
NIEMIECKIE UGRUPOWANIA ANTYFASZYSTOWSKIE 
WE WROCŁAWIU (MAJ—GRUDZIEŃ 1945 R.)

Wszechstronna analiza dziejów niemieckiego ruchu antyfaszystow
skiego, szczególnie od momentu wyzwolenia Dolnego Śląska i Wrocławia, 
napotyka poważne trudności z powodu braku literatury oraz pełniejszych 
źródeł. Skądinąd wiadomo, że poważną ich część przekazano dowództwu 
radzieckiemu, ale „miejsce obecnego przechowania jest, niestety, niezna
ne” i . Dotyczy to szczególnie dokumentów z okresu wojny i oblężenia 
Wrocławia.

W niniejszym artykule zostały wyzyskane nie uporządkowane mate
riały byłego Zarządu Miejskiego Miasta Wrocławia, przechowywane tym
czasowo w Archiwum Rady Narodowej Miasta Wrocławia. Są to różnego 
rodzaju petycje, protokoły i sprawozdania działaczy antyfaszystowskich 
kierowane do władz polskich i radzieckich. Ze względu na brak adresata, 
daty czy podpisu ich wartość jest często niewielka. Zdajemy sobie spra
wę, że dalsze poszukiwania archiwalne są nieodzowne, sądzimy jednak, iż 
zebrane już materiały, chociaż niekompletne, pozwalają podjąć ten nie
wątpliwie interesujący temat. Przedmiotem naszych rozważań jest głów
nie działalność niemieckich organizacji antyfaszystowskich we Wrocławiu 
w okresie od maja do grudnia 1945 r.

*  *

*

Osobny i szczególnie ważki rozdział wrocławskiego ruchu antyfaszy
stowskiego stanowi okres wojny, a zwłaszcza przełom 1944 i 1945 r., 
kiedy kierownictwo partyjne Rzeszy i dowództwo wojskowe podejmo
wało rozpaczliwe kroki zmierzające do zatrzymania ofensywy radziec
kiej. Wyjątkową rolę w tych planach spełnić miał Śląsk. W oblężonej 
twierdzy wrocławskiej, mimo rosnącego terroru czynników partyjnych

1 A. K o n i e c z n y ,  Ruch oporu w czasie oblężenia Wrocławia (Studia Śląskie, 
t. V, 1962, s. 113).



i policyjnych, nierówną walkę z reżimem hitlerowskim podjęła grupa 
komunistów niemieckich pod nazwą Antifaschistische Freiheitsbewegung 
(Antyfaszystowski Ruch Wolnościowy). Działalność wrocławskiego ruchu 
oporu z okresu oblężenia miasta jest stosunkowo dobrze znana2. Obok 
akcji sabotażowo-dywersyjnej prowadził on szczególnie pracę propagan
dową, informując ludność oblężonej twierdzy o prawdziwych celach wo
dzów Trzeciej Rzeszy, wydając i kolportując ulotki oraz inne materiały 
propagandowe. W połowie lutego 1945 r. wyszedł pierwszy numer powie
lanej gazetki „Der Freiheits-Kämpfer”. Akcja propagandowa niemiec
kich antyfaszystów zmierzała do mobilizacji załogi twierdzy i ludności 
cywilnej w celu podjęcia wspólnej walki o położenie kresu beznadziej
nej obrony. Przygotowywane przez antyfaszystów powstanie zbrojne nie 
doszło do skutku z powodu kapitulacji Wrocławia3. Członkami Antify 
byli obok Niemców również Polacy, Ukraińcy i Rosjanie4.

Kiedy w maju 1945 r. do płonącego Wrocławia przybyła pierwsza 
grupa Polaków, miasto przedstawiało obraz kompletnego zniszczenia. 
Pożary wybuchały jeden po drugim, ulice zawalone gruzami, nie było 
gdzie spać ani co jeść 5. W tych pierwszych dniach obok zagadnień od
budowy i uporządkowania życia wyłonił się nader trudny i palący pro
blem ludności niemieckiej. Trzeba było w imieniu Polski zakładać w mie
ście zręby polskiej administracji. Miastem faktycznie rządziły radzieckie 
komendy wojskowe, które z chwilą przybycia Polaków przekazywały im 
stopniowo władzę 6. Rozwiązanie kwestii ludności niemieckiej, wyjaśnie
nie je j sytuacji prawnej wymagało dużej znajomości miejscowych sto
sunków. Trzeba było wyodrębnić elementy faszystowskie, przestępców 
wojennych, których należało surowo ukarać za ich zbrodniczą działal
ność. W związku z tym władze radzieckie, a później polskie, musiały 
znaleźć ludzi, którzy by mogli być pomocni w rozwiązywaniu tych spraw. 
Wyszli z podziemia i ujawnili się dawni działacze niemieckiego ruchu 
oporu, członkowie partii komunistycznej czy socjaldemokraci. „My, amty- 
faszyści, chcemy walczyć przy boku każdego, kto nam pomoże stwo
rzyć godne człowieka istnienie” 7.

