
MARIAN ORZECHOWSKI

Z DZIEJÓW POLSKIEJ LUDNOŚCI AUTOCHTONICZNEJ NA DOL
NYM Śl ą s k u , w e r y f i k a c j a  n a r o d o w o ś c i o w a  (1945—1949)

Jednym z niezmiernie ważnych i skomplikowanych problemów ludno
ściowych, który musiała rozwiązywać władza ludowa w pierwszych latach 
swego istnienia na Ziemiach Odzyskanych, była weryfikacja narodowo
ściowa ludności stale osiadłej na tym terenie*. Konieczność przeprowa
dzenia weryfikacji narodowościowej uwarunkowana była faktem mają
cego nastąpić wysiedlenia ludności niemieckiej. Jej celem było przepro
wadzenie selekcji narodowościowej, wydzielenie z ogółu ludności żywiołu 
etnicznie polskiego i jak najsprawniejsze i najszybsze zrealizowanie za
sady ówczesnej polityki narodowościowej państwa polskiego: „Nie chcemy 
ani jednego Niemca, nie oddamy ani jednej duszy polskiej“. Weryfikacja 
narodowościowa, tj. sprawdzanie przynależności narodowej tak wielkiej 
masy ludności, była czymś absolutnie nowym w historii nowoczesnych 
narodów i państw, nie było więc w tej dziedzinie prawie żadnych wzorów 
i doświadczeń.

Najwcześniej, bo już w czerwcu 1945' r., przystąpiono do praktycznej 
realizacji weryfikacji narodowościowej na terenie śląska Opolskiego. Tu 
wypracowywano teoretyczne i organizacyjne założenia tej akcji, spraw
dzano przydatność tradycyjnych sprawdzianów narodowości. Niezwykle 
istotną cechą weryfikacji narodowościowej na Śląsku Opolskim był bez
pośredni i aktywny w niej udział przedstawicieli polskiej ludności auto
chtonicznej i czynnika społecznego w ogóle. Dzięki temu, mimo popełnio-

* Niniejszy artykuł jest tylko częścią większej pracy poświęconej dziejom polskiej 
ludności autochtonicznej na Dolnym Śląsku w latach 1945—1949. Siłą rzeczy więc nie 
porusza on w ogóle wielu ważnych zagadnień. Termin „polska ludność autochtoniczna“ 
używany jest przez autora jako przeciwstawienie pojęcia „polska ludność napływo
wa“ (tj. ta, która przybyła na Ziemie Odzyskane po wyzwoleniu). Użyty w tym zna
czeniu termin ten jest trudny do zastąpienia innym, jednoznacznym i poprawnie nau
kowym określeniem, tym bardziej że był on powszechnie używany w prasie i literatu
rze naukowej okresu 1945—1948.



nych błędów, do końca 1945 r. zweryfikowano, tj. uznano za członków 
narodu polskiego, około 700 000 osób1.

Zupełnie inaczej układała się sytuacja na terenie Dolnego Śląska. 
Ludność autochtoniczna stanowiła tu po wyzwoleniu nieznaczny tylko 
odsetek ogółu ludności. Jej liczebność zm ą^ła znacznie w rezultacie strat 
poniesionych podczas bezpośrednich działań wojennych (szczególnie w cza
sie oblężenia Wrocławia) i masowej ewakuacji zarządzonej przez władze 
niemieckie wiosną 1945 r. Według orientacyjnych danych, zebranych przez 
władze po wyzwoleniu, straty wśród polskiej ludności autochtonicznej 
wyniosły ogółem (zabici, jeńcy wojenni, ewakuowani) około 20 000 osób2. 
Szczególnie dotkliwe straty poniosła ludność 3 północno-wschodnich po
wiatów Dolnego Śląska: sycowskiego, namysłowskiego i brzeskiego, tj. 
tych, które posiadały największy odsetek ludności polskiej na całym 
Dolnym Śląsku. Powiaty te zostały przejęte przez administrację polską 
poważnie wyludnione. Ludność ich ogółem wynosiła tylko 37 500 osób3, 
podczas gdy według niemieckiego spisu ludności z 11 V 1939 r. zamieszki
wało tu 130 559 osób4. Wśród tych 37 500 osób (według danych Wrocław
skiego Urzędu Wojewódzkiego) było zaledwie 3600 autochtonów (pow. 
sycowski — 2000, pow. namysłowski — 900 i pow. brzeski — 700 osób)5, 
podczas gdy przed wojną zamieszkiwało tu kilkanaście tysięcy Polaków.

Można przyjąć, że w chwili przejęcia Dolnego Śląska przez admini
strację polską znajdowało się na jego terenie około 40 000 polskiej ludno

1 O problemach weryfikacji narodowościowej na Śląsku Opolskim piszą: 
Z. I z d e b s k i ,  Podstawy weryfikacji ludności na Śląsku Opolskim (Zaranie, 1946, 
nr 1—2, s. 29—39); t e n ż e ,  W eryfikacja ludności na Śląsku Opolskim (Strażnica 
Zachodnia, R. XV, 1946, nr 1—2, s. 45—47); M. K r a j e w s k a ,  W eryfikacja, wy
siedlenie Niemców i ruch ludności na Śląsku Opolskim (Strażnica Zachodnia, R. XVI, 
1947, nr 4, s. 96—100).

2 Na podstawie danych zebranych przez starostwa powiatowe w latach 1945— 
1946. Wojewódzkie Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Zespół Urzędu Wojewódzkie
go Wrocławskiego, VI, 308, 309 (dalej: WAP-UWW). Z ludności autochtonicznej 
ewakuowanej do Niemiec i jeńców wojennych do końca 1948 r. powróciło według 
oficjalnych danych 1231 osób.

3 WAP-UWW, VI, 308, sprawozdanie Wrocławskiego Urzędu Wojewódzkiego do 
MZO ze stycznia 1947 r.

4 „Schlesien in Zahlen“ 3, 1939, s. 47.
5 WAP-UWW, VI, 3Ó8. Do danych tych należy podchodzić krytycznie; były one 

bowiem przytaczane przez Urząd Wojewódzki w momencie, gdy opinia publiczna ata
kowała władze wojewódzkie za karygodne błędy w weryfikacji na terenie tych powia
tów. W rzeczywistości w powiatach tych było dużo więcej polskiej ludności autochto
nicznej. Według relacji pochodzących z tego okresu np. w Namysłowie przeważała 
ludność mówiąca po polsku („Pionier“. Tygodniowy Dodatek Ilustrowany. R. I, 16 XII 
1945), a w samym powiecie były jeszcze wsie prawie całkowicie polskie, np. wieś 
Dąbrowa (WAP-UWW, VI, 324).



ści autochtonicznej6. Była to więc grupa stosunkowo nieliczna i jej repo- 
lonizacja i adaptacja przy umiejętnej polityce i postępowaniu mogły być 
rzeczą całkowicie wykonalną i stosunkowo nietrudną7. Stało się jednak 
inaczej.

Już wkrótce po wyzwoleniu i objęciu Dolnego Śląska przez władze 
polskie stwierdzić można dążenie polskiej ludności autochtonicznej do 
uregulowania problemu swej przynależności narodowej i państwowej8. 
Sprawy te nie były jednak od razu i właściwie załatwiane przez władze 
miejscowe: nie było żadnych do tego podstaw prawnych, a miejscowe 
czynniki nie orientowały się kompletnie w złożonej problematyce naro
dowościowej Dolnego Śląska9. Tylko nieliczne jednostki ze zgłaszających 
się osób, przede wszystkim we Wrocławiu, gdzie reaktywowany Zwią
zek Polaków pod kierownictwem F. Juszczaka wziął te sprawy w swoje 
ręce, otrzymywały specjalne zaświadczenia chroniące przed pozba
wieniem mienia i wysiedleniem do Niemiec. Pozostała, przeważająca 
mąsa ludności autochtonicznej była uważana za Niemców i na równi 
z nimi traktowana. Dla przeciętnego osadnika, napływowego mieszkańca 
tych ziem w ogóle, autochton był Niemcem (chociaż mówił po polsku)

6 Liczba ta jest orientacyjna, minimalna. Została ona zrekonstruowana na pod
stawie następujących danych: a) ilości złożonych wniosków weryfikacyjnych; b) ilości 
osób wysiedlonych do Niemiec. Cyfra ta w zasadzie nie uwzględnia grupy tzw. Niem
ców pochodzenia polskiego, tj. ludzi zgermanizowanych w pierwszym i drugim poko
leniu, których np. tylko w pow. trzebnickim obliczano na kilkanaście tysięcy. 
S. Z d z i a r s k i ,  Pierwsze miesiące gospodarki polskiej w powiecie trzebnickim  (Za
ranie Śląskie, R. XVII, 1946, s. 145).

7 Tym bardziej że „klęska Niemiec w r. 1945 musiała wywołać straszliwy wstrząs 
psychiczny u zniemczonej ludności śląskiej polskiego pochodzenia. Klęska jest czynni
kiem rozkładającym poczucie wartości danej grupy, poczucie, które stanowi warunek 
zasadniczy jej istnienia. Wyzwala ona łatwo przytłumione tradycje i ukrywane kom-* 
pleksy ... obecna katastrofa Niemiec spowodowała u zniemczonej ludności śląskiej 
silne uprzytomnienie sobie polskiego pochodzenia, silny nawrót do polskiej tradycji“ 
(K. D o b r o w o l s k i ,  Uwagi o osadnictwie Ziem Zachodnich, Biuro Studiów Osadni- 
czo-Przesiedleńczych. I Sesja Rady Naukowej dla zagadnień Ziem Zachodnich, z. III, 
Kraków 19.45, s. 118).

8 Donoszą o tym obwodowi pełnomocnicy rządu polskiego: we Wrocławiu powie
cie 3 VII 1945, w Wałbrzychu — 9 VIII 1945, w Kłodzku — 22 VIII 1945, Jeleniej 
Górze — 23 VIII 1945 i Wrocławiu — 30 VIII 1945 r. (Składnica Akt Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu — dalej: SA WRN-UWW — Wydział 
Administracyjny, paczka 1, 1945 r.).

9 „W przeważającej większości wypadków czynniki urzędowe nie mają najzieleń- 
szego pojęcia o historii Śląska, o dziejach naszych współbraci, którzy wieki tutaj 
przetrwali i zachowali swoją odrębność polską, o ich wielkiej wartości dla przyszłości 
naszego narodu i państwa, ale wszystkich ich owe niefortunne władze traktują 
w czambuł jak Niemców i stosują do nich te wszystkie przepisy, jakie stosuje się (i< 
Niemców“ — pisał „Naprzód Dolnośląski“. Organ Polskiej Partii Socjalistycznej r. 
Dolnym Śląsku, R. II, 17 V 1946.



współodpowiedzialnym za krzywdy wyrządzone narodowi polskiemu przez 
hitleryzm. Dlatego też jego mienie było często traktowane jako łup wo
jenny (szczególnie przez pierwszą falę „szabrowników“), a on sam stał 
się obiektem szykan, prześladowań i wyzwisk. 10 X 1945 r. pełnomocnik 
rządu na Dolny Śląsk (mgr S. Piaskowski) wydaje zarządzenie W sprawne■ 
postępowania w sprawie uznania obywatelstwa polskiego. W zarządzeniu 
tym pełnomocnik rządu stwierdza, że „ponad wszelką wątpliwość stwier
dzić można, że wśród mieszkańców Dolnego Śląska ... znajdują się osoby 
pochodzenia polskiego, u których w większym lub mniejszym stopniu 
tkwi świadomość i poczucie polskości. Wydobycie tej polskości na jaw, 
otrząśnięcie z naleciałości kultury niemieckiej, zerwanie więzów niemiec
kiej przynależności państwowej — oto zadania miejscowych władz admi
nistracyjnych odnośnie tych jednostek, które pozyskać można z pożyt
kiem dla państwa polskiego“10. Formalną podstawą prawną do nadawania 
tej kategorii ludności obywatelstwa polskiego miała być Ustawa o obywa
telstwie państwa polskiego z 20 I 1920 r. Osobom, które złożyły wniosek 
o nadanie obywatelstwa polskiego w myśl zarządzenia z 10 X 1945 r„ wy
dawano tymczasowe zaświadczenia chroniące przed wysiedleniem do 
czasu definitywnego załatwienia sprawy11. Zarządzenie pełnomocpika 
rządu z 10 X 1945 r. zwróciło formalnie uwagę terenowych organów wła
dzy na istnienie grupy rodzimej ludności polskiej na Dolnym Śląsku. Nie 
dotarło ono jednak do wszystkich powiatów, a jego realizacja napotykała 
opór ze strony szeregu ogniw władz miejscowych i ludności napływo
wej. Charakterystyczny był stosunek do tego zarządzenia np. powiato
wych. władz bezpieczeństwa publicznego12. Tak np. w pow. sycowskim 
5 X 1945 r. pracownik Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 
zwrócił do Starostwa Powiatowego 19 nie zaopiniowanych akt oświadcza

ją c : „W przyszłości proszę nie przysyłać podobnych spraw, gdyż Urząd 
Bezpieczeństwa nie ma na to czasu i kierownik nasz powiedział, że w ogó
le żadnych opinii nie będzie się wydawać“13. Na interwencję pełnomocnika 
rządu w Sycowie kierownictwo Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego 31 X 1945 r. odpowiedziało: „W większości podania te są pi-

•o WAP-UWW, VI, 308.
11 Zarządzenie podkreślało, że władze terenowe winny do akcji tej podchodzić 

z wielką ostrożnością, aby zapobiec przenikaniu do społeczeństwa polskiego „szkodli
wych elementów“. Dlatego też władze winny żądać od zgłaszających się dowodów 
polskości, a zaświadczenia wydawać w takiej formie, „aby nie przesądzało ostatecznego 
załatwienia sprawy i nie stwarzało pozoru poświadczenia obywatelstwa polskiego“ 
< WAP-UWW, VI, 309).

12 Powiatowe urzędy bezpieczeństwa publicznego opiniowały wnioski autochtonów 
ubiegających się o obywatelstwo polskie.

13 SAWRN-UWW, Wydział Administracyjny, paczka 1 , 1945 r., oświadczenie 
kierownika Kancelarii Starostwa Powiatowego w Sycowie.



sane jednym charakterem, czyli można by wnioskować, że w urzędzie 
Starostwa został utworzony specjalny wydział, który ma za zadanie ro
bienia z Niemców Polaków. Wobec tego przyjmijcie do wiadomości, 
że UB ... ma poważniejsze zadania do wykonania i nie może zatrudniać 
całego personelu w sprawach łaszących się do Was Niemców“14. Stanowi
sko sycowskich władz bezpieczeństwa publicznego nie było, niestety, zja
wiskiem sporadycznym. Podobne wypadki miały miejsce w powiatach 
kożuchowskim, ząbkowickim, jeleniogórskim i trzebnickim15. Stały się 
one przedmiotem interwencji pełnomocnika rządu na Dolny Śląsk u wo
jewódzkich władz bezpieczeństwa. W piśmie z 11 XII 1945 r. pełnomocnik 
rządu stwierdza: ,,W tym stanie rzeczy akcja repolonizacyjna ludności 
Dolnego Śląska ... ulega zwłoce i nie wydaje takich rezultatów, jak na 
innych terenach Ziem Odzyskanych“16.

Mimo tych oporów ze strony niektórych organów władzy17 stopniowo 
zaczęły napływać wnioski weryfikacyjne ze strony ludności autochtonicz
nej. Tak np. we Wrocławiu do końca lutego 1946 r. wpłynęło 1351 podań18, 
w pow. wrocławskim do końca kwietnia 1946 r. — 113 podań19, w pow. 
namysłowskim do końca lutego 1946 r. — 30 podań20, w pow. ząbkowic
kim do końca 1945 r. — 12421 podania, a w pow. kamiennogórskim w tym 
samym czasie wpłynęło 111 podań22. Były to cyfry jednak małe, a cała 
akcja miała ograniczony zasięg, szła cicho i powoli i większość autochto
nów (nawet we Wrocławiu) nic o niej nie wiedziała23. Załatwianie spraw 
o nadanie obywatelstwa szło niezwykle wolno i opornie. We Wrocławiu

14 SAWRN-UWW, Wydział Administracyjny, paczka 1 , 1945 r.
15 Jw. Np. w pow. trzebnickim Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego 

«stosunkował się negatywnie do prośby o weryfikację ze strony 35 zakonnic mówią
cych po polsku. W piśmie z 19 II 1946 r. PUBP oświadczył, że zakonnice są Niem
kami i „skłaniają się db orientacji niemieckiej“ (SAWRN-UWW, Wydział Admini- 
stracyjno-Prawny, paczka 13, 1946 r., teczka 1 b).

