który w porozumieniu z rządami krajów socjalistycznych przy
dzielał odpowiednią liczbę dzieci każdemu z nich. W ten sposób w lecie 
1948 r. różnymi drogami przybyły do Polski oraz do innych krajów 
socjalistycznych grupy dzieci (najpier,w macedońskich, a później grec-
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kich), a w latach 1949 i 1950 uczestnicy wojny (żołnierze Armii Demo
kratycznej) oraz grecka ludność cywilna. Grupy te umieszczono tymcza
sowo w różnych miejscowościach Dolnego Śląska (w Lądku Zdroju, 
Solicach Zdroju 1, Międzygórzu, Płakowicach, Bardzie Śląskim), w któ
rych utworzono specjalne ośrodki wychowawczo-szkoleniowe, przemie
nione na państwowe ośrodki wychowawcze (POW, por. tab.). Organi
zacja ośrodków otoczona była ścisłą tajemnicą służbową. Pracownicy ich 
musieli podpisać zobowiązanie o zachowaniu w tajemnicy narodowości 
oraz lic2:1by wychowanków. 

Rozmieszczenie dzieci w.eckich i macedońskich w ośrodkach wychowawczych na Dolnym Śląsku 
(wg danych z 30 VIII 1949 r.) 

Lp. Miejscowość Liczba dzieci Uwagi 

J / Lądek Zdrój2 1100 przybyły z Albanii i Jugosławii w I transporcie 
2 Solice Zdrój 800 przybyły z Bułgarii, Rumunii i bezpośrednio 
3 Międzygórze ok. 300 z Grecji w II transporcie zagranicznym 
4 j Plakowice3 k. Lwówka ok. 500

5 Bardo Śląskie ok. 500

I Razem 3200 

Źródło: Dane Departamentu Szkolnictwa Specjalnego i Opieki nad Dzieckiem Minister· 
stwa Oświaty (akcja „g" - grecka), Warszawa 1971, nie publikowane. 

Z ramienia Rządu i PZPR oficjalnymi pr21edstawicielami, którzy oso
biście nadzorowali akcję przyjmowania dzieci grecko-macedońskch i ich 
rozmieszczenia, byli: Ostap Dłuski, członek KC PZPR, Teodora Feder -
zastępca kierownika tegoż Wydziału, Danuta Ptaszewska i Barbara 
Beatus - ówczesne instruktorki tegoż działu. 

Napływ uchodźców greckich na Dolny Śląsk w latach 1948-1950 
przedsta•wiał się następująco: w r. 1948 (2 transporty) przybyło 3200 
dzieci, w 1949 r. (3 transporty z Albanii) - 5602 osoby (uczestnicy woj
ny) i w 1950 r. (1 transport z Albanii i 2 z Bułgarii) - 3680 osób. 
W 1950 r.pod ,opieką państwa przebywało ok. 12,5 tys. osób narodowości 
greclko-macedońskiej, w tym 9282 dorosłych oraz 3200 dzieci od 3 do 
18 lat (53, 1 O/o macedońskich i 46,90/o greckich). 

1 Obecna nazwa Szczawno Zdrój. 
2 Pierwszy transport dzieci greckich (500) przybył 27 X 1948 r. Wraz z nmu 

w latach 1948-1949 mieszkała ludność grecka (dorośli). Dalszy jej napływ spowo
dował, że z braku pomieszczeń w POW Lądek Zdrój zgrupowano ją wokół istnie
jących pozostałych czterech Ośrodków Wychowawczych. Kronika zespołu wycho
wawczego Romualda Heilmana (Poznań), Lądek Zdrój 1948-1950, s. 1 (w posiada
niu autora). 

s Początkowo istniała koncepcja umieszczenia w tutejszym Państwowym Ośrod
ku Szkolenia Zawodowego około 1000 wychowanków greckich od 14 do 18 lat oraz 
350 pracowników. Informacja Wacława Kopczyńskiego, naczelnika Departamentu 
Szkolnictwa Specjalnego i Opieki nad Dzieckiem w Ministerstwie Oświaty, Warsza
wa 1971 r. 



Ludność grecko-macedońska na Dolnym Śląsku 85 

W latach 1950-1954 przybyło jeszcze do Polski 525 dzieci greckich, 

w tym 452 z Czechosłowacji i Węgier, a po r. 1954 (w ramach łączenia 

rodzin) 200 z Czechosłowacji. Łącznie w latach 1948-1955 przyjechało 
do Polski ok. 3925 dzieci. Większość z nich (58, 70/o) miała w Polsce ro
dziców (ojca lub matkę bądź oboje). 620 dzieci było półsierotami, 113 sie
rotami. 

Dzieci emigrantów greckich pochodziły przewazme z górzystych re
gionów Grecji północnej (Epiru, Macedonii Egejskiej oraz Tracji Egej
skiej). Należały one do najbardziej zacofanych w Grecji, szkoły i nauczy
cieli można tam było policzyć na palcach. Dzieci greckie i macedońskie 
bylły przeważnie niepiśmienne. Nawet te, które ukończyły kilka klas 
6-letniej szkoły ludowej, nie ibyły w stanie kontynuować nauki w na
stępnych klasach w Polsce. W okresie bratobójczej wojny w Grecji
dzieci pozapominały na•wet tych ograniczonych wiadomości, które zdo
były w przeszłości. Pierwszą troską rządu polskiego i PZPR była spra
wa zorganizowania dla nich nauki szkolnej. Wiosną 1949 r. przywieziono
z Pragi pierwsze elementarze greckie oraz inne książki. W tym samym
czasie z inicjatywy W. Kopczyńskiego z Ministerstwa Oświaty zorga

nizowano pierwszy kurs kształcenia nauczycieli greckich i macedońskich
(ok. 50 osób), którzy po jego ukończeniu zostali wysłani do szkół greckich
w Polsce. Tym sposobem w każdym miejscu, w którym mieszkały dzieci
greckie i macedońskie, był nauczyciel. Dzieci zaczęły się uczyć języka
ojczystego, historii, geografii i folkloru Grecji.

