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Macedończycy i Grecy w Polsce. 
Specyfika migracji po wojnie domowej w Grecji 

(1946–1949)

Obecnie w Polsce żyje już niewielka grupa Macedończyków i Greków, dla której Polska 
stała się ich drugą ojczyzną. Wielu powróciło do utworzonej po II wojnie światowej Lu-
dowej Republiki Macedonii (później Socjalistycznej), powstałej w ramach federacji ju-
gosłowiańskiej, gdzie znaleźli pracę i mieszkanie, zagwarantowane przez przepisy pań-
stwowe. Część z nich osiedliła się w Bułgarii. Jednak niewielu z nich udało się powrócić 
do stron rodzinnych, tj. Macedonii Egejskiej w Grecji, skąd musieli wyemigrować. Tu 
powracać mogli dopiero od roku 1984 tylko Grecy.

Dzisiaj na temat losów Macedończyków i Greków w Polsce istnieje już dość poważna 
literatura1. Zwrócić należy uwagę przede wszystkim na prace Mieczysława Wojeckiego 
i Kazimierza Pudły2. Swoje losy opisują także sami Macedończycy3 i co pięć lat organizują 
spotkania wszystkich tych, którzy po wojnie domowej w Grecji znaleźli się na emigracji. 
Bardzo aktywnie działa Związek Uchodźców Politycznych z Grecji, który podkreśla pozy-

1 G. Ruwe, Griechische Bürgerkriegsfl üch  nge. Vertreibung und Rücckkehr, Münster 1990; I. Lagani, 
To “paidomazoma” kai ellinojugoslavikes schesis 1949–1953, Athina 1996; A. Rossos, Incompa  -
ble Allies: Greek Communism and Macedonian Na  onalism in the Civil War in Greece, 1943–1949, 
“Journal of Modern History” 1997, R. 69, s. 42–76; P. Tsironis, De   Hellady, Plzen 1976; C. Terzudis, 
Trzydziestolecie pobytu w Polsce uchodźców politycznych z Grecji i działalność ich Związku im. Nikosa 
Belojannisa. Wybrane problemy, „Rocznik Dolnośląski” 1980, t. 7, s. 231–251; M. Biernacka, Osady 
uchodźców greckich w Bieszczadach, „Etnografi a Polska” 1973, z. 1, s. 83–93; S. Pagaczewski, Grecy 
z Krościenka. Kolonia grecko-macedońska w Krościenku i Liskowatym, „Wieści” 1957, nr 51, s. 7.

2 M. Wojecki, Pobyt i kształcenie dzieci greckich w Polsce w państwowych ośrodkach wychowawczych, 
„Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1983, R. 26, nr 3, s. 296–310; idem, Ludność grecko-macedońska 
w Polsce, „Czasopismo Geografi czne” 1975, R. 46, nr 3, s. 313–314; Osadnictwo ludności greckiej 
na Ziemi Lubuskiej, „Przegląd Lubuski” 1977, R. 7, nr 1, s. 21–31; K. Pudło, Grecy i Macedończycy 
w Polsce 1948–1993. Imigracja, przemiany i grupy zanikowe, „Sprawy Narodowościowe” 1995, 
nr 1, s. 133–151; idem, Uchodźcy polityczni z Grecji w Polsce (1948–1995), [w:] Mniejszości narodo-
we w Polsce, red. Z. Kurcz, Wrocław 1997, s. 149–152.

3 P. Nakovski, Makedonski deca vo Polska (1948–1968). Poli  kološka studia, Skopje 1987; Etničkite 
promieni vo Egejska Makedonija vo XX vek, red. I. Borisovska, Skopje 2001.
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tywną rolę i wyraża uznanie za opiekę nad politycznymi migrantami, głównie dziećmi, 
które w nowej sytuacji znalazły się często bez opieki rodziców.

Pierwsze grupy Macedończyków pojawiły się w Polsce pod koniec lat 40. XX w., 
razem z Grekami i nielicznymi Kucowołochami. Opuszczali oni Grecję w obawie przed 
represjami pod koniec wojny domowej w Grecji i po jej zakończeniu. Ze względu na 
fakt, że pochodzili z Grecji, często uważani byli za ludność grecką i nazywano ich wszyst-
kich Grekami. Ze względu na charakter uchodźstwa była to grupa bardzo specyfi czna, 
różniąca się od pozostałych grup narodowościowych tym, że długi czas jej członkowie 
pozostawali bezpaństwowcami, nastawionymi na szybki powrót do swych domów. 
W rzeczywistości przez wiele lat mniejszość ta była traktowana jako emigranci politycz-
ni ze wszystkimi tego faktu konsekwencjami.