16 SAWRN-UWW, Wydział Administracyjny, paczka 1, 1945 r.
17 Nie należy zapominać, że działały tu i inne czynniki, o których wspomina np. 

Starostwo w Środzie Śląskiej: „Obecność dużej ilości wojsk, nienormalny i zagrożony 
stan bezpieczeństwa ... ciągłe grabieże i rabunki ... szaber uprawiany nagminnie przez 
pierwszych »pionierów« odstraszały tych ludzi, stwarzały w nich stan niepewności...“ 
(WAP-UWW, SP-S V/1/6/47. Sprawozdanie z akcji repolonizacyjnej z 6 XI 1946).

18 „Naprzód Dolnośląski“, R. II, 8 III 1946. Wśród petentów 95p/o znało język 
polski, około 50°/o nosiło polskie nazwiska, a około 200 osób należało do Związku Po
laków w Niemczech lub do innych polskich organizacji.

19 WAP-UWW, VI, 309t sprawozdanie starosty wrocławskiego do delegata MZO 
z akcji weryfikacyjno-repolonizacyjnej, 28 V 1946.

20 WAP-UWW, VI, 312, sprawozdanie K.. Giecewicza, byłego referenta społeczno-
-politycznego w starostwie namysłowskim, 1947 r. k

21 WAP-UWW, VI, 312, protokół polustracyjny z zakresu weryfikacji, 24 I 1947 r.
22 Jw.
23 O rehabilitację Ślązaków (Pionier, R. I, 2 XII 1945).



do końca stycznia 1946 r. nadano obywatelstwo polskie zaledwie 4 rodzi
nom autochtonicznym34, a do końca lutego tegoż roku wydano 635 tym
czasowych zaświadczeń o obywatelstwie polskim i 148 zaświadczeń 
z klauzulą, że jego posiadacz nie podlega wysiedleniu23. W pow. namy
słowskim nadano obywatelstwo 4 osobom, a  pozostałe podania „leżały 
nie załatwione, inni ewentualni kandydaci wstrzymywali się od składa
nia podań“* 25 26.

Przeważająca masa ludności autochtonicznej była nadal traktowana 
jak ludność niemiecka. „Objeżdżając Dolny Śląsk, zwłaszcza powiaty 
północno-wschodnie, napotykamy na wsie całe, których ludność chodzi 
wprawdzie z białymi opaskami, lecz mówi na ogół dobrze po polsku ... 
Niestety, są traktowani oni jako Niemcy“ — donosił korespondent „Pio
niera“27. Władze miejscowe nie były pewne nawet, jak należy traktować 
tych autochtonów, którzy otrzymali tymczasowe zaświadczenia obywa
telstwa: czy można ich rozpatrywać jako pełnoprawnych obywateli, czy 
nie?28 *

W tej sytuacji (która zresztą w tym czy innym stopniu charaktery
styczna była nie tylko dla Dolnego Śląska) problem weryfikacji narodo
wościowej na Ziemiach Odzyskanych i repolonizacji polskiej ludności 
autochtonicznej staje się przedmiotem zainteresowania prasy i czynników 
społecznych. Jeszcze we wrześniu 1945 r. wrocławski „Pionier“ postuluje 
konieczność udziału w akcji weryfikacyjnej i repolonizacyjnej czynnika 
społecznego, zarówno opiniodawczego, jak i kontrolującego20. Jeszcze raz 
powraca „Pionier“ do tego tematu w listopadzie 1945 r.30 W listopa
dzie 1945 r. został także opublikowany Memoriał w sprawie Polaków oby
wateli niemieckich na Ziemiach Odzyskanych31, opracowany przez grupę 
działaczy społecznych Jarocina. Memoriał ten dzieli autochtoniczną ludność 
polską na dwie zasadnicze grupy: 1. Polaków, którzy brali udział w życiu

2-1 „Pionier“, R. II, 2 II 1946. ,
25 „Naprzód Dolnośląski“, R. II, 8 III 1946.
26 WAP-UWW, YI, 312, sprawozdanie K. Giecewicza...
27 „Pionier“, R. II, 6—7 I 1946.
28 Tak. np. pełnomocnik rządu na miasto Wałbrzych zapytywał 3' X 1945 r., czy 

osoby, które złożyły deklarację wierności, korzystają z uprawnień obywateli polskich, 
czy można im powierzać kierownictwo przedsiębiorstw, zwracać im warsztaty pracy 
itd. (SAWRN-UWW, Wydział Administracyjny, paczka 1 , 1945 r.).

28 „Pionier“, R. I, 16—17 IX 1945 r.
30 „Kwestia repolonizacji zaczyna być aktualna. Co zrobiono w tej sprawie u nas 

na Dolnym Śląsku? Niewiele. Może zaistnieć paradoksalna sytuacja, że za Nysę po
jadą Nowacy i Cebule, Szklai’ze i Boruty, szeptem mówiąc w przepełnionych wagonach 
po polsku, obrzucani nienawistnymi spojrzeniami przez niby to współrodaków Mülle- 
rów i Heinzlów. Przez nich uważani za obcych, a przez nas za Niemców“ (Pionier, 
R. I, 16 XII 1945).

31 „Przegląd Zachodni“, R. I, 1/45, s. 281—283.



organizacji polskich w Niemczech, mówiących po polsku i wychowujących 
dzieci w duchu polskim, oraz 2. Polaków zobojętniałych na sprawę polską 
(zaniedbanie języka i tradycji) i ludzi poza nazwiskiem i pochodzeniem 
nie zdradzających śladów polskości. Autorzy Memoriału wysuwają nastę
pujące postulaty: 1. Polacy biorący udział (czynny) w życiu partii hitle
rowskiej nie powinni być przyjęci na łono Macierzy. 2. Należy określić 
na okres tymczasowy uprawnienia pierwszej i drugiej grupy ludności 
autochtonicznej. 3. Do czasu ukazania się odpowiedniego dekretu władze 
administracyjne winny traktować Polaków-obywateli niemieckich 1 e- 
p i e j aniżeli Niemców (lepsza praca, przydzielanie lepszych mieszkań 
itd.). Należy wstrzymać także wysiedlanie ludności autochtonicznej. 
4. Przy Ministerstwie Administracji Publicznej winien być powołany 
specjalny departament zajmujący się sprawami polskiej ludności auto
chtonicznej.

W# styczniu 1946 r. problem weryfikacji ludności autochtonicznej na 
Dolnym Śląsku staje się przedmiotem analizy w jednym z komunikatów 
Instytutu Śląskiego w Katowicach32. W komunikacie tym ST. G. pisze: 
„Można przypuszczać ... że w częściach Dolnego Śląska graniczących 
z Opolszczyzną ‘i Poznańskiem zachowało się około 30 tysięcy33 Polaków, 
nie licząc wysepek polskich rozrzuconych po całym Dolnym Śląsku ... 
Nadanie obywatelstwa tym Polakom w ^wyniku postępowania weryfika
cyjnego, wypróbowanego w opolskiej części województwa śląsko-dąbrow
skiego, jest sprawą nie cierpiącą zwłoki“. Prawie równocześnie na łamach 
„Pioniera“ postulowano następujące rozwiązanie problemu weryfikacji 
narodowościowej na Dolnym Śląsku: 1. Akcję stwierdzania polskiej przy
należności narodowej winny przeprowadzać komisje weryfikacyjne.
2. Należy natychmiast przywrócić pełnię praw obywatelskich wszystkim 
członkom Związku Polaków w Niemczech. 3. Dla tej części ludności auto

32 St. G., O weryfikację Polaków na Dolnym Śląsku, Instytut Śląski, Seria V, 
Komunikat 3, Katowice styczeń 1946 r. Komunikat ten został 3 III 1946 przedruko
wany przez „Trybunę Dolnośląską“. Organ Polskiej Partii Robotniczej na Dolnym 
Śląsku.

33 Dane te nie odpowiadają rzeczywistości. Według danych niemieckiego spisu 
ludności z 1905 r. w powiatach tych zamieszkiwało 33 168 osób mówiących po polsku 
i tzw. dwujęzycznych. Po zakończeniu I wojny światowej Polska rewindykowała część 
pow. sycowskiego i namysłowskiego, w których to zamieszkiwało przeszło 15 000 lud
ności mówiącej po polsku. Lata 1922—1939 przyniosły żywiołowi polskiemu w tym 
terenie poważne klęski, których nie doceniać nie należy, gdyż właśnie na ten okres 
przypada największe nasilenie germanizacji. Poważny cios zadała wreszcie ludności 
polskiej w pow. sycowskim, namysłowskim i brzeskim ostatnia wojna, Jeżeli przyj
miemy, że liczba 3600, podawana przez Urząd Wojewódzki, iest tendencyjnie mała, 
to liczba 30 000 jest zbyt wielka i nierealna calkojvicie. Należy przypuszczać, że 
w 1945 r. na terenie tych powiatów było maksimum 6000—8000 ludności mówiącej 
po polsku.



chtonicznej, która nie brała czynnego udziału w życiu polskim w Niem
czech, należy wprowadzić dwuletni okres próbny, pozbawiając ją na ten 
czas pewnych praw obywatelskich (np. prawa należenia do partii poli
tycznych34.

W lutym 1946 r. Zarząd Główny Polskiego Związku Zachodniego prze
słał do Ministerstwa Ziem Odzyskanych Memoriał w sprawie losu ludno
ści autochtonicznej na Ziemiach Odzyskanych35. Memoriał ten (w swych 
teoretycznych i organizacyjnych założeniach opierający się na doświad
czeniach opolskich) zawierał następujące podstawowe punkty: 1. W celu 
ustalenia narodowości ludności Ziem Odzyskanych powołuje się gminne, 
miejskie, powiatowe i wojewódzkie obywatelskie komisje weryfikacyjne, 
powoływane przez odpowiednie rady narodowe i składające się co naj
mniej w połowie z przedstawicieli ludności autochtonicznej, aktywnych 
działaczy organizacji polskich w Niemczech. 2. Weryfikacja ludności 
autochtonicznej winna być przeprowadzana nie w interesie jedpostek, 
lecz narodu i państwa. Dlatego też do postawienia wniosku weryfikacyj
nego uprawnione są władze i czynniki społeczne. 3. Zweryfikowana lud
ność w ciągu 3 dni winna być wprowadzona w posiadanie swego majątku, 
jeśli została go uprzednio pozbawiona. 4. Przez przywrócenie Polsce lud
ności autochtonicznej należy rozumieć nie formalne pozostawienie w gra
nicach państwa, lecz wciągnięcie w uczuciowy związek z narodem polskim, 
w twórczy proces rozwoju i odbudowy państwa,. 5. Pod żadnym warun

34 „Nie wolno nam stracić ani jednej duszy polskiej. Ślązaków należy przywrócić 
Polsce“ (Pionier, R. II, 6—7 I 1946). Projekt ten w rzeczywistości był nierealny i nie
przydatny, a nawet wręcz szkodliwy. Jego realizacja nie przyczyniłaby się w żadnym 
wypadku do uregulowania problemu ludności autochtonicznej i stabilizacji stosunków 
na Dolnym'Śląsku. Według tego projektu pełne prawa obywatelskie na terenie całego 
Dolnego Śląska uzyskałoby maksimum 200—300 osób. Pozostała, przeważająca część 
autochtonów zostałaby formalnie i prawnie przekształcona na okres dwuletni w oby
wateli drugiej kategorii. Przedstawiony tu projekt nie jest czymś oryginalnym. Z po
dobnymi propozycjami, ale tylko w stosunku do tzw. Niemców polskiego pochodzenia, 
wystąpił w sierpniu 1945 r. R. Buławski na I Sesji Rady Naukowej dla zagadnień 
Ziem Odzyskanych. Propozycje te zostały wtedy przyjęte bardzo krytycznie. Np. 
Z. Wojciechowski mówił: „Jeżeli uznamy kogoś za Polaka, to nie możemy go dyskwa
lifikować, gdyż wtedy tworzy się kompleks niższości, który po kilku latach może tych 
ludzi zwrócić przeciwko nam“ (Biuro Studiów Osadniczo-Przesiedleńczych, I Sesja 
Rady Naukowej dla zagadnień Ziem Odzyskanych, z. III, Kraków 1945, s. 89).

35 Memoriał został opublikowany w „Strażnicy Zachodniej“, R. XV, 1946, nr 3, 
s. 95—104. 23 II 1946 r. w Poznaniu Zarząd Główny PZZ zorganizował zebranie 
dyskusyjne w sprawie weryfikacji narodowościowej. W czasie dyskusji Serwański, 
kierownik Wydziału Społeczno-Politycznego Zarządu Głównego PZZ, oświadczył: 
„W obliczu wielkiego zadania, jakie stoi przed narodem polskim i państwem, a mia
nowicie zasiedlenie Ziem Odzyskanych, każdy Polak wysiedlony na teren Rzeszy 
umniejsza siły biologiczne narodu polskiego. Naród polski wygrawszy wojnę musi 
wygrać i walkę narodowościową“ (Trybuna Dolnośląska, R. II, 1 III 1946).



kiem nie mogą być uznani za Polaków ci, którzy: a) przyznają się do na
rodowości niemieckiej; b) dopuścili się przestępstw w stosunku do narodu 
polskiego i do Polaków z racji ich przynależności narodowej.

29 III 1946 r. odbyło się posiedzenie Komfeji Wyznaniowej i Narodo
wościowej Krajowej Rady Narodowej. Po wysłuchaniu referatu W. So
korskiego: Prawne uregulowanie położenia autochtonów na Ziemiach Za
chodnich, Komisja podjęła następującą uchwałę: 1. Ludności autochto
nicznej winny być przyznane 'prawa obywatelskie. 2. Przyznanie tych 
praw ma odbywać się w kilku następujących po sobie etapach: a) wery
fikacja narodowościowa; b) wydanie zarządzenia o wstrzymaniu wysie
dlania wszystkich osób związanych z grupą autochtoniczną bądź pocho
dzeniem, bądź związkami rodzinnymi; c) rozszerzenie już w chwili obecnej 
praw majątkowych ludności autochtonicznej; d) nadanie praw obywatel
skich po zakończeniu wysiedlania Niethców i prac komisji weryfikacyj
nych36.

Wreszcie 6 IV 1946 r. minister Ziem Odzyskanych wydaje zarządzenie 
W sprawie trybu stwierdzania przynależności narodowej osób zamieszka
łych na obszarze Ziem Odzyskanych. Zarządzenie to regulowało przebieg
1 organizację weryfikacji narodowościowej, jej teoretyczne i prawno-orga
nizacyjne podstawy.

Niezmiernie istotne znaczenie w przebiegu całej akcji weryfikacyjnej 
posiadał problem s p r a w d z i a n ó w  n a r o d o w o ś c i .  Bez prawidło
wego rozwiązania tego problemu nie można było przeprowadzić selekcji 
narodowościowej {oddzielenia ludności polskiej od ogółu ludności nie
mieckiej), dokonać wysiedlenia ludności niemieckiej i zrealizować zasady 
polityki narodowościowej głoszącej, że ,,nie chcemy ani jednego Niemca, 
nie oddamy ani jednej duszy polskiej“. Władze administracyjne, które 
wzięły na siebie zadanie przeprowadzenia weryfikacji narodowościowej 
na tak szeroką skalę, nie miały w tej dziedzinie prawie żadnych doświad
czeń międzynarodowych, żadnego wzoru (z wyjątkiem wzorów hitlerow
skiej polityki narodowościowej, których władza ludowa z zasadniczych 
powodów naśladować nie mogła).