Przebywające w ośrodkach wychowawczych dzieci były zaniedbane, 
niedożywione oraz nieodpowiednio do klimatu ubrane, w znacznej części 
chore na płuca i gruźlicę 4. Dzieci te trzeba było doprowadzić do na
leżytego stanu zdrowotnego i higienicznego. Ważną rolę w tym do speł
nienia mieli wychowawcy i lekarze. Dzieci musiały przejść 5-dniową 
kwarantannę przeciwświerzbową. Po jej skończ·eniu następowała kąpiel 

·oczyszczająca i przydział ciepłych piżamek. 250/o z nich wykazywało

objawy niedożywienia i wady kręgosłupa. Oprócz tego ich system ner
wowy był poważnie nadwerężony na skutek trudnych warunków i prze
żyć wojennych. Wychowawcy zwracali uwagę na nieufność, bojaźń
i podejrzliwość dzieci, co uwidaczniało się w ich reakcjach na huk trak
torów, samochodów lub samolotów. Reakcje te były bardzo stereotypowe,
np. zabieranie tobołków i chowanie się z płaczem i krzykiem pod łóżka.
Typową cechą zachowania tych dzieci było mechaniczne zdyscyplinowa-

4 By polepszyć ich stan zdrowotny, zorganizowano dla 2000 dzieci kolonie let

nie w Dziwnowie, powiat Kamień Pomorski, w Niechorzu, śliwnie, powiat Gryfice. 
Okolice te obfitowały w składniki odżywcze takie jak: jod, wapń itp. Kolonie letnie 

w Dziwnowie - Specjalna Akcja wczasów letnich nad morzem, Ministerstwo 
Oświaty, w posiadaniu W. Kopczyńskiego. 
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nie oparte na wzorach wojskowych, np. reakcje na gwizdki i komendy, 
wspólne śpiewanie pieśni żołnierskich ze stałym refrenem opiewającym 
bohaterstwo gen. Markosa s. Praca wychowawcza z tymi dziećmi była 
trudna i bardzo niewdzięczna. Nieufność dzieci, szczególnie starszych 
wychowanków, którzy oczekiwali na powrót do walczącej Grecji, para
liżowała zabiegi wychowawcze. Pod wpływem świadomie organizowa
nego oddziaływania wychowawczego nieufność zaczęła przekształcać się 
w zaufanie. Ciepła odzież, wysokokaloryczne i urozmaicone wyżywienie 
w 'kulturalnych warunkach, troskliwa opieka lekarska, atrakcyjne formy 
gier i zabaw zbliżały dzieci greckie i macedońskie do polskich opiekunów 
i wychowa wców. 

Ponieważ dzieci i młodzież oraz dorośli znajdowali się w kilku m1eJ
scowościach Dolnego Śląska, a praca nad ich przystosowaniem do no
wych warunków życia była utrudniona, postanowiono w !końcu 1949 r. 
skoncentrować 6 wszystkich uchodźców w Zgorzelcu 7• W latach 1949-
1950 posiadał on dobre warunki mieszkaniowe, gdyż wyjechała stąd 
ludność niemiecka. Szereg budynków było wolnych i po remoncie można 
było w nich zamieszkać. Równocześnie z remontem ,budynków mieszkal
nych utworzono 1 IX 1949 r. w Zgorzelcu w budynkach koszarowych 
(tzw. Białe i Czerwone Koszary) Państwowy Ośrodek Wychowawczy 8 

(POW), do l{tórego przeniesiono dzieci z 5 istniejących dotychczas ośrod
ków •wychowawczych. Wokół POW utworzonego w Zgorzelcu w wyre
montowanych budynkach zgrupowano dorosłą ludność grecką. Jej pierw
sza grupa przybyła 16 XII 1949 r., dzieci zaś z Lądka Zdroju (do POW) 
w styczniu 1950 r. Pozostała część dzieci przyjechała tu w następnych 
miesiącach 1950 r. Według danych z 30 III 1950 r. POW w Zgorzelcu 

5 General Markos urodził się w 1906 r. w Teodozji, w kolonii greckiej w Turcji.

Nazwisko jego brzmi Vafiades. ,,Markos" to jego popularne imię. Był współzało

życielem EAM w 1941 r., jednym z twórców w 1946 r. i naczelnym wodzem Armii 

Demokratycznej w latach 1946-1949. Obecnie mieszka w Penzie (ZSRR); J. B r o ń
c z y k, Grecja walczy 1944-1948 (w świetle dokumentów), Warszawa 1948, s. 92; 

D. G u s  i d i s, Opu zis wen patrizis [Nie jest ojczyzną miejsce, gdzie żyjesz], Ateny

Saloniki 1975, s. 71.
e W związku ze zwiększającą się liczbą uchodźców. W grudniu 1949 r. przybyło 

2750 osób, a w styczniu 1950 r. 1500 osób. Sprawozdanie końcowe z działalności POW 

w Zgorzelcu, Ministerstwo Oświaty 1952, w posiadaniu W. Kopczyńskiego. 

1 Ludność grecka (dorośli), przed osiedleniem jej w Zgorzelcu, podobnie jak 

dzieci musiała przejść kwarantannę. Rannych leczono w szpitalu „nr 250" w wo

jewództwie szczecińskim oraz w innych szpitalach w kraju. W sumie przez szpitale 
te „przeszło" około 15(1.() emigrantów greckich. Informacja Zarządu Głównego Związku 
Uchodźców Politycznych z Grecji im. Nikosa Belojanisa w Polsce, Wrocław 16 IX 

1977 r. (dalej skrót: ZG ZUP z Grecji). 
s Państwowy Ośrodek Wychowawczy w Zgorzelcu Grecy nazywali miastem mło

dzieży, tzw. Pedopoli. 
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liczył 2675 dzieci (1416 chłopców i 1259 dziewcząt) oraz 910 osób perso
nelu. Powyższym wykazem nie objęto 350 dzieci 9, 'które znajdowały się 
poza terenem ośrodka (przy rodzicach). W ten sposób w 1950 r. Zgorzelec 
stał się centralnym ośrodkiem dla emigrantów greckich. W sumie stano
wił on dość duże (ok. 7 tys.) skupisko ludności grecko-macedońskiej. 

