
BRONISŁAW PASIERB

POCZĄTKI PRZESIEDLANIA NIEMCÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA

(CZERWIEC — GRUDZIEŃ 1945)

Artykuł niniejszy, stanowiący fragment większej pracy poświęconej 
problemowi niemieckiemu, jest prćbą ukazania pewnych aspektów prze
siedlenia ludności niemieckiej z Dolnego Śląska, ze szczególnym uwzględ
nieniem Wrocławia, w okresie od czerwca do grudnia 1945 r. Wybór 
tego okresu podyktowany został tym, iż właśnie wtedy rozpoczął się pro
ces repolonizacji tych ziem, m. in. przez usunięcie z nich ludności nie
mieckiej. Na Dolnym Śląsku w chwili wyzwolenia mieszkało 800 tys. 
ludzi, z tego 10°/o stanowili Polacy. Wydaje się również słuszne, że 
stosunki ludnościowe zostaną przedstawione na przykładzie Wrocławia, 
tu bowiem istniało największe skupisko Niemców, znacznie przewyższa
jące swą liczebnością element polski. Tu też uwidoczniła się polityczna 
i ekonomiczna konieczność natychmiastowego i radykalnego rozwiązania 
tego problemu. Wreszcie w 1945 r. większość wysiedlonych z Dolnego 
Śląska Niemców przypadła na Wrocław.

Dużo miejsca temu zagadnieniu poświęcają opracowania historyków 
zachodnioniemieckich. Rewizjonistyczna nauka niemiecka dokłada wiele 
starań, aby uzasadnić tezę o tzw. polskim barbarzyństwie i tragedii 
wypędzonych Ślązaków. Wszystkie niemal prace historyków omawiające 
ten problem oparte są na relacjach, raportach i listach pozbawionych 
częstokroć najmniejszej dozy obiektywizmu. Na takim materiale zostały 
oparte, by wymienić tylko najważniejsze prace, Die Tragödie Schlesiens 
1945—1946 oraz Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus 
Ost-Mitteleuropa 1.

W polskiej literaturze historycznej zagadnieniem tym zajmowano się 
raczej fragmentarycznie. Są to przeważnie artykuły zamieszczone 
w „Przeglądzie Zachodnim”, np. B. Wiewióry, A. Klafkowskiego, 1

1 J. K a p s ,  Die Tragödie Schlesiens 1945—1946 in Dokumenten , München 1952— 
1953; Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa, Bonn 
1953.



A. J. Kamińskiego2 i innych. W ostatnim czasie pojawiła się praca 
J. Sobczaka 3 oraz opracowanie zbiorowe Polska zachodnia i półnócna 4, 
w których jedynie poszczególne rozdziały traktują o stosunkach ludnoś
ciowych. W pracy wyzyskałem przede wszystkim materiały archiwalne 
z zespołów akt Wydziału Społeczno-Politycznego Urzędu Wojewódzkiego 
Wrocławskiego i Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, przechowywa
nych w Archiwum Państwowym Miasta Wrocławia i Województwa 
Wrocławskiego. Są to głównie zarządzenia, okólniki, instrukcje Pełno
mocnika Rządu na Okręg Administracyjny Dolnego Śląska, jego kore
spondencja z Ministerstwem Ziem Odzyskanych, z Głównym Delegatem 
MZO do Spraw Repatriacji Niemców, relacje i raporty kierowników 
transportów z repatriantami niemieckimi. Wśród nich najważniejsze 
i najciekawsze okazały się materiały Komisariatu do Spraw Repatriacji 
Niemców. Uzupełnieniem materiałów archiwalnych są relacje i wspo
mnienia pierwszych działaczy Dolnego Śląska. Również pewne interesu
jące dane zaczerpnąłem z prasy dolnośląskiej („Trybuna Dolnośląska”, 
„Pionier”, „Nasz Wrocław”).

* *
*

Szybka repolonizacja Dolnego Śląska w pierwszym okresie po wy
zwoleniu oznaczała nie tylko rozwiązanie palących problemów gospodar
czych, lecz także demograficznych i politycznych. Wśród tych ostatnich 
na czoło wysunęła się konieczność przesiedlenia ludności niemieckiej. 
W akcji przesiedleńczej 1945 r. zarysowują się trzy okresy. Cechą cha
rakterystyczną pierwszego, trwającego od czerwca do 2 VIII 1945 r., jest 
to, iż głównym celem przesiedlenia dokonywanego przez wojsko było 
zabezpieczenie granic i stworzenie miejsc dla zdemobilizowanych żołnierzy 
i ich rodzin. Okres ten kończy się uchwałami poczdamskimi, stanowią
cymi odtąd podstawę prawną repatriacji Niemców. Drugi okres przypada 
na czas od 2 VIII do 31 X  1945 r., tj. do zawarcia w Poczdamie umowy 
między władzami polskimi i radzieckimi w sprawie przesiedlania Niem
ców do radzieckiej strefy okupacyjnej. W okresie tym występuje naj
większy stosunkowo rozmach akcji przesiedleńczej. W wyniku jednak 
dużego napływu przesiedleńców władze radzieckie zmuszone były wstrzy
mać dalsze przyjmowanie transportów z Niemcami, brakowało bowiem 
dla nich mieszkań, żywności, zaczęły się szerzyć choroby.

2 B. W i e w i ó r a, Zagadnienie przesiedleńców w świetle prawa międzynarodo
wego (Przegląd Zachodni, 1952); A. K l a f k o w s k i ,  Pozycja prawna ziem odzyska
nych (Przegląd Zachodni, 1946); A. J. K a m i ń s k i ,  O dokumentację przesiedlania 
Niemców z obszarów na wschód od Odry i Nysy (Przegląd Zachodni, 1954).

3 J. S o b c z a k ,  Przesiedleńcy w N iem ieckiej Republice Federalnej, Poznań 1962.
4 Polska zachodnia i północna, Poznań 1962.



Wreszcie ostatni okres kończy się 31 XII 1945 r. Charakteryzuje się 
on dość dużym nasileniem dobrowolnego wyjazdu Niemców. Ważnym 
czynnikiem, gwarantującym pomyślne i stosunkowo szybkie rozwiązanie 
kwestii niemieckiej, były uchwały wykonawcze Sojuszniczej Rady Kon
troli z 20 XI 1945 r., stanowiące uzupełnienie postanowień konferencji 
poczdamskiej. Od lutego 1945 r. przesiedlanie Niemców opierało się już 
na innych zasadach.

*  *
*

Na przełomie 1944/45 r. rozpoczęła się masowa ucieczka Niemców 
z terenów na wschód od Wisły. Ze względów propagandowych ewakuację 
ludności przeprowadzono w ostatniej chwili, ponieważ propaganda hi
tlerowska głosiła hasło „oporu do ostatka”. Przykładem tego może być 
Zgorzelec. W lutym 1945 r. ewakuowano otwartymi wagonami towa
rowymi 70 tys. Niemców, narażając ich na śmierć z zimna i głodu. Gdy 
ludność stawiała opór, burmistrz wezwał policję 5.

Spora część uciekających ze wschodu i zachodu ludności niemieckiej 
koncentrowała się we Wrocławiu 6, który według propagandy niemieckiej 
miał stanowić teren wyjątkowo bezpieczny, chociaż miejscowe władze 
niemieckie na czele z gauleiterem Hanke były dokładnie poinformowane, 
że właśnie Wrocław jako „Festung” będzie stonowił zaporę przed ofen
sywą radziecką 7. Mimo to nie zrobiły niczego, aby nie wpuścić napływa
jących do miasta uciekinierów. W rezultacie w styczniu 1945 r. miasto 
liczyło już około miliona mieszkańców 8. Z chwilą rozpoczęcia ofensywy 
styczniowej wojsk radzieckich Hanke wydał rozkaz natychmiastowej 
ewakuacji całej niezdolnej do walki ludności cywilnej. Rano 20 I 1945 r. 
700 tys. kobiet, dzieci i starców przy 20° mrozu rozpoczęło „marsz 
śmierci” 9. W tym czasie wojska radzieckie i polskie po zajęciu Obornik 
Śląskich (25 I 1945 r.) zbliżały się do Wrocławia. W takich warunkach 
ewakuacja przerodziła się w paniczną ucieczkę i spowodowała śmierć 
około 90 tys. osób 10. „Do obrony Wrocławia — donosił dowódca twierdzy 
wrocławskiej gen. von Ahlfen — miałem pewną liczbę źle zorganizowa
nych batalionów i baterii oraz około 15 000 źle uzbrojonych mężczyzn

• K a m i ń s k i ,  op. cit., s. 458—461.
• K. J o ń c a ,  A. K o n i e c z n y ,  Portret ostatniego gauleitera (Odra, 1963, 

nr 5, s. 7).
7 Wrocław, podobnie jak i inne miasta, został ogłoszony twierdzą już w sierpniu 

1944 r., o czym ludność cywilna nie została powiadomiona. S o b c z a k ,  op. cit., s. 66; 
J.  K o k o t ,  Logika Poczdamu, Katowice 1957, s. 129 n.