W konkretnych warunkach historycznych, po doświadczeniach wojen
nych, w warunkach złożoności sytuacji narodowościowej na Ziemiach 
Odzyskanych władze nie mogły bezkrytycznie stosować tradycyjnych, 
tzw. s u b i e k t y w n y c h  i o b i e k t y w n y c h  s p r a w d z i a n ó w  
n a r o d o w o ś c i .  Absolutnie nieprzydatne były w tych warunkach, jakie 
istniały na Ziemiach Odzyskanych, subiektywne sprawdziany narodowo
ści, tj. wola jednostki do przynależności do tej czy innej narodowości.

36 O obywatelstwo dla Polaków Ziem Odzyskanych (Polska Zachodnia, R. II
2 V 1946, nr 22).



Stosowanie tego kryterium doprowadziłoby niechybnie do tego, że duża 
ilość Niemców (co zresztą potwierdziła praktyka weryfikacyjna) zade
klarowałaby się jako ludność polska, byleby tylko uniknąć wysiedlenia.

Nie mogły być bezkrytycznie stosowane także tzw obiektywne spraw
dziany, tj. przede wszystkim j ę z y k  i p o c h o d z e n i e .  Jeżeli chodzi
0 polskie pochodzenie, to po pierwsze, jego ustalenie nie było rzeczą 
łatwą (świadomie dokonywane przez władze niemieckie zmiany w aktach 
stanu cywilnego, zniszczenie dokumentów w czasie działań wojennych 
itp.), a po drugie, i to jest fakt najważniejszy, polskie pochodzenie bardzo 
często znajdowało się w sprzeczności ze świadomością narodową jednostki, 
jej poczuciem narodowym, a więc w żaden sposób nie mogło samo przez 
się decydować o przynależności narodowej, o polskości. Niemniej skom
plikowana była sprawa języka. Zjawiskiem codziennym był fakt, że dzieci 
w rodzinach niewątpliwie polskich słabo lub wcale nie władały językiem 
polskim. Z drugiej strony (w powiatach o niejednolitym składzie narodo
wościowym) Niemcy bardzo często władali dobrze językiem polskim.

Z wymienionych tu powodów stosowanie subiektywnych i obiektyw
nych sprawdzianów narodowości nie mogło zapewnić całkowitego powo
dzenia akcji weryfikacyjnej (o ile jej przeprowadzenie było koniecznością 
z punktu widzenia narodowych i państwowych interesów Polski). Dlatego 
też już w pierwszych aktach prawnych traktujących o polityce narodo
wościowej władzy ludowej zauważyć można dążność do wprowadzenia 
nowego sprawdzianu narodowości. Tak np. w ustawie z 6 V 1945 r. O w y
łączeniu ze społeczeństwa wrogich elementów37 jako główny sprawdzian 
narodowości jednostki określane jest jej „zachowanie się“. Po tej samej 
linii poszła praktyka weryfikacyjna na Śląsku Opolskim. Tu jako zasadni
czy sprawdzian przynależności narodowej jednostki rozpatrywano jej za
chowanie się w stosunku do ludności polskiej, do życia polskiego itp. Na 
marginesie doświadczeń opolskich Zygmunt Izdebski pisał: „Uznać należy 
niewystarczalność obu wspomnianych doktryn [tj. obiektywnej i subiek
tywnej — M. O.] i zwrócić się raczej do tego, co Amerykanie nazywają 
behaviour, do »zachowania się« człowieka wskazującego na jego narodo
wość, a jeśli jeszcze nie ma należytego rozeznania narodowego — na kie
runek, w jakim się to rozeznanie u niego rozwija i jakie ma na przyszłość 
podstawy w jego cechach psychicznych, w sposobie życia, mówienia, wy
chowywania dzieci itd“38. W innym miejscu tenże Izdebski twierdził: 
„Doświadczenia weryfikacyjne oznaczają zerwanie z tradycyjnymi teoria
mi tak obiektywnych, jak i subiektywnych sprawdzianów narodowości
1 przyjęcie w to miejsce jedynie poprawnej, bo uzyskanej na empirycznej

37 „Dz. U. R. P.“, nr 17, 1945, poz. 97.
38 Z. I z d e b s k i ,  Podstawy weryfikacji ludności na Śląsku Opolskim (Zaranie 

Śląskie, R. XVII, 1946, nr 1—2, s. 29).



drodze całkowicie n o w e j  t e o r i i ,  według której sprawdzianem naro
dowości człowieka jest jego zachowanie się w całokształcie stosunków 
życiowych“39.

Zarządzenie ministra Ziem Odzyskanych z 6 IV 1946 r. stanowi 
w swych teoretycznych podstawach uogólnienie praktyki opolskiej, czę
ściowo jednak wprowadza nowe elementy do zagadnienia kryteriów przy
należności narodowej' jednostki. W myśl zarządzenia za Polaków zostaną 
uznani ludzie, którzy: a) złożą odpowiedni wniosek weryfikacyjny (a więc 
wyrażą w o l ę  być Polakiem); b) udowodnią swe polskie pochodzenie40 
lub wykażą łączność z narodem polskim; c) złożą deklarację wierności 
narodowi i państwu polskiemu. Pochodzenie polskie jako sprawdzian 
narodowości może być dowodzone bądź przy pomocy dowodów osobistych, 
aktów stanu cywilnego, bądź może wynikać z brzmienia nazwiska lub 
ze związku pokrewieństwa z Polakami. Łączność z narodem polskim może 
być dowodzona przynależnością do organizacji polskich lub udziałem 
w walce o sprawę polską względnie wynikać bądź z postawy wewnętrznej 
i języka, bądź z pielęgnowania w rodzinie polskich obyczajów, ze związku 
z polską kulturą ludową i życiem Polaków, bądź wreszcie z zewnętrznej 
postawy w okresie panowania niemieckiego, dowodzącej solidaryzowania 
się z Polakami przy narażaniu się na osobiste niebezpieczeństwo.

Ale 'ani polskie pochodzenie, ani nawet używanie języka polskiego 
w charakterze języka domowego nie decydowały automatycznie o uznaniu 
polskiej przynależności narodowej. Decydujący był właśnie moment 
,,zachowania się“. Tak więc nie mogli być uznani za Polaków — w myśl 
zarządzenia — ludzie, którzy: a) swym zadawnionym i notorycznym za
chowaniem. się wykazali pełne związanie z narodem niemieckim lub 
swe wrogie ustosunkowanie do polskości; b) dopuścili się jednego z prze
stępstw określonych w dekrecie z 31 VIII 1944 r. o wymiarze kary dla 
faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy, winnych zabójstw i znęcania się 
nad ludnością cywilną i jeńcami, oraz zdrajców narodu polskiego41; c) byli 
członkami SS, służby bezpieczeństwa (SD), Związku Niemieckiego

39 Z. I z d e b s k i, Rewizja pojęcia narodowości. Doświadczenia opolskie, Katowi
ce 1947, s. 24. Należy stwierdzić, że „zachowanie się“ jako sprawdzian narodowości 
znane było już wcześniej. Tak np. konwencja genewska (art. 27, § 3) mówiła, że 
Polakiem jest ten, kto okazuje swym zachowaniem, że poczuwa się do polskości. 
Traktat ryski (art. <VI, ust. 2) mówił, że przywiązanie do narodowości można zazna
czyć w sposób oczywisty m. in. d z i a ł a l n o ś c i ą .  O „zachowaniu się“ jako spraw
dzianie narodowości człowieka mówili także i niektórzy socjologowie. Tak np. polski 
socjolog M. S z e r e r w  pracy Idea narodowa w socjologii i polityce, Kraków 1922, s. 37, 
pisał: „Człowiek musi działaniem swym stwarzać sobie legitymację narodową“. Dosyć 
trudno jest więc mówić o „całkowicie nowej teorii“.

40 Pochodzenie jako sprawdzian narodowości człowieka w praktyce opolskiej nie 
było w zasadzie uwzględnione. Por. I z d e b s k i ,  Rewizja pojęcia narodowości...

41 „Dz. U. R. P.“, nr 4, poz. 16 i -nr 7, poz. 29, 1945 r.



Wschodu (BDO), Związku Wiernego Śląska Górnego (BHO), jednostek 
paramilitarnych z okresu plebiscytowego (Grenzschutz, Selbstschutz, 
Orgesch), niemieckimi działaczami plebiscytowymi. Nie mogli być zwe
ryfikowani jako Polacy nauczyciele szkół niemieckich, oficerowie zawo
dowi armii, aspiranci i podoficerowie lotnictwa, oficerowie policji i żan
darmerii, funkcjonariusze tajnej policji (gestapo), obozów koncentracyj
nych i karnych obozów pracy, publicyści niemieckich dzienników par
tyjnych42.

Tak więc zarządzenie ministra Ziem Odzyskanych z 6 IV 1946 r. 
w dziedzinie sprawdzianów narodowości: a) łączyło kryteria obiektywne 
i subiektywne; b) decydującą rolę przyznawało czynnikowi „zachowania 
się“43.

Jeżeli chodzi o stronę organizacyjną weryfikacji narodowościowej, to 
zarządzenie zawiera takie zasadnicze punkty: 1. Decyzję stwierdzającą 
polską przynależność narodową wydają władze administracji ogólnej

4- Jeżeli chodzi o przynależność do NSDAP i jej przybudówek, to fakt ten nie 
stanowił w zasadzie przeszkody w uzyskaniu stwierdzenia polskiej przynależności na
rodowej. Uwzględniano przy tym moment powszechnie stosowanego nacisku przy wer
bowaniu do partii. Podkreślano jednak, że stanowisko w partii, stopień zaangażowania 
się w jej działalności itp. mogą i winny służyć jako jedne z mierników stopnia uczu
ciowego związania się jednostki z niemieckością.

43 Zagadnienie naukowych i możliwie skutecznych w praktyce sprawdzianów na
rodowości jest skomplikowane i trudne do rozstrzygnięcia. Nie powinien jednak ulegać 
wątpliwości fakt, że doświadczenia weryfikacji narodowościowej na polskich Ziemiach 
Zachodnich wnoszą nowe elementy do teoretycznego rozwiązania tego zagadnienia. 
Należy mieć wszelako na uwadze, że weryfikacja narodowościowa w Polsce przepro
wadzana była w dosyć specyficznych warunkach powojennych, gdy bardzo żywe były 
jeszcze doświadczenia z „piątą kolumną“ i reminiscencje okupacyjne. Dlatego też 
według nas polskie doświadczenia weryfikacyjne i wysnute na ich podstawie wnioski 
teoretyczne nie mogą mieć waloru powszechności. Budzi np. zastrzeżenie fakt, czy 
w normalnych warunkach może służyć jako ocena narodowości człowieka jego udział 
w jakimś ruchu społeczno-politycznym (np. faszyzmie), czy rzeczywiście nauczyciel 
szkoły niemieckiej, z pochodzenia Polak i mówiący po polsku, przez sam fakt nauczania 
w niemieckiej szkole przestaje być Polakiem. Z punktu widzenia ówczesnych interesów 
narodu i państwa polskiego całkowicie zrozumiałe było dążenie do pozbycia się ze spo
łeczeństwa elementu zaangażowanego politycznie po stronie faszyzmu i niemczyzny 
w ogóle, ale czy słuszne było pozbawianie tego elementu waloru polskości? W każdym 
bądź razie w akcji weryfikacyjnej utożsamiano czynnik polityczny z narodowym, 
a pewne zjawiska polityczne traktowano jako cechy określonej narodowości (narodo
wości niemieckiej). Ale jeszcze w czasie trwania weryfikacji narodowościowej zdawano 
sobie sprawę z jej wyjątkowości. Np. J. Litwin, zwolennik subiektywnych sprawdzia
nów narodowości, pisał: „Zasada, iż wola osoby określa jej przynależność narodową, 
obowiązuje nadal poza tym zakresem stosunków, w jakim prawodawcy państw, które 
uległy podbojowi hitleryzmu, zmuszeni byli zawiesić jej moc na czas przejściowy 
celem likwidacji następstw wojny na polu gospodarczym i w szeregu innych dziedzin“ 
(Ustalanie narodowości przez władze administracyjne w najnowszym prawie pol
skim  — Państwo i Prawo, R. II, 1947, nr 7—8, s. 45).

C



pierwszej instancji, tj. starostwa powiatowe i zarządy miejskie w miastach 
wydzielonych. 2. Przed wydaniem decyzji stwierdzającej przynależność 
narodową władze administracyjne zobowiązane są zasięgać opinii komisji 
weryfikacyjnych oraz powiatowego urzędu bezpieczeństwa publicznego
3. Jako organ opiniodawczy powołane zostały powiatowe i miejskie komi
sje weryfikacyjne w następującym składzie: przedstawiciel władzy pań
stwowej, rad narodowych (ewentualnie partii politycznych), Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, Polskiego Związku Zachodniego, Związku Sa- 
pomocy Chłopskiej, związków zawodowych i miejscowej ludności polskiej 
Termin składania wniosków o stwierdzenie polskiej przynależności naro
dowej ustalono do 1 VII 1946 r. Komisje weryfikacyjne miały zakończyć 
swą działalność do 1 VIII 1946.

*

Do władz terenowych Dolnego Śląska zarządzenie ministra Ziem 
Odzyskanych W sprawie trybu stwierdzania przynależności narodowej 
osób zamieszkałych na obszarze Ziem Odzyskanych dotarło w połowie 
maja 1946 r. Wkrótce też zostały zorganizowane i zaczęły działalność 
pierwsze powiatowe i miejskie komisje weryfikacyjne: w maju w pow. 
jaworskim, kamiennogórskim, kłodzkim, lwóweckim, trzebnickim i we 
Wrocławiu; w czerwcu — w pow. oleśnickim, świdnickim, wałbrzyskim: 
w lipcu — w pow. legnickim, dzierżoniowskim, wrocławskim itd. W pow. 
złotoryjskim komisja weryfikacyjna zaczęła pracować dopiero w sierpniuu .

Istotną cechą składu osobowego komisji weryfikacyjnych na Dolnym 
Śląsku — w odróżnieniu np. od Śląska Opolskiego — był prawie całko
wity brak w nich przedstawicieli ludności autochtonicznej. Bez ich udzia
łu powstały i działały one w pow. sycowskim, namysłowskim i brzeskim, 
co w sposób szczególny zaważyło na losach weryfikacji narodowościowej 
w tym terenie. Tam gdzie nawet autochtoni zasiadali w komisjach (np. 
we Wrocławiu, Wałbrzychu czy Bystrzycy), nie odgrywali oni praktycznie 
żadnej istotnej roli.

W Jeleniej Górze, chociaż wyznaczono przedstawicieli ludności auto
chtonicznej do Miejskiej Komisji Weryfikacyjnej, to jej pozostali człon
kowie nie zgodzili się na ich udział w pracach Komisji pod pretekstem, 
że nie posiadają obywatelstwa państwa polskiego44 45.