Zgorzelec jako miasto nadgraniczne okazał się nie najlepszym miej
scem na lokalizację centralnego ośrodka uchodźców greckich. Zajęcie 
koszar oraz pewnej liczby budynków na potrzeby wojska spowodowało 
zlikwidowanie POW w Zgorzelcu dnia 31 III 1951 r. i przeniesienie dzieci 
w inne miejsce. Latem 1951 r. wszystkie dzieci ze Zgorzelca wysłano na 
kolonie letnie, a po ich odbyciu •większą część umieszczono w powołanym 
do życia Państwowym Ośrodku Wychowawczym w Policach 10, resztę 
w ośrodkach i domach dziecka znajdujących się: w Pła'kowicach (330 
dzieci), Szklarskiej Porębie (220), Obornikach Śląskich (205), Bardzie 
(266), Dusznikach Zdroju (240), Wojanowie k. Jeleniej Góry (204), Leg
nicy (202), Praczach Odrzańskich (200), Wrocławiu (13) i Zgorzelcu (48) u. 

Myślą .przewodnią budowy Ośrodka POW w Policach było stworzenie 
takich warunków, aby dzieci i młodzież z personelem mogły tam miesz
kać (domy dziecka i młodzieży oraz mieszkania pracownicze), odżywiać 
się i ubierać (urządzenia gospodarczo-administracyjne), zachować i po
prawiać zdrowie (instytucje służby zdrowia), kształtować charaktery, 
uczyć się i zdobywać zawód (i'nstytucje socjalne, przedszkola, szkoły, 
warsztaty). Pierwsze dzieci ze Zgorzelca przyjechały do Polic we wrześ
niu 1951 r. w 1ic2Jbie 976 pod opieką 74 wychowawców. W 1952 r., 
z chwilą przejęcia przez POW Police Osiedla 5, przybywały dalsze partie 
dzieci z 23 ośrodków kolonijnych, w których pozostawały do czasu od
dania do użytku remontowanych budynków w Policach. Umieszczanie 
dzieci w ośrodkach wychowawczych (Zgorzelec, Police) było z jednej 
strony słuszne i konieczne, z drugiej zaś strony praktyka pedagogiczna 
wykazywała, że przebywanie ich w dużych, odizolowanych ośrodkach 
nie przynosi pożądanych rezultatów, gdyż przede wszystkim utrudnia 
dzieciom i młodzieży opanowanie języka polskiego, bez którego trudno 
mówić o zdobyciu wiedzy i zawodu w Polsce. Dlatego w 1952 r. w Mi
nisterstwie Oświaty powstała komórka AS (Akcja Specjalna) 12 do ko-

9 Pismo nr dz. 1464/50 dyrektora POW w Zgorzelcu, Henryka Orszta, do Mi

nisterstwa Oświaty (w posiadaniu W. Kopczyńskiego). 
10 Oprócz Polic do roli POW kandydowało 13 miejscowości. z terenu Dolnego 

Sląska były nimi: Bolesławiec, Henryków, Laskowice kolo OlaWY, Lubiąż powiat 

wołowski oraz Swiebodzice. Informacja W. Kopczyńskiego. 
11 W inych częściach kraju (woj. rzeszowskie, krakowskie) umieszczono 192 dzieci. 

Rozmieszczenie dzieci greckich na dzień 15 XI 1951 r. - w posiadaniu W. Kopczyń

skiego. 
12 Ogólne kierownictwo Akcji Specjalnej powierzono W. Kopczyńskiemu. Pismo 

Ministra Oświaty Nr Op 925/52 r. - w posiadaniu W. Kopczyńskiego. 
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ordynacji pracy opiekuńczej nad dziećmi zagranicznymi 1a. Po powstaniu 
AS rozpoczął się proces stopniowej normalizacji procesu opiekuńczo
-wychowawczego. Zaczęto włączać dzieci grec'kie i macedońskie do sy
stemu opiekuńczo-wychowawczego Polski Ludowej. 

W latach 1948-1951 dzieci greckie i macedońskie przebywały w pla
cówkach zamkniętych, tj. ośrodkach wychowawczych. Od r. 1952 były 
stopniowo kierowane, ,po ukończeniu szkoły podstawowej, do polskich 
szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych, przede wszyst'kim do 
tych województw, gdzie znajdowały się większe skupiska ludności grec
kiej i macedońskiej. 

Po ukończeniu szkół podstawowych i opanowaniu w nich dobrze ję
zyka polskiego dzieci grecko-macedońskie 'kierowane były do dalszych 
szkół celem uzupełnienia swojej wiedzy. Według stanu z 1 XII 1952 r. 
do szkół średnich w Polsce '(technikum, LO, szkół zawodowych) uczęsz
czało 307 dzieci greckich, w tym 149 było w szk;ołach średnich Dolnego 
Sląska 14. 382 osoby zatrudniano w fabrykach i zakładach (210 na terenie 
Dolnego Sląska 15). Wiele dzieci macedońskich w latach 1949-1951 prze
szło przez ,przygotowawcze Centrum Zawodowe im. Terpowskiego 
w Zgorzelcu 16. W latach 1950-1955 dzieci te oraz dzieci greckie uczyły 
się języka ojczystego z podręczników wydawanych w Bukareszcie, które 
nie ·były dostosowane do możliwości umysłowych dzieci. Na zlecenie 

13 W tym okresie Ministerstwo Oświaty (oprócz dzieci greckich i macedońskich) 
miało pod swoją opieką 1400 dzieci koreańskich, m. in. w latach 1954/55 w POW 
w Plakowicach przebywało 378 dzieci koreańskich, a w POW Szklarskiej Porębie -
150. Informacja W. Kopczyńskiego, Warszawa 1971 r.

14 Liczbę uczniów w latach 1953-1961 obrazuje poniższe zestawienie: w 1953 r.
do szkól średnich na Dolnym śląsku uczęszczało 257 osób młodzieży greckiej i ma
cedońskiej, w r. 1955 - 184 osoby, w latach 1959/60 - 110 i w 1960 r. - 114 osób. 
Informacja Kuratorium Okręgu Szkolnego we Wrocławiu. Do Technikum Radio
technicznego w Dzierżoniowie chodziło 32 dzieci, do Technikum Energetycznego 
we Wrocławiu - 22, do Państwowego Gimnazjum Mechanicznego w Pra
czach Odrzańskich kolo Wrocławia - 95 dzieci. Z dniem 1 I 1953 I'. szkoły 
te oraz inne znajdujące się w innych częściach Polski podporządkowano Dyrekcji 
POW w Szczecinie (pod względem budżetowym) i z dniem 1 IX 1952 r. odpowiednim 
resortom (pod względem pedagogicznym i dydaktycznym). Wykaz średnich szkól za
wodowych, do których uczęszczają wychowankowie akcji greckiej - w posiadaniu 
W. Kopczyńskiego.