Specyfika migracji

1. Wojna domowa w Grecji w latach 1946–1959 między zwolennikami prozachodnich 
rojalistów wspieranych przez Wielką Brytanię i USA a komunistycznymi republikanami, 
wspieranymi przez sąsiadujące kraje bloku wschodniego: Jugosławię, Bułgarię, Albanię 
i pośrednio ZSRR, toczyła się głównie na terytorium Macedonii Egejskiej, gdzie ludność 
macedońska (słowiańska)4 poparła partyzantkę komunistyczną. Stało się tak dlatego, że 
tylko par  a komunistyczna w Grecji uznawała istnienie macedońskiej mniejszości na-
rodowej i propagowała hasło urzeczywistnienia pełnej realizacji jej narodowych praw 
w państwie greckim. Chodziło o możliwość posługiwania się własnym językiem, na-
uczania w nim, wydawania czasopism, gazet, książek, stowarzyszania się i kultywowa-
nia własnej tradycji kulturalnej. Dwukrotnie też w programach Komunistycznej Par  i 
Grecji (KPG) – wprawdzie na krótko, znalazły się zapisy o zjednoczonej, autonomicznej 
Macedonii.

KPG na Kongresie Nadzwyczajnym 26 listopada 1924 r. przyjęła postanowienia 
Kominternu oraz Bałkańskiej Federacji Komunistycznej o zjednoczeniu Macedonii i jej 
autonomii w ramach federacji bałkańskiej5. Koncepcja ta wywołała rozłam w par  i. Nie 
wszyscy komuniści greccy w imię zwycięstwa idei komunistycznej zdolni byli poświę-
cić interesy swego kraju i zgodzić się na oderwanie dużej części terytorium północnej 
Grecji, Macedonii Egejskiej, od terytorium państwa. Na znak protestu wobec takiego 
stanowiska w kwes  i macedońskiej, sekretarz KPG Pandelis Puliopulos zerwał z Kom-
internem i zaczął wydawać swoją gazetę „Nowa Droga”. Także jeden z czołowych ów-
czesnych greckich komunistów Janis Kordatos, na II Kongresie KPG w 1927 r. stwierdził, 
że „teza o autonomii Macedonii i Tracji nie powinna być przedmiotem dyskusji, gdyż 

4 W artykule używam pojęcia ludność macedońska (słowiańska) lub Macedończycy dla ludności sło-
wiańskiej żyjącej w Grecji. Trzeba stwierdzić, że nie wszyscy z nich utożsamiają się z Macedończy-
kami mieszkającymi w dzisiejszej Republice Macedonii. Część z nich swą tożsamość określa jako 
bułgarską lub nie chce wypowiadać się na temat swej tożsamości narodowej, mówiąc, że są tutejsi 
(tukašni).

5 To KKE, Episima Kimena, tomos protos, 1918–1924, s. 514–515.
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Macedonia jest podzielona na trzy części, a ludność greckiej Macedonii to Grecy”6. 
Mimo tak nieprzychylnego stanowiska wielu członków par  i, koncepcja zjednoczonej 
Macedonii obowiązywała w KPG do 1935 r.7 Po 1935 r. par  a propagowała ideę przy-
znania wszystkim mniejszościom narodowym, w tym również ludności macedońskiej 
w Grecji, równych praw. Takie decyzje zachęcały ludność macedońską do masowego 
wstępowania w szeregi KPG, która w Grecji była przymusowo hellenizowana i nie mo-
gła pogodzić się ze swym losem. Macedończycy z Macedonii greckiej również aktywnie 
walczyli w II wojnie światowej i wojnie domowej po stronie komunistów, tworząc swe 
oddziały zbrojne8.

Po raz drugi tezę o konieczności zjednoczenia Macedonii KPG przyjęła 31 stycznia 
1949 r. na V plenarnym posiedzeniu. Plenum ogłosiło w sprawie macedońskiej rezolu-
cję, w której postulowano akceptację macedońskiej odrębności etnicznej. Stanowisko 
to, aczkolwiek nie w sposób wyraźny, mogło być zrozumiane jako rezygnacja z dekla-
rowanego przez KPG od ponad 13 lat traktowania Macedończyków jako mniejszości 
narodowej w obrębie państwa greckiego i proklamowanie hasła o utworzeniu niezależ-
nej Macedonii. Bardziej widoczne stało się to w inspirowanej przez KPG rezolucji II ple-
num organizacji NOF (Narodnoosvobo  telen front – Narodowowyzwoleńczy Front)9. 
Plenum przygotowujące II Kongres NOF odbywało się w dniach 3–4 lutego 1949 r., 
a uczestniczył w nim sekretarz generalny KPG Nikolas Zachariadis. Podczas obrad 
uchwalono rezolucję, w której zapowiedziano proklamowanie zjednoczonej Macedonii 
jako niezależnej i równoprawnej republiki w ramach federacji narodów bałkańskich. 
W wygłoszonym wtedy przemówieniu Zachariadis złożył oświadczenie wzywające do 
utworzenia niezależnej i zjednoczonej Macedonii, z Macedonią grecką w jej składzie.