Do akcji weryfikacyjnej na Dolnym Śląsku przystąpiono, nie prze
prowadzając uprzednio właściwie żadnej wstępnej pracy wyjaśniającej,

44 WAP-UWW, VI, 309.
45 WAP-UWW, VI, 309, sprawozdanie z działalności Komisji Weryfikacyjnej 

z 3 VII 1946 r. W skład Miejskiej Komisji Weryfikacyjnej wchodzili m. in.: referent 
kultury i sztuki Zarządu Miejskiego, inspektor szkolny i prokurator.



ograniczając się jedynie do rozklejenia ogłoszeń. „Nic się nie zrobiło dla 
zachęcenia ludzi o polskim pochodzeniu do składania wniosków o weryfi
kację“ — stwierdzały władze PZZ we Wrocławiu46. Niewiele także zro
biono, aby zmienić niechętny stosunek do ludności autochtonicznej ze 
strony poważnej części osadników i repatriantów oraz miejscowych orga
nów władzy. Stanowisko ludności osadniczej wobec weryfikacji narodo
wościowej było w zasadzie negatywne. Podstawowym powodem tego były 
konflikty majątkowe. Osadnik zajmujący gospodarstwo autochtona sprze
ciwiał się z zasady jego weryfikacji, gdyż groziło mu to w konsekwencji 
poważnymi trudnościami związanymi z zamianą gospodarstwa, zagospo
darowywaniem się od nowa itp. Wina w tym wypadku leżała nje tyle 
po stronie osadnika, ile po stronie władz, które przystąpiły do weryfikacji, 
pozbawiając uprzednio autochtonów ich gospodarstw i mienia w ogóle. 
Np. w pow. namysłowskim „do ustawy z 28 IV 1946 właściwie nie było 
zagadnienia ludności autochtonicznej Było zarządzenie osiedlać, usu
wać Niemców, dać repatriantom gospodarki, a gdy to przeprowadzono, 
w kwietniu 1946 r. przypomniano o autochtonach, każąc ich traktować 
jak najlepiej, podczas gdy przedtem ich wyzuto z mienia“47 48. „Osadnicy ... 
milicjanci i inni funkcjonariusze służby publicznej z zasady niechętnie 
odnoszą się do osób polskiego pochodzenia poprzednio tu zamieszkałych 
i obecnie ubiegających się o uznanie ich za obywateli polskich. Stanowi
sko takie wypływa nie z pobudek ideowych, lecz z zazdrości o lepszy byt 
materialny i z chęci zysku. Bardzo częste są wypadki zabierania im rzeczy 
osobistych i domowych, a nawet wyzucia ich z posiadłości; posługują się 
przy tym podstępem lub fałszywymi oskarżeniami o współpracę z hitle
rowcami lub przynależność do Volksdeutśchów“13 — stwierdzał starosta 
wrocławski. Ale pow. wrocławski nie stanowił wyjątku. W pow. Środa 
Śląska „wśród osadników polskich, a niejednokrotnie u ludzi nawet inte
ligentnych i pozostających na stanowiskach, panuje głębokie niezrozu
mienie dla akcji repolonizacyjnej“49. (

Osadnik, zagrożony w swoim stanie posiadania ■ lub starający się po
lepszyć swój byt materialny kosztem autochtona, robił wszystko, aby 
nie dopuścić do jego weryfikacji. Powszechnie stosowano groźby, donosy 
i fałszywe oskarżenia o zdradę narodu polskiego lub wręcz uciekano się 
do przemocy. „Osadnicy używają wszelkich sposobów, by tylko autochton

46 Składnica Akt Miejskiej Rady Narodowej we Wrocławiu (dalej: SAMRN), 
Wydział Społeczno-Polityczny, II 1947 r., sprawozdanie delegata PZZ z 15 XI 1946 r.

47 WAP-UWW, VI, 312, sprawozdanie K. Giecewicza.
48 WAP-UWW, VI, 309, sprawozdanie starosty wrocławskiego do delegata MZO 

z akcji repolonizacyjno-weryfikacyjnej z 28 V 1946 r.
4# WAP-UWW, VI, 309, sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Wery

fikacyjnej z 25 X 1946 r.



nie weryfikował się“ — stwierdza Starostwo Powiatowe w Namysłowie5'1.
,.Osadnicy, którzy gdy dowiedzieli się, że któryś z nich złożył podanie 
o weryfikację, natychmiast używali wszelkich powodów, by im pobyt 
obrzydzić, by wniosek wycofali“51. Osadnicy uciekali się nawet do metod 
szantażu politycznego w stosunku do władz miejscowych. Wypadek taki 
zdarzył się np. w pow. jeleniogórskim. ,,Do pełnomocnika rządu na 
obwód 29, Jelenia Góra, cb. Wojciecha Tabaki, zgłosiła się 52-osobowa 
delegacja osadników wszystkich gmin jeleniogórskich i zaproponowała,' 
ze jeśli starosta wyda polecenie zaprzestania akcji weryfikacyjnej ... 
wszystkie gromady w powiecie w zbliżającym się referendum będą gło
sowały »tak«“52. Stosunek ludności napływowej do akcji weryfikacyjnej 
rzutował w sposób decydujący na stosunek do tej akcji miejscowych 
organów władzy. Wynikało to stąd, że władze administracyjne na terenie 
Dolnego Śląska rekrutowały się wyłącznie z ludności napływowej (co 
zresztą było w dużym stopniu zjawiskiem prawie że nieuniknionym, 
uwarunkowanym m. in. brakiem większych, zwartych skupisk ludności 
autochtonicznej).

Niektóre starostwa powiatowe traktowały weryfikację narodowościo
wą jako sprawę podrzędną, marginesową, nie przywiązywały do niej 
większej wagi53. Najmniej jednak zrozumienia miały dla niej najniższe 
ogniwa władzy administracyjnej — sołtysi, wójtowie, pracownicy zarzą
dów gminnych — najściślej i bezpośrednio związane wspólnotą interesów 
z miejscową ludnością napływową. W pow. jeleniogórskim poważna część 
autochtonów nie złożyła podań o weryfikację w przewidywanym terminie 
(albo nie złożyła w ogóle) m. in. dlatego, że we wsiach i gminach istniała 
nieprzychylna atmosfera, nieprzychylne nastawienie do weryfikacji ze 
strony sołtysów i urzędników gminnych54. W pow. oławskim w gminie 
Wierzbno wójt Beliński publicznie krytykował „próby rządu odnośnie 
usiłowań wydobycia na jaw autochtonów“55. W pow. namysłowskim.

50 SAWRN-UWW, Wydział Administracyjno-Prawny, paczka 14, 1946/47, teczka 
2b, pismo Starostwa do zarządów gmin i miast, październik 1946 r.

51 WAP-UWW, VI, 309, sprawozdanie K. Giecewicza.
3- SAMRN, Wydział Społeczno-Polityczny, Weryfikacja, 1947 r., pismo Zarządu 

Gíównego PZZ do delegata PZZ na Dolny Śląsk z 4 VII 1946 r.
53 Charakterystyczne pod tym względem jest pismo wicestarosty w Żarach z 28 

X 1946 r., w którym twierdzi się, że na terenie powiatu akcja weryfikacyjna w ogóle 
nie była przeprowadzana. W rzeczywistości jednak było inaczej. Świadczą o tym 
wcześniejsze sprawozdania przesyłane do Urzędu Wojewódzkiego, ale podpisane przez 
starostę (WAP-UWW, VI, 309).

54 WAP-UWW, VI, 309, sprawozdanie z działalności Miejskiej i Powiatowej Ko
misji Weryfikacyjnej z 29 X 1946 r.

05 WAP-UWW, VI, 312, notatka służbowa inspektora Urzędu Wojewódzkiego, 
luty 1947 r.
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gdzie stosunki między autochtonami a osadnikami szczególnie zaostrzają 
się z chwilą rozpoczęcia weryfikacji narodowościowej, sołtysi „idą... 
osadnikom z cichą pomocą“, a zarządy gminne umyślnie przetrzymywały 
przez dłuższy okres akta weryfikacyjne, udzielały autochtonom mylnych 
informacji lub wręcz groziły, że „mimo zweryfikowania się wszyscy będą 
wysiedlani“56. Delegaci PZZ stwierdzali w terenie, że nieraz podania we
ryfikacyjne nie czytane wędrują do kosza, wrzucane tam jedną ręką 
sołtysa czy wójta, który drugą ręką wziął odpowiednie wynagrodzenie 
za przydzielenie gospodarstwa komu innemu57. Nierzadkie były wypadki, 
że weryfikacja ludności autochtonicznej była kompletnie ignorowana 
przez Państwowy Urząd Repatriacyjny. Tak np. w pow. sycowśkim —r 
głównym skupisku ludności autochtonicznej na Dolnym Śląsku — w po-h 
łowię sierpnia 1946 r. starosta wydał zarządzenie o wstrzymaniu osad-, 
nictwa do czasu definitywnego przeprowadzenia selekcji narodowościom 
wej. Zarządzenie to nie było jednak przez PUR respektowane. Nadal- 
stosowano praktykę przydzielania osadnikom gospodarstw należących do, 
nie zweryfikowanych jeszcze autochtonów58 59. W pow. namysłowskim miej
scowe władze bezpieczeństwa publicznego przestrzegały Starostwo przed 
„pochopnym“ wydawaniem obywatelstwa, bo „mogą być potem nieprzy
jemności“. Akcję weryfikacyjną rozpatrywały one jako „branie w obronę 
Niemców“ i „działanie na szkodę repatriantów“50. W pow. sycowskim 
oskarżono starostę o „faszyzm i reakcję“ w związku z dokonywanymi, 
zwrotami gospodarstw zweryfikowanych autochtonom60. W pow. Środa 
Śląska „referent Starostwa załatwiający te sprawy [tj. sprawy weryfi-. 
kacji — M. O.] miał zawsze trudności i uszczypliwe uwagi, że fabrykuje 
Volkspoláków, że to będzie element wrogi, szpiegowski i że należało tych 
ludzi bezwzględnie wysiedlić“61.

W takiej atmosferze zaczęły na Dolnym Śląsku działalność miejskie
1 powiatowe komisje weryfikacyjne. Atmosfera ta, oczywiście, nie mogła 
nie wpływać na ich działalność, na stosunek do weryfikowanych. Toteż

56 SAWRN-UWW, Wydział Administracyjno-Prawny, paczka 14, 1947/47, teczka
2 b, pismo starostwa do Zarządów gmin i miast, październik 1946 r. We wsi Dąbrowa 
(pow. namysłowski), zamieszkanej w dużej części przez autochtonów, władze gminne 
utrudniały weryfikację, żądając od autochtonów niepotrzebnych w ogóle dokumentów, 
fałszując opinie itd. Autochtonom oświadczono: „obywatelstwo dostaniecie w Londynie 
lub Ameryce [sic]“ (WAP-UWW, VI, 324, skarga autochtonów wsi Dąbrowa do pro
kuratora, wojewody i ministra Ziem Odzyskanych, sierpień 1947 r.).

57 j od,  Autochtoni wołają o pomoc (Naprzód Dolnośląski, R. II, 12 XII 1946).
58 WAP-UWW, VI, 308, sprawozdanie starosty z 30 XII 1946 r.
59 WAP-UWW, VI, 312, sprawozdanie K. Giecewicza.
80 WAP-UWW, VI, 308, sprawozdanie starosty z 30 XII 1946 r.
61 WAP-UWW, VI, SP-S V/1/6/47, sprawozdanie Starostwa z akcji repoloniza- 

cyjnej z 6 XI 1946 r.



w wielu komisjach weryfikacyjnych istniał także nieprzychylny stosunek 
do weryfikacji narodowościowej. Sprawozdanie do MZO ze stycznia 1947 r. 
stwierdza, że „czynnik społeczny reprezentowany w komisjach weryfi
kacyjnych nie zawsze podchodził do tych spraw ze stanowiska państwo
wego, a przeciwnie, w każdym autochtonie widział Niemca, którego się 
powinno wysiedlić, a nie nadawać obywatelstwo polskie. Niemałą też rolę 
odgrywały sprawy majątkowe, które często były powodem odmowy we
ryfikacji ze względu na zachody osób, które reflektowały na gospodar
stwo czy mieszkanie autochtona“62.

Komisje weryfikacyjne napotykały w swej pracy szereg trudności 
natury obiektywnej. Komisje składały się z ludzi najczęściej nie znają
cych kompletnie historii Śląska, jego struktury narodowościowej, warun
ków bytowania polskiej ludności autochtonicznej w okresie panowania 
niemieckiego, jej psychiki, kultury i tradycji oraz jej nawyków. A wszyst
ko to było niezbędne dla właściwego i sprawnego przeprowadzenia we
ryfikacji narodowościowej, szczególnie na Dolnym Śląsku, gdzie ludność 
autochtoniczna, aczkolwiek nieliczna, była niezmiernie skomplikowana 
pod względem świadomości narodowej, stopnia związania z obcą kulturą 
niemiecką, pod względem religijnym itd. Dlatego też komisje weryfika
cyjne w swej codziennej praktyce musiały rozstrzygać kwestię przynależ
ności narodowej małżeństw mieszanych i ich dzieci czy ludzi całkowicie 
zgermanizowanych, ale zachowujących jeszcze świadomość swego pol
skiego pochodzenia, czy wreszcie rodzin, w których rodzice byli niewątpli
wymi Polakami, a dzieci czuły się już Niemcami itp. Wypadki te — a na 
Dolnym Śląsku były one nie wyjątkami, lecz prawie zasadą — wymagały 
niezwykle umiejętnego i elastycznego stosowania kryteriów narodowości 
przewidzianych w zarządzeniu ministra MZO z 6 IV 1946 r . .

W praktyce jednak komisje weryfikacyjne i władze miejscowe sto
sowały własne kryteria narodowości nie mające nic wspólnego z nauką. 
W pow. sycowskim władze bezpieczeństwa opiniowały odmownie podania 
autochtonów o uznanie ich polskiej przynależności narodowej, podając 
nieraz jako przyczynę „lenistwo do pracy“ czy „zgnicie ziemniaków 
w kopcu u autochtona“63. W pow. Środa Śląska „kierowano się np. tym, 
że starający się o obywatelstwo jest ewangelikiem lub też jego dzieci są 
zniemczone i mają »niemieckie imiona«, bo takich nie ma w Polsce“64. 
„Ludzie dokonują samowolnie własnej weryfikacji, w których kryteria 
natury czysto gospodarczej występują na czoło. W praktyce wygląda lo

62 WAP-UWW, VI, 308.
63 WAP-UWW, VI, 308, pismo starosty do Urzędu Wojewódzkiego z 11 VII 

1946 r.
. 64 WAP-UWW, VI, SP-S V/1/6/47, sprawozdanie Starostwa z akcj'i repoloniza-
cyjnej z 6 XI 1946 r.



w ten sposób, że »największymi Niemcami« ... są przede wszystkim ci. 
którzy posiadają właśnie piękne gospodarstwo albo niezły warsztat 
pracy“05 6 * 08'’.

Wiele trudności i wątpliwości nastręczał komisjom weryfikacyjnym 
fakt, że stawali przed nimi również autentyczni Niemcy, pragnący być 
uznani za Polaków i powołujący się na punkt zarządzenia z 6 IV 1946 r.. 
głoszący, że łączność z narodem polskim może być dowodzona ,,z ze
wnętrznej postawy w okresie panowania niemieckiego dowodzącej soli
daryzowania się z Polakami przy narażaniu się na osobiste niebezpieczeń
stwo“0̂. Normalny tok prac komisji weryfikacyjnych był utrudniony 
przez podkreślane już wyżej niewłaściwe podejście władz bezpieczeństwa. 
Powiatowe urzędy bezpieczeństwa publicznego przetrzymywały wnioski 
weryfikacyjne miesiącami lub też wadliwie je opiniowały, dyktując 
w sposób wybitnie apodyktyczny swój pogląd, najczęściej bez przyto
czenia materiału dowodowego67. Z tych powodów powstawały często 
przerwy w działalności komisji weryfikacyjnych08.

Tak w wielkim zarysie wyglądała atmosfera i warunki, w których 
przebiegała weryfikacja narodowościowa na Dolnym Śląsku w pierwszym 
jej okresie, tj. okresie działalności komisji weryfikacyjnych.

Z kolei przejdziemy do omówienia rezultatów weryfikacji narodowo
ściowej w okresie do października 1946 r. ( do tego czasu działały w zasa
dzie na Dolnym Śląsku komisje weryfikacyjne). Do końca czerwca 
(a w niektórych powiatach do końca lipca) 1946 r. na terenie całego Dol
nego Śląska złożono 6763 wnioski weryfikacyjne. Najwięcej wniosków 
złożono we Wrocławiu (2077), Bystrzycy (576) i pow. wałbrzyskim (465). 
W pozostałych powiatach złożono zaledwie 3625 wniosków69. Jest to nie
zmiernie znikoma liczba i oznaczała ona faktycznie niepowodzenie akcji 
weryfikacyjnej w samym jej początku.

Do końca czerwca 1946 r. zweryfikowano, tj. dznano za Polaków,

05 E. M. S./Spraw a Polakóiv Ziem Odzyskanych (Polska Zachodnia, R. III, 10 
VIII 1947, nr 32).

66 Wypadki tego rodzaju szczególnie charakterystyczne były dla takich powia
tów, jak jaworski, bystrzycki, kłodzki czy jeleniogórski. Patrz np. sprawozdanie sta
rosty w Jaworze z 4 VHI 1946 i w Bystrzycy z 10 VII 1946 r. (WAP-UWW, VI, 309).

