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Wygnańcy 

Wyrzucono ich z domów, pozbawiając wszystkiego, co miało wartość materialną 
lub sentymentalną: pamiątek, mebli, książek, stada krów czy ulubionego psa. 
Jedna walizka i wagon bydlęcy wiozący w nieznane, w drodze często śmierć i 
rozpacz. Działo się to 60-70 lat temu. Niedawno, bo świadkowie tych zdarzeń 
jeszcze żyją. Dawno, bo od tej pory dwa pokolenia zdążyły się narodzić i 
zestarzeć. Przypomina o tym wystawa „Wygnańcy" w Parlamencie Europejskim, 
przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej.  
 
Pamięć narodów Europy 
 
Żyjemy w zjednoczonej Europie, w której państwa i ich obywatele są powiązani tyloma zależnościami, 
interesami, kontaktami, że wojna staje się nie do pomyślenia. O to właśnie chodziło założycielom unii. 
Fenomenalny konglomerat narodów, jakim jest dzisiaj Unia Europejska, to 450 milionów ludzi pragnących 
żyć, pracować i rozwijać się w pokoju i wzajemnym szacunku. Łączy nas wspólna przyszłość. Wspólna 
przeszłość raz nas łączy, kiedy indziej dzieli. 
 
Pamięć narodów Europy nie jest jednakowa. Narody Europy mają różną wrażliwość, fobie, obawy i 
odniesienia. Komu wydaje się, że można budować wspólną Europę bez znajomości i zrozumienia 
uwarunkowań wynikających z przeszłości, ten się myli. Gdy byłem dyrektorem Instytutu Polskiego w 
Paryżu, pewien kończący studia humanistyczne młody Francuz nie mógł zrozumieć, dlaczego w czasie II 
wojny ruch oporu istniał w całej Europie, nawet w Niemczech, tylko nie w Polsce, jeśli nie liczyć 
powstania w getcie. Byłem zaskoczony i przerażony. Nie tyle ignorancją tego młodzieńca, ile własną. 
Żyłem bowiem w przekonaniu, że informacji o naszej historii produkujemy aż w nadmiarze. Tymczasem 
jest odwrotnie. Wiedza Europejczyków o przeszłości naszej części Europy jest znikoma. Dlatego 
uznałem, że wystawa „Wygnańcy" powinna zostać pokazana w Parlamencie Europejskim. 
 
W kleszczach najeźdźców 
 
O wypędzeniach Niemców wiele się ostatnio mówi w Europie. O tym, co się działo w Polsce po 1939 r., 
na Zachodzie nie wie niemal nikt. Sami Polacy o deportacjach i przesiedleniach wiedzą niewiele. To 
zresztą zrozumiałe, bo – jak napisał Kazimierz Wóycicki – pamięć o pomordowanych stoi przed pamięcią 
o wysiedleniach. Gdy jesienią 1939 r. dwa totalitarne mocarstwa podzieliły się podbitą Polską, wschodnia 
część znalazła się pod zwierzchnictwem sowieckim, reszta – niemieckim. I tu, i tu zaraz po zakończeniu 
działań wojennych rozpoczęły się masowe wysiedlenia. Scenariusz był przemyślany i wszędzie podobny: 
o deportacji informowano w ostatniej chwili, zezwalano zabrać z sobą tylko niewielki podręczny bagaż. 
Wysiedlonych wieziono w bydlęcych wagonach do miejsc docelowych, czasem wysadzano na małych 
stacyjkach bądź w szczerym polu.  
Niemcy uznali, że najpierw trzeba z miejscowej ludności „oczyścić" obszary wcielone do Rzeszy. 
Wysiedlono 900 tys. osób. Na ich miejsce sprowadzono 631 tys. niemieckich osadników, którym 
ofiarowano zagrabione mienie, zasiłki pieniężne, ulgi podatkowe. 
 
Po wybuchu wojny z ZSRR opracowano tzw. Generalny Plan Wschodni, który zakładał wysiedlenie 
większości Słowian, w tym Polaków, na Syberię. Na poligon doświadczalny wybrano ziemię zamojską, 
gdzie planowano osadzić 60 tys. niemieckich kolonistów. Projekt zrealizowano w części: z 



Zamojszczyzny wygnano 110 tys. Polaków, w tym 30 tys. dzieci, na ich miejsce sprowadzając 12 tys. 
Niemców. Do exodusu zmuszono też pół miliona mieszkańców Warszawy, którzy przeżyli powstanie. 
Inną formą przesiedleń były roboty przymusowe. Wysiedlano najbardziej użytecznych do pracy. Polska 
miała pełnić funkcję rezerwuaru niewolniczej siły roboczej. Do pracy przymusowej w Niemczech 
deportowano ponad 2,8 mln osób. 
 