8 E. O s m a ń c z y k ,  Śląsk w Polsce Ludowej, Warszawa 1953, s. 63.
• K a p s ,  op. cit., s. 39.
10 J o ń c a ,  K o n i e c z n y ,  op. cit., s. 7.



Volkssturmu, w sumie około 45 000 żołnierzy. Ludność cywilna wynosiła 
jeszcze 250 000” n. W porównaniu ze stanem przedwojennym (ponad 
640 tys.) wyludnienie miasta było duże. Podobna sytuacja zaistniała 
w Głogowie, Legnicy i innych miastach Dolnego Śląska 11 12'. Część ludności, 
której nie ucało się przekroczyć Odry i Nysy, zaczęła powoli napływać 
latem i jesienią 1945 r. z powrotem do Wrocławia i na Dolny Śląsk. 
Powracali w pierwszym rzędzie Niemcy, którzy przejściowo znaleźli się 
w Czechach, Saksonii i Turyngii, ulegając wpływom propagandy gło
szącej, „że Dolny Śląsk między Nysą Łużycką a Kłodzką pozostanie 
w granicach nowych Niemiec” 13. Po przejęciu miasta 10 V 1945 r. przez 
władze radzieckie i polskie stan ludności możemy określić w przybliżeniu 
na 150 tys.14 Bezpośrednio za wojskiem szły grupy operacyjne, przej
mując i zabezpieczając obiekty gospodarcze, organizując zaczątki admi
nistracji polskiej. Dolny Śląsk wracał po wiekach do Polski jako wielkie 
pobojowisko, na którym należało zorganizować nowe życie społeczno-go
spodarcze. Cały wysiłek administracji skupiał się na zagadnieniu odbu
dowy, zagospodarowania i zaludnienia tych terenów.

Pierwsze dni na Dolnym Śląsku nie należały do łatwych i bezpiecz
nych. Stosunek ludności niemieckiej do Polaków — początkowo prze
straszonej i pokornej — przekształcił się wkrótce w zdecydowaną nie
chęć, a nawet wrogość. Niedobitki hitlerowskiego garnizonu usiłowały 
dezorganizować życie, wprowadzać chaos. Często dochodziło do walki. 
„Którejś nocy — wspomina jeden z pionierów Wrocławia — doszło do 
walki w pobliżu Komitetu Wojewódzkiego PPR. Przez wiele godzin 
ostrzeliwaliśmy atakujących nas esesmanów. W takiej sytuacji każdy 
z nas nosił przy sobie broń osobistą. Poza Wrocław wyjeżdżaliśmy zawsze 
uzbrojeni w pepesze. Pamiętam, że pewnego dnia pod Jelenią Górą 
banda rozbitków z niemieckiej armii zatrzymała kolumnę więźniów pol
skich wracających z obozów. Od kul hitlerowskich zginęło wtedy kilka
dziesiąt osób” 15. Już latem 1945 r. tworzyły się różne organizacje sabo- 
tażowo-terrorystyczne. Napady na członków i aktywistów PPR, działaczy 
państwowych, żołnierzy WP, pracowników urzędów bezpieczeństwa i mi

11 O s m a ń c z y k ,  op. c it , s. 64.
12 Tamże, s. 64.
13 Tamże.
14 Tamże. Pełnomocnik Rządu na m. Wrocław w piśmie do Pełnomocnika na 

Okręg Administracyjny Dolnego Śląska z dnia 11 I 1946 r. podaje: „1. Ogólna 
liczba Niemców na terenie obwodu wynosi około 160 000. Liczba ta nie jest stała 
wobec stałego przypływu jeńców zwolnionych i wyjazdu do Rzeszy”. Archiwum 
Państwcwe Miasta Wrocławia i Województwa Wrocławskiego, Urząd Wojewódzki 
Wrocławski (dalej skrót: AP Wrocław, UWW), VI, nr 382, b. p.

15 S. K o ł o d z i e j ,  Gdy płonął W rocław... (Taki był początek. Wspomnienia 
działaczy PPR Dolnego Śląska, Wrocław—Warszawa—Kraków 1962, s. 14).



licji dokonywane były przez członków hitlerowskiej organizacji bojowej, 
tzw. „wilkołaków” (Werwolf). We Wrocławiu i Wałbrzychu wykryto 
i aresztowano członków tej organizacji oraz skonfiskowano całe maga
zyny broni i am unicji16. Również w powiatach świdnickim, kamienno
górskim, lwóweckim zaobserwować można, począwszy od czerwca 1945 r., 
działalność terrorystyczną i propagandową „wilkołaków” 17. Nasilenie 
je j miało miejsce szczególnie na pograniczu, gdzie działalność ułatwiał 
brak władz bezpieczeństwa i milicji, a niedostatecznie strzeżona granica 
umożliwiała w każdej chwili ucieczkę. Np. jedna z ulotek, rozpowszech
niana na terenie Jeleniej Góry w lipcu 1945 r., informując o podziale 
Niemiec głosiła, że Dolny Śląsk pozostanie niemiecki18. Inna ulotka, 
znaleziona w okolicach Wałbrzycha w mieszkaniu Niemca Heinricha 
Kohlera, zapowiadała powrót Niemców u boku wojsk amerykańskich. 
„Sądzicie, że jesteście opuszczeni — głosiła ulotka — i nikt nie troszczy 
się o Was i Wasze potrzeby. W rzeczywistości wszystko jest inaczej. 
Ameryka, kraj wolności, jest naszym pierwszym i ostatnim przykaza
niem” 19. Niemiecka akcja propagandowa była dobrze zorganizowana, 
na co wskazuje końcowe zdanie wspomnianej ulotki, że „została druko
wana w Ameryce i w tysiącach egzemplarzy przewieziona do Niemiec” 20. 
Rezultaty tej propagandy były natychmiastowe. Napady na osadników 
polskich, zrywanie flag państwowych, manifestowanie przynależności 
Dolnego Śląska do Rzeszy Niemieckiej, jawne bojkotowanie zarządzeń 
administracji polskiej — to wypadki dość częste w tym okresie 21. Dzia

18 Archiwum Komendy Wojewódzkiej MO we Wrocławiu, sprawozdania (Ma
teriały nie uporządkowane).

17 Tamże.
18 AP Wrocław, TJWW, VI, nr 154, b. p. Tekst oryginalny ulotki brzmi: „Nach

richten! F ü r  d a s  d e u t s c h e  V o l k !  Bayern, Alpen, Baden, Würtenberg unter 
amerikansischer Besatzung. Bis zum Rhein französische Besatzung. Westdeutschland, 
Norddeutschland bis Eremen englische Besatzung. Sachsen, S c h l e s i e n ,  Branden
burg ausser Berlin und Rest von Deutschland unter Kontrollmission o h n e  B e s a 
t z u n g .  Ostpreußen, Oberschlesien einschl. Brieg russische Besatzung. Korridor 
einschl. Danzig und ein Teil von S c h l e s i e n  d a s  v o r  1 9 3 8  polnisch war 
wird wider polnisch. Die Deutschen dort müssen sich bis zum 20. 7. 45 zur 
Umsiedelung melden.

P o l e n r ä u m u n g  b i s  2 0. J u l i  194  5.
Noch Moskauer Meldungen in deutscher Sprache am 12. 7. 45 b l e i b t ' N i e 

d e r s c h l e s i e n  d e u t s c  h”.
18 Tamże, UWW, VI, nr 265, b.p.
80 Tamże.
81 Sprawozdania sytuacyjne Rejonowego Inspektora Osadnictwa z Wrocławia— 

—Leśnicy z 1945 r. donosiły, że stosunek Niemców do osadników polskich był wrogi. 
Niemcy robili formalne ataki na Polaków, zrywali polskie flagi. Tamże, PUR, 
nr 79, b.p. Pełnomocnik Rządu w Jeleniej Górze w sprawozdaniu z 6 VII 1945 r.



łalność różnego rodzaju terrorystycznych organizacji niemieckich w na
stępnych miesiącach nie maleje. W listopadzie 1945 r. jeden z członków 
„Werwolfu” zeznał, że celem organizacji była działalność terrorystyczno- 
dywersyjna, m. in. zrywanie mostów, wysadzanie w powietrze polskich 
urzędników, ujawnianie i zabijanie Niemców współpracujących z pol
skimi i radzieckimi organami administracji 22 23. Tego rodzaju cele i działal
ność niedobitków Wehrmachtu, SS, HJ, NSDAP wpływały przygnębiająco 
na tę część osadników polskich, która nie miała jeszcze wyrobionego 
silnego poczucia narodowego. Szczególnie odnosiło to się do ludności 
autochtonicznej 2S.