15 Były,ch wychowanków akcji greckiej zatrudniały następujące zakłady pracy
Dolnego śląska: Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego w Legnicy - 66 osób, Zakłady 

. Energetyczne Okręgu Dolnośląskiego, Zakład Remonto� we Wrocławiu - 15 osób, 
M-5 w Świdnicy - 45 osób, Warsztaty Szkolne Państwowego Gimnazjum Mecha
nicznego w Praczach Odrzańskich - 6 osób. W szpitalach (po ukończonym kursie
młodych pielęgniarek) pracowało 28 osób, do pracy w komitecie KPG we Wrocławiu
(bez zawodu) skierowano 32 osoby. Wykaz zakładów pracy zatrudniających byłych
wychowanków akcji greckiej - w posiadaniu W. Kopczyńskiego.

1e Macedoński bohater narodowy. 
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Ministerstwa Oświaty Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych wy
dały więc w latach 1956-1959 elementarze oraz czytanki w językach 
greckim i macedońskim dla kl. II-VII, gramatykę oraz wypisy do szkół 
średnich w języku greckim. 

Z liczby 3200 dzieci, które do 1951 r. przebywały w POW w Zgorzel
cu, część wyjechała z Polski do 1957 r. za granicę, 222 przeszło pod 
opiekę rodziców, a 875 ukończyło szkoły zawodowe i usamodzielniło się. 
Szkoły średnie lub zasadnicze zawodowe ukończyło ok. 1500, przy czym 
ok. 900 pracowało w swoim zawodzie wyuczonym, a 150 w innych za
wodach. Około 20 osób ukończyło studia, reszta ok. 2000 przerwała 
naukę w szkołach zawodowych, technikach i rozpoczęła pracę w róż
nych zawodach jako wykwalifikowani lub niewykwalifikowani robot
nicy, przy czym dziewczęta po zamążpójściu przeważnie przerywały 
pracę zajmując się domem. 

W pierwszym okresie pobytu dzieci greckich w POW stosowano wyż
sze stawki wyżywieniowe itp., a od r. 1956 takie same normy jak w Pań
stwowych Domach Dziecka. Jedynym wyjątkiem pozostawało, wynika
jące z zasady azylu, prawo do korzystania z opieki państwowej przez 
wszystkie dzieci greckie i macedońskie. Osiągały one dobre wyniki na
uczania. Wypada podkreślić, że na Dolnym Sląsku (oraz w innych czę
ściach Polski) miały one lepsze warunki do uczenia się języka ojczys
tego niż w innych krajach. Przedstawiciel Komitetu Rodzicielskiego jed
nej ze szkół wrocławskich stwierdził (czerwiec 1959 r.): ,,Jak skończył 
I klasę w Grecji, nie umiał czytać. Mój syn kończy w Polsce I klasę 
i umie już czytać, tzn. że w Polsce nauczyciele greccy lepiej uczą, niż 
uczyli w Grecji (sic!)". 

Zupełnie odmienny charakter miała akcja osiedlenia ludności dorosłej 
na Dolnym Sląsku. Problem osiedlenia wyłonił się wraz ze zwiększającą 
się jej liczbą. Pod koniec 1949 r. zapadła decyzja utworzenia w Zgorzelcu 
centralnego ośrodka dla uchodźców z Grecji pod nazwą Ośr,odek Fun
duszu Wczasów Pracowniczych '(FWP) - Akcja Specjalna 11. Zasięgiem 
swym obejmował on kilka sąsiadujących ze sobą ulic, m. in. Warszaw
ską, Dzierżyńskiego i Langiewicza. Grecy zamieszkiwali tam zbiorowo, 
koczując wprost na walizkach. Pierwszym dyrektorem Ośrodka FWP -
AS był (?) Mikulski (do września 1950), po nim funkcję tę pełnił do 
1953 r. Jan Dubiski (Dibua), a w latach 1953-1958 Władysław Horiań
ski (nazwany przez Greków Koreańskim). Do kierownictwa AS należały 
wszelkie sprawy związane z życiem uchodźców (mieszkania, praca, wy
żywienie, pomoc lekarska itd.). W 1954 r. opiekę nad ludnością grecko-

17 Biuro Akcji Specjalnej (BAS) mieściło się w Zgorzelcu, pl. Wolności 7. Zostało 
zlikwidowane 31 XII 1957 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Departament Spo
łeczno-Administracyjny, D. II-5a-4-57, s. 1 (dalej skrót: MSW, Dep. SA). 
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-macedońską ,od FWP przejęło Ministerstwo Pracy i Opieki Społecz

nej 1s.

Od 1952 r. kierownictwo AS zaczęło prowadzić ,pracę nad usamodziel

nieniem ludności grecko-macedońskiej, która miała prowadzić gospodar

stwo domowe na własny rachunek (z żywienia zbiorowego korzystać 

mogli tylko niezdolni do pracy). Pomoc materialną, jak odzież, obuwie, 

skarpetki, koce, prześcieradła itp., otrzymywała nadal. Dalszym etapem 

usamodzielniania tej ludności było przekazanie pod Zarząd A<lministracji 

Miejskiej zamieszkałych przez nią budynków. Decyzja ta pociągnęła 

przejęcie przez nią obowiązków lokatorskich ogólnie obowiązujących 

w Polsce. 

Do pewneg.o czasu Grecy w Zgorzelcu zachowywali odrębność w ubio

rze 19, którym wyraźnie odznaczali się od reszty mieszkańców miasta. 