Po ogłoszeniu 26 października 1946 r. powstania Demokratycznej Armii Grecji DAG, 
w roku następnym Markos Vafi adis zniósł w Grecji monarchię, ogłosił nową konstytucję 
i stanął na czele tymczasowego rządu Wolnej Grecji. Według źródeł macedońskich, spo-
śród 35 tys. uczestników DAG, 15 tys. stanowili Macedończycy10. Wstępowali masowo 
do oddziałów, a ludność miejscowa (szacunkowo: od 150 tys. do 30 tys.) sprzyjała i sym-
patyzowała z grecką lewicą. Od 1947 do 1949 r. w Macedonii Egejskiej funkcjonowało 
87 szkół z językiem miejscowym (ludowym) macedońskim, w których naukę pobierało 
10 tys. uczniów. Prowadzono dwa kursy dla nauczycieli języka. Pojawiły się czasopisma: 
„Bilten” (Biuletyn), „Nepokoren” (Buntownik), „Zora” (Świt), „Pobeda” (Zwycięstwo) 
i inne. Macedończycy bardzo szybko rozwinęli w Grecji ożywioną działalność kultu-

6 Szerzej na ten temat zob.: I. Stawowy-Kawka, Stosunek II Międzynarodówki Komunistycznej i bał-
kańskich par  i komunistycznych do problemu macedońskiego w okresie międzywojennym, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych UJ” 1985, z. 25, s. 68, 78.

7 To KKE, Apto 1931os to 1952, s. 74.
8 I. Stawowy-Kawka, Historia Macedonii, Wrocław 2000, s. 236–240, 268–276.
9 Organizacja partyzancka zrzeszająca Macedończyków, którzy wspólnie z komunistami greckimi wal-

czyli pod dowództwem gen. Markosa Vafi adisa i od 21 listopada 1946 r. wchodzili w skład DAG 
(Demokratycznej Armii Grecji).

10 J. Shea (Macedonia and Greece. The Struggle to Defi ne a New Balkan Na  on, London 1997, s. 119) 
podaje, że „Do 1949 r. Macedończyków było 14 000 spośród 40 000 komunistycznych partyzantów 
walczących z grecką władzą”.
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ralną. Powstały grupy kulturalno-oświatowe, które popularyzowały miejscowy język 
macedoński przez wystawianie inscenizacji teatralnych, śpiewanie pieśni. Opracowa-
nia greckie wspominają o masowym udziale w wojnie domowej Macedończyków po 
stronie komunistów greckich jako o „narodowo-wyzwoleńczej walce Macedończyków 
w egejskiej części”11.

Dla ludności wojna ta miała bardzo silne konsekwencje etniczno-polityczne. Mi-
gracje, do których wówczas doszło, różniły się od wypędzeń po II wojnie światowej 
w Europie Środkowej i Wschodniej. Wojna ta kosztowała życie ok. 100 tys. ludzi, a mi-
lion opuściło swe domy, by nigdy już do nich nie powrócić. Fale ludności uciekającej 
i ewakuowanej były liczne i różnorodne.

2. Migracje ludności z Grecji na dużą skalę rozpoczęły się w 1946 r. Dotyczyły ludności 
z północno-zachodniej części Grecji, opanowanej przez DAG. Często byli to ludzie nie-
dawno osiedleni w tych regionach po przymusowej wymianie ludności między Turcją 
a Grecją na podstawie decyzji z Lozanny z 30 stycznia 1923 r. Część z nich wyemigro-
wało wówczas do Jugosławii, gdzie w północnej Serbii w Wojwodinie zorganizowano 
w miejscowości Bulkes schronisko dla emigrantów. Schronienie znalazło tam ok. 5 tys. 
osób12. Według sprawozdania Komisji Ankietowej (Śledczej) ONZ, w Bulkes szkolono 
emigrantów pod względem politycznym i wojskowym, którzy wracali do Grecji jako żoł-
nierze w wojsku komunistycznym. Pozostawały ich dzieci, dla których w roku szkolnym 
1946/1947 otwarto trzy szkoły podstawowe, dwa przedszkola i żłobek. W późniejszym 
czasie, gdy rodzice nie wrócili z wojny, dzieci te wysłano do domów dziecka na terenie 
Jugosławii w miejscowościach Bela Crkva w Wojwodinie, Crkvenica w Chorwacji i Va-
landovo w Macedonii.