Nie wolno nie zauważyć faktu, że obok elementu hitlerowskiego 
przebywali na Dolnym Śląsku członkowie Komunistycznej Partii Nie
miec. Nie czas i miejsce tu na szczegółowe omawianie tego problemu. 
Faktem jest, że niemieccy komuniści współpracowali z polskimi komu
nistami, udzielali pomocy w demaskowaniu byłych esesmanów, likwido
waniu kryjówek gestapowców, byli przewodnikami w terenie. Jeden 
z nich, Smoika, pracownik wrocławskiej ubezpieczalni, stał na czele 
grupy komunistów we Wrocławiu 24. Na terenie Środy Śląskiej członek 
KPD Rothe złożył pisemny meldunek o ukrywających się zbrodniarzach 
hitlerowskich 25. Bardzo często do władz polskich zgłaszali się niemieccy 
antyfaszyści z prośbą o pomoc i opiekę. Np. na posiedzeniu Zarządu Miej
skiego we Wrocławiu 20 XI 1945 r. rozpatrywano sprawę listu Wilhelma 
Winzera, zwracającego się o pomoc i opiekę dla 7 niemieckich rodzin, 
których głowy domu były rozstrzelane za współudział w zamachu na 
Hitlera 26.

W tym czasie na Dolnym Śląsku przejawiało także działalność polskie 
reakcyjne podziemie, bardziej niebezpieczne niż niemieckie. W zalesio
nych i górzystych terenach woj. wrocławskiego latem i jesienią 1945 r. 
działały bandy rabunkowe NSZ. W pow. sycowskim grasowała grupa 
,,Ctt£i” w sile 60 ludzi, banda „Józka”, licząca około 100 ludzi, i „Ryżego”, 
do której należało około 80 ludzi27. Podziemie polityczne prowadziło

pisał o stosunku Niemców do Polaków: „Wszelkie zarządzenia i przepisy są z gruntu 
rzeczy przez Niemców nie wykonywane całkowicie lub też ignorowane”. Tamże, 
UWW, VI, nr 154, b.p.

22 Archiwum Komendy Wojewódzkiej MO we Wrocławiu, sprawozdania (Ma
teriały nie uporządkowane).

23 M. O r z e c h o w s k i ,  PPR w walce o zasiedlenie i zagospodarowanie Dolnego 
Śląska 1945—1946 (Rocznik Wrocławski, VI, 1962).

24 K o ł o d z i e j ,  op. cit., s. 13.
25 AP Wrocław, UWW, VI, nr 154, s. 83.
28 Archiwum Rady Narodowej m. Wrocławia, teczka Protokoły Zarządu Miej

skiego za r. 1945, protokół z 20 VIII 1945 r.
27 E. L u k a s i e  wi c z ,  Pionierzy w mundurach (Taki był początek..., s. 116).



akcję propagandową, mającą na celu utwierdzenie osadników w przeko
naniu niestałości naszych granic zachodnich 28.

Za szybkim i radykalnym rozwiązaniem problemu niemieckiego prze
mawiała obok względów gospodarczych i aprowizacyjnych sytuacja 
polityczna. Podziemie polskie i niemieckie zaczynało poważnie zagrażać 
bezpieczeństwu nielicznej jeszcze grupy osadników polskich na Dolnym 
Śląsku. Konieczność zlikwidowania tego niebezpieczeństwa dostrzegała 
także opinia zagraniczna. „Manchester Guardian”, opisując działalność 
dywersyjno-propagandową Niemców na ziemiach zachodnich, pisała: 
„Jasne jest, że Polacy dążąc do jak najszybszego usunięcia ludności nie
mieckiej z terenów odzyskanych mają całkowitą rację” 29. Doceniając 
ogromne znaczenie rzeczywistego zjednoczenia ziem zachodnich z resztą 
kraju, Polska Partia Robotnicza wezwała wszystkie organizacje partyjne 
do wzięcia udziału w akcji ich zaludnienia i zagospodarowania. Tymi 
zagadnieniami zajęło się plenum KC PPR z maja 1945 r. 30. Odpowiedzią 
na uchwałę plenum Partii był rozkaz Naczelnego Dowództwa z 3 VI 
1945 r. poświęcony sprawie osadnictwa wojskowego na ziemiach zachod
nich 31. Dla rodzin żołnierzy wydzielono 30-kilometrowy pas nad Odrą 
i Nysą. W związku z tym należało z tych terenów przesiedlić ludność 
niemiecką. Pierwsze wypadki przesiedlania Niemców miały miejsce 
w czerwcu 1945 r. W Jeleniej Górze rozpoczęto wysiedlanie 28 czerwca, 
jednak nie objęło ono wszystkich Niemców. Dopiero z chwilą napływu 
większej liczby polskich osadników, którzy przejmowali poniemieckie 
gospodarstwa, usunięto pozostałych Niemców (9 VII 1945 r.) 32. W lipcu 
akcja przesiedleńcza dokonywana przez wojsko objęła obwód Kamiennej 
Góry. Nie była ona jednak należycie zorganizowana. Niemców przesie
dlano po prostu do sąsiednich powiatów. „Transporty osób wysiedlo
nych — pisał w sprawozdaniu Pełnomocnik Rządu na Obwód Kamiennej 
Góry — eskortują małe oddziały wojska (na 1000 osób kilku żołnierzy), 
w wyniku czego młodzież niemiecka ucieka do lasów i wraca do domów. 
Ponadto transporty nie są odprowadzane do Nisy, lecz tylko do sąsied

28 Składnica Akt KW PZPR we Wrocławiu (dalej skrót: SAKW Wrocław), 
l/Va/ll, Sprawozdania sekretarzy KP i KM PPR na naradzie wojewódzkiej 25—27 X  
1945 r.; tamże, 1/1/1/, Wystąpienie Pełnomocnika Rządu na obwód Jelenia Góra 
na II Konferencji Wojewódzkiej PPR.

20 „Trybuna Dolnośląska”, 7 VI 1946.
30 PPR. Rezolucje, odezwy, instrukcje i okólniki Komitetu Centralnego, 'VIII 

1944 — XII 1945, Warszawa 1960, s. 158.
31 L. S. S t y  ś, Rola W ojska Polskiego w zasiedleniu i zagospodarowaniu Dolne

go Ś ląska w pierwszych latach władzy ludowej (Śląski Kwartalnik Historyczny So
bótka, XVII, 1962, nr 2a, s. 110).

32 SAKW Wroc'aw, 1/1/1, Wystąpienie Pełnomocnika Rządu w Jeleniej Górze 
na II Konferencji Wojewódzkiej PPR.



niego powiatu, skąd wszystka wysiedlona ludność wraca do swych do
mów” 33. Grupy i pojedyncze rodziny powracające z powrotem można 
było jeszcze spotkać jesienią 1945 r., w związku z czym Pełnomocnik 
Rządu na Okręg Administracyjny Dolnego Śląska wydał zarządzenie, 
które miało zapobiec tego rodzaju wypadkom 34. Przesiedlanie Niemców 
w czerwcu i lipcu 1945 r. objęło ponadto powiaty: Lubań, Lwówek Śląski, 
Zgorzelec, Żagań i Żary 35. Akcja ta, dokonywana przez wojsko, wniosła 
wiele zamieszania i żywiołowości, grożąc poważnymi konsekwencjami 
gospodarczymi: „Jeśli chodzi o akcję wysiedlania Niemców z naszego 
terenu — mówił S. Piaskowski na zjeździe pełnomocników obwodowych 
15 VII 1945 r. — musi ona być dokładnie przemyślana, nie może być 
chaotyczna, aby nasza gospodarka nie poniosła z tego powodu szkody” 36. 
PPR uważała również akcję wojska za przedwczesną i niepotrzebną37 *.

We Wrocławiu dobrowolny wyjazd Niemców rozpoczął się w lipcu 
1945 r. Organem administracyjnym zajmującym się repatriacją był Za
rząd Miejski oraz dzielnicowe miejskie urzędy obwodowe (MUO). Dla 
ułatwienia wyjazdu Pełnomocnik Rządu na Okręg Administracyjny Dol
nego Śląska wydał 31 VII 1945 r. zarządzenie pełnomocnikom obwodo
wym, aby dokonali spisu ludności niemieckiej, która dobrowolnie chce 
opuścić terytorium Polski.i wyjechać za Odrę i Nysę33. W III MUO 
pierwszy transport Niemców składał się z ochotników, wśród których 
byli niemieccy komuniści i antyfaszyści. Sam przebieg akcji odbywał się 
w ten sposób, że informowano tzw. Quartiermeistrów (sprawujących 
funkcję łączników między administracją polską a Niemcami) o terminach 
odjazdu pociągów, a następnie ochotnicy zbierali się przed MUO, skąd 
pod eskortą Straży Ochrony Obiektów w kolumnie marszowej odprowa
dzani byli na Dworzec Swiebodzki39. Również masowo opuszczali teren

33 AP Wrocław, UWW, VI, nr 154, b.p., Sprawozdanie Pełnomocnika Rządu 
w Kamiennej Córze dla Fełnomocnika Rządu RP na Okręg Administracyjny Dol
nego Śląska z lipca 1945 r.

34 Tamże, UWW, VI, nr 265, b.p., Zarządzenie Pełnomocnika Rządu na Okręg 
Administracyjny Dolnego Śląska dla pełnomocników obwodowych, stwierdzające, 
że stan taki jest niepożądany, szczególnie na pograniczu, dlatego też należy prze
prowadzać częste kontrole i spotkanych Niemców kierować za granicę.