67 Oto przykładowe wzory opinii urzędów bezpieczeństwa: „Urząd ma zastrzeże
nia co do wydania obywatelstwa polskiego“ albo „Urząd ma zastrzeżenia co do wyda
nia obywatelstwa polskiego, a to z uwagi, że nie wykazuje żadnej łączności z narodem 
polskim,' jak i popełnione przestępstwa natury politycznej“ (WAP-UWW, VI, 325).

08 Tak np. na początku lipca 1946 r. uległa całkowitemu zahamowaniu praca 
Powiatowej Komisji Weryfikacyjnej w Sycowie (WAP-UWW, VI, 308).

69 WAP-UWW, VI, 309. Na podstawie sprawozdań z działalności miejskich i po
wiatowych komisji weryfikacyjnych.



zaledwie 1473 osoby70. Nie uznano za Polaków w tym samym czasie 
257 osób. Do 1 X 1946 r. na terenie całego Dolnego Śląska złożono 
11 832 wnioski71. W ciągu 4 miesięcy pracy komisji weryfikacyjnych 
uznano za Polaków 5537 osób, nie uznano 1334, tj. prawie 20°/o ogółu 
rozpatrywanych wniosków72. Szczegółowy przebieg akcji weryfikacyjnej 
na terenie Dolnego Śląska w okresie działalności komisji weryfikacyj
nych przedstawia tabelka na s. 532™.

Tak wielki odsetek odrzuconych wniosków nie świadczy wcale, że 
wszyscy ci wnioskodawcy byli Niemcami, czy splamili się działalnością 
na szkodę narodu polskiego lub że absolutnie nie mogli być zrepolonizo- 
wani. Bardzo często wśród ludzi nie uznanych przez komisje weryfika
cyjne za Polaków byli aktywni członkowie Związku Polaków w Niem
czech74, uczestnicy powStań śląskich75, ludzie przyznający się do polskości 
w najcięższych nawet chwilach76. Z drugiej strony miały miejsce fakty, 
że uznawano za Polaków ludzi z polskością nie mających nic wspólne
go77. W pow. sycowskim kontrola wykazała, że z odrzuconych wniosko
dawców „większość zdecydowanie zasługiwała na przyznanie obywatel
stwa polskiego. Powodem odmówienia były często względy formalne 
lub decyzja UB, np. »do partii nie należał, lecz był nieżyczliwy do Pola
ków«... wreszcie bez żadnego uzasadnienia“78.

Taki sposób załatwiania spraw weryfikacyjnych był jednym z czynni
ków deprymująco wpływających na postawę ludności autochtonicznej. 
Dlatego jako zasada występowało zjawisko, że poważny odsetek wniosko

wo Jw.
77 Jw.
72 Jw.
73  J w .

74 Tak np. było z rodziną L. Wesołowskiego w Kłodzku, L. Broyem w Lwówku, 
Marią Urbanowicz w pow. lwóweckim, T. Potyrałą w Sycowie.

75 Tak było w Brzegu z Anną Potempa, uczestniczką III powstania śląskiego 
(SAWRN-UWW, Wydział Administracyjno-Prawny, paczka 13, 1946 r., teczka ld, 
pismo Starostwa Powiatowego w Brzegu do Urzędu Wojewódzkiego z 16 XII 1946 r.).

76 Jako przykład może służyć sprawa księdza Tokarza, proboszcza w Czerwonem, 
pow. kłodzki, wydawcy polskich Pieśni pątniczych (dla polskich pielgrzymów przyby
wających do Wambierzyc) (SAMRN, Weryfikacje, 1947 r.).

77 Np. we Wrocławiu uznano za Polaka Ryszarda Hauke, członka NSDAP od 
1928 r., porucznika gestapo, którego żona w czasie wojny zadenuncjowała we Wro
cławiu rodzinę• polską. Charakterystyczny jest fakt, że przeciwko weryfikacji rodziny 
Hauke aktywnie wystąpili' zweryfikowani autochtoni z ul. Traugutta. W specjalnym 
oświadczeniu, podpisanym przez 9 osób, pisali oni: „My niżej podpisani autochtoni, 
którzy przez cały czas reżimu hitlerowskiego cierpieliśmy i byliśmy szykanowani przez 
jego wykonawców, nie chcemy, ażeby teraz ... w naszych szeregach znajdowali się 
ludzie, którzy czynnie popierali ten reżim“ (WAP-UWW, VI, 320).

78 WAP-UWW, VI, 312, sprawozdanie Zarządu Okręgu PZZ do Zarządu Głów
nego PZZ z 16 I 1947 r.



Złożono wniosków Załatwiono Pozostało do

Powiat
o weryfikację --7----

pozytywnie negatywnie rozpatrzenia

do 1 VII do 1 X do 
1 VII

do 
1 X

do
1 VII

do 
1 X

po 1 X 1946 r.

Bolesławiec 34 184 29 157 1 27 _
Brzeg 131 175 81 113 25 34 10
Bystrzyca 576 629 131 276 24 81 135
Dzierżoniów 170 317 — 72 — 39 206
Głogów 49 91 12 24 1 1 58
Góra śląska 56 187 45 133 — 4 50
J awor 99 137 83 83 14 14 38
Jelenia Góra 200 735 11 351 —• 79 188
Kamienna Góra 245 318 15 175 • _ — 18
Kłodzko 200 1003 123 194 90 303 206
Kożuchów 133 162 55 111 10 16 13
Legnica 77 86 3 36 8 8 42
Lubań 30 303 1 183 — 51 18
Lubin 14 25 — 9 — 6 9
Lwówek 65 73 — 38 — 17 —

Milicz 123 147 93 140 3 3 4
Namysłów 36 178 — 86 — 3 89
Oleśnica 83 130 50 59 3 34 34
Oława — 76 — 61 — 7 —
Strzelin 103 188 40 129 7 36 16
Syców 276 440 152 304 — 93 40
Szprotawa — 127 — 96 — 23 —
Środa Śląska 213 242 17 211 — 31 ■—
Świdnica 99 296 4 120 — 13 163
Trzebnica 138 263 92 216 46 46 1
Wałbrzych miasto 66 108 22 44 2 13 51
Wałbrzych powiat 465 662 — 472 — 53 137
Wołów • 47 224 18 156 1 52 16
Wrocław miasto 2077 2575 178 988 97 1490
Wrocław powiat 158 274 — 80 9 185
Ząbkowice 605 578 140 303 — 70 79
Zgorzelec — 350 — 25 — 27 261
Złotoryja 61 106 — 86 -i- 20 —
Żagań — 60 •- — — 13 —
Żary 114 183 -78 — 8 11 —

R a z e m 6763 11832’ ' 1473 5531 257 1334 355779

79 Suma wniosków w rubrykach 4, 6 i 7 nie pokrywa się z ogółem złożonych wnio
sków. Na różnicę stanowiącą 1410 wniosków składają się wnioski znajdujące się 
w Urzędzie Bezpieczeństwa, w odwołaniu w Urzędzie Wojewódzkim, osób zmarłych 
w międzyczasie lub osób, które już wyjechały do Niemiec.



dawców wyjeżdżał do Niemiec, nie czekając na rozprawę weryfikacyjną. 
Tak np. w Kłodzku wyjechało 188 wnioskodawców, w Bystrzycy — 140 
„wskutek nieprzychylnego ustosunkowania się do nich władz miejsco
wych“, w pow. kamiennogórskim — 250 osób, oleśnickim — 25 osób, ząb
kowickim około 100 rodzin itd.80 Szczególnie niekorzystne były wyniki we
ryfikacji narodowościowej w pow. sycowskim, namysłowskim i brzeskim. 
W pow. brzeskim do 30 VI 1946 r. złożono 131 wniosków (240 osób), 
rozpatrzono 53, a za Polaków uznano zaledwie 81 osób8’. W pow. namy
słowskim w tym samym czasie złożono 36 wniosków i nie zweryfikowano 
ani jednej osoby82. „Muszę zaznaczyć — donosił władzom wojewódzkim 
starosta w Namysłowie — iż przewidywałem złożenie około 80 wniosków, 
jednak mimo obwieszczeń oraz nawet pisemnych wezwań do tych, którzy 
podania złożyli i musieli dołączyć tylko wnioski, z przyczyn nie wytłu
maczonych wniosków nie złożyli w terminie“83. W pow. sycowskim zło
żono 276 wniosków, rozpatrzono 127 i uznano za Polaków 152 osoby84.

W czasie działalności komisji weryfikacyjnych podstawowa masa 
polskiej ludności autochtonicznej opuściła teren tych powiatów, udając 
się do Niemiec. Według niepełnych danych zebranych przez starostwa 
powiatowe z terenu pow. sycowskiego wyjechało do Niemiec 1350 osób, 
z namysłowskiego około 106 osób, z brzeskiego około 450 osób85.

80 WAP-UWW, VI, 309, sprawozdania z działalności komisji weryfikacyjnych 
w Kłodzku (z 26 X 1946). Bystrzycy (z 28 X 1946), Kamiennej Górze (z 11 XI 1946), 
Oleśnicy (z 29 X 1946); WAP-UWW, VI, 312, protokół polustracyjny delegata Urzędu 
Wojewódzkiego z zakresu weryfikacji w pow. ząbkowickim z 24 I 1947 r.; B. Gę
b a  r s k i, Kraj, który czekał na Polskę (Pionier, R. II, 22 X 1946); Z. Ł., Ostrożnie 
z  weryfikacją (Trybuna Dolnośląska, R. II, 6 XI 1946).

81 WAP-UWW, VI, 308, sprawozdanie pełnomocnika rządu na obwód brzefcki 
2 4 VII 1946 r.

82 WAP-UWW, VI, 308, sprawozdanie pełnomocnika rządu na obwód namysłowski 
z 4 VII 1946 r.

83 Jw.
84 WAP-UWW, VI, 308, sprawozdanie pełnomocnika rządu na obwód sycowski 

2 4 VII 1946 r.
85 WAP-UWW., VI, 308, sprawozdanie Wrocławskiego Urzędu Wojewódzkiego 

do MZO, styczeń 1947 r. Transporty wysiedleńców opuszczające w tym okresie Polskę 
w poważnej mierze składały się z ludności etnicznie polskiej. Oto wyjątek ze spra
wozdania Wojewódzkiej Komisji Kontrolnej (powołanej przez wojewodę śląsko-dą
browskiego) dobitnie ilustrujący ten fakt. „Podczas wyjazdu pociągu z Bolesławca 
[28 VIII 1946] wagony nr 33 i 36 śpiewały szlagiery w języku polskim, polszczyzną 
niczym nie skażoną, i miało się wrażenie, że to nie wysiedleńcy wyjeżdżają do Niemiec, 
ale jakaś wycieczka młodzieży polskiej wyrusza na podbój wrażeń i świata. Przykre 
było wrażenie ... Element ten już jest zdecydowany na wyjazd, nic go już z ziemią, 
z której został wydarty mocą krzywdy czy to sił prawa, nie łączjr, chyba bolesne 
wspomnienia. Boi się nędzy, boi się sąsiadów, boi się warunków i ucieka od tego 
wszystkiego, tym więcej że przeważnie wszystko stracił“. (WAP-UWW, VI, 312).



Ten niczym nie usprawiedliwiony stan rzeczy budził całkowicie zro
zumiałe zaniepokojenie tych czynników społecznych, które były żywotnie 
zainteresowane w jak najpomyślniejszym dla polskości przebiegu wery
fikacji narodowościowej na Dolnym Śląsku. 3 IX 1946 r. Instytut Śląski 
w Katowicach przesyła do MZO i Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 
specjalny memoriał, w którym na podstawie wyników badań terenowych 
w pow. sycowskim, namysłowskim i brzeskim stwierdza, że akcja weryfi
kacyjna zawiodła. W związku z tym Instytut Śląski zaproponował wła
dzom: 1. Wstrzymanie wysiedleń do czasu przeprowadzenia sprawiedliwej 
selekcji narodowościowej. 2. Ponowne przeprowadzenie akcji uświada
miającej wśród ludności autochtonicznej. 3. Przedłużenie terminu skła
dania wniosków weryfikacyjnych. 4. Powiązanie praktyki weryfikacyjnej 
na Dolnym Śląsku z praktyką opolską. 5. Skierowanie do wymienionych 
3 powiatów specjalnej komisji kontrolnej. 6. Rozważenie możliwości włą
czenia pow. namysłowskiego, sycowskiego i brzeskiego do woj. śląsko- 
-dąbrowskiego86.

Memoriał Instytutu Śląskiego został faktycznie zignorowany prze>. 
władze wrocławskie. Wkrótce jednak problem weryfikacji narodowościo
wej na Dolnym Śląsku nabiera publicznego rozgłosu. 24 IX 1946 r. poseł 
do Krajowej Rady Narodowej z woj. śląsko-dąbrowskiego, E. Odorkie- 
wicz, wnosi na forum KRN następującą interpelację pod adresem mini
stra Ziem Odzyskanych: „Na Dolnym Śląsku, w powiatach Namysłów. 
Syców i Brzeg, według niemieckich danych statystycznych zamieszkiwa
ło 33 168 osób przyznających się do narodowości polskiej. Powiaty te nie
wiele różniły się pod względem stopnia uświadomienia narodowego od 
sąsiednich powiatów Śląska Opolskiego. Tymczasem z powiatów tych 
wysiedlono kilkanaście tysięcy ludzi mówiących po polsku, a pozostałą 
ludność autochtoniczną traktuje się często podobnie jak ludność niemiec
ką. Weryfikacja na terenie wyżej wymienionych powiatów ma inny prze
bieg niż na Śląsku Opolskim, gdzie ciężar oceny spoczywał na ludności 
miejscowej, gdy tu opiera się prawie wyłącznie na orzeczeniu ludności 
napływowej. Ten stan rzeczy spowodował, że np. w powiecie sycowskim 
zweryfikowano około 400 osób, gdy można było oczekiwać weryfikacji 
kilkunastu tysięcy osób. Wobec groźby wysiedlenia polskiej ludności 
autochtonicznej z powodu błędów akcji weryfikacyjnej zwracam się do 
obywatela ministra Ziem Odzyskanych z zapytaniem: co obywatel mini
ster Ziem Odzyskanych zamierza uczynić, aby nie dopuścić do wysiedle
nia polskiej ludności autochtonicznej z wyraźną szkodą dla interesu

86 SAWRN-UWW, Wydział Administracyjno-Prawny, paczka 14, 1946'47,
teczka 2b.



narodu polskiego, i jakie poczyni kroki w celu skontrolowania dotychcza
sowej akcji weryfikacyjnej“87.

MZO zwlekało z udzieleniem odpowiedzi na interpelację posła Odor- 
kiewicza aż do początku grudnia 1946 r. Dlatego też nie będziemy oma
wiać treści tej odpowiedzi w tym miejscu. Zagadnienie weryfikacji na 
Dolnym Śląsku, a szczególnie w po w. sycowskim, namysłowskim i brze
skim, stało się także przedmiotem specjalnego zainteresowania władz 
PZZ. W sierpniu 1946 r. działacze Obwodu Gliwickiego PŽZ dr Żeleński 
i adwokat Szonert, opracowali i przesłali do Zarządu Głównego PZZ Me
moriał o sytuacji narodowościowej na Śląsku Opolskim. Ponieważ został 
on opracowany m. irf. i na podstawie materiałów z pow. sycowskieg«* 
i namysłowskiego, przedstawia on dla nas szczególną wartość.

Autorzy Memoriału dochodzą do wniosku, że niepowodzenie weryfi
kacji narodowościowej w pewnych środowiskach wynika z bierności wo
bec tej akcji ludności nieuświadomionej narodowo, aczkolwiek zachowu
jącej język polski. Ludność ta (np. w pow. sycowskim i namysłowskim), 
według opinii autorów, ,,nie obudziła w sobie poczucia narodowego, bo 
nie dojrzała do poziomu zbiorowej woli zachowania swej odrębności i nie 
wyrobiła w sobie zbiorowej solidarności, tych niezbędnych cech dla gru
py narodowościowej, tj. tego zbiorowiska ludzkiego, które świadome swej 
odrębności pragnie ją zachować“88. Ludność ta n ie  p o s i a d a  w ogó-  
1 e świadomości narodowej, proces ten u niej n ie  przebiegł w ogóle. Nie 
może więc być mowy o niemieckości tej ludności, tj. o wykrystalizowaniu 
się u niej świadomości narodowej w kierunku dla nas przeciwnym.