Dużo bielizny w odcieniach ciemnych wieszali na balkonach i oknach, co 

nadawało miastu egzotyczny ton i koloryt. Oto obraz Zgorzelca w pierw

szej połowie lat pięćdziesiątych w relacji młodego prawnika 20. ,,Z na

kazem pracy wyjechałem do Zgorzelca ... W letni dzień szedłem środkiem 

jezdni, chodniki oblepione były siedzącymi ludźmi. Byli czarni i na czar

no ubrani. Pierwszy napotkany przechodzeń . .. wyjaśnił mi: nic się nie 

stało, to Grecy-mieszkańcy Zgorzelca". 

Panował wśród nich nastrój żałoby, rozczarowania, rezygnacji. Ogól
nie zadawano sobie pytania, jak mogło dojść do klęski sił patriotycznych 
w Grecji. Cechował ich głęboki izolacjonizm i depresja oraz nadzieja na 

szybki powrót. Z tego względu długo nie zdejmowali wytartych mun

durów w obawie, że cywilne ubrania oznaczać mogą demobilizację. 

Problemem stałego ich zatrudnienia zajęto się w Zgorzelcu dopiero 

w 1950 r. Specjalnie utworzona w tym celu sekcja zatrudnienia (sztab) 

18 W 1958 r. swoje dotychczasowe kompetencje Ministerstwo Pracy i Opieki 
Społecznej (MPiOS) przekazało właściwym prezydiom rad narodowych (wydziałom): 
zatrudnienia, rent, pomocy społecznej itd. Sobie zatrzymało tylko sprawy dotacji 
Związku, nadzór nad jego działalnością statutową oraz udzielanie pomocy finanso
wej rodzinom greckim wyjeżdżającym z Polski do KDL w ramach akcji łączenia 
rodzin. Nadzór nad działalnością statutową ZUP z Grecji przejęło MSW zgodnie 
z uchwalą Sekretariatu KC PZPR z dnia 18 VI 1957 r. MSW, Dep. SA, D. II-5a-4-57, 
s. 1, Zarządzenie nr 10 MPiOS z dnia 19 II 1954 r., tamże, D. II-5b-9-58, s. 5, 
zarządzenie nr 43 MPiOS, §7 z dnia 4 XI 1957 r.

1v W chwili przybycia do Zgorzelca ludność grecko-macedońska posiadała tylko 
odzież, a niektórzy koce z owczej wełny. Ubiór składał się wówczas z sukiennej 
bluzki, spódnicy, kamizelki, spodni itp. Starą odzież, przeważnie zanieczyszczoną, 
palono. W zamian za nią otrzymywano czystą, po uprzedniej kąpieli w łaźni. Tym 
zabiegom niechętnie emigranci się poddawali. Jeżeli nowe ubranie było w kolorach 
jasnych, nie brano go (szczególnie starsi), motywując tę decyzję żałobą rodzinną. 
Informacja ZG ZUP z Grecji z dnia 20 XI 1977 r. 

20 Zob. M. Kr a s  i c k i, Przystanek na wyspie Kalipso (Polityka, nr 4, 1969, 

s. 8).
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porozumiewała się z kierownictwem poszczególnych zakładów pracy na 
terenie Zgorzelca, następnie powiatu oraz tam, gdzie był niedobór rąk do 
pracy. Około 3500 osób (tj. 380/o stanu uchodźców wieku produkcyjnego) 
skierowano w 1950 r. (na polecenie KPG) w grupach 200-300-osobo
wych do pracy w różnych PGR-ach na Dolnym Sląsku. 

W latach 1950-1951 na Dolnym Sląsku występowały jeszcze duże 
trudności ze skompletowaniem stałej załogi robotniczej i sezonowej na 
okres szczytowego zapotrzebowania robocizny. W takiej sytuacji zatrud
nienie w PGR-ach emigrantów greckich (z którymi początkowo nie wia
domo było co robić), będących z pochodzenia (w 800/o) chłopami paste
rzami, było władzom ,polskim na rękę, gdyż rozwiązywało problem pracy. 
Było to jednak stosunkowo kosztowne, ponieważ w grupie pracow
ników greckich znajdowali się ludzie różnych zawodów, o różnym prze
kroju społecznym, nie mających z rolnictwem nic wspólnego. 

Wśród emigrantów greckich znaczną grupę stanowiły osoby ze złym 
stanem zdrowia, podające się za inwalidów (w liczbie ok. 2800). Celem 
ustalenia faktycznego inwalidztwa komisje inwalidzkie przeprowadziły 
szereg badań. Kierownictwo AS zaś zajęło się stworzeniem warunków 
przystosowania inwalidów do pracy zawodowej. W tym celu w 1950 r. 
utworzono w Zgorzelcu Spółdzielnię Pracy 11Delta", w 'której ok. 300 in
walidów ,postanowiono uczyć zawodu w zakresie galanterii skórzanej. 
Dla tych, którzy nie mogli pracować (starzy inwalidzi), założono Dom 
Opieki przy ul. Kościuszki i Przechodniej 21. W 1954 r. znajdowało się 
w nim 349 podopiecznych, a w 1955 r. już 399 osób (193 kobiety i 206 
mężczyzn). Pozostałą część inwalidów (ok. 2100 osób) skierowano na kur
sy zawodowe, następnie rozmieszczono po różnych miastach woj. wro
cławskiego (Jelenia Góra, Legnica, Niemcza, Wałbrzych, Swidnica), 
w których stworzono dla nich spółdzielnie inwalidów: ,,Jutrzenka" 
w Ząbkowicach, .. Wspólny Wysiłek" w Legnicy itp. 

W okresie zimnej wojny postanowiono Greków zamieszkujących 
w koszarach (w czterech miejscach) przesiedlić do różnych miast Dol
nego Sląska (Bielawy, Dzierżoniowa, Jeleniej Góry, Lwówka SL, Swid
nicy, Wałbrzycha, Wrocławia) oraz do miast w innych częściach kraju 
(Bielska-Białej, Poznania, Warszawy - małą liczbę inteligencji greckiej, 
Gdyni i Szczecina - rodziny marynarzy). 