35 Ńa osadnictwo wojskowe przeznaczonych było 12 powiatów nadgranicznych, 
z tego 5 na terenie Dolnego Śląska. Tamże, PUR, nr 466, s. 9.

38 Drugi Zjazd Fe7ncmocników Obwodowych Dolnego Śląska (Naprzód Dolno
śląski, nr 3, 18 VII 1945 r.).

37 SAKW Wroclaw, 1/1/1/, Wystąpienie Pełnomocnika Rządu w Jeleniej Górze 
na II Konferencji Wojewódzkiej PPR.

33 Zarządzenie zastępcy Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Administracyjny 
Dolnego Śląska z 31 VII 45 r. (Biuletyn Urzędu Generalnego Pełnomocnika dla 
Ziem Odzyskanych, nr 3, 1945).

39 Relacja pisemna Edwarda Pietrzyka z 22 V 1963 r. (w posiadaniu autora).



dolnośląski byli członkowie partii hitlerowskiej, SS, SA, współodpowie
dzialni za zbrodnie wojenne. Były także i inne motywy wyjazdu lud
ności niemieckiej. Trudne warunki żywnościowe i mieszkaniowe różniły 
się od tych, jakie miała ludność niemiecka na tych terenach przed 
zakończeniem wojny. Niełatwo się było do nich przystosować i dlatego 
za przejaw krzywdy uważano sytuację, jakoby „dla nas Niemców były 
na kolację tylko bardzo skąpo obłożone kawałki chleba, a oni sami jedli 
z wielkich patelni pływającą w maśle jajecznicę” 40. Za akt terroru uwa
żano pracę na rzecz stacjonującego wojska. Ludność niemiecka obawiała 
się, że Polacy wezmą na niej krwawy odwet, wzorując się na hitlerow
skich metodach. Dlatego psychoza strachu tkwiła w świadomości prze
ciętnego Niemca. „Krążyła pogłoska, że polska żądza złota będzie nam 
wydzierała złote zęby i protezy z ust” 41. Były to jedynie pogłoski i zwy
kłe insynuacje nie mające pokrycia w faktach. Bez względu jednak na to, 
jakimi motywami kierowała się ludność niemiecka, pozostanie faktem, 
że wyjeżdżała jeszcze przed uchwałami poczdamskimi. Władze polskie 
nie robiły w tym względzie żadnych trudności. Wydawane zezwolenia 
na wyjazd zaopatrzone były uwagą: „Uprasza się wszystkie władze
0 udzielenie wymienionemu pomocy w czasie podróży” 42.

Obok dobrowolnego wyjazdu Niemców na terenie Wrocławia doko
nywano przesiedleń rodzin niemieckich z jednej dzielnicy miasta do 
drugiej. Przeprowadzano je sukcesywnie w miarę rosnących potrzeb 
mieszkaniowych przyjeżdżających Polaków. I tak w połowie sierpnia 
rozpoczęto przesiedlanie Niemców z I MUO do IV MUO. Zrobiono spis 
ulic i mieszkań w rejonie I MUO, gdzie po przewiezieniu Niemców mieli 
zamieszkać pracownicy kolei43. Całością akcji kierował I MUO, mający 
do pomocy specjalną komisję z Okręgowej Dyrekcji Kolei. Naczelnicy
1 i IV MUO uzgodnili, że dziennie będzie można przesiedlić nie więcej 
niż 30—35 rodzin (150 do 200 osćb). Nad bezpieczeństwem czuwała Mi
licja Obywatelska i pracownicy Straży Ochrony Kolei. Osoby przepro
wadzające bezpośrednio już samą akcję otrzymały polecenie, „aby ściśle 
była przestrzegana punktualność akcji, porządek i humanitarne postę
powanie z przesiedlanymi Niemcami w celu uniknięcia skarg i rozru
chów” 44. Zawiadomiono rówpież o rozpoczęciu akcji komendanta radziec
kiego, płk. Ustinowa. W dniu 23 VIII 1945 r. rozpoczęło się przesiedlanie

49 Dokumentation der Vertreibung..., cyt. za: K a m i ń s k i ,  op. cit., s. 472.
41 Tamże, s. 470.
42 AP Wrocław, UWW, VI, nr 370, b.p.
43 Archiwum RN m. Wrocławia, Protokoły Zarządu Miejskiego za r. 1945, 

Oświadczenie złożone przez mgr Antoniego Platera, naczelnika Miejskiego Urzędu 
Obwodowego nr I we Wrocławiu.

44 Tamże.



Niemców z ul. Mierniczej nr 3 i 4. Akcję prowadzono z trzydniową 
przerwą do 1 IX 1945 r. W czasie dokonywania przesiedleń zdarzały się 
wypadki kradzieży ze strony strażników SOK. W stosunku do 8 strażni
ków przeprowadzono dochodzenie, aresztowano ich i ukarano 45 *. Wypadki 
kradzieży powtórzyły się przy następnych przesiedleniach, w związku 
z czym wiceprezydent Wrocławia zarządził wstrzymanie przesiedleń4B.

Tymczasem sytuacja prawna Niemców na ziemiach zachodnich została 
uregulowana uchwałami poczdamskimi. W komunikacie wydanym 2 VIII 
1945 r. stwierdza się, że zwycięskie mocarstwa przedyskutowały dokład
nie kwestię przesiedlenia Niemców z Polski, Czechosłowacji oraz Węgier 
i uznały, iż należy dokonać tego w sposób humanitarny47. Właściwego 
rozdzielenia przesiedlonych Niemców do poszczególnych stref okupacyj
nych miała dokonać Sojusznicza Rada Kontroli 48. Konferencja poczdam
ska ostatecznie zdecydowała o losie ludności niemieckiej zamieszkującej 
ziemie zachodnie i upoważniła Polskę do je j przesiedlenia. W ten sposób 
zwyciężyła uznawana już w czasie wojny koncepcja przesiedlenia Niem
ców jako radykalnego sposobu rozwiązania spraw narodowościowych, 
reprezentowana m. in. przez Churchilla. Jego zdaniem, „przesiedlenie 
będzie sposobem, o ile jesteśmy to w stanie przewidzieć, najbardziej 
zadowalającym i trwałym. Nie będzie owej mieszaniny ludności stwa
rzającej nie kończące się trudności . . .  Nie jestem przerażony ani per
spektywą przetasowania ludności, ani przesiedleniem na olbrzymią skalę, 
bardziej możliwym w warunkach współczesnych niż kiedykolwiek w cza
sach dawniejszych” 49. Również bardzo charakterystyczny jest głos lea
dera Labour Party C. Attlee, który 1 III 1945 r. w Izbie Gmin m. in. 
powiedział: „Musicie przyznać szczerze i otwarcie, że za tę straszliwą 
rzecz, która przeszła nad Europą, ponoszą odpowiedzialność przywódcy 
Niemiec i naród niemiecki, i obawiam się, że jest bardzo wielu, którzy 
przyjęli owe ideały. Złamali oni stare bariery i dlatego nie mogą apelo
wać do starej Europy. Jeżeli oni muszą poddać się, powetować straty, 
to nie mają prawa powoływać się na prawa moralne, które sami podep
tali, v ani p r o s i ć  o l i t o ś ć  i p r z e b a c z e n i e  [podkr. moje — 
B. P.], którego nigdy nie znali wobec innych . . .  Jeżeli uznane zostanie 
za potrzebne odebranie pewnych obszarów, ażeby dać narodowi polskie
mu możność wolnego i pełnego życia, nie będę tego uważał za krzywdę

45 Tamże.
48 Tamże, protokół z 21 IX  1945 r.
47 Zbiór dokumentów, wyd. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, nr 1/4/, 

styczeń 1946, s. 32—33.
48 Tamże.
49 Tamże, nr 4/19/, kwiecień 1947, s. 155.



i nie sądzę, aby Niemcy mieli prawo skarżyć się ., . .  Przesiedlanie 
w chwili cbecnej może być bardzo a bardzo bolesne, jednak o wiele 
lepsze aniżeli długo jątrząca rana, jaką byłoby życie pod panowaniem 
narodów, których się nienawidzi” 50. Twórcy postanowień poczdamskich 
brali pod uwagę precedensy historyczne, zasada bowiem rozwiązywania 
konfliktów narodowościowych w drodze masowych przesiedleń była już 
wcześniej stosowana w praktyce międzynarodowej 51. Na olbrzymią skalę 
przesiedlania ludności polskiej dokonały Niemcy hitlerowskie w okresie 
ostatniej wojny52. W zestawieniu z tymi faktami można zrozumieć 
lepiej uchwały poczdamskie, które wyrażały przekonanie, że przesiedlenie 
ludności niemieckiej rozwiąże nabrzmiałe sprawy narodowościowe i za
pewni spokój Europie środkowej.