3. W 1947 r. królewska armia rozpoczęła szeroką akcję, mającą na celu wysiedlenie 
w pasie przygranicznym w północno-zachodniej części kraju ludności wspomagającej 
DAG. Spacyfi kowano wówczas ok. 700 tys. mieszkańców, wśród których znalazło się ok. 
150 tys. dzieci13. Dla dzieci, których rodzice byli w partyzantce komunistycznej, organi-
zowano w Grecji specjalne domy dziecka.

4. 21 lutego 1948 r. tymczasowy rząd Niepodległej Grecji wydał decyzję o wysłaniu 
dzieci komunistów za granicę – 2500 z okręgu Flôrina (macedońskie Lerin) i 3500 Ka-
storía (macedońskie Kostur). Według Risto Kirjazovskiego14, działania te miały na celu 
ochronę dzieci przed planowaną zmasowaną walką zbrojną, którą w 1948 r. podjęła 
DAG. W późniejszym okresie zdecydowano o ewakuacji dzieci także z innych okręgów 
w Macedonii Egejskiej oraz Epiru i Tracji.

Podobne działania podjęli rojaliści, którzy ewakuowali ok. 30 tys. dzieci na południe 
kraju. Natomiast dzieci komunistów od marca do czerwca 1948 r. wywożono do Jugo-
sławii i innych krajów bloku wschodniego. Dane archiwalne wskazują, że było ich 25–27  

11 Macedonia. History and Poli  cs, red. G. Christopoulos, J. Bas  as, Athen 1991, s. 28.
12 F. Mar  nova-Buckova, I nie sme Deca na majkata zemja…, Skopje 1998, s. 36.
13 R. Kirjazovski, Go branea i go odbranija makedonizmot, [w:] Etničkite promieni…, s. 206.
14 Idem, Dokumen   za egzodusot na deca od Egejska Makedonija, Skopje 1991, s. 175.
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tys.15 Działaniami Czerwonego Krzyża objęto około 20 tys. dzieci. O wydarzeniach tych 
tak mówił Petros Rusos, jeden z ważniejszych funkcjonariuszy KPG:

Po to, by uchronić je przed okropnościami wojny większość dzieci została przyjęta i zaopieko-
wały się nimi Jugosławia, Albania, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Czechosłowacja. Łącznie liczba 
tych dzieci zbliża się do 20 tys., wśród których większość to Słowianie Macedończycy16.

Gdy zestawi się różne źródła archiwalne dotyczące ewakuacji dzieci do krajów 
Europy Środkowej, istnieją nieznaczne różnice. Według dwóch źródeł, dane te przed-
stawiają się następująco:

Tabela 1. Dzieci – uchodźcy do krajów Europy Środkowo-Wschodniej 
i Południowo-Wschodniej

Jugosławia 11 000 
Rumunia 5000 
Czechosłowacja 3000 
Polska 2500 
Węgry 2500 
Bułgaria 2500 
NRD 700 
Razem 27 000 

Źródło: AM, fond br. 997, Makedonska emigracja voistočno evroppskite zemji, k. IV/1/76.

Liczba 11 tys. w Jugosławii dotyczy wszystkich dzieci, które na skutek wojny do-
mowej w Grecji znalazły się w tym kraju, także tych przybywających z rodzicami oraz 
półsieroty. Natomiast z danych II Konferencji CK KPG z października 1950 r. wynika, że 
migracją zostały objęte dzieci w następującej liczbie:

Tabela 2. Dzieci – uchodźcy do krajów bloku wschodniego

Rumunia 5132 dzieci
Polska 3590 dzieci
Węgry 2859 dzieci
Czechosłowacja 4148 dzieci
Bułgaria 1128 dzieci
NRD 672 dzieci
Razem 17 529 dzieci

Źródło, AM, Stenografski beleški od II konfrencija na CK na KPG, oktomvri 1950 (brošura)17.

15 Arhiv na Makedonija dalej AM, Skopje, fond br. 997, Makedonska emigracja vo istočno evropejskte 
zemji, k. IV/1/76; Stenografski beleški od II konferencja na CK na KPG, oktomvri 1950 (brošura).