U emigrantów zatrudnionych w PGR-ach (około lat 1951-1952) 
obserwuje się chęć powrotu do miasta, do ukształtowanych już gdzie
niegdzie skupisk emigracyjnych, do „swojskiego" otoczenia, które stwa-

21 Nazwę tę potem zmieniono na Państwowy Dom dla Uchodźców z Grecji. 
Utrzymywany był przez Fundusz Wczasów Pracowniczych. Do 1962 r. przebywali 

w nim wyłącznie Grecy. W r. 1954 domy te przejęło pod swoją opiekę MPiOS. 

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 469, s. 8, · Sprawozdanie z działalności 

BAS w Zgorzelcu. 
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rzało namiastkę życia w rodzinnych stronach, ułatwiając przystosowanie 
do nowych warunków. Pragnąc zapomnieć o ciężkiej pracy na roli 
w Grecji, wyjeżdżali do miast, w których były miejsca pracy i warunki 
mieszkaniowe. Mimo że nie byli przygotowani zawodowo do pracy 
w prz,emyśle, podejmują ją w Państwowej Fabryce Wagonów we Wroc
ławiu, w Swidnicy, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Bielawie, w zakładach 
obuwniczych w Krapkowicach, w fabryce włókienniczej „Zakrze" w Ku
dowie Zdroju. Inna grupa osób, zatrudniona w PGR-ach, tęskniła za 
wsią grecką, w której mogłaby założyć własną spółdzielnię produkcyjną. 
Jej marzenie spełniono. W dzierżawę oddano emigrantom jedną z nie 
zamieszkałych wiosek u stóp Bieszczadów, w okolicy Ustrzyk Dolnych, 
na przejętym w 1951 r. od ZSRR - w drodze wymiany - obszarze. 
Jako ośrodek osadnictwa greckiego obrano wieś Krościenko 22

. W latach 
1952-1953 zasiedlono ją, jak również leżące w pobliżu wsie Moczary 
i Liskowate. Liczba osadników greckich w tych wsiach wyno
siła w 1952 r. ok. 2000 osób, a w 1953 r. sięgała 3000. 

W 1953 r. zakończył się proces osadnictwa greckiego na Dolnym Śląs
ku. W latach 1950-1953 zdołano porozmieszczać ludność grecko-mace
dońską w większych skupiskach (po wsiach i w miastach) od 100 osób do 
kilkuset. Proces osadniczy w tym okresie przebiegał w dwóch kierun
kach: początek tego procesu to okres skupiania się emigrantów i zamy
kania w obrębie własnej grupy, w jego fazie końcowej zaczyna domino
wać tendencja odśrodkowa - rozpraszania się, wybierania miejsca za
mieszkania w zależności od istniejących tam możliwości zatrudnienia. 

W latach 1950-1953 osiedlono na Dolnym Sląsku ok. 6,5-7 tys. 
Greków i Macedoczyków, co stanowiło ok. 670/o ogólnej liczby emigran
tów przebywających w Polsce. Po 1953 r. działalność osadnicza miała 
inny charakter. O tym, gdzie kto się osiedlił, decydowały nie nakazy, 
lecz względy osobiste. 

Najważniejszą sprawą po osiedleniu emigrantów greckich na Dol
nym Sląsku było stworzenie warunków szybkiego włączenia ich do nor
malnego życia poprzez zagwarantowanie pracy zgodnej z posiadanymi 
kwalifikacjami zawodowymi. Aby nie czuli się w Polsce obco, od pierw
szych dni otoczono ich wszechstronną opieką. Dano mieszkania, wyle
czono chorych i rannych, przywrócono inwalidom zdolność do ,pracy oraz 
zapewniono renty. Osobom w wieku pozaprodukcyjnym (starcy, emeryci) 

tt M. Bi e r  n ac k a, Wsie uchodźców greckich (Kształtowanie się nowej spo

łe czności wiejskiej w Bieszczadach, Wr ocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, 

s. 86); H. Ja d am, Pionierska społeczność w Bieszczadach, Rzeszów 1966, s. 57-58; 

s. Pa gacz e ws ki, Checy z Krościenka (Wie ś ci, nr 51, 1957); Z. ś 1 i w a, Grecy

w bieszczadzkiej dolinie (Zielony Sztandar, nr 102/103, 23 XII 1973).
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zapewniono dostatnie życie w Domach Opieki. Młodzieży umożliwiono 
naukę, otworzono drzwi szkół różnego typu 2s. 

Emigranci greccy, osiedleni na Dolnym Śląsku, zetknęli się z zupełnie 
odmiennymi warunkami społecznymi, cywilizacyjno-kulturalnymi 
(wyższy standard wyposażenia techniczneg,o), geograficzno-gospodar
czymi (przeważnie niziny). Nagła zmiana środowiska (z greckiego na pol
skie) spowodowała przewrót w ich procesie myślowym. Swego pobytu 
w Polsce nie traktowali serio, lecz jako okres przejściowy. Podjęte funk
cje, urządzenie się itp. uważali za tymczasowe i prowizoryczne. KPG 
starała się utrzymać w ich rozczarowanych sercach ducha bojowości 
i wiarę w rychły ·powrót do ojczyzny, który miał nastąpić lad.a dzień. 
Oc·zekiwane chwile jednak nie nadeszły. Czas uodpornił i r·ozwiał na
dzieje. Emigracja narzucała powoli swoje odrębne prawa. Rewolucyjny 
romantyzm ustąpił miejsca praktycznemu myśleniu, trudnościom co
dzienności. Nowe środowisko domagało się akomodacji i podporządkowa
nia się miejscowym formom postępowania. 