W myśl tej zasady władze polskie czyniły przygotowania do repatria
cji Niemców. Z chwilą jednak przystąpienia do akcji przesiedlania poja
wiły się głosy krytyczne, kwestionujące postanowienia poczdamskie53. 
Odpowiedzi na to udzielił ówczesny minister spraw zagranicznych ZSRR, 
Mołotow, w wywiadzie udzielonym korespondentowi PAP: „Komuż by 
mogło przyjść do głowy, że to wysiedlenie Niemców przedsięwzięto jedy
nie dla tymczasowego eksperymentu? Ci, którzy powzięli decyzję o wy
siedleniu Niemców z tych terytoriów, aby natychmiast mogli się tam 
przesiedlić Polacy z innych' dzielnic Polski — ci nie mogą po jakimś 
czasie proponować wręcz odwrotnych zarządzeń. Nieprawdopodobna jest 
sama myśl o tego rodzaju eksperymentach z milionami ludzi, nie mówiąc 
już nawet o okrucieństwie takiego postępowania zarówno w stosunku 
do Polaków, jak i w stosunku do samych Niemców” 54.

Postanowienia poczdamskie przekreślały nadzieje Niemców na moż
liwość zmiany granic zachodnich. W związku z tym obserwujemy liczne 
zgłoszenia Niemców na wyjazd. Np. we wrześniu w Lubinie było 265 
ochotników, w Miliczu wszyscy Niemcy wyrazili chęć wyjazdu (840 osób), 
w Namysłowie 75, w Oławie 96, w Strzelinie 200, w pow. świdnickim 
200 rodzin, a w m. Świdnicy 2000 osób, 28 tys. z pow. oławskiego, 
z Wałbrzycha i pow. złotoryjskiego 27 980 osób55. Dobrowolny wyjazd 
Niemców nie mógł gwarantować szybkiej poprawy sytuacji aprowiza- 
cyjnej i mieszkaniowej, szczególnie w miastach, i dlatego władze admi

s0 Tamże, s. 188—196.
61 W i e w i ó r a ,  op. cit., t. II, s. 531—533.
52 Tamże, s. 532.
53 Przemówienie Sekretarza Stanu Byrnesa, Stuttgart 6 IX  1946 r. (Zbiór do

kumentów. 1946, poz. 37).
64 W. M. M o ł o t o w ,  Zagadnienia polityki zagranicznej. Przemówienia i oświad

czenia. Kwiecień 1945 — czerwiec 1948, Warszawa 1958, s. 183.
55 W sprawie wysiedlenia Niemców  (Pionier, 26 IX  1945).



nistracyjne przystąpiły do ich wysiedlania. W pierwszej kolejności akcją 
tą objęte miały być dzielnice wschodnie Wrocławia. Opracowana w związ
ku z t>m szczegółowa instrukcja przewidywała, że przesiedlania dokona 
wojsko (komendy wojskowe). Transporty z wysiedlonymi Niemcami mia
no przewozić za granicę, ażeby uniemożliwić ich powrót. W myśl instruk
cji nie podlegały wysiedlaniu osoby mogące wykazać się dowodami 
polskiego pochodzenia lub posiadające zaświadczenia pracy wydane przez 
Zarząd Miejski, pocztę i kolej. Całością akcji kierować miał Zarząd 
Miejski i podległe mu miejskie urzędy obwodowe. W celu koordynacji 
akcji Zarząd Miejski miał delegować swojego urzędnika do komendy 
wojskowej, a miejskie urzędy obwodowe swoich łączników do poszcze
gólnych grup wojskowych. Instrukcja zobowiązywała ponadto miejskie 
urzędy obwodowe do powołania „dla każdej ulicy męża zaufania i kie
rowników bloków, odpowiedzialnych za zabezpieczenie pozostawionego 
majątku’' 56. Mienie poniemieckie wraz z budynkami i całym inwenta
rzem przechodziło na własność państwa. Na czas wysiedlania Niemców 
Milicja Obywatelska zobowiązana była zamknąć dojazd do miasta, ażeby 
uniemożliwić szabrownikom wywożenie zrabowanego mienia 57.

W odróżnieniu od pierwszego okresu akcji wysiedlania w je j drugiej 
fazie całość związanych z nią spraw przejął wyłącznie do tego celu 
powołany Komisariat do Spraw Repatriacji Niemców (31 VIII 1945 r.). 
Jednym z trudnych problemów stojących przed Komisariatem było 
zorganizowanie i uzyskanie jak największej ilości pociągów przeznaczo
nych do akcji przesiedleńczej. Planowano uruchomić 400 pociągów, 
z których każdy by zabierał po 2 tys. osób. Całą akcję przewidywano 
zakończyć w ciągu 40 dni, w najgorszym wypadku, uwzględniając trud
ności transportowe, w okresie 2 miesięcy 58. Ażeby wykonać w tak krót
kim terminie plan przewozów, Komisariat zamierzał użyć cały stojący 
do dyspozycji tabor kolejowy z wagonami odkrytymi i węglarkami 
włącznie. Te ostatnie, ze względu na bezpieczeństwo wyjeżdżających, 
miały być przeznaczone wyłącznie do przejazdów krótszych i w porze 
dziennej. Każdy transport miał składać się z nie mniej niż 50 wagonów, 
a na wagon przypadać miało 40 osób 59. Z uwagi na to, że trakcja ko
lejowa Dolnego Śląska była w poważnym stopniu zniszczona, należało 
brać pod uwagę przede wszystkim te linie biegu pociągów z repatrian
tami, które zostaną uzgodnione i wyznaczone przez Dolnośląski Okręg

5a .AP Wroclaw, UWW, VI, nr 389, b.p., Instrukcja dla akcji wysiedlania Niem
ców (dokument bez podpisu, data na marginesie czerwonym ołówkiem: 13 VIII 45 r.).

67 Tamże.
88 Tamże Raport Komisarza do Spraw Repatriacji Niemców dla Pełnomocnika 

Rządu RP na Okręg Administracyjny Dolnego Śląska w Legnicy z 7 IX  1945 r.
69 Tamże.



Kolei Państwowych we Wrocławiu. Stacje docelowe (graniczne) miały 
być odpowiednio zabezpieczone i chronione przed ewentualną dewa
stacja i sabotażem. Prćcz tego przewidywano powiadomienie władz ra
dzieckich w strefie okupacyjnej Niemiec o rozpoczęciu akcji, aby miały 
one możliwość i czas na przygotowanie miejsc dla napływających Niem
ców. Na stacji docelowej planowano zorganizować ambulatoria i opiekę 
medyczno-sanitarną. Wstępny plan Komisarza do Spraw Repatriacji 
uwzględniał ostatecznie następujące problemy: ,,a) ilość wysiedlanych 
ze wskazaniem ilości starców, dzieci i kalek, b) stacje załadowywania 
wysiedlanych, c) ilość potrzebnych pociągów, d) rozmieszczenia pociągów 
po stacjach, e) kolejność wyprawiania pociągów, f) szczegółowe plany 
ruszenia wysiedlanych z miejsc i dostarczenia ich do stacji załadowania,
g) środki transportowe i ich wykorzystanie dla przewozu starców i dzieci,
h) aprowizacja dla wysiedlanych i cchrony, i) środki ochronne dla trans
portów, j) środki ochronne dla mienia pozostawionego, k) środki ochronne 
dla p. granicznych, przez które będą przepuszczani wysiedleni, 1) orga
nizacja p. sanitarnych na stacjach granicznych ... m) potrzebna ilość 
osadników do osadzenia ich na opuszczonych gospodarstwach, n) sposoby 
przetransportowania osadników ze stacji do upatrzonych miejscowości, 
o) porząaek przekazywania osadnikom gospodarstw wraz ze sprzętem 
do użytkowania” 60.

Jak z powyższego wynika, plan uwzględniał bardzo szczegółowo 
wszystkie problemy związane z repatriacją Niemców. Brał m. in. pod 
uwagę fakt, że repatriacji podlegali ludzie starzy, chorzy, matki z dzieć
mi, w związku z czym kładł szczególny nacisk na sprawy przewiezienia 
tych ludzi, ich bezpieczeństwo w czasie podróży oraz udzielania w miarę 
potrzeby opieki lekarskiej. W celu sprawniejszego przeprowadzenia całej 
akcji sporządzono spisy ludności niemieckiej we wszystkich obwodach, 
ustalono co do minuty odjazdy poszczególnych grup Niemców, przewi
dziano punkty etapowe, wzięto również pod uwagę i potrzeby gospo
darcze naszego przemysłu, wymagające zatrzymania jeszcze przez pe
wien czas fachowców niemieckich.

Założenia planu nie uwzględniły jednak momentu najistotniejszego — 
trudności z taborem kolejowym. Możliwości naszej komunikacji, bardzo 
ograniczone na skutek zniszczeń wojennych, okazały się niewystarcza
jące. Do tego należy dodać problem łuctzi. Szczególnie wśród kolejarzy 
były jednostki, które nie rozumiały znaczenia repatriacji Niemców. 
Wszystko to sprawiło, że tak skrupulatnie opracowany plan nie został 
w pełni zrealizowany.