W związku z tym autorzy Memoriału proponują, aby ludność etnicznie 
polską, ale niedojrzałą pod względem świadomości do poziomu n a r o 
d o w o ś c i 89, zaliczono do narodu polskiego. Sprawdzianem przynależno-

...... »
87 WAP-UWW, VI, 308. Jeżeli chodzi o podane przez posła Odorkiewicza liczby 

ludności polskiej, to patrz przypis 33.
88 SAMRN, Wydział Społeczno-Polityczny, II, 1947 r.
89 Polski Związek Zachodni w swych teoretycznych enuncjacjach stał na trady

cyjnym stanowisku, że zbiorowości ludzkie, grupy etniczne przechodzą 3 szczeble roz
woju: 1. L u d posiada cechy wspólne, jak język i poczucie własnej odrębności. Przy
jęcie odrębnego języka decyduje tu o odejściu do innej grupy narodowej. 2. N a r o 
d o w o ś ć  obok poczucia odrębności wiązadłem — w większym stopniu niż u ludu — 
jest tu tradycja. Przejawia się dążenie do zachowania swych odrębności przez soli
darne działanie. Decydującym czynnikiem charakteryzującym narodowość jest p o- 
c z u c i e  s o l i d a r n o ś c i .  Odstępstwo od tej grupy połączone jest z zerwaniem 
z tradycją, obyczajami i przyjęciem obcego języka. Odchodzi również od tej grupy 
ten, kto zrywa z solidarnością grupową. 3. N a r ó d  jest to najwyższa forma rozwoju. 
Na tym szczeblu ewolucji zbiorowości ludzkiej istnieją trwałe instytucje, zmierzające 
do zachowania odrębności i rozwoju duchowego i ekonomicznego danego zbiorowiska 
(państwo, organizacje ogólnonarodowe itp.) (SAMRN, Wydział Społeczno-Polityczny, 
II, 1947 r.).



ści narodowej nie może być tu „wola jednostki, zbiorowiska ... do przy
należności do narodu polskiego, bo jednostka ani zbiorowisko dane nie 
dojrzało jeszcze, żeby być w stanie określić siebie pod względem naro
dowościowym i dlatego sprawdzianem tu musi być b r a k  w o l i  do 
przynależności do tej czy do innej grupy narodowościowej“. Autorzy 
proponują powołać specjalne komisje weryfikacyjne, których zadanie 
polegać będzie na stwierdzeniu, czy dana grupa ludności etnicznie pol
skiej posiada, czy nie świadomość narodową. Tego rodzaju „zaoczna 
weryfikacja“ powinna być przeprowadzona po zakończeniu weryfikacji 
normalnej.

Memorial o sytuacji narodowościowej na Śląsku Opolskim jest bez
sprzecznie dokumentem ważnym i ciekawym. Wyolbrzymia on jednak 
rolę bierności ludności nieuświadomionej pod względem «narodowym jako 
czynnika decydującego o niepowodzeniu weryfikacji narodowościowej. 
Autorzy Memoriału jakby abstrahują od faktu, że weryfikacja była prze
prowadzana nieudolnie, w warunkach wrogiej atmosfery, że akt uznania 
polskiej przynależności narodowej autochtona nie łączył się najczęściej 
z przywróceniem mu pełni praw obywatelskich, a przede wszystkim ma
jątkowych, ze zmianą stosunku do niego ze strony organów władzy 
i ludności napływowej. Dlatego w tych warunkach ludność etnicznie 
polska (i nie tylko nieuświadomiona narodowo) deklarowała się jako 
ludność niemiecka i zgłaszała chęć wyjazdu do Niemiec. W tej sytuacji 
konsekwentne stosowanie zasady, że o przynależności narodowej decyduje 
b r a k  w o l i  przynależności do tej czy innej grupy narodowej, skazy
wało z góry na niepowodzenie „weryfikację zaoczną“. Memoriał o sytua
cji narodowościowej na Śląsku Opolskim został w zasadzie zaakceptowany 
przez władze naczelne PZZ i MZO. Nie zaaprobowano jednak tej zasady 
teoretycznej, w myśl której sprawdzianem przynależności narodowej 
ludności etnicznie polskiej, ale nieuświadomionej narodowo, winien być 
„ b r a k  w o 1 i do przynależności do tej czy innej grupy narodowościo
wej“, tj. w istocie czynnik subiektywny.

W październiku 1946 r. Zarząd Główny PZZ opracował specjalny 
okólnik pt. Ustalenie pojęcia narodowości, w którym stwierdza m. in., że 
„ P o l a k i e m  j e s t  t e n ,  k t o  u ż y w a  w d o m u  j ę z y k a  p o l 
s k i e g o ,  n a w e t  j e ż e l i  o ś w i a d c z a ,  że c z u j e  s i ę  Ni e m-  
c e m [podkreślenie moje — M. O.], ale nie był członkiem niemieckich 
organizacji politycznych, nie służył w policji państwowej, SS, żandar
merii ani nie działał na szkodę narodu polskiego“00. Nowe zasady teore
tyczne opracowane przez PZZ różniły się w sposób istotny od założeń 90

90 SAMRN, Wydział Społeczno-Polityczny, II, 1947 r., okólnik Zarządu Głównego 
Ustalenie pojęcia narodowości.



zarządzenia ż 6 IV 1946 r. Konsekwentna realizacja założeń teoretycznych 
PZZ mogła być osiągnięta tylko wbrew woli ludności etnicznie polskiej, 
ale z tych czy innych powodów deklarującej się jako ludność niemiecka, 
tylko przy pomocy nacisku administracyjnego.

Jesienią 1946 r. zaczęło się masowe wysiedlanie z pow'. sycowskiego 
namysłowskiego i brzeskiego, chociaż znajdowała się tu jeszcze poważna 
ilość ludności autochtonicznej i nie została przeprowadzona ostatecznie 
selekcja narodowościowa. Już w pierwszych październikowych transpor
tach wyjechała do Niemiec duża liczba ludności polskiej, podając się 
tendencyjnie za Niemców91. Wśród ludności autochtonicznej tych powia
tów prowadzono silną propagandę za wyjazdem. „Prowadzona jest silna 
propaganda za wyjazdem. Powszechnie głosi fama, że w Niemczech po
wodzi się wszystkim bardzo dobrze. Sfanatyzowane jednostki hitlerow
skie perswazją i groźbą wpływają na sąsiadów, by wyjeżdżali do 
Rzeszy“02.

W czasie przeprowadzania repatriacji na dworcach kolejowych 
i punktach zbornych pracowały komisje weryfikacyjne. W pow. namy
słowskim „przy repatriacji Niemców 10 X 1946 komisja weryfikacyjna 
robiła, co mogła, by zachęcić do pozostania w Polsce. Członkowie komisji 
chodzili po salach ... i bez przerwy, ciągle namawiali do pozostania, za
strzegając zwrot gospodarki, inwentarza itd. Akcja ta dała w rezultacie 
to, że tylko 13 rodzin złożyło wnioski“93. Aby ratować sytuację i nie do
puścić do masowego wyjazdu ludności autochtonicznej, postanowiono 
zatrzymać ją przymusowo, bez względu na to, czy oświadcza się ona 
jako ludność niemiecka, czy nie. W pow. sycowskim, namysłowskim 
i brzeskim powołano specjalne komisje weryfikacyjne, w których skład 
weszli tym razem także autochtoni. Zadaniem tych komisji było przy
musowe wyłączanie z punktów zbornych i transportów wysiedleńczych 
ludności 'etnicznie polskiej. Jako podstawa do zatrzymania służyła zna
jomość języka polskiego i polskie pochodzenie. W pow. namysłowskim 
23 XI 1946 r. już z transportu wyeliminowano 56 autochtonów. „Muszę 
nadmienić — donosił władzom wojewódzkim starosta namysłowski — 
iż wstrzymani zostali przymusowo, nikt z nich sam zostać nie chciał,

91 Por. SAWRN-UWW, Wydział Administracyjno-Prawny, paczka 14, 1946/47, 
teczka 2b, pismo Starostwa Powiatowego w Namysłowie do zarządów gmin i miast, 
październik 1946 r.

92 M. K o l b u s z ,  Tysiące zagubionych braci (Słowo Polskie, Ii. I, 8 XI 1946);
SAWRN-UWW, Wydział Administracyjno-Prawny, paczka 14, 1946/47, teczka 2b,
pismo Starostwa Powiatowego w Brzegu z 23 X 1946 i pismo Starostwa Powiatowego 
w Namysłowie z 21 X 1946.

93 WAP-UWW, VI, 312, sprawozdanie K. Giecewicza.



wszyscy chcieli wyjechać, podając najrozmaitsze powody“94. 30 XI 1946 r. 
wyłączono z transportu 80 osób. ,,Dziki wrzask i płacz towarzyszył całej 
akcji, widać było, iż uważają, że im się wyrządza straszną krzywdę. 
Oświadczyli, że nie chcą gospodarek, nie chcą niczego, czują się Niemcami 
i chcą jechać do Niemiec“95.

Z liczby 136 osób zatrzymanych w Polsce wbrew własnej woli 56 nie
legalnie dostało się na Punkt Zborny w Oleśnicy i wyjechało do Niemiec. 
Pozostali wniosków o weryfikację składać nie chcą, „nie są Niemcami 
formalnie, lecz nie chcą być Polakami“96. W pow. sycowskim wyłączono 
z, transportów kilka rodzin97. W powiecie tym „akcja weryfikacyjna oka
zała się skandalem. Rachunek sumienia z Sycowa wypada tragicznie“9*. 
W tej sytuacji 3 XII 1946 r. MZO udzieliło oficjalnej odpowiedzi na 
interpelację posła Odorkiewieża w sprawie weryfikacji w pow. sycow
skim, namysłowskim i brzeskim. Ministerstwo było zmuszone stwierdzić, 
że „weryfikacja prowadzona była nie dość aktywnie, władze nie dyspo
nowały dużymi możliwościami przełamywania oporów miejscowej ludno
ści, zaś społeczeństwo napływowe albo nie zdradzało większego zainte
resowania sprawą, albo ustosunkowało się dość niechętnie“. Jednocześnie 
MZO wyrażało przekonanie, że „dziś, po pokonaniu rozlicznych i wielkich 
spraw w terenie, istnieją realne perspektywy na pomyślne rozwiązanie 
tego problemu“99.

Prawie jednocześnie (4 XII 1946 r.) MZO wystosowało do wojewody 
wrocławskiego pismo następującej treści: „Sprawa polskiej ludności 
autochtonicznej na obszarze województwa wrocławskiego wraca ostatnio 
stale jako temat poruszany chętnie zarówno przez władze centralne, jak 
i opinię publiczną. Stawiane są władzom zarzuty, iż do tego najpodsta- 
wowszego zagadnienia podeszły niedołężnie i bez zrozumienia, powodując 
dziś już niepowetowane straty. Panuje również przekonanie, iż władze 
administracyjne dotąd nie umieją zająć właściwego stanowiska w obronie 
polskiego stanu posiadania“. Oceniając w związku z tym pracę Wydziału 
Społeczno-Politycznego Wrocławskiego Urzędu Wojewódzkiego, Minister
stwo stwierdza zupełną bezczynność tego Wydziału „w zakresie spraw 
polskiej ludności autochtonicznej. Ten stan rzeczy budzi najwyższy nie
pokój“100. Niezwykle ciekawa i charakterystyczna była reakcja Wrocław-

94 WAP-UWW, VI, 308, pismo poufne starosty namysłowskiego do Urzędu Wo
jewódzkiego z 26 XI 1946.

05 WAP-UWW, VI, 312, sprawozdanie K. Giecewieza.
»e Jw.
97 WAP-UWW, VI, 308, sprawozdanie starosty sycowskiego z 30 XII 1946 r.

, 98 M. K o 1 b u s z, op. cit.
99 WAP-UWW, VI, 308.

100 j w .



skiego Urzędu Wojewódzkiego na interpelację posła Odorkiewicza i pi
smo MZO, na zainteresowanie się opinii publicznej w ogóle wynikami 
weryfikacji narodowościowej na Dolnym Śląsku.

W specjalnie opracowanym i przesłanym na początku stycznia 1947 r. 
do MZO sprawozdaniu wojewoda wrocławski stwierdza, że weryfikacja 
ludności autochtonicznej na Dolnym Śląsku nie jest „żadnym problemem“, 
że „chociaż problem autochtonów na terenie województwa wrocławskiego 
nie jest sprawą decydującą ze względu na nieznaczną liczbę autochtonów, 
których zastaliśmy przy przejęciu administracji, wszystko zostało wyko
nane dla umożliwienia weryfikacji i dla zatrzymania autochtonów w gra
nicach państwa...“ Z tych powodów zainteresowanie się opinii publicznej 
sprawą weryfikacji ludności autochtonicznej i jej zarzuty pod adresem 
Wrocławskiego Urzędu Wojewódzkiego dowodzą tylko, według wojewody 
wrocławskiego, że „istnieją jakieś ośrodki, które pragną w opinii władz 
i społeczeństwa zaznaczyć rzekomą nieudolność czynników administracyj
nych na terenie województwa wrocławskiego, a nie znajdując śladów 
żadnych innych podstaw, wysunęły sprawę weryfikacji“101.

W związku z przedstawionym tu stanowiskiem Wrocławskiego Urzędu 
Wojewódzkiego należy rozpatrywać także dyskusję na temat weryfikacji 
ludności autochtonicznej na Dolnym Śląsku, zainicjowaną^ na łamach 
„Naprzodu Dolnośląskiego“, organu Wojewódzkiego Komitetu Polskiej 
Partii Socjalistycznej (której członkiem był wojewoda). 8 I 1947 r. „Na
przód Dolnośląski“ opublikował artykuł W. Borka pt. Dwie strony meda
lu. Prawdziwe oblicze kwestii autochtonów na Dolnym Śląsku. W artykule 
tym W. Bork twierdził, że są autochtoni i „autochtoni“. Do tych pierw
szych „prawdziwych“ autochtonów zaliczał on tylko członków organizacji 
polskich. Bork twierdził, że „zbyt pochopnie nadawano obywatelstwo“, 
przez co narobiono wiele szkód, że „wśród autochtonów jest bardzo wiele 
(stanowczo za wiele) najzwyklejszych Niemców, tyle mających wspólnego 
z Polską, co kot z kanarkiem“ itd.

Stanowisko Borka, które miało prawdopodobnie stanowić usprawiedli
wienie polityki Urzędu Wojewódzkiego, nie znalazło aprobaty ze strony 
następnych uczestników dyskusji (artykuły publikowano na prawach 
„wolnej trybuny“). F. Jankowski102 zarzucał Borkowi stosowanie niespre- 
cyzowanej terminologii (autochton i „autochton“), co powiększa istniejące 
już nieporozumienie w sprawie ludności autochtonicznej, a zaliczanie 
Niemców starających się wszelkimi sposobami otrzymać obywatelstwo

'« i J w .
102 Franciszek Jankowski, absolwent nieiiiieckiego Uniwersytetu Wrocławskiego, 

działacz polskiej organizacji studenckiej we Wrocławiu „Silesia Superior“ i Związku 
Polaków w Niemczech. W r. uciekł do NRF.



polskie do autochtonów uznał za obrazę tych ostatnich10-'. Wreszcie 
Z. Wierzbicki, przewodniczący PZZ na Dolny Śląsk, postawił sprawę 
jasno: „Kto jest za zbrodnię wysiedlania tych Polaków odpowiedzialny? 
[chodziło o pow. sycowski, namysłowski i brzeski — M. O.] Nie wątpimy, 
iż nadejdzie czas, w którym społeczeństwo polskie zapyta się, kto wówczas 
był starostą, wicestarostą, członkiem komisji weryfikacyjnej w tych miej-* 1 * * 4 
scowościach“104. Do redakcji „Naprzodu“ zaczęło napływać wiele listów 
i zapytań w sprawie weryfikacji. Dyskusję na temat weryfikacji narodo
wościowej na Dolnym Śląsku zdecydowano przerwać. 25 I 1947 r. „Na
przód Dolnośląski“ opublikował artykuł redakcyjny pt. Czynniki miaro
dajne o kwestii autochtonów na Dolnym Śląsku. Artykuł ten zawierał na
stępujące stwierdzenia: 1. Władze administracji ogólnej zajmują się su* 
miennie problemem polskiej ludności autochtonicznej, dobrze zdają sobie 
sprawę z jego wagi, najlepiej rozumieją potrzebę ratowania każdej jed
nostki polskiej. 2. Ataki różnych nie dość uświadomionych osób pod 
adresem administracji, że wysiedliła z Niemcami wielu autochtonów, 
trafiają w próżnię.