16 AM, fond KPG 4/43/128, informacja od Petros Rusos za miegjunarodnite odnosi na Grcija vo 1948 
godina.

17 W tabeli tej nie uwzględniono ewakuowanych do Jugosławii.
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Od połowy 1948 r., gdy siły DAG zaczęły słabnąć, coraz liczniejsze grupy cywilów 
przekraczały granicę jugosłowiańską, o wiele rzadziej także bułgarską i albańską. Miasto 
Bulkes stało się ośrodkiem uchodźców. Stefan Trobst podaje liczbę ok. 50 tys. osób18. 
Większość z nich, podobnie jak wcześniej dzieci, ewakuowana była do różnych krajów 
bloku wschodniego.

5. Wojna domowa, która toczyła się głównie w północno-zachodniej części kraju (Ma-
cedonii Egejskiej – greckiej), dobiegała końca, a Broz-Tito, który popadł w konfl ikt ze 
Stalinem w 1948 r., zamknął w czerwcu 1949 r. granicę z Grecją. DAG znalazła się więc 
w niekorzystnej sytuacji i większość partyzantów musiała w sierpniu 1949 r. ewakuo-
wać się do Albanii, z niektórych pozycji – do Bułgarii. Z albańskiego portu Düres i por-
tów radzieckich nad Morzem Czarnym – do Sowieckiej Republiki Uzbekistanu i innych 
krajów bloku sowieckiego.

Tabela 3. Ogólny wynik migracji do krajów bloku wschodniego i Uzbekistanu

ZSRR 13 000 osób
Polska 12 000 osób
Czechosłowacja 14 000 osób
Rumunia 8000 osób
Węgry 5000 osób
Bułgaria 6000 osób
NRD 2000 osób
Razem 60 000 osób

Źródło: AM, fond br. 996, Izveštaj za repatriacja ta na emigracjata, k. IV/3/21.

Na III Konferencji CK KPG 3 października 1950 r. podano, że liczba emigrantów po 
wojnie domowej wynosiła 55 881 osób, z czego ponad 20 tys. to Macedończycy19. Na-
tomiast w Jugosławii dodatkowo znalazło się 45–50 tys. ludzi20. Tanasis Micopulos21 
ocenił, że poza krajem pozostało ogółem około 28 tys. dzieci.

6. W 1950 r. do Grecji powróciło około 800 dzieci z Jugosławii i 150 z Czechosłowacji. 
Do końca 1954 r. Grecja przyjęła około 5 tys. dzieci22 w ramach akcji łączenia rodzin. 
Działania takie podjęto także w krajach, w których przebywały dzieci – uchodźcy. W wy-
niku tych akcji rodzice przenosili się do kraju, w którym przebywały ich dzieci. Od tego 

18 S. Trobst, From Gramos Montain towards Lower Schleszia: Refugees from the Greek Civil War in 
Eastern Europe and Central Asia, www.newbalkanpoli  cs.org.mk/napis.asp?id+19&lang+English 
(09.03.2010).

19 AM, Stenografski beleški od III konfrencija na CK KPG, oktomvri 1950 (brošura).
20 AM, fond br. 997, k. IV/3/324.
21 T. Micopulos, Miname Elines, Athen 1979, s. 16.
22 R. Kirjazovski, Go branea…, s. 211.
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roku Macedończycy i Grecy mogli udać się także do Australii, USA i Kanady w ramach 
łączenia rodzin.

7. Masowa reemigracja Macedończyków z krajów Europy Środkowo-Wschodniej do ju-
gosłowiańskiej republiki Macedonii nastąpiła w latach 60. i następnych. Impulsem ku 
temu była poprawa relacji Belgradu z Moskwą i wizyta w 1956 r. Chruszczowa w Jugo-
sławii. Władze w Belgradzie umożliwiły wszystkim Macedończykom powrót do utwo-
rzonej po wojnie republiki. Repatrianci uzyskiwali mieszkanie i pracę. Takich warunków 
dla uchodźców politycznych nie stworzyła Bułgaria, która mimo że wszystkich słowiań-
skich emigrantów uważała za swych współrodaków, to przyjmowała przede wszystkim 
tych, którzy mieli w Bułgarii rodziny. Prośby o osiedlenie się w Bułgarii były rozpatrywa-
ne bardzo długo i badano, czy w czasie wojny nie byli oni współpracownikami włoski-
mi, niemieckimi lub popierali profaszystowski reżim grecki. Szerszą możliwość powrotu 
do Bułgarii uzyskali dopiero po 1984 r., gdy na mocy postanowienia CK KPB nr 1004 
z 11 listopada 1983 r., wydanego 1 stycznia 1984 r., uznano ich za politycznych emigran-
tów i bułgarskich obywateli23.