W ruchu antyfaszystowskim obserwujemy od początku różne kierunki

2 Tamże, s. 113—138; K. J o ń c a  i A. K o n i e c z n y ,  Upadek „Festung Bres
lau” 15 11—6 V 1945, Wroclaw 1963, s. i 49 i n., 197 i n.

3 Archiwum Rady Narodowej Miasta Wrocławia (dalej ARN Wrocław). Są to 
materiały nie uporządkowane, bez sygnatury i paginacji. Rozwój i zadania Anty
faszystowskiego Ruchu Wolnościowego (dalej Antifa), dokument bez daty.

4 Tamże.
5 ARN Wrocław, Sprawoedanie Zarządu Miejskiego z 28 V 1945 r.
6 Zagadnienie niem ieckie na terenie Wrocławia (Naprzód Dolnośląski, 9/10 V 

1946).
7 ARN Wrocław, Sprawozdanie kierownika Karłowic Bruno Maschala.



i tendencje, zwalczające się nawzajem. Wiadomo bezsprzecznie, że istnia
ły dwa ugrupowania wywierające największy wpływ na sytuację poli
tyczno-gospodarczą w mieście. Jedna organizacja, o której już wspom
niano, Antyfaszystowski Ruch Wolnościowy, kontynuowała swoją 
działalność z okresu oblężenia miasta. Na je j czele stał Hermann Hart- 
mann 8. Była to organizacja współpracująca ściśle z wojskami radzieckimi. 
W krótkim czasie grupa Hartmanna potrafiła objąć zasięgiem swej dzia
łalności całe miasto 9. Z chwilą powstania administracji polskiej nawią
zała ona również kontakt z władzami polskimi. 30 V 1945 r. antyfa- 
szyści złożyli na ręce prezydenta miasta Bolesława Drobnera pismo do
tyczące współpracy władz polskich z Antifą. W piśmie tym czytamy m. 
in.: „Antyfaszystowski Ruch Wolnościowy prowadził nielegalnie boha
terską walkę z wojną i narodowym socjalizmem. Poniesiono w tej walce 
wiele ofiar. Chcemy tę walkę prowadzić dalej przy użyciu wszystkich 
naszych sił. Naszym c e l e m  j e s t  z u p e ł n e  w y t ę p i e n i e  n a r o 
d o w e g o  s o c j a l i z m u  i m i l i t a r y z m u  [podkr. moje — B . P.] 
oraz branie udziału w odbudowie demokratycznego państwa. Do tego 
potrzebny jest nadzór wypróbowanych antyfaszystów nad życiem gospo
darczym, kulturalnym i politycznym. Ścisła i systematyczna współpraca 
z polskimi władzami i radzieckimi komendanturami ma doprowadzić do 
unieszkodliwienia kryjówek faszystów” 10.

Druga organizacja antyfaszystów, znana pod nazwą (zresztą często 
zmienianą) Deutscher Verband der Antifaschisten (Stowarzyszenie Nie
mieckich Antyfaszystów), kierowana była przez Marzolla li . Jeśli chodzi 
o zabarwienie polityczne, to jedna i druga skupiała dawnych działaczy 
SPD i KPD. Grupa Marzolla opowiedziała się za ścisłą współpracą z wła
dzami polskimi. W piśmie do prezydenta miasta z 4 VI 1945 r. czytamy: 
„Cele naszego Stowarzyszenia są następujące: 1. Wykorzenienie naro
dowego socjalizmu i faszyzmu ze wszystkich dziedzin życia. 2. Wszyst
kie nasze siły oddajemy do dyspozycji Czerwonej Armii i polskich władz 
wojskowych i cywilnych. 3. Widzimy najbardziej palące zadanie w gospo
darczej odbudowie, której chcemy oddać wszystkie swoje siły. 4. Czy
stość, niezawodność i wierność są i będą zawsze oznakami naszej pra
cy” 12. Założenia programowe pokrywają się z zadaniami, jakie postawiła 
przed sobą Antifa. Zwraca uwagę fakt, że Marzoll położył główny nacisk

6 Hermann Hartmann działał już w okresie oblężenia Wrocławia. K. J o ń c a ,  
A.. K o n i e c z n y ,  op. cit., s. 149; także ARN Wrocław, Rozwój i zadania Antify.

