
POLACY O KASZUBACH – OSTATNIE DWA STULECIA (cz. 19) 

  

W tym odcinku prezentuję artykuł, który jest relacją z konferencji ministerialnej,  

a został opublikowany na łamach Dziennika Bałtyckiego (nr 177 z 20 XI 1945 r.). 

 

Komuniści, przejmując władzę w Polsce, musieli zmierzyć się z problemem 

kaszubskim, wynikającym m.in. z odrębności etnicznej oraz przyjęcia w trakcie II wojny 

światowej, przez znaczną część ludności kaszubskiej, Niemieckiej Listy Narodowościowej. 

W związku z tym władze polskie przeprowadziły proces rehabilitacji. Objęto nim osoby, 

które przed rokiem 1939 mieszkały na terenach należących do Polski. W przypadku zaś 

Kaszubów mieszkających przed wybuchem II wojny światowej w Niemczech oraz tych, 

którzy byli wówczas obywatelami Wolnego Miasta Gdańska przeprowadzono tzw. 

weryfikację narodowościową. Obok Kaszubów tym procesom byli poddani m.in. Mazurzy  

i Ślązacy. Czytelnikom chcącym poszerzyć to zagadnienie polecam książkę dr Sylwii 

Bykowskiej pt. Rehabilitacja i weryfikacja narodowościowa ludności polskiej  

w województwie gdańskim po II wojnie światowej (Gdańsk 2012). 

W artykule jest zawarta charakterystyczna dla ówczesnej propagandy komunistycznej 

krytyka władz przedwrześniowych. W tym wypadku za to, że w ciągu dwudziestolecia 

międzywojennego nie potrafiły przywiązać należycie do polskości i Mazurów i Kaszubów. 

Według Henryka Świątkowskiego, ówczesnego ministra sprawiedliwości i działacza 

socjalistycznego (od 1948 r. członka Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej) proces 

rehabilitacyjny wyglądał następująco: Na Mazurach zapytany w sądzie o narodowość 



odpowie „tutejszy” zazwyczaj, a np. w Gdyni i Sopotach powie „Kaszuba”. Tu warto dodać, 

że minister posiadał pewną wiedzę z autopsji o tym, co działo się na Pomorzu (przynajmniej 

w jego południowej części), gdyż w pierwszych miesiącach 1945 r. organizował administrację 

rządową (rządu lubelskiego) na tym terenie. Z tej i pozostałych – zwartych w artykule – 

wypowiedzi polskiego ministra wynika, że Kaszubów cechowało silne poczucie swej 

tożsamości, a nowe władze polskie nie wypracowały jeszcze stanowiska w sprawie 

kaszubskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Korespondencja urzędowa dotycząca ludności kaszubskiej (1945 r.) 

(Źródło: Archiwum Państwowe w Gdańsku) 



Władzom zależało na nadaniu polskiego obywatelstwa możliwie jak największej 

liczbie Mazurów i Kaszubów: Chodzi o przyciągnięcie do przynależności państwowej polskiej 

wszystkich z wyłączeniem wrogo usposobionych do Polski. I dlatego, gdyby nie dopuszczać 

odchyleń i postępować rygorystycznie – trzeba by było wyrzec się zaliczenia  

w poczet obywateli państwa polskiego większości Mazurów i Kaszubów, co byłoby  

z oczywistą szkodą dla Polski. Artykuł kończy się niejako apelem skierowanym do polskich 

osadników przybywających na Kaszuby, by mieli zrozumienie dla specyficznej sytuacji 

narodowościowej okręgu pomorskiego. Dla Kaszubów nowa rzeczywistość polityczno-

społeczna okazała jednak niezwykle trudna. 