Rozpoczęcie samej akcji zostało poprzedzone 27 IX 1945 r. konferencją 
z udziałem przedstawicieli Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych,

60 Tamże.



Milicji Obywatelskiej, Urzędu Bezpieczeństwa, Wojska Polskiego i Armii 
Czerwonej. W czasie obrad przedstawiciel DOKP zapewnił, że niezbędny 
tabor kolejowy zostanie dostarczony na każde żądanie, początkowo po 
jednym składzie, a następnie po dwa i wreszcie po trzy dziennie. Stwier
dzono wówczas również, że do akcji przesiedleńczej należy użyć wojska 
przy współudziale Milicji Obywatelskiej i Urzędu Bezpieczeństwa. Roz
poczęcie akcji zaproponowano na sobotę 29 IX 1945 r. Jednakże po od
bytej jeszcze tego samego dnia naradzie z naczelnikami miejskich urzę
dów obwodowych Wrocławia termin ten przesunięto na 1 X 1945 r. 
W tym dniu postanowiono wysiedlić część ludności Karłowic, ażeby 
przygotować mieszkania dla pracowników Politechniki i Uniwersytetu. 
Ogółem tego dnia przewidziano wysiedlenie 2000 osób. Do wysiedlenia 
użyto tylko 100-osobowego oddziału wojska, który otoczył teren podle
gający wysiedleniu i ochronie repatriowanych Niemców. Techniczną 
stroną wysiedlania zajęli się pracownicy miejskich urzędów obwodowych 
wraz z urzędnikami Zarządu Miejskiego. Niemcy po zawiadomieniu 
o wyjeździe zostali ulokowani w barakach, skąd pod osłoną wojska 
przeszli na stację Wrocław-Sułkowice. Dla ochrony repatriantów na 
okres podróży przydzielono oddział wojskowy w sile 20 ludzi i jednego 
oficera. Szczególną uwagę zwracano na przewóz starców, kalek i dzieci, 
dla których przeznaczono oddzielny wagon. Akcja rozpoczęła się 1 X 
1945 r. o godz. 6,00, ażeby objąć wszystkich Niemców przed ich wyj
ściem z mieszkań 61. Tego też dnia o godz. 22,55 odjechał z Wrocławia- 
-Sułkowic historyczny pierwszy transport Niemców. Wyjechały nim 
1092 osoby, w tym 239 ochotników. „Repatrianci byli pogodni, a nawet 
weseli, głośne i częste wybuchy śmiechu świadczyły o zadowoleniu 
z wyjazdu” 62. „Trybuna Dolnośląska” pisała na temat wyjazdu pierw
szych Niemców z Wrocławia: „Jakże humanitarnie przeprowadzamy 
repatriację Niemców. Zgłaszają się dobrowolnie do wyjazdu, przewożą 
ich tramwajami na dworzec odjazdowy, pozwalają im zabrać, co każdy 
unieść może, odstawiają czystymi wagonami pod opieką ... Nikt ich nie 
bije, nikt ich nie kopie, nikt im nie wymyśla” 63. Wielu Polaków, pamię
tając okres okupacji hitlerowskiej, obruszało się na humanitarne postę
powanie władz polskich. Większość jednak stała na stanowisku, że uza
sadniona nienawiść do hitleryzmu nie może dotyczyć wszystkich Niem
ców. „Nigdy nie czuliśmy nienawiści do narodu niemieckiego — pisała

81 Tamże, UWW, VI, nr 425, b.p., Sprawozdanie zastępcy Komisarza do Spraw 
Repatriacji z 1 X  1945 r.

62 Tamże, Raport kierownika I transportu z Niemcami dla Komisarza do Spraw 
Repatriacji.

63 Repatriacja Niemców z Wrocławia (Trybuna Dolnośląska, 22 X  1945).



»Trybuna Dolnośląska« — lecz nienawidzimy teutonizmu i militaryzmu 
niemiecko-hitlerowskiego” 64.

Trasa pierwszego transportu i następnych biegła okrężną drogą 
z Wrocławia przez Rawicz, Ścinawę, Głogów, Żagań do Forstu” 65. Po
czątkowo sądzono, że na przebycie odległości 240 km wystarczy 12—15 
godzin. W wyniku szeregu trudności technicznych, braku parowozów, 
długich i częstych postojów na stacjach z powodu zniszczonych urządzeń 
stacyjnych (ze Żmigrodu po wodę i węgiel trzeba było jechać do Ra
wicza) podróż przedłużała się do kilku dni 66. Pierwszy pociąg z Niem
cami przyjechał do Forstu dopiero 4 X 1945 r. o godz. 4,17. Drugi tran
sport, również z Niemcami z Karłowic, wyruszył z Wrocławia-Nadodrze 
2 X 1945 r. i przybył do Forstu 6 X 1945 r. Transportem tym odjechało 
1000 Niemców67. 4 X 1945 wyruszył kolejny pociąg z Wrocławia-Nad
odrze, zabierając ze sobą 1300 Niemców. 5 X 1945 r. odjechało z tejże 
stacji 1360 byłych członków partii hitlerowskiej. Transport z 1196 człon
kami NSDAP, zaplanowany na 6 X 1945 r. wyruszył dopiero 18 X 1945 r. 
Następny transport (z uszkodzonym parowozem) odjechał 15 X 1945 r., 
zabierając 1281 Niemców, 17 X  1945 r. odjechał pociąg wahadłowy do 
Fürstenbergu (Meklemburgia), z przeszło 2 tys. ochotników. Następnego 
dnia odjechał do Forstu transport 2100 ochotników, 19 X  1945 r. odszedł 
pierwszy transport z Oleśnicy, liczący 1500 osób. 20 X 1945 r. 2200 nie
mieckich ochotników odjechało z Wrocławia do Forstu „wiertuszką” 
radziecką. Następny transport z 1378 osobami odszedł zgodnie z planem 
26 X  1945 r. ze stacji Wrocław-Nadodrze, a ostatni zaplanowany od
jechał z Wrocławia-Nadodrze 30 X 1945 r., zabierając 1830 Niemców. 
Przybył on do stacji granicznej w Forscie 2 XI 1945 r. o godz. 9,45 68.

związku z trudnościami transportowymi z zaplanowanych 30 transpor
tów od 1 do 30 X  1945 r. wysłano zaledwie 12 i przewieziono 18 237 
Niemców 69.

84 Propaganda na Dolnym Śląsku  (tamże, 13 VIII 1945).
85 Obecnie Zasieki, pow. Żary.
68 AP Wroclaw, UWW, VI, nr 425, b.p., Raport pracownika Komisariatu do 

Spraw Repatriacji z podróży do Forstu z 1 do 6 X  1945 r.
97 Tamże, UWW, VI, nr 265, b.p., Komisarz dla Spraw Repatriacji w raporcie 

do Pe*ncmocnika Rządu RP z dnia 7 X  1945 r.
88 Dobrowolna repatriacja Niemców z Dolnego Śląska (Pionier, 27 X I 1945).
89 Zestawienie wysłanych transportów z Niemcami za październik, sporządzone 

na podstawie sprawozdania znajdującego się w AP Wrocław, UWW, VI, nr 406, b.p.:

1. transport 1 X •1945 — wysłano 1092 osoby
2- 2 X 1945 — 1000 „
3. 4 X 1945 — „ 1300 „
4. 5 X 1945 — 1360 „
5. 6 X 1945 -  „ 1196 „



Realizacja planu przesiedleń Niemców napotykała olbrzymie trud
ności. Tabor kolejowy przeznaczony do repatriacji Niemców był w złym 
stanie i było go wciąż za mało, brakowało na mniejszych stacjach wę
gla, nie funkcjonowała łączność, w związku z czym następowały prze
stoje na stacjach. Np. transport z 26 X 1945 r. stał w Rawiczu 17 godz.
1 40 minut70. Średnio pociąg pokonywał odległość między Wrocławiem 
a Förstern w ciągu 5 dni. Najdłużej szedł transport z 5 X 1945 r., bo 
aż 9 dni. Jedynie transport z 30 X 1945 r. przyjechał do Forstu w ciągu
2 dni71. Jedną z zasadniczych przyczyn niepowodzenia akcji repatria
cyjnej były nie tylko trudności transportowe, co miało również olbrzy
mie znaczenie, ale i niezrozumienie problemu przez niektórych pracow
ników kolei. Np. jeden z kierowników transportu na interwencję w spra
wie parowozu u dyspozytora otrzymał wręcz odpowiedź: „Polacy umiera
ją z głodu na stacjach, a ja Niemców będę wysyłał. Nie ma parowozu” 72. 
Nie należy tej wypowiedzi traktować jako opinii całego społeczeństwa, 
które wyrażało pogląd, że „My Niemców nie chcemy na tych terenach 
sądzić, ani też tłumaczyć im stopień ich winy w hitlerowskich zbrod
niach. Nasza odpowiedź jest jedna, Niemcy muszą z tych terenów wy
jechać” 73. Należy tu szczególnie polkreślić fakt, że stosunek Polaków 
do Niemców oparty był na zasadzie poszanowania wszelkich zasad huma
nitaryzmu. Zdarzały się wszakże wypadki niewłaściwego. zachowania 
nieodpowiedzialnych jednostek, lecz były one bezwzględnie ścigane i tę
pione 74. Miały również miejsce incydenty ze strony maruderów woj
skowych, własowców, nacjonalistów ukraińskich, tępione równie ostro 
i bezwzględnie75. Lecz te wypadki nie mogą zniekształcić właściwego 
obrazu stosunków polsko-niemieckich w czasie repatriacji.