9 Zagadnienie niemieckie...
40 ARN Wrocław, Antifa do prezydenta Drobnera, 30 V 1945 r.
41 ARN Wrocław, Marzoll do Zarządu Miejskiego m. Wrocławia, 4 VII 1945 r.
12 ARN Wrocław, Stowarzyszenie Antyfaszystów do komendanta radzieckiego,

14 VI 1945 r.



na odbudowę życia gospodarczego, w odróżnieniu od Hartmanna, który 
skupiał swoją uwagę na sprawach polityczno-społecznych. Stowarzyszenie 
szło na ścisłą współpracę z władzami polskimi, natomiast kontakty z wła
dzami radzieckimi były mniejsze. Tym należy tłumaczyć fakt, że Marzoll 
uważał swoją organizację za jedyne ugrupowanie antyfaszystów 13. Prag
nąc nadać je j charakter bardziej legalny, zwrócił się do prezydenta 
Drobnera z prośbą o zezwolenie na wydanie legitymacji dla członków 
Stowarzyszenia. Władze polskie wyraziły na to zgodę, wydając około 
800 legitymacji z ważnością do 1 VII 1945 r.14 Ponadto Marzoll przygo
tował spotkanie członków Stowarzyszenia w sali Ratusza, gdzie miano 
wszystkich zapoznać z zadaniami i celami organizacji. Zebranie zaplano
wane na 3 VI 1945 r., na którym miał również przemawiać prezydent 
Drobner, nie doszło do skutku. Wywołało to rozgoryczenie wśród człon
ków organizacji15. „Do tego niesłusznego zarządzenia — pisał Marzoll — 
przyczyniła się, niestety, radziecka komendantura na skutek jednostron
nego posądzenia” ze strony Hartmanna 16. Stwierdzić wypada, że w grę 
nie wchodziły założenia programowe tej organizacji, lecz brak zaufania 
do niej ze strony władz radzieckich. Rozgrywki polityczne między ugru
powaniami antyfaszystowskimi, czasami czysto osobiste, nie służyły do
brej współpracy z władzami polskimi i radzieckimi. Z nieporozumień 
tych — jak zawsze — chcieli korzystać inni 17. Wśród działaczy antyfa
szystowskich pojawiły się tendencje do rozwiązania obu organizacji. Tak 
uważał m. in. Paul Eggers, proponując, żeby prawdziwi antyfaszyści 
znaleźli się w jednej organizacji. Za prawdziwych antyfaszystów uważał 
on tylko tych Niemców, którzy byli nimi jeszcze przed 1933 r. Istniejące 
organizacje należy rozwiązać, ponieważ — jego zdaniem — mają one 
dużo cech podobnych do Wehrwolfu i Freies Deutschland, członkami ich 
są często ludzie tylko dla legitymacji. Przywódców ruchu antyfaszystow
skiego Eggers nazywa wręcz „politycznie niedojrzałymi dzikusami” i za
rzuca im, że będąc przed wojną zupełnie nieznani w ruchu robotniczym, 
teraz robią wokół siebie „wiele szumu” 18. Takie i podobne nastroje

13 Tamże.
14 AHN Wrocław, Niemiecki Związek Antyfaszystów do prezydenta m. Wro

cławia, 4 VI 1945 r.
15 Tamże.
16 Tamże.
17 Nieporozumienia między antyfaszystami były na rękę działaczom kościelnym. 

Jeden z pastorów niemieckich zwrócił się z prośbą o zezwolenie na uruchomienie 
przedszkola, motywując swe podanie tym, „że jeżeli on tego nie zorganizuje, to 
dzieci pójdą do przedszkola organizowanego przez Antifaschistische Freiheits
bewegung”, AŘN Wrocław, Sprawozdanie z działalności Wydziału Społeczno- 
-Politycznego Zarządu Miejskiego (data atramentem „czerwiec 1945 r.”).

18 ARN Wrocław, pismo P. Eggersa z 28 VI 1945 r.



w ruchu antyfaszystowskim nie ułatwiały i tak trudnego zadania wła
dzom polskim i radzieckim.'