30 I 1947 r. w sprawie losów ludności autochtonicznej w pow. sycow- 
skim, namysłowskim i brzeskim interweniuje u wrocławskich władz wo
jewódzkich Zarząd Główny PZZ105. W odpowiedzi na tę interwencję 
Wrocławski Urząd Wojewódzki 6 II 1947 r. stwierdza (wbrew oświadcze
niom w „Naprzodzie“), że „duża ilość autochtonów nie została zweryfiko
wana i opuściła tereny Dolnego Śląska, udając się do Niemiec, gdyż nie 
złożyła wniosków o weryfikację. Wina leży w tym wypadku nie tyle po 
stronie administracji państwowej, która wypadkom tym nie była w stanie 
zapobiec, ile po stronie ogółu społeczeństwa, zwłaszcza repatriantów, 
których nastawienie do autochtonów, choćby już z przyczyn material
nych, było nieprzychylne i wrogie“106.

Tak kończy się drugi etap weryfikacji narodowościowej na Dolnym 
Śląsku. Finałem tego etapu była „tragedia sycowsko-namysłowsko-brze- 
ska“, w rezultacie której co najmniej kilka tysięcy polskiej ludności 
autochtonicznej wyjechało dobrowolnie lub pod przymusem do Niemiec.

*
*

*

103 p ro i contra w kwestii autochtonóio (Naprzód Dolnośląski, R. III, 12—13
I 1947).

104 Z. W i e r z b i c k i ,  Kto jest autochtonem, a kto się tylko za niego podaje 
(Naprzód Dolnośląski, R. III, 18 I 1947).

los WAP-UWW, VI, 312.
4Q6 WAP-UWW, VI, 312, pismo wojewody wrocławskiego do Zarządu Głównego 
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Po masowych wysiedleniach jesienią 1946 r. we wszystkich prawie 
powiatach Dolnego Śląska pozostawało jeszcze około 8—10 tysięcy nie 
zweryfikowanych autochtonów107. Komisje weryfikacyjne przestały dzia
łać. Tryb i organizację weryfikacji ludności autochtonicznej, która z tych 
czy innych powodów nie stanęła przed komisjami weryfikacyjnymi, re-: 
gulowało pismo okólne MZO Stwierdzenie polskiej narodowości osób, 
które nie były weryfikowane, z 4 IX 1946 r.108 Zgodnie z tym okólnikieną 
•po zakończeniu działalności komisji weryfikacyjnych sprawy stwierdza-^ 
nia przynależności narodowej przechodziły do wyłącznej kompetencji 
władzy administracyjnej pierwszej instancji. Przed wydaniem decyzji 
władze administracyjne zobowiązane były zasięgać opinii: a) prezydium 
miejskiej lub gminnej rady narodowej; b) miejscowego oddziału PZZ; 
c) powiatowego urzędu bezpieczeństwa publicznego109.

Zaczynał się nowy, trzeci etap weryfikacji narodowościowej na Dola
nym Śląsku. Nadal jednak weryfikacja narodowościowa przebiegała 
W nie sprzyjających warunkach. Nie znikał wrogi stosunek do ludności 
autochtonicznej. Nie ulegała zasadniczej poprawie sytuacja ludności już 
zweryfikowanej. Ignorowanie jej praw obywatelskich, a gospodarczych 
szczególnie, było nadal zjawiskiem prawie że powszechnym110.. Częste 
były wypadki samowolnego wysiedlania do Niemiec już zweryfikowany cli 
autochtonów111. Władze terenowe nadal stosowały praktykę darmowegq 
zatrudniania autochtonów. Dotyczyło to przede wszystkim miejscowych 
placówek Milicji Obywatelskiej112. Wszystkie te zjawiska w sposób wy

107 WAP-UWW, VI, 309. Na podstawie sprawozdań z działalności miejskich i po
wiatowych komisji weryfikacyjnych.

108 „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Ziem Zachodnich“, nr 11, 1946, poz. 178.
ioo Niektóre starostwa powiatowe, nauczone widocznie uprzednim doświadczeniem,

ignorowały polecenie Ministerstwa o konieczności zasięgania opinii władz bezpieczeń
stwa. Dlatego też w marcu 1947 r. MZO specjalnie podkreśla, że „zasięganie opinii 
urzędów bezpieczeństwa publicznego jest bezwzględnie konieczne“ (Dziennik Urzędo
wy MZO, nr 3, 1947 r., poz. 56).

110 „Weryfikowani nie byli otoczeni dostateczną opieką, traktowani na równi 
z Niemcami, usuwani z mieszkań. Interwencja u władz ni^ zawsze odnosiła pożądany 
skutek. Zaświadczenia Związku Polaków w Niemczech rzadko były respektowane. Nic 
dziwnego, że ludzie mieli wszelkie podstawy do rozgoryczenia“ (Z. Ł., Ostrożnie z we
ryfikacją).

111 Tak np. na bezwzględną interwencję Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego w Kłodzku z terenu pow. kłodzkiego wysiedlono 77 autochtonów (WAP-* 
-UWW, VI, 312, pismo Urzędu Wojewódzkiego do Wojewódzkiego Urzędu BezpieT 
czeństwa Pulicznego z 30 I 1947 r.). We wsi Narożno (pow. kłodzki) osadnicy wy
siedlili 6 II 1947 r. wszystkich miejscowych autochtonów — o takich m. in. nazwi
skach, jak Ciemiurski, Wacławik, Tomasik itp. (WAP-UWW, VI, 313, pismo  ̂ Staro
stwa Powiatowego w Kłodzku do Urzędu Wojewódzkiego z 10 II 1947 r.).

112 Np. w pow. oławskim w gminie Roznań, w której zweryfikowano 30 autochto
nów, miejscowe władze Milicji Obywatejskiej zatrudniały ich u siebie przymusowo 
(WAP-UWW, VI, 312, notatka służbowa inspektora Urzędu Wojewódzkiego z lute-



bitnie ujemny wpływały na stosunek do weryfikacji pozostałej jeszcze 
części ludności autochtonicznej. Ludność ta, zrażona postępowaniem 
władz i napływowego społeczeństwa, znajdując się w ciężkich warunkach 
materialnych, nie chciała się weryfikować i deklarowała się jako ludność 
niemiecka. Jeszcze w końcu listopada 1946 r. Starostwo Powiatowe w Na
mysłowie zapytywało władze wojewódzkie, „co należy robić z tymi, któ
rzy są niewątpliwie pochodzenia polskiego, lecz deklarują się jako Niem
cy, wniosków składać nie chcą, a przychodzą i proszą, by ich odesłać do* 
Niemiec“'1 s. Aby zachęcić tych ludzi do pozostania w Polsce, władze po
wiatowe powiadomiły ich, że po złożeniu wniosków weryfikacyjnych.
a) zostaną uznani za Polaków i otrzymają pełnię praw obywatelskich;
b) otrzymają zabrane im mienie; c) będą mogli sprowadzić rodziny 
z Niemiec; d) dzieci będą mogły się uczyć po polsku; e) biedni będą ko
rzystać z opieki społecznej itp.114 Obietnice te niewiele jednak skutko
wały. O podobnym zjawisku informuje władze wojewódzkie także Staro
stwo Powiatowe w Środzie Śląskiej. W powiecie tym nie zweryfikowani 
autochtoni nie chcą ubiegać się o obywatelstwo mimo „wszelkich starań 
ze strony administracji oraz zapewnień, że z chwilą uzyskania pełnych 
praw obywatelskich państwa polskiego otrzymają odpowiednie korzyści 
materialne i prawa publiczne i honorowe...115 „Starostwo w Oławie do
nosi, że na terenie powiatu „w większości wypadków, mimo wyjaśnień 
i tłumaczeń ze strony personelu Starostwa, ludność nie chce się przyznar- 
wać do polskości i odmawia złożenia wniosków...“11 c W pow. brzeskim 
„ludność autochtoniczna w dużej większości nie chce słyszeć o pochodze
niu polskim twierdząc, że są Niemcami i takimi pozostaną“117.

Starostwa powiatowe nie wiedziały, jak z tą ludnością postępować. 
Jeżeli nie dopuścić do jej wyjazdu, to w jaki sposób, przy pomocy jakich

go 1947 i\). O podobnych faktach mówi się także w specjalnym piśmie wojewody 
wrocławskiego do Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu z 6 
II 1947 r. „1. Organa MO w terenie nie zawsze doceniają znáczenie problemu wery
fikacji autochtonów. 2. Ludność autochtoniczna polska, o polskich nazwiskach i mó
wiąca językiem polskim, nie jest odróżniana od faktycznej ludności niemieckiej, jest 
wykorzystywana do różnych posług w poszczególnych komendach MO jak i przy 
pracach domowych u poszczególnych funkcjonariuszy MO bez należytego wynagrodze
nia i traktowania. 3. Zdarzają się wypadki, że organa MO w terenie negatywnie 
j wrogo nastawione są w stosunku do ludności już zweryfikowanej, która korzysta 
/. pełni przywróconych praw jak rdzenni Polacy“ (WAP-UWW, VI, 312).

ns WAP-UWW, VI, 308, pismo poufne starosty do Urzędu Wojewódzkiego 
z  26 XI 1946 r.

, l ł ,WAP-UWW, VI, 308, sprawozdanie Starostwa z 2 I 1947 r.
" r> WAP-UWW, VI, 312, pismo Starostwa do Urzędu Wojewódzkiego z 7 II 1947 r. 
u« WAP-UWW, VI, 312, pismo Starostwa do Urzędu Wojewódzkiego z 25 II 

1947 r.
m  WAP-UWW, VI, 308, sprawozdanie starosty z 2 I 1947 r.



metod i środków? Władze wojewódzkie stały na zupełnie słusznym sta
nowisku, że ludzie ci nie powinni wyjechać, że ,,autochtoni dlatego nie 
wyrażają chęci pozostania ... ponieważ są źle traktowani, ich prawa go
spodarcze są uszczuplane oraz nie są otaczani należytą opieką“118; nie 
potrafiły jednak faktom tym skutecznie przeciwdziałać i w ten jedynie 
skuteczny sposób pokonać opory ludności autochtonicznej. Dlatego też 
zdecydowano się na zastosowanie nacisku administracyjnego wobec tej 
części ludności autochtonicznej, która weryfikować się i pozostawać 
w Polsce nie chciała. Na polecenie MZO wszystkie starostwa powiatowe 
przeprowadziły analizę spisów osób przeznaczonych do wysiedlenia i wy
eliminowały z nich tych wszystkich, którzy zdradzali polskie pochodzenie 
bądź przez znajomość języka polskiego, bądź przez posiadanie nazwiska 
o brzmieniu polskim. Akcję tę przeprowadzono w marcu — maju 1947 r. 
W pow. trzebnickim wyłączono w ten sposób 236 osób, w wołowskim — 
390, w jeleniogórskim — 368, w złotoryjskim — 50, w oleśnickim — 
125 osób119. W pow. sycowskim „na listach Niemców przeznaczonych do 
repatriacji figurują polskie nazwiska, jednak ludność ta nie chce podda
wać się postępowaniu weryfikacyjnemu“120. W poufnym sprawozdaniu 
z całości akcji „eliminacji ludności autochtonicznej z list Niemców prze
znaczonych do wysiedlenia“ wojewoda wrocławski donosił Ministerstwu 
Ziem Odzyskanych: „Z list Niemców przeznaczonych do repatriacji zo
stała wyłączona ludność autochtoniczna. Dotychczas zaistniało kilka wy
padków doprowadzenia autochtonów na punkt zborny. Autochtoni ujaw
nieni ... byli natychmiast zawracani z punktu i osiedlani w swych mie
szkaniach. Eliminacją od wysiedlania zostało objętych około 2°/o ludności, 
a w niektórych okręgach około 5°/o“121.

Uchronieni w ten sposób od wysiedlenia ludzie ci nie przejawiali 
Większej chęci pozostania w Polsce. Tak np. w pow. oleśnickim z 45 rodzin 
(125 osób) tylko 6 rodzin (12 osób) podpisało przedstawione im wnioski 
weryfikacyjne. Pozostałe 39 rodzin zdecydowanie odmówiło pozostania 
w Polsce i podpisania wniosków weryfikacyjnych122. Ciekawych danych 
dostarcza spis osób wyłączonych od wysiedlenia w pow. jeleniogórskim. 
Ze 167 osób (co do których rozporządzamy pełnymi danymi), wśród któ
rych było: 35 rodzin, 68 osób samotnych, w tym 46 kobiet, 93 osoby zde

118 WAP-UWW, VI, 312, pismo Urzędu Wojewódzkiego do Starostwa Powiato
wego w Górze Śląskiej z 18 II 1947 r.

119 WAP-UWW, VI, 327, sprawozdania starostw powiatowych z kwietnia—maja 
1947 r.

120 WAP-UWW, VI, 327, sprawozdanie Starostwa z 23 IV 1947 r.
121 WAP-UWW, VI, 327, pismo poufne wojewody wrocławskiego do MZO z 10 

V I 1947 r.
122 WAP-UWW, VI, 327, pismo Starostwa do Urzędu Wojewódzkiego z 11 IV 

1947 r.
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cydowanie zadeklarowały chęć wyjazdu do Niemiec, 40 osób było niezde
cydowanych, a tylko 34 osoby {tj. około 20%) wyraziły chęć pozostania 
w Polsce. Jeszcze ciekawsza jest analiza 93 osób, które zadeklarowały 
chęć wyjazdu do Niemiec. Wśród tej grupy było aż 35 osób samotnych 
(w tym 26 kobiet) i 43 osoby w wieku powyżej lat 50 (w tym 18 powyżej 
lat 60).

A oto motywy, dla których ludzie ci chcą wyjechać do Niemiec. Tylko 
14 osób oświadczyło, że czuje się Niemcami; 57 osób, że ,,nie chce pozo
stać w Polsce“, nie podając dokładniej powodów; 7 osób chce wyjechać 
do Niemiec, gdyż w Polsce nie ma środków do życia; 7 osób chce wyje
chać, bo „nie potrafi się nauczyć po polsku“ lub „nie umie po polsku“; 
6 o^ób nie chce pozostać w Polsce, ponieważ w Niemczech znajduje się 
rodzina123 124 125. Przytoczone dane dowodzą, że ludność pochodzenia polskiego 
nie chciała weryfikować się z różnych powodów. Ponieważ weryfikacja 
i otrzymanie polskiego obywatelstwa nie łączyło się w zaśadzie z poprawą 
jej losu, to traktowała ona przymusowe pozostawienie w Polsce jako 
jeszcze jedną niezasłużenie wyrządzoną jej krzywdę.

* %

Stwierdzanie polskiej przynależności narodowej przez władze admini
stracyjne było prowadzone wadliwie i często wręcz karygodnie'. W pow. 
Góra Śląska weryfikację narodowościową przeprowadzano wbrew usta
wom i zarządzeniom, według „swobodnego uznania“ władz powiato
wych134. W pow. trzebnickim inspekcja Urzędu Wojewódzkiego wykazała, 
że weryfikacja „prowadzona jest nie dość aktywnie oraz że do polskiej 
ludności autochtonicznej ob. starosta ustosunkowuje się negatywnie. Nie 
są zwracane autochtonom ich gospodarstwa rolne. Nastawienie personelu 
Starostwa jest negatywne do autochtonów“123. Podobna sytuacja istniała 
i w wielu innych powiatach126.

123 WAP-UWW, VI, 327. Na podstawie spisu przesłanego przez Starostwo Po
wiatowe w Jeleniej Górze do Urzędu Wojewódzkiego 7 V 1947 r.