8. W latach 70., gdy priorytetowe znaczenie dla RFN miały negocjacje z ZSRR jako mo-
carstwem hegemonistycznym w bloku wschodnim, doszło także do poprawy stosun-
ków z NRD. Wówczas uchodźcy mogli przenieść się do RFN. Większość z nich skorzystała 
z tej oferty24.

9. Upadek dyktatury „czarnych pułkowników” w Grecji i ustanowienie w 1974 r. rządów 
demokratycznych stworzyło sprzyjające warunki powrotu do kraju uchodźców politycz-
nych. Reemigracja, która rozpoczęła się już w 1975 r., nasiliła się znacznie w latach 80. 
Gdy 18 października 1981 r. władzę objął Panhellenski Ruch Socjalistyczny (PASOK), ze-
zwolono (od 1984 r.) na powrót do kraju Grekom, którzy brali udział w wojnie domowej 
i przebywali do tej pory w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Tego prawa nie otrzy-
mali jednak egejscy Macedończycy. Tylko ci, którzy zadeklarowali narodowość grecką, 
mogli wrócić do kraju, oni też mieli prawo do własności pozostawionej przez nich po 
wojnie domowej (regulowała to ustawa z 1985 r.). Reemigracja miała charakter indywi-
dualny, gdyż na taką jej formę zgodził się rząd w Atenach. Każdy przypadek rozpatrywa-
ny był oddzielnie, narażając powracających na niedogodności machiny biurokratycznej. 
Wielu Macedończyków stanęło w obliczu dylematów moralnych. Po dojściu do władzy 
Nowej Demokracji Karamanlisa zaostrzyła się polityka Aten w stosunku do Skopje, co 
miało wpływ także na stosunek do egejskich Macedończyków. Codziennie zdarzały się 
protesty i manifestacje pod hasłami „Macedonia była i będzie nasza”25.

23 G. Daskalov, Meżdu revanšizam na Aina, makedonizma na Belgrad i nihilizama na Sofi ja (egejskite 
bażanci prez 40-te–80-te godni na XX vek, Sofi ja 2007, s. 216, 217.

24 S. Trobst, From Gramos…, s. 3.
25 Hasło z plakatów, które można było przeczytać w każdym miejscu Aten, Salonik i innych miast całej 
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Podobnie jak to miało miejsce wobec trackich Turków, Macedończyków, Kucowo-
łochów, także i Grecy, którzy opuścili terytorium państwa w trakcie wojny domowej 
i po jej zakończeniu, zostali pozbawieni obywatelstwa na mocy artykułu 19 Kodeksu 
Obywatelstwa (KEI), który całkowicie został zniesiony dopiero w 1998 r.26 Zastosowanie 
jednak warunków reemigracji do osób tylko greckiego pochodzenia, zdaniem wielu po-
litologów27, było zabiegiem zamierzonym, który z powrotu do rodzinnego domu miał 
wykluczyć ludność macedońską (słowiańską). Wypracowano wówczas wiele kategorii 
podziałów, od których uzależnione zostało w dużym stopniu odzyskanie obywatelstwa 
greckiego. Grecki ustawodawca dla uzasadnienia dyskryminujących praktyk w tym za-
kresie, posługuje się specjalnie dla tego celu stworzonymi pojęciami omogeneis i al-
logeneis, z których to drugie obejmuje Greków obcego pochodzenia i zastosowanie 
w związku z tym ułatwień procedur administracyjnych oraz skrócony czas oczekiwa-
nia na rozpatrzenie pozytywne i przywrócenie obywatelstwa. Stoi to w sprzeczności 
z konstytucyjną zasadą równości obywateli i zobowiązaniami międzynarodowymi Grecji 
w zakresie ochrony praw mniejszości. Ale ludność ta jest dyskryminowana także i w do-
datkowy sposób. Osoby, które utraciły obywatelstwo greckie na mocy wspomnianego 
art. 19 KEI, posiadające paszporty macedońskie lub państwa trzeciego (także Kanady, 
USA, Australii), mają obecnie trudności z wjazdem na terytorium Grecji, na podstawie 
arbitralnej decyzji funkcjonariuszy służb granicznych i celnych. Nie mogą więc odwie-
dzić swej rodziny czy miejsca urodzin.