Ugrupowania antyfaszystowskie po zadeklarowaniu swojej lojalności 
i po złożeniu oferty współpracy przystąpiły do działalności, uzyskując dla 
niej aprobatę władz polskich i szczególne poparcie radzieckiej komendan
tury. Przystąpiono do wykrywania i ujawniania hitlerowców, dokonano 
w poszczególnych dzielnicach miasta rejestracji ludności niemieckiej, 
troszczono się o pracę i środki do życia. Zorganizowane urzędy mieszka
niowe zapewniały powracającym Niemcom mieszkania. Antyfaszyści 
mieli swoich „mężów zaufania” w zakładach przemysłowych, handlo
wych i rzemieślniczych celem ujawnienia ukrywających się faszystów. 
W niektórych dzielnicach stworzono dla dzieci niemieckich przedszkola, 
rozbudowano społeczne rozdawnictwo żywności poprzez tzw. „kuchnie 
ludowe”. Rozpoczęto również organizowanie urzędu do spraw kultury 19. 
Zadania, jakie zaczęły realizować organizacje antyfaszystów, były potrze
bą chwili. Zastanawiać musi trzeźwość oceny sytuacji politycznej. Zda
wano sobie bowiem sprawę z tego, że Wrocław jest polskim miastem. 
„Wiemy — pisali do władz polskich — że nasze urzędy mieszkaniowe 
i tym podobne są przejściowe. Wszystko, co stworzyliśmy, oddamy do 
dyspozycji władzom polskim” 20.

Celem rozwiązania niektórych palących problemów życia w mieście 
organizacja Hartmanna zaproponowała władzom polskim, aby dla właści
wego rozdziału pracy powołać centralny urząd pracy, a do walki z epi
demiami i chorobami zakaźnymi utworzyć miejski urząd zdrowia. Zaopa
trzeniem ludności w artykuły spożywcze miał się zająć miejski urząd 
aprowizacyjny, a kwestią mieszkaniową — miejski urząd mieszkaniowy. 
W celu rozwinięcia życia kulturalnego proponowano zorganizować urząd 
do spraw kultury. We wszystkich dziedzinach działalności antyfaszyści 
niemieccy wyznaczyli do współpracy z władzami polskimi swoich towa
rzyszy 2i. Propozycje antyfaszystów dotyczące organizacji życia w mieście 
były w miarę możliwości uwzględniane przez władze polskie. Niezależnie 
od tego istniały już w mieście niemieckie urzędy. Bez przerwy działał 
urząd stanu cywilnego, a równolegle z prezydentem Drobnerem urzędo
wał przy dzisiejszej ul. Poniatowskiego 20 burmistrz niemiecki, miano
wany przez władze radzieckie. Do jego kompetencji należały sprawy mel
dunkowe, wyznaczanie Niemców do pracy, ewidencja ludności, zarządze
nia w sprawie czystości i porządku w mieście, wydawanie i stemplowanie

1!l Tamże, Rozwój i zadania Antify.
2U Tamże.
21 Tamże.



kart pracy, wydawanie kart żywnościowych 22. Urzędy niemieckie wpro
wadzały jednak pewne zamieszanie i chaos w normalnym funkcjonowa
niu życia w mieście. Zdarzało się, że w swojej nadgorliwości wyznaczały 
do pracy porządkowej niezastąpionych fachowców, niezbędnych do uru
chomienia zakładów przemysłowych 23. W niektórych dzielnicach miasta 
miały miejsce również incydenty wręcz prowokatorskie. Kierownicy-anty- 
faszyści dzielnicy Sępolna, Biskupina i Karłowic wydali specjalne rozkazy 
do ludności swoich obwodów. W punkcie 5 rozkazu kierownika z Sępolna 
czytamy: „Wszyscy Żydzi, pół-Żydzi, Polacy i obywatele obojętnie jakiej 
narodowości mają zgłosić się w baraku przy ul. Wróblewskiego, Urząd 
Pracy” 24. Podobne ogłoszenia-rozkazy Niemieckiej Służby Porządkowej 
pojawiły się na Karłowicach 25. Sprawą tą zajął się Zarząd Miejski, a Mi
licja rozpoczęła dochodzenia 26. W wyniku interwencji prezydenta Drob- 
nera w komendzie radzieckiej uznaho te odezwy „za jawnie prowoka
cyjne” 27.

Pomimo tych niefortunnych wystąpień działaczy ruchu antyfaszy
stowskiego władze polskie nadal utrzymywały kontakt z głównym kie
rownictwem Antify. Wychodzono z założenia, że nie należy stwarzać 
okazji do zakłócania dobrych stosunków 28. Myślą przewodnią władz pol
skich było umiejętne wykorzystanie zaangażowania się antyfaszystów 
w pracy nad unormowaniem życia w mieście. A spraw, jakie czekały na 
rozwiązanie, było wciąż bardzo wiele.