124 „Dokonując lustracji w Starostwie Powiatowym w Górze śląskiej w dniu 11 
i 12 IV br. stwierdziłem, że w Starostwie tym weryfikację ludności autochtonicznej 
prowadzono karygodnie. Zostały popełnione nadużycia i dotyczą one 35 wypad
ków...“ — donosił Urzędowi Wojewódzkiemu inspektor 14 IV 1947 r. (WAP-UWW,. 
VI, 313).

125 WAP-UWW, VI, 313, pismo Urzędu Wojewódzkiego do starosty w Trzebnicy 
z 18 IV 1947 r.

126 Patrz np. pisma Urzędu Wojewódzkiego do starosty w W ołowie (z 18 IV 1947> 
i w Złotoryi (z 3 V 1947) (WAP-UWW, VI, 313).



W pow. jeleniogórskim w maju 1947 r. Starostwo Powiatowe faktycz
nie wstrzymało wydawanie poświadczeń obywatelstwa już zweryfikowa
nym autochtonom. W związku z tym wśród ludności autochtonicznej po
wiatu zaczęły krążyć plotki, że rząd będzie odbierał autochtonom zaświad
czenia o obywatelstwie polskim i wysiedlał ich do Niemiec albo do wo
jewództw centralnych127. Wszystkie przytoczone tu fakty nie sprzyjały, 
oczywiście, sukcesom weryfikacji narodowościowej pozostałej jeszcze 
ludności autochtonicznej, a także stabilizacji stosunków ludnościowych 
na Dolnym Śląsku.

Tylko we Wrocławiu weryfikacja odbywała się mniej więcej prawi
dłowo. Po zakończeniu działalności Komisji Weryfikacyjnej powołano tu 
nowy organ, Komisję Opiniodawczą, w której skład weszli: przedstawi
ciel MRN (F. Juszczak), PZZ i Zarządu Miejskiego. Do kompetencji tej 
Komisji należała ostateczna decyzja o stwierdzeniu przynależności naro
dowej128.

Na miesiące letnie 1947 r. władze planowały ostateczne zakończenie 
akcji wysiedlania ludności niemieckiej. W związku z tym 6 VI 1947 r. 
MZO wystosowało do urzędów wojewódzkich okólnik pt. Przyśpieszenie 
postępowania w sprawie obywatelstwa osób stale zamieszkałych na obsza
rze Ziem Odzyskanych129 130. Okólnik ten przewidywał, że wszystkie sprawy 
dotyczące stwierdzania polskiej przynależności narodowej, znajdujące 
się już w toku, winny być definitywnie rozstrzygnięte do 30 VI 1947 r. 
1 lipca urzędy wojewódzkie były zobowiązane przesłać do MZO spra
wozdania statystyczne z całokształtu akcji stwierdzania polskiej przyna
leżności narodowej. Całokształt weryfikacji narodowościowej na Dolnym 
Śląsku według stanu na dzień 1 VII 1947 r. przedstawia tabela na s. 543, 
zestawiona na podstawie sprawozdania Wrocł. Urzędu Wojewódzkiego1*'.

W czasie trwania akcji wysiedleńczej latem 1947 r. nadal praktyko
wano przymusowe wyłączanie od wysiedlania ludzi mówiących po polsku 
lub posiadających nazwiska o brzmieniu polskim. Starostwa powiatowe 
nie wiedziały jednak, co z tymi ludźmi robić. Tak np. starosta wrocławski 
donosił Urzędowi Wojewódzkiemu: „Ponieważ od osób tych napływają 
wnioski, w których nie przyznają się do polskiego pochodzenia lub też 
łączności z narodem polskim i proszą o repatriację ich do Rzeszy jako 
Niemców, przedkładam w załączeniu 10 tego rodzaju wniosków z prośbą

127 Starostwo jeleniogórskie wyjaśniło, że fakt ten spowodowany był „nawałem
pracy“ (SAWRN-UWW, Wydział Administracyjno-Prawny, paczka 14, 1946/47,
teczka 3).

128 Weryfikacja autochtonów (Słowo Polskie, R. II, 8 X 1947).
129 „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Ziem Odzyskanych“, nr 6, 1947, poz. 106.
130 WAP-UWW, SP-S/1/6/47.



Powiat

Wpłynęło 
wniosków 
o uznanie 

polskiej przy
należności 
narodowej

Załatwiono Pozostało do 
rozpatrzenia

pozytywnie negatywnie

Bolesławiec 321 240 67131 * 5
Brzeg 257 206 28 17
Bystrzyca 8 5 475 75132 39
Dzierżoniów 370 158 1 1 1 101

Głogów 160 139 2 19
Góra Śląską 170 158 — 12

Jawor 197 51 91 34
Jelenia Góra 1325 861 310 197
Kamienna Góra 401 216 127 55
Kłodzko 1432 482 517 268
Kożuchów 225 - 126 31 17
Legnica 158 110 16 28
Lubań 419 234 101 29
Lubin — — — —
Lwówek 104 70 13 9 .
Milicz 259 250 8 —
Namysłów 320 281 4 6

Oleśnica 174 126 47 1

Oława 149 96 17 . 36
Strzelin 237 158 30 28
Syców 544 410 80 21
Szprotawa 195 178 14 17
Środa Śląska 349 311 34
Świdnica 582 472 138 60
Trzebnica 325 298 24 3
Wałbrzych miasto 198 130 33 29
Wałbrzych powiat 1025 540 100 465
Wołów 1013 574 84 439
Wrocław miasto 3685 1809 ,350 966
Wrocław powiat 444 199 16 40
Ząbkowice 549 435 75 39
Zgorzelec 335 25 12 291
Złotoryja 197 170 17 10
Żagań 1 1 1 68 - 43
Żary 156 76 85 71

R a z e m 17350 10325 2657 3395133

131 W niektórych powiatach liczba negatywnie załatwionych wniosków nie zgadza
się z danymi z 1 X 1946 r. Wynika to stąd, że część wnioskodawców, których wnioski 
zostały załatwione negatywnie, wniosła odwołanie do Urzędu Wojewódzkiego. Wnioski 
te ubyły więc z rubryki „załatwione negatywnie“.

133 Jw.
333 Suma liczb z rubryki 2, 3 i 4 nie zgadza się z ogólną sumą złożonych wniosków.



o wyjaśnienie, jak należy się do nich ustosunkować*“134. Niestety, i czyn
niki wojewódzkie, bezpośrednio odpowiedzialne za weryfikację narodo
wościową na terenie województwa, nie wiedziały, jak postępować w sto
sunku do tej kategorii ludności. Wydział Społeczno-Polityczny Wrocław
skiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócił Się z prośbą do MZO o wyjaśnie
nie, czy nadal należy tych ludzi przymusowo zatrzymywać w Polsce135. 
Pismo Wydziału Społeczno-Politycznego nie zostało jednak wysłane do 
Ministerstwa. Na jego marginesie wojewoda wrocławski zrobił następują
cą adnotację: ,,mylne podejście — nazwisko nie świadczy bynajmniej 
o polskości, jeżeli ze strony danej osoby nie ma w o l i  zostania Pola
kiem“136. Ta adnotacja wojewody była powodem zmiany postępowania 
władz wojewódzkich w stosunku do ludności autochtonicznej, która nie 
poddała się postępowaniu weryfikacyjnemu.

W odpowiedzi staroście wrocławskiemu Urząd Wojewódzki pisał: 
„Obywatelstwo polskie mogą otrzymać takie jednpstki, które wyrażają 
swą wyraźną wolę w tym kierunku“137. Stanowisko swe potwierdził 
Urząd Wojewódzki w końcu 1947 r. w odpowiedzi na pismo starostwa 
lubańskiego, które zapytywało, ,,jak należy traktować tych autochtonów, 
którzy nie złożyli dotychczas wniosków o stwierdzenie polskiej przyna
leżności narodowej“138. W odpowiedzi Urząd Wojewódzki pisał: „Wszyscy 
obywatele niemieccy pochodzenia polskiego winni poddać się weryfika
c j i ... Osoby, które nie uzyskały obywatelstwa lub też nie chcą się poddać 
weryfikacji, podlegają traktowaniu jak Niemcy“139.

Weryfikacja narodowościowa na Dolnym Śląsku nie została zakoń
czona w 1947 r. Przeprowadzano ją także i w roku następnym. W maju 
1948 r. jej stan przedstawiał się następująco: złożono wniosków o wery
fikację 18 685; uznano za Polaków 14 446 osób; oczekiwało na załatwię^ 
nie 695 wniosków140. W końcu 1948 r. na terenie całego Dolnego Śląska 
liczba zweryfikowanych autochtonów wynosiła około 16 000 osób141. We 
Wrocławiu stan akcji weryfikacyjnej na dzień 31 X 1948 r. przedstawiał 
się następująco: wpłynęło wniosków o weryfikację 3929; załatwiono

Wynika to stąd, że nie wzięto pod uwagę wniosków ludzi, którzy w międzyczasie 
wyjechali do Niemiec, umarli, wyjechali z Dolnego Śląska itd.

134 WAP-UWW, VI, 324, pismo starosty do Urzędu Wojewódzkiego z 23 VII 
1947 r.

135 WAP-UWW, VI, 324, pismo Wydziału Społeczno-Politycznego Urzędu Woje
wódzkiego do MZO z 29 VI 1947 r.

136 Jw.
137 WAP-UWW, VI, 324, pismo z 9 VIII 1947 r.
138 WAP-UWW, VI, 324, pismo do Urzędu Wojewódzkiego z 10 XII 1947 r.
139 WAP-UWW, VI, 324, pismo z 18 XII 1947 r.
140 SAWRN-UWW, Wydział Społeczno-Administracyjny, paczka 16, SP-SV/4S.
!4i WAP-UWW, VI, 326. Na podstawie danych starostw powiatowych.



Ludność polska w 1905 r.142 Autochtoni zweryfiko-
Powiat

■ „dwujęzyczni"
1

wani (stan z końca
Polacy 1949 r.)

Bolesławiec 680 88 164
Brzeg 2862 ! 877 460
Bystrzyca 132 50 566
Dzierżoniów 1109 98 376
Głogów 1995 341 202
Góra Śląska 1253 • 45 252
J awor 1206 1 1 148
Jelenia Góra 327 124 841
Kamienna Góra 101 j 28 384
Kłodzko 769 245 1084
Kożuchów 699 137 298
Legnica miasto 321 68 97
Legnica powiat 899 46 82
Lubań 345 68 280
Lubin 569 21 85
Lwówek 306 42 132
Milicz 1128 85 296
Namysłów 8068 1203 560
Oleśnica 1020 255 210
Oława 445 87 169
Strzelin 285 2 291
Syców 18025 2133 488
Szprotawa 797 42 169
Środa Śląska 1046 62 611
Świdnica miasto 941 67 312
Świdnica powiat 1267 167 312
Trzebnica 1051 48 306
Wałbrzych 338 178 971
Wołów 1501 44 452
Wrocław miasto 6286 2866 2769
Wrocław powiat 2252 256 , 478
Ząbkowice 613 30 ' 937
Zgorzelec 829 244 148
Złotoryja 1349 78 662
Żagań 720 3 76
Żary — — 331

wniosków pozytywnie 2027; załatwiono wniosków negatywnie 1051; ocze
kuje na załatwienie 31; odłożono ad acta z powodu wyjazdu do Niemiec, 
śmierci itp. 82O143.

Wnioski weryfikacyjne napływały jeszcze w 1949 r. Pochodziły one

M- Gemeindelexikon fü r  die Provinz Schlesien, Berlin 1908, s. 402—404. 
x 14:; SAWRN-UWW, Wydział Społeczno-Administracyjny, paczka 16 SP-SV/48.



przede wszystkim od osób powracających z Niemiec, z niewoli itd. W za
sadzie jednak weryfikacja narodowościowa na Dolnym Śląsku została 
zakończona w pierwszej połowie 1949 r. Jej ostateczne rezultaty liczbowe 
przedstawia powyższa tabela.

Analiza liczbowych rezultatów weryfikacji narodowościowej na Dol
nym Śląsku pozwala wyciągnąć 4 zasadnicze wnioski:

1. W okresie 40 lat polskość na terenie Dolnego Śląska poniosła 
dotkliwe i niepowetowane straty. Jeżeli według spisu z 1905 r. na terenie 
całego. Dolnego Śląska zamieszkiwało 62 565 osób mówiących po polsku 
i 12 298 osób „dwujęzycznych“, to w 1949 r. było tu zaledwie 15 999 auto
chtonów. Te ogromne procentowo straty spowodowane były następujący
mi czynnikami: po pierwsze, bezwzględną polityką germanizacyjną, 
szczególnie w latach 1918—1939; po drugie, działaniami wojennymi; po 
trzecie, nieudolną, a często wręcz karygodną, polityką prowadzoną przez 
władze administracyjne w stosunku do ludności autochtonicznej w la
tach 1945—49.

2. Największe straty poniosła polskość w takich powiatach, jak sy- 
cowski, namysłowski, brzeski, wrocławski, głogowski, Wrocław miasto.

3. Niektóre tereny — pow. bystrzycki, jeleniogórski, kłodzki, ząbko
wicki — w porównaniu z r. 1905 wykazują wzrost elementu polskiego144. 
Pośrednio wskazuje to na tendencyjność niemieckich statystyk narodo
wościowych. Należy jednak nadmienić, że właśnie w tych powiatach 
ludność etnicznie polska uległa największemu zgermanizowaniu, o czym 
świadczy m. in. duży odsetek wśród zweryfikowanych ludzi nie znających 
języka polskiego.

4. Pełne i ściśle naukowe wyjaśnienie istotnych przyczyn tak postawy 
ludności autochtonicznej, jak i napływowej wymaga uwzględnienia sze
regu aspektów politycznych, kulturowych i ekonomicznych. Z całokształtu 
tych aspektów na plan pierwszy wysunąć należy takie, jak nieprzygoto
wanie polskiej ludności autochtonicznej do nagłych, daleko idących, 
rewolucyjnych przemian społeczno-ustrojowych, nierzadko jej niechęć 
{■wywołana przede wszystkim, choć nie wyłącznie, uprzednią długotrwałą 
agitacją hitlerowską) do współdziałających z władzami polskimi wojsk 
radzieckich, gwałtowne pogorszenie się w wyniku działań wojennych 
warunków materialnych (szczególnie aprowizacyjnych) i bezpieczeństwa 
publicznego, zupełna nieraz u ludności autochtonicznej nieznajomość 
ciężkich i często wręcz tragicznych przejść wojennych, jakie miała za 
sobą ludność napływowa, a u tej ostatniej podkreślana już przez nas 
obok czynnika gospodarczego nieznajomość spraw śląskich, a także wpływ

144 SAWRN-UWW, Wydział Społeczno-Administracyjny, paczka 19, 1951, teczka 
SAS II/1/ 51. Liczby te wyrażają stan faktyczny, uwzględniają bowiem naturalny 
ruch ludności autochtonicznej Dolnego Śląska po wyzwoleniu.



przeżyć okupacyjnych na psychikę ludności napływowej, wyrażający się 
w chęci odwetu i skrajnie szowinistycznych nastrojach. Uwzględniać 
należy także i różnice poziomu kultury materialnej ludności autochto
nicznej i napływowej, różnice obyczajowe i językowTe, wywołujące nieraz, 
a zwłaszcza w odniesieniu do stosunków między ludnością autochtonicz
ną a wiejską ludnością terenów zabużańskich, poczucie obcości etnicznej.

Wymienione tu przykładowo tak niezmiernie ważne problemy w ra
mach niniejszego artykułu omówione być nie mogły. Wszystkie te i po
dobne czynniki sprawiają jednak, że badacz*dążący do odkrycia c a ł e j  
prawdy nie może traktować tragicznych dziejów Polaków na Dolnym 
Śląsku wyłącznie z punktu widzenia winy tych czy innych czynników, 
ale musi patrzeć na nie jako na wynik długiego i skomplikowanego pro
cesu. Pełne wyjaśnienie go nie tylko obywatelom polskim, ale i tym, 
którzy opuścili Ojczyznę, pozostaje pilnym zadaniem nauki polskiej.