Wysiedlanie i osadzanie w gettach poprzedziło Zagładę. Wiosną 1942 r. w ramach „ostatecznego 
rozwiązania" likwidowano getta, a ich mieszkańców wywożono do obozów zagłady. Spośród 3,3 mln 
Żydów mieszkających przed wojną w Polsce na terenach okupowanych przez Niemcy ocalało 80 tys., na 
terenach okupowanych przez Związek Sowiecki – 240 tys. Wielu z nich przedostało się na Bliski Wschód 
z gen. Andersem. Później niektórzy stanęli do walki o własne państwo. 
 
Władze sowieckie przeprowadziły cztery wielkie akcje deportacyjne. Już w październiku 1939 r. Armia 
Czerwona przekazała NKWD 230 tys. polskich jeńców, których kierowano do obozów przejściowych, a 
następnie do więzień i łagrów. Oficerów oraz policjantów umieszczono w Kozielsku, Starobielsku i 
Ostaszkowie, które to miejsca określamy czasem symboliczną nazwą Katyń. Inteligencję, ziemian, 
duchowieństwo i urzędników deportowano w głąb Związku Sowieckiego i do łagrów. Śmiertelność wśród 
zesłanych była ogromna. Liczbę deportowanych polskich obywateli szacuje się na 450 tys. 
 
Nowy ład europejski 
 
Koniec II wojny światowej dał początek nowemu ładowi w Europie. Polskę okrojono i przesunięto na 
zachód. To przyniosło kolejne ruchy ludności. Do Polski (w jej nowych granicach) przesiedlono 1,2 mln 
Polaków z Kresów Wschodnich, 270 tys. pozwolono powrócić z głębi Związku Sowieckiego. Z kolei z 
ziem polskich do ZSRR przesiedlono kilkadziesiąt tysięcy Litwinów i Białorusinów oraz pół miliona 
Ukraińców. Do obozów w głąb ZSRR wywieziono 27 tys. osób, głównie żołnierzy Armii Krajowej i 
działaczy Polskiego Państwa Podziemnego. Do ZSRR deportowano także 17 tys. Polaków z Pomorza 
oraz kilkadziesiąt tysięcy Niemców i Polaków ze Śląska. 
Czy trzeba o tym wszystkim pamiętać? Z upływem czasu rany się zabliźniają, wspomnienia cierpień 
blakną, ofiary i świadkowie umierają. W ich domach narodziły się dzieci „obcych", w ich sadach „obcy” 
posadzili drzewa, które są już ich drzewami, żal stępiał. Prekursorski list polskich biskupów do biskupów 
niemieckich wyznaczył kierunek kształtowania postaw i wzajemnych relacji. Wszystko wskazuje na to, że 
udaje się połączyć odmowę zapomnienia z postawą wybaczenia. Nie doceniamy znaczenia wysiłku 
moralnego i intelektualnego, który dokonał się w Polsce w tym zakresie. Nie znam w Polsce środowisk 
rewanżystowskich. To nie w Polsce są zgłaszane postulaty zmiany granic. Przekonanie, że z Europą 
łączy nas wspólna przyszłość, jest silniejsze niż kiedykolwiek. Jeśli jednak nasi europejscy partnerzy 
chcą nas rozumieć, muszą nas lepiej poznać. 
 
Wystawa „Wygnańcy" chce ukazać zjawisko, które naznaczyło świadomość polską i świadomość naszej 
części Europy. Od czasu do czasu polska opinia publiczna jest elektryzowana doniesieniami o fatalnych 
błędach historycznych w dotyczącej nas światowej publicystyce. Ostatnio oburzenie wywołał fakt, że 
jedna ze szwedzkich gazet napisała o „nazistowskiej zbrodni w Katyniu”. Czy wolno nam się obrażać? 
Wedle sondażu sprzed dwóch lat, 40 proc. Polaków nie wie, kto był sprawcą tej zbrodni, co dziesiąty 
respondent był przekonany, że byli to Niemcy. 
 
Edukacja historyczna jest niezbędna, bowiem „jeśli utracimy przeszłość historyczną jako naszą własność, 
jako część nas samych, a razem z nią zdolność do odpowiedzi na pytanie: kim jesteśmy?, utracimy 
nieutylitarne racje dla życia, grozi nam chaos duchowy i pustka". Tym cytatem z Leszka Kołakowskiego 
rozpocznę moje wystąpienie w Parlamencie Europejskim.  
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