W październiku bawiła we Wrocławiu korespondentka czasopism le
wicowych Labour Party C. Chesterton, która m. in. zainteresowała się

6. fi 15 X 1945 99 1281 „
7. 99 17 X  1945 " 99 2000 ,.
8. 99 18 X 1P45 — 2100 ..
9. ff 19 X  1945 “  99 1500 „ (odszedł z Oleśnicy)

10. ff 20 X  1945 2200 „
11. if 26 X  1945 " 99 1378 „
12. 99 30 X  1945 ~ 99 1830 „ .

Pazem “18237 osób"
70 AP Wrocław, UWW, VI, nr 425, b.p., Sprawozdanie kierownika transportu 

z podróży do Forstu w dniach 26 X—1 XI 1945 r.
71 Odjechał z Wrcc'awia 30 X  1945 r., do Forstu przybył 2 XI 1945 r. Tamże, 

UWW, VI, nr 406, b.p.
72 Tamże, UWW, VI, nr 425, b.p.
73 Pod sąd opinii (Trybuna Dolnośląska, 26 XI 1945).
74AP Wrocław, UWW, VI, nr 154, s. 56, 69, 75.
75 Za zbrodnie — surowa kara  (Pionier, 1 IX  1945).



kwestią wysiedlenia Niemców. Była bardzo zdziwiona, że dotychczas 
Niemcy nie zostali wysiedleni z Dolnego Śląska. Należy dołożyć wszel
kich starań — stwierdziła C. Chesterton — ażeby „ten element, w za
sadzie destrukcyjny i wrogi, z tych terenów usunąć” 76. Będąc świad
kiem wysiedlania Niemców zauważyła, „że Polacy mają za dobre serce 
i szybko zapominają krzywdy, gdyż stosunek ich do Niemców jest huma
nitarny, na co ci bezwzględnie nie zasłużyli” 77.

Opinia publiczna domagała się przyspieszenia i usprawnienia akcji 
repatriacyjnej, szybkiego doprowadzenia do końca repolonizacji Dol
nego Śląska. W związku z tym Komisariat do Spraw Repatriacji Niemców 
postanowił zainteresować akcją przesiedleńczą partie polityczne, Związek 
Zawodowy Kolejarzy, miejscową prasę. Przeprowadzono inspekcję 
wszystkich stacji na trasie biegu pociągów z repatriantami, przeprowa
dzono wszędzie konferencje z miejscowymi władzami, organizacjami 
społecznymi i samymi kolejarzami78. Wszystko to zmierzało do poprawy 
sytuacji w akcji przesiedleńczej. Również i prasa uderzyła na alarm. 
„Trybuna Dolnośląska” pisała: „W związku z dobrowolną akcją repatria
cyjną Niemców przed administracją naszą, przed kolejnictwem przede 
wszystkim, staje olbrzymie organizacyjne zadanie. M a k s y m a l n a  
s p r a w n o ś ć  k o l e i  i a d m i n i s t r a c j i  j e s t  n i e o d z o w 
n y m  w a r u n k i e m  p o w o d z e n i a  t e j  a k c j i  [podkr. oryg.] . . .  
Sprawa niemiecka na Dolnym Śląsku znalazła się w rękach kolejarzy . . .  
Cenny ładunek Niemców w wagonach musi szybko, bęz przeszkód opusz
czać nasze tereny” 79. Komisariat do Spraw Repatriacji powołał również 
specjalną komisję dla zbadania niedociągnięć w repatriacji. Je j członko
wie wyjechali do Forstu, gdzie mieli przeprowadzić z władzami radziec
kimi rozmowy na temat repatriacji. Wiązało to się z faktem, że władze 
radzieckie 30 X  1945 r. wstrzymały przyjmowanie Niemców do swojej 
strefy, ponieważ nie mogły zapewnić natychmiast' i bez odpowiednich 
kroków przygotowawczych dla takiej dużej liczby napływających Niem
ców mieszkań, pracy i żywności. W wyniku rozmów ze stroną radziecką 
zawarto w Poczdamie 31 X  1945 r. umowę, na mocy której następne 
transporty z Wrocławia miały wyruszyć począwszy od 8 XI 1945 r., 
kierując się do Fürstenbergu w Meklemburgii w radzieckiej strefie oku
pacyjnej 80. Uzgodniony ze stroną radziecką plan przewidywał wysłanie 
w listopadzie 27 transportów po 2 tys. osób każdy, w tym z Wrocławia 8,

79 AP Wrocław, PUR, 423, b.p. Sprawozdanie z pobytu we Wrocławiu kore
spondentki czasopism lewicowych Labour Party C. Chesterton od 1 X  1945 r.

77 Literatka angielska we Wrocławiu (Pionier, 6 X  1945).
78 AP Wrocław, PUR, nr 423, b.p.; tamże, UWW, VI, nr 406, b.p.
79 Cenny ładunek (Trybuna Dolnośląska, 5 XI 1945).
89 AP Wrocław, UWW, VI, nr 417, b.p.



9, 11, 17 i 20 XI 1945 r., z Oleśnicy 10 i 19 XI 1945 r. i z Namysłowa 12 XI 
1945 r. 81 Przewidywano, że każdy transport będzie się składał z 52 wa
gonów, z czego 2 miały być przeznaczone dla ochrony. Pociągi kiero
wano do Forstu, skąd po przejęciu przez władze radzieckie odjeżdżały 
do Fiirstenbergu. W każdym transporcie zorganizowano opiekę sanitarną, 
składającą się z Niemców. Osoby chore i niedołężne wyłączano z wy
jazdu. Przewidywany plan wysiedleń nie został jednak zrealizowany, 
wysłano bowiem tylko 13 transportów, w tym 8 z Wrocławia, 2 z Oleś
nicy, 1 z Kamiennej Góry, 1 z Trzebnicy i 1 z Kamieńca (pow. Ząbko
wice). Przewieziono w nich 23 009 osób82. Usterki i niedociągnięcia wy
stępujące w październiku dawały się we znaki również obecnie. Pojawiły 
się jeszcze dodatkowe trudności ze strony wielu właścicieli zakładów 
handlowych, warsztatów i instytucji, utrudniających dobrowolną repa
triację przez zatrzymywanie tanich robotników niemieckich. Trzeba było 
przełamywać i te przeszkody, piętnować postępowanie tych ludzi, i wy
ciągać najostrzejsze konsekwencje. „Ludzie, którzy świadomie utrudniają 
nam dziś akcję repatriacji Niemców, muszą zostać natychmiast . . .  przy
kładnie ukarani” 83. Wśród kolejarzy również szerzyło się przekupstwo 
i świadomy sabotaż 84. Zachowanie się ludności niemieckiej stawało się 
z każdym dniem coraz bardziej niebezpieczne, wzmagał swą działalność 
„Werwolf”, o czym świadczyło np. zamordowanie 2 milicjantów w listo
padzie 1945 r. 85 Jednocześnie w miarę napływu osadników polskich na 
Dolny Śląsk sprawa repatriacji Niemców stawała się coraz bardziej pa
ląca. „Problem niemiecki musi być w interesie szerokich mas osadnictwa 
zlikwidowany jak najszybciej. Gra idzie o wielką stawkę — o chleb 
i mieszkanie dla osadników, o szybkie zagospodarowanie tych terenów 
przez element czysto polski” 86.

Od 20 listopada akcja przesiedleńcza normowana była uchwałami 
Sojuszniczej Rady Kontroli, która ustaliła, że z Polski będzie wysłanych 
3,5 min Niemców do radzieckiej i angielskiej strefy okupacyjnej. Liczba 
przewidziana do repatriacji była o wiele za wysoka i w rzeczywistości

81 Tamże, UWW, VI, nr 382, b.p., Komisarz do Spraw Repatriacji do Prezy
denta Wroclawia 5 X I 1945 r .; tamże, UWW, VI, nr 396, b.p., Komisarz do Spraw 
Repatriacji do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa, 5 _XI 1945 r.; tamże, UWW, 
VI, nr 370, b.p., Sprawozdanie Pełnomocnika Rządu w Oleśnicy do Komisarza 
do Spraw Repatriacji Niemców, 26 XI 1945 r.

82 Tamże, UWW, VI, nr 402, b.p., Komisarz do Spraw Repatriacji Niemców 
do Instytutu Zachodniego, 10 I 1947 r.

83 Pod sąd opinii (Trybuna Dolnośląska, 26 X I 1945).
84 AP Wrocław, UWW, VI, nr 425, b.p.
85 Pod sąd opinii (Trybuna Dolnośląska, 26 XI 1945).
86 Cenny ładunek (tamże, 5 XI 1945).



miała objąć około 2,3 min osób 87. Wiadome jest, że duża część ludności 
przeznaczonej do przesiedlenia opuściła tereny ziem zachodnich jeszcze 
przed postanowieniami poczdamskimi, część w ramach dobrowolnej re
patriacji, a reszta została przesiedlona w latach 1946— 1948. Plan Sojusz
niczej Rady Kontroli przewidywał przesiedlenie do radzieckiej strefy 
okupacyjnej 2 min Niemców, a do brytyjskiej 1,5 min osób88.