Jak zachować odrębność, a zarazem nie wejść w kolizję z tutejszym 
prawem, obyczajami i zwyczajami? Oo się tam dzieje teraz na ,południu? 
Były to pytania, które zadawał sobie każdy z emigrantów greckich. 
W sytuacji, w jakiej się znaleźli, potrzebna była prasa w języku ojczys
tym. Względy internacjonalistyczne, wspólnota ideologiczna celów stały 
się podstawą do pojawienia się greckiego pisma emigracyjnego „Dimo
kratis" 24, które zaczęło wychodzić w Zgmz,eku. P,owstało ono z połącze
nia dwu pism, ,,Biuletynu Informacyjnego" (2-stronicowego) oraz „De
mokracji", wydawanej małą ,poligrafią dla osób przebywających w szpi
talach. Połączony personel redakcyjny liczył 20 osób. Pierwszy numer 
„Dimokratisa" (4-stronicowy) wyszedł 4 VI 1950 r. całkowicie w języku 
greckim. Ze względu na to, że wśród emigrantów był spory pr·ocent Ma
cedończyków (450/o w 1950 r.), wychodzące pismo miało być dwujęzyczne. 
Od 1951 r. obok 3 stron greckich jedna jest macedońska, a już w 1953 r. 
(nr 1031) wydawane są 2 strony greckie i 2 macedońskie. ,,Dimokratis" 

28 Grecy docenili rolę i znaczenie nauki. Ze stworzonych możliwości kształcenia 

się w pełni skorzystali. Osiągnęli pozycje znaczące zarówno na Dolnym Sląsku, jak 

i w skali całego kraju. Swiadczą o tym niektóre nazwiska: A. Ikonomu - redaktor 
techniczny Ossolineum we Wrocławiu, T. Kamburelis - współtwórca polskich kom

puterów, T. Kiriazopoulos - artysta plastyk, specjalizujący się w dziedzinie tzw. 

szkła artystycznego, K. Naskow - malarz, T. Notis - lekarz medycyny, specjalista 

z zakresu położnictwa i ginekologii, K. Simiczijew - pracownik naukowy Uni

wersytetu Wrocławskiego, zajmujący się badaniem związków literackich polsko
-południowosłowiańskich z uwzględnieniem twórczości ludowej, a także niedawno 

zmarły doc. dr N. Tawlas. 

24 Pierwszym redaktorem naczelnym pisma został Wasilis Zafirys. Po nim 

funkcję tę pełnili: Micios Andreadakis (od 1952 r.) i Parisis Angeli dis (od 1957 r.). 

Informacja redakcji „Dimokratis", Wrocław 4 III 1976 r. 
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do czerwca 1957 r. wychodził 6 razy tygodniowo w nakła<lzie 3500 
egzemplarzy dziennie. Obok roli informatora spełniał funkcję czynnika 
kształtującego postawę polityczną uchodźców, zapoznawał z problemami 
politycznymi, gospodarczymi, informował ,o życiu uchodźców w Polsce 
i w krajach demokracji ludowej. W Zgorzelcu wydawany był (do połowy 
1952 r.) jako organ tzw. Gminy Demokratycznych Uchodźców Politycz
nych z Grecji. Gmina ta była centralnym organem reprezentującym 
uchodźstwo i w warunkach polsikich zapewniała uchodźcom związek 
moralno-polityczny z krajem pochodzenia. Na czele Gminy stała Rada 
Gminna, składająca się z 25 osób. Wśród ukształtowanych skupisk lud
ności grecko-macedońs'kiej na Dolnym Sląsku Gmina Demokratycznych 
Uchodźców Politycznych z Grecji powołała nowe samorządy (komitety) 
będące jej agendami (oddziałami). W połowie 1952 r. Gmina przeniosła 
swoją siedzibę ze Zgorzelca do Wrocławia, co powoduje, że przenosi się 
tam również redakcja „Dimokratisa". 

Aby uczcić zamordowanego w Grecji (1950) Nikosa Belojanisa, redak
cja „Dimokratisa" ogłosiła współzawodnictwo o nadanie nowym samo
rządom jego imienia. Dzięki tej inicjatywie zawiązuje się w 1953 r. 
Związek Uchodźców Politycznych z Grecji w Polsce im. N. Bel'Ojanisa 
(ZUP) 2s oraz 40 jego oddziałów terenowych (z tego 30 na Dolnym Ślą
sku). Celem jego działalności jest utrzymanie jedności psychicznej i ide
ologiczno-organizacyjnej wśród emigrantów, utrzymywanie więzi ze spo
łecznym i kulturalnym życiem Grecji, wychowywanie uchodźców w du
chu internacjonalizmu, zachowywanie i kultywowanie języka ojczys
tego itd. 

W działalności Związ'ku obok pracy społeczno-kulturalnej wiele miej
sca zajmują zagadnienia bytowe, problem walki o amnestię i honorowy 
powrót do Grecji. Podstawą prawną ZUP z Grecji w Polsce jest statut 
zatwierdzony decyzją Prezydium Rady Narodowej m. Wrocławia z dnia 
16 I 1958 r. (Nr SA-1-11/4/58 r.). 

Z ,ogólnej liq1by 6958 (w 1958 r.) emigrantów greckich, mieszkają
cych na Dolnym Sląsku, 69,2

1
l/o było członkami Związku. Podstawowa 

działalność kulturalno-oświatowa Związku koncentrowała się w świetli
cach poszczególnych oddziałów terenowych 2s. 

25 Kolejnymi przewodniczącymi Zarządu Głównego ZUP z Grecji w Polsce byli: 
Kostas Kutmanis, Kicos Stefopoulos, Stelios Delindas, Micios Papajanis, Periklis 
Huliaras (od 1956 r.), Periklis Papadimitriu (od 1967 r.) i Dimas Ziotas (od 1971 r.). 
Informacja ZUP z Grecji w Polsce, Wrocław 14 I 1978 r. 

28 W latach 1950-1956 ruch kulturalny przedstawiał się następująco: zespoły 
teatralne istniały w Wałbrzychu i Zgorzelcu, zespól ludowy w Wałbrzychu, drużyna 
piłki nożnej we Wrocławiu i w Zgorzelcu, dwie drużyny siatkówki we Wrocławiu 
i jedna w Legnicy. MSW, Dep. SA, D. II-56-1-58, s. 32, Referat Przewodniczącego 
Prezydium ZG ZUP z Grecji w Polsce. 
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ZUP z Grecji w Polsce, z siedzibą we Wrocławiu, miał charakter nie 
tylko organizacji masowej, społeczno-kulturalnej, lecz i politycznej. Po
lityczny charakter emigrantów określała ich przynależność partyjna 
(podwójna) 21_ Z jednej strony byli (i są) członkami PZPR (wskaźnik 
upartyjnienia w 1958 r. wynosił ok. 190/o), a z drugiej strony nie zerwali 
z KPG działającą na emigracji. 