Macedończycy i Grecy w Polsce

Do Polski uchodźcy z Grecji dotarli w trzech etapach. Pierwszy z nich, od września 
1948 do 1949 r., charakteryzował się przybyciem około 3200 dzieci. Druga fala, obej-
mująca lata 1949–1950, to napływ zasadniczej masy uchodźców, 9282 osób. Od 
1950 do 1956 r. prowadzono akcję łączenia rodzin, w efekcie której w Polsce zna-
lazło się kolejnych 82928 emigrantów, przy jednoczesnym opuszczeniu naszego kra-
ju przez 1100 osób. Jak podaje M. Wojecki, do Polski w latach 1948–1956 przybyło 
14 100 emigrantów z Grecji, i był to stan kulminacyjny29. Po roku 1956 nastąpił od-
pływ uchodźców.

Do roku 1953 pobyt uchodźców w Polsce był ukrywany zarówno przed polską, jak 
i zagraniczną opinią publiczną. Ośrodki, w których przebywali emigranci, były zamknię-
te. Moskwa nie chciała pokazywać wsparcia dla greckiego ruchu lewicowego w mo-
mencie wybuchu „zimnej wojny”. Gdy w lipcu 1950 r. podpisywano układ o wytyczeniu 
granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej z NRD w Zgorzelcu, władze zdecydowały się nawet 

26 Ustawa 2638/1998, w I apoleia  s ellinikis ithageneias vasei tou arthrou 19 KEI kai i diadikasia epa-
nak  sis  s, www.nchr.gr (09.03. 2010).

27 Dimistris Hristopoulos, Konstan  nos Tsitselikis, Treatment of Minori  es and Omogeneis in Greece: 
Relics and Challeneges, www.kemo.gr (09.03.2010).

28 M. Wojecki, Ludność grecka w Polsce Ludowej, „Przegląd Geografi czny” 1975, t. 47, z. 4, s. 764.
29 Idem, Ludność grecko-macedońska w Polsce…, s. 313.
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ze względu na pobyt polskich i zagranicznych dziennikarzy, na chwilowe wywiezienie 
z miasta wszystkich uchodźców politycznych30.

Według obliczeń Kazimierza Pudły, 50,2% uchodźców z Grecji było Macedończyka-
mi, drugą zasadniczą część stanowili Grecy – 49,2%, natomiast Kucowołosi – zaledwie 
0,6% całej populacji. Większość z nich to społeczność wiejska (ponad 95%), utrzymują-
ca się z rolnictwa i hodowli, ludzie starsi byli analfabetami. Niektórzy chorzy, inwalidzi 
wymagali opieki lekarskiej. Przewagę stanowili mężczyźni31.

Opiekę nad dziećmi przejęło Ministerstwo Oświaty, ale wszelkie decyzje w sprawie 
tej grupy uchodźców podejmował Wydział Zagraniczny CK PZPR. W przeważającej czę-
ści osiedlono ich na Ziemiach Zachodnich, a także w Bieszczadach. Były to obszary, gdzie 
proces zasiedlania jeszcze trwał. W Bieszczadach, w okolicy Ustrzyk Dolnych, na ob-
szarach niezamieszkałych, przejętych od ZSRR w 1951 r. osiedlano Greków, natomiast 
we wsiach Krościenko, Trzcianiec i Liskowate – Macedończyków. Najwięcej emigrantów 
osiedlono w Zgorzelcu (w Ośrodku Funduszu Wczasów Pracowniczych Akcja Społecz-
na), we Wrocławiu, Szczecinie, Policach k. Szczecina, Świdnicy Trójmieście i Warszawie. 
Terytorialne rozmieszczenie emigrantów z Grecji zależne było od możliwości znalezienia 
dla nich pracy i mieszkania. Ze względu na fakt, że w większości była to ludność pocho-
dzenia chłopskiego, kierowano ich do pracy na roli – we wsiach w okolicach Lubska, Żar, 
Żagania, Szprotawy i Kożuchowa. Było to tzw. osadnictwo interwencyjno-nakazowe32. 
Dzieci natomiast umieszczono w Państwowych Ośrodkach Wychowawczo-Szkolenio-
wych (POW) w Lądku Zdroju (dzieci greckie), Szczawnie Zdroju (dzieci macedońskie), 
w Zgorzelcu (tu powstało tzw. miasto młodzieży – Pedopoli), Dusznikach Zdroju, Poli-
cach, Płakowicach i Szczecinie33.

Zarówno Macedończycy, jak i Grecy uzyskali możliwość nauki we własnym języ-
ku34. Dopiero od 1979 r. wprowadzone pełne nauczanie w języku polskim, natomiast 
w języku ojczystym można było kształcić uchodźców na dodatkowych kursach. Młodzież 
ta mogła uczyć się w Polsce we wszystkich typach szkół, korzystając na studiach z pre-
ferencyjnych punktów. Bardzo długo jednak trudno im było wtopić się i zaadaptować 
w nowym społeczeństwie. Bez wątpienia był to proces łatwiejszy dla Macedończyków 
niż Greków, ze względów językowych i kulturowo-cywilizacyjnych. Ponadto uchodźcy 
przez długi czas żyli w przeświadczeniu, że niedługo powrócą do swej ojczyzny.