Zgodnie z tymi postanowieniami Polska kontynuowała akcję przesie
dlania w grudniu 1945 r. W miesiącu tym wysłano z Wrocławia tylko 
1 transport (3 XII 1945 r.), a następne nie doszły do skutku, ponieważ 
władze radzieckie zamknęły granicę i odmówiły przyjmowania transpor
tów. Szczególnie ciężka zima, trudności aprowizacyjne, choroby nie po
zwoliły na prowadzenie dalszej akcji mimo zawartej umowy. Odłożono 
ją więc do wiosny przyszłego roku.

W okresie akcji przesiedleńczej od 1 X do 3 XII 1945 r. z Dolnego
Śląska wysłano 25 transportów, w tym:

18 transportów z m. Wrocławia — 27587 Niemców
2 ,, z pow. Oleśnica — 3360
2 yy yy Trzebnica — 5350
1 yy yy Kamienna Góra — 1288
1 yy yy Ząbkowice — 2391
1 yy yy Brzeg — 2170
Razem 25 transportów 42146 Niemców 89

W grudniu, mimo zamknięcia granicy, repatriacja trwała nadal, cho
ciaż w innej formie i w znacznie mniejszych rozmiarach. Sami Niemcy 
organizowali wyjazd. Kierownikiem całej akcji był Paul Eggers z Wro
cławia. W grudniu zorganizował on 23 transporty autobusowe do Zgo
rzelca. Ostatni z nich odszedł 23 XII 1945 r., jednak nie został prze
puszczony przez granicę i musiał wrócić do Wrocławia. Biuro całej akcji, 
w którym przyjmowano ochotników zgłaszających się na wyjazd, mieś
ciło się w Teatrze Ludowym przy ul. Ogrodowej (dziś. ul. Gen. K. Świer
czewskiego). Koszt przejazdu jednej' osoby wynosił ówczesnych 1500 zł, 
a jednego transportu autobusowego 30 tys. zł, które organizatorzy wpła
cali Dyrekcji Tramwajów. Autobus jednorazowo mógł zabrać tylko 
36—37 osób. Wyjazd z Wrocławia następował o godz. 1,00 w nocy, jednak 
ze względu na godzinę policyjną wyjeżdżający zbierali się w godzinach 
wieczornych w Teatrze Ludowym. Do każdego autobusu przydzielano 
na czas podróży ochronę z 3 żołnierzy lub milicjantów. Oprócz tego za-

87 Polska zachodnia i północna, Poznań 1962, s. 316.
88 Zbiód dokumentów, nr 12/15/, grudzień 1946, s. 424—428.
89 AP Wrocław, UWW, VI, nr 402, b.p., Komisarz do Spraw Repatriacji Niem

ców do Instytutu Zachodniego, 10 I 1947 r.



bierano jednego inżyniera z Dyrekcji Tramwajów, 2 szoferów i kierow
nika transportu Niemca. Jazda autobusem była dla Niemców o tyle nie
wygodna, że nie mogli zabrać ze sobą większej ilości bagażu, maksimum 
2 walizki i plecak. Autcbus przyjeżdżał do Zgorzelca o godz. 8,30 i stąd 
po kontroli dokumentów Niemcy przechodzili na drugą stronę granicy 90. 
„Paul Eggers podkreślił z entuzjazmem nader ludzki stosunek do nie
mieckich repatriantów zarówno eskortujących żołnierzy czy MO, jak 
również straży granicznej . . .  Wyjeżdżający na każdym kroku spotykają 
się z nadzwyczajną uprzejmością” 91. Warunki, w jakich odbywała się 
repatriacja, sprawiły, że Niemcy bardzo chętnie zgłaszali się na wyjazd. 
W kcńcu grudnia na wyjazd czekało już 5 transportów 92 93. Wyjazd auto
busami — jak oświadczył P. Eggers — to „prawdziwe błogosławieństwo 
dla Niemców, którzy ochotniczo pragną wyjechać do swego kraju” 9S. 
Mimo tego repatriacja została wstrzymana i odłożona do lutego 1946 r.

W czasie akcji przesiedleńczej w 1945 r. z Dolnego Śląska wyjechało 
ogółem 42 0S7 Niemców, w tym 18 237 w październiku, 23 009 w listo
padzie oraz 851 w grudniu (ta ostatnia liczba odnosi się do 23 transpor
tów autobusowych do Zgorzelca). Do liczby 42 097 osób należy dodać 
około 8 tys. osób, które opuściły Dolny Śląsk od czerwca do października 
1945 r. W ten sposób ogólna liczba Niemców, którzy wyjechali z Dolnego 
Śląska w 1945 r., wynosi przeszło 50 tys. osób. Pierwszy okres re
patriacji, zbiegający się z trudnym początkowo etapem budowy polskiej 
państwowości, pozwolił zgromadzić duże doświadczenie, szczególnie cenne 
dla następnego okresu repatriacji w 1946/1947 r. Przesiedlenie Niemców 
w 1945 r. miało olbrzymie znaczenie dla samego Wrocławia, gdzie na 
mieszkania czekały setki polskich osadników. Mimo trudnych warunków, 
w jakich przeprowadzono pierwszą fazę repatriacji Niemców, władze 
polskie źrebiły wszystko, aby akcji tej dokonać w sposób ludzki i upo
rządkowany. Jest prawdą, że zdarzały się pojedyncze incydenty, wywo
łane przez nieodpowiedzialne jednostki, jednak nie. mogą ęne znie
kształcić właściwego obrazu repatriacji Niemców.

%

DIE ANFÄNGE DER AUSSIFDLUNG DER DFUTSCHFN AUS NIEDERSCHLESIEN
(JUNI BIS DEZEMBER 1915)

Der Artikel enthält den Versuch der Darstellung nur einiger Aspekte der 
Aussiedlungsaktion von Deutschen aus Niederschlesien im Jahre 1945 unter be
sonderer Berücksichtigung Wrociaws. Der erste Abschnitt dieser Aktion umfaßt

90 Tamże UWW, VI, nr 425, b.p., Zastępca Komisarza do Spraw Repatriacji 
do Kcmisarza do Spraw Repatriacji, 3 I 1946 r.

91 Tamże.
92 Tamże.
93 Tamże.



die Monate Juni und Juli. Die ersten Versuche zur Lösung des Deutschenproblems 
entbehrten noch der internationalen Rechtsgrundlage, jedoch aus dem Gesichtspunkt 
der Interessen Polens wurde die sofortige und radikale Polonisierung der ange
gliederten Territorien zur Notwendigkeit. Die Sicherung der Grenzen und die Schaf
fung von V/ohnraum für demobilisierte Soldaten und deren Familien zwang zur 
Aussiedlung der deutschen Bevölkerung. Daneben beobachten wir in jedem Zeit
abschnitt eine Fluchtbewegung faschistischer Elemente. Der. 2. Zeitabschnitt 
der Aussiedlung der deutschen Bevölkerung dauerte vom 2. 8. bis 30 10. 1945 
bzw. bis zum Abschluß einer Vereinbarung zwischen den polnischen und den 
sowjetischen Behörden. Kennzeichnend für ihn ist das gewaltige Ausmaß der Aktion, 
welches dann eingedämmt wurde auf Zutreiben der sowjetischen Behörden, was 
wiederum durch die Schwierigkeiten einer behelfsmässigen Unterbringung und 
auch sanitärer Art in der Sowjetzone diktiert war. Die Aussiedlungsaktion war 
durch die Potsdamer Beschlüsse bereits bestätigt, ihr Ablauf vollzog sich organi
sierter Form und planmässig. Es wurden spezielle Ämter geschaffen, welche die 
Aktion selbst leiteten. Während dieser Zeit fand vor allem die Aussiedlung der 
Stadtbevölkerung statt, Zurückbleiben lediglich unabkömmliche Fachkräfte. Es 
Überwegen in diesem Abschnitt die freiwilligen Ausreisen der deutschen Be
völkerung. Die Anzahl der damals aus Niederschlesien Ausgesiedelten betrug etwa 
20 000 Personen. Für den 3. Abschnitt, der vom 30. 10. bis 31. 12. 1945 dauerte, 
ist die Beschleunigung des Aussiedlungstempos charakteritisch. Die Garantie für 
die Entlösung der deutschen Frage lag in den Vereihbarungen des Sowjetischen 
Kontrollrates vom 20. 11. 1945. Neben den Ausreisen, die vom Kommissariat für 
Repatriierungsangelegenheiten organisiert wurden, gab es auch Autobustransporte 
von Deutschen aus Wroclaw, die von diesen selbst organisiert wurden. Die Anzahl 
der 1945 ausgesiedelten Deutschen beträgt nicht mehr als etwa 50 000 Personen, 
die weitere Aussiedlung vollzog sich 1946/47.