Według danych z 1975 r. na Dolnym Sląsku mieszkało ok. 4,6 tys. 
ludności grecko-macedońskiej, tj. o blisko 3 razy mniej (o 89°/o) niż 
w 1950 r. (12482 osoby) W latach 1948-1975 liczba ludności ulegała 
wahaniom. Po początkowym (lata 1948__.:_1950) gwałtownym wz·roście 
zaznacza się jej spadek aż do ch'wili obecnej wskutek wyjazdu dużej 
liczby emigrantów do innych krajów socjalistycznych 2s, do krajów Eu
ropy Zachodniej oraz na inne tereny. Silne dążenie do powrotu do 
Grecji spotęgowało się u Greków w 1954 r. (zapisało się na powrót ok. 
2400 osób). W ogólnej liczbie ludności Dolnego Sląska (1970) ludność 
grecko-macedońska stanowiła ok. 0,150/o, w grupie ludności niepolskiej 
(na Dolnym Śląsku) ok. 10,20/o. 

Rozmieszczenie jej n� Dolnym Śląsku w 1975 r. 'było nierównomier
ne (występowała w 14 .ówczesinych powiatach na 26 istniejących w woj. 
wrocławskim). Największa koncentracja istniała w 4 powiatach: Zgo
rzelec (30,20/o), Wrocław (27,40/o), Świdnica {8,20/o) i Dzierżoniów 
(8,10/o) 29. Poważne skupiska ludności gr,ecko-macedońskiej znajdowały 
się w miastach: Zgorzelcu, Wrocławiu, Świdni1cy i Wałbrzychu. O zna
cznym udziale tych skupisk w -0gólnej licz'b1e ludności świadczy fakt, 
że stanowiły ok. 45,5°/o ludności grecko-macedońskiej w Polsce. Na 
wsi mieszkało tylko ok. 2,40/o (ok. 800/o _ogółu emigrantów przybyłych 
,na Dolny Ś'ląsk mieszkało iw Grecji na wsi). Najwyższy udział ,procen
towy emigrantów greckich w ogólnej liczbie mies:z.kańców zaznaczał 

27 W pierwszych latach pobytu w Polsce należeli do KPG, a po jej rozwiązaniu

(1954) przeszli w szeregi PZPR. Informacja Wydziału Administracyjnego KC PZPR, 
Warszawa 15 IV 1976 r. 

28 Wśród nich prym wiodła ludność macedońska. W nowym miejscu osiedle

nia przez tubylczą ludność nazywana jest różnie: ,,Egejscy Polacy", ,,Egejczycy" 
albo „Egejska-Polsko-Macedończycy"; J. Łu k a s  z e  w i c z, Egejscy Polacy (Sło

wo Polskie, nr 300, 24-26 XII 1974). 
29 W pozostałych 10 powiatach (w stosunku do ogólnej liczby ludności grecko

-macedońskiej) stanowili w sumie 26,10/o: w powiecie Lubań 3,70/o, Lubin 0,30/o, 

Lwówek ŚL 0,30/o, Wałbrzych 7,20/o, Ząbkowice 0,50/o i Złotoryja 2,00/o. W woje

wództwie opolskim mieszkało 17 osób, w południowej części .woj. zielonogórskie

go - 8 osób. Obliczenia własne na podstawie danych Wydziałów Spraw Wewnętrz

nych: PPRN w Świdnicy, Wałbrzychu, Wrocławiu i Zgorzelcu. 
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się w Zgorzelcu (570/o) so, Bielawie, Chojnowie, Dzierżoniowie i Świd
nicy (6-100/o); w pozostałych 8 skupiskach miejskich wynosił 1-5°/o 31• 

Wśród ludności grecko-macedońskiej wyraźna jest supremacja męż
czyzn, na 100 kobiet przypadało 150 mężczyzn w 1950 r., p8 w 1958 
i 147 w 1975 r. S'truktura zaś wieku, wysoka wartość mediany (średnia 
wieku 37,5 lat) świadczy, że ludność grecko-macedońska na Dolnym 
Śląsku weszła w okres starości .demogTafi'cz.nej i reprezentuje typ re
gresywny. 

DIE GRIECHISCH-MAZEDONISCHE BEVOLKERUNG IN NIEDERSCHLESIBN 

Die griechisch-mazedonische Bevolkerung in Niederschlesien zahlte im Jahre 

1975 etwa 4,6 Tsd. Menschen (2,40/o auf dem Lande). Die meisten wohnten in Zgo

rzelec, Wrocław, Swidnka und Wałbrzych. In Niederschlesien lebten 45,50/o der 

gesamten griechisch-mazedonischen Bevolkerung in Polen. Nach Beendigung des 

Burgerkrieges in Griechenland (1946-1949) siedelten sich in der Zeit von 1948 bis 

1950 in Niederschlesien 12482 Personen an. Alle Fliichtlinge wurden anfangs in 

einem Erholungszentrum in Zgorzelec untergebracht. 3500 Personen haben ihre 

erste Beschaftigung in Staatsgutern (PGR) gefunden. 

Seit Juni 195(), erschien in Zgorzelec als Organ der griechischen Emigranten die 

Zeitung „Dimokratis" (3500 Exemplare Tagesauflage), die ab 1952 in Wrocław 

herausgegeben wurde. Im Jahre 1953 wurde der Verband der Politischen Fluchtlinge 

aus Griechenland in Polen gegrundet. Es besass 30 Gebietsabteilungen. 

30 63,90/o w 195('. r. i 25,7% w 1957 r. PPRN w Zgorzelcu, teczka nr 12 ZUP 

z Grecji, s. 3. MSW Dep. SA, D. II 5b-3-58, s. 81. Notatka o sytuacji bieżącej wśród 

ludności greckiej i macedońskiej przebywającej •na terenie PRL; tamże, D. II-5b-4-58, 

s. 85. Informacja dla Komisji KC PZPR dla Spraw Narodowości w sprawie dzieci

emigrantów greckich w Polsce.
ai Bogatynia, Głuchołazy, Jelenia Góra, Legnica, Swiebodzice, Wałbrzych, Ząbko

wice, Złotoryja (dane uzyskane od przewodniczących oddziałów terenowych ZUP 

z Grecji w: Zgorzelcu, Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu, Złotoryi). 