Bardzo szybko, bo już w 1953 r., powstał we Wrocławiu Związek Uchodźców Poli-
tycznych z Grecji w Polsce im. Nikolasa Belojannisa, greckiego działacza komunistycz-
nego. Jego zalążkiem była Gmina Demokratycznych Uchodźców Politycznych z Grecji, 

30 K. Pudło, Uchodźcy polityczni z Grecji w Polsce…, s. 150; A. Patek, Ludność macedońska w Polsce 
– geneza i charakter, [w:] Miejsce Macedonii na Bałkanach. Historia – polityka – kultura – nauka, 
red. I. Stawowy-Kawka, Kraków 2005, s. 272.

31 Ibidem.
32 M. Wojecki, Przemiany demografi czne społeczności greckiej na Ziemi Lubuskiej w latach 1953–1998, 

www.zakorzenianie.most.org.pl/za6/02.htm (10.03.2010).
33 Idem, Ludność grecka…, s. 765.
34 J. Sokołowski, Z historii kształcenia językowego dzieci macedońskich w Polsce, [w:] Tożsamość naro-

dowa w społeczeństwie mul  etnicznym Macedonii, red. I. Stawowy-Kawka, M. Kawka, Kraków 2008, 
s. 169–174.
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powstała jeszcze w Zgorzelcu. Organizacja ta, fi nansowana z budżetu państwa, ściśle 
podporządkowana była Wydziałowi Zagranicznemu CK PZPR, a od 1956 r. Ministerstwu 
Spraw Wewnętrznych. Organizacja wydawała czasopismo „Dimokra  s”. Jej głównym 
celem było zwrócenie uwagi polskiej i międzynarodowej opinii publicznej na problem 
greckich uchodźców. Większe znaczenie miała jednak działalność kulturalno-wycho-
wawcza i ideowa. W 1984 r. Związek przekształcił się w Towarzystwo Greków w Polsce, 
które prowadziło głównie działalność kulturalno-artystyczną. W 1981 r. powstało tak-
że Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Greckiej. Emigrantami greckimi, którzy wykształceni 
w Polsce, zyskali artystyczną sławę, są m.in. Chris  na Kur  , solistka Opery i Teatru Na-
rodowego w Warszawie, Paulos Rap  s – śpiewak operowy, Niki Iknomu z zespołu Fili-
pinki, piosenkarka Eleni Dzoka, poeta Nikos Chadzinikolau – posługujący się głównie 
językiem polskim.

Ze względu na fakt, że przybyli do Polski Grecy długo musieli czekać na możliwość 
powrotu do swego kraju i starać się o przywrócenie greckiego obywatelstwa, wielu 
z nich pozostało w Polsce do dzisiaj i przyjęło polskie obywatelstwo. Ostatni spis lud-
ności z 2002 r. ujął 2793 osoby urodzone w Grecji i mające obywatelstwo polskie. Prze-
bywają oni w większości w województwach: dolnośląskim – 595, podkarpackim – 505, 
małopolskim 297, mazowieckim 194, podlaskim 174, zachodniopomorskim 149 oraz 
śląskim – 141 osób. Grecką narodowość zadeklarowały 1404 osoby, z czego 786 miało 
polskie obywatelstwo. Języka greckiego w kontaktach domowych używało 3166 osób, 
a 2759 miało obywatelstwo polskie.

Inaczej przedstawiają się losy uchodźców Macedończyków. Dzisiaj pozostało ich 
w Polsce od 200 do 400 osób. Już pod koniec lat 50. mogli oni emigrować do jugosło-
wiańskiej republiki – Macedonii oraz niektórzy z nich – do Bułgarii. Masowy odpływ tej 
ludności spowodował, że tylko nieliczni, głównie pozostający w związkach małżeńskich 
z Polakami oraz ich dzieci, pozostali w Polsce. Działają oni w organizacji Stowarzyszenie 
Macedończyków w Polsce, z siedzibą w Gdańsku oraz w jego oddziale w Warszawie. Ce-
lem Stowarzyszenia jest nauczanie języka macedońskiego, umacnianie poczucia tożsa-
mości narodowej oraz związków uczuciowych z krajem pochodzenia, popularyzowanie 
w społeczeństwie polskim wiedzy o historii, kulturze i tradycjach Macedończyków.
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