Z biegiem czasu administracja polska okrzepła i przejęła od komen
dantów radzieckich władzę w mieście. Na terenie całego Wrocławia 
utworzono Miejskie Komisariaty Obwodowe (później zmieniono nazwę 
na Miejskie Urzędy Obwodowe)29. Zorganizowano również posterunki 
Milicji Obywatelskiej 30. Do współpracy z Miejskimi Komisariatami Obwo
dowymi przyjęto działaczy antyfaszystowskich, podporządkowując ich 
ściślej niż w miesiącu maju administracji polskiej.

Z każdym dniem wracało więcej ludności niemieckiej, rozpoczęło się 
również planowe osadnictwo polskie. Dlatego też należało rozwiązywać

22 ARN Wrocław, naczelnik Wydziału Administracyjno-Prawnego do prezydenta 
m. Wrocławia, 6 VI 1945 r.

23 Świadczy o tym choćby pismo dyrektora kanalizacji miejskiej do prezydenta 
m. Wrocławia z 7 VI 1945 r.

24 ARN Wrocław, Antifa—Biskupin, 15 VI 1945 r.
25 B. D r o b n e r ,  Zdobyliśmy polskie złote runo (Trudne dni, t. I, Wrocław 

1960, s. 101).
26 Zagadnienie niemieckie...
27 D r ó b  ner ,  op. cit., s. 101.
28 ARN Wrocław, Sprawozdanie z działalności Wydziału Społeczno-Politycznego 

Zarządu Miejskiego (data atramentem „czerwiec 1945 r.”).
29 ARN Wrocław, Protokoły Miejskich Urzędów Obwodowych, 1945/46.
30 Tamże.



jeden problem i drugi. Powracająca ludność niemiecka pogłębiała i tak 
już trudne warunki mieszkaniowe i aprowizacyjne. Antifa zorganizowała 
Centralny Urząd Mieszkaniowy, a w dzielnicach, Dzielnicowe Urzędy 
Mieszkaniowe. Wszyscy przyjeżdżający do miasta Niemcy byli rejestro
wani. Po przedstawieniu zaświadczeń lekarskich, stwierdzających brak 
chorób zakaźnych, otrzymywali mieszkania. Ponieważ nie można ich 
było przydzielić wszystkim od razu, przy urzędach mieszkaniowych or
ganizowano domy noclegowe, w których tymczasowo lokowano powraca
jących Niemców31. Współpraca z władzami polskimi układała się dobrze. 
Niemieckie urzędy mieszkaniowe załatwiały również mieszkania dla 
przyjeżdżających Polaków. „Polacy poszukujący mieszkania są załatwiani 
przez nasz urząd i otrzymują porządne mieszkania” — pisała Antifa do 
prezydenta miasta 32. Może dziwne się wydać, że przy akcji osiedleńczej 
Polaków brali udział niemieccy antyfaszyści. Można przypuszczać, że ich 
działalność wypływała z pobudek czysto ludzkich. Kierowali się zdrowym 
rozsądkiem i chcieli zrozumieć trudną sytuację młodej administracji pol
skiej. Zdawali sobie bowiem sprawę, co niejednokrotnie podkreślali, że 
niemieckie urzędy służą tymczasowo ludności niemieckiej i będą prze
kazane władzom polskim z chwilą napływu większej ilości Polaków33.

Sytuacja mieszkaniowa przedstawiała się względnie dobrze na Sępol
nie, Biskupinie i Zalesiu. Dzielnice te dysponowały 6 tys. mieszkań wy
budowanych w latach 1924—1938, z których 75°/o było zamieszkałych34. 
Najgorzej pod tym względem wyglądała dzielnica południowa, gdzie 
75% budynków mieszkalnych zostało zburzonych, a z pozostałych jeszcze 
10% należało wyremontować 35. Podobnie wyglądała sytuacja w innych 
dzielnicach miasta.

Natychmiastowego rozwiązania wymagała również sprawa aprowi
zacji. Wrocław przygotowując się do oblężenia został dostatecznie zao
patrzony w żywność. Magazyny były pełne, nie istniały więc trudności 
z wyżywieniem. O miejscu tych magazynów dowiedzieli się handlarze 
i szabrownicy, opróżniając je bardzo szybko. Pozostała żywność, zabez
pieczona przez władze, została rozdana ludności. Przydział chleba od po
czątku był zadowalający 36. Odczuwało się natomiast brak tłuszczu, mięsa 
i mleka, choć niektóre dzielnice, jak np. Sępolno, dostawały sporadycz

31 ARN Wrocław, Antifa, Dział Mieszkaniowy, do prezydenta m. Wrocławia,
19 VI 1945 r.

33 Tamże.
33 Tamże.
34 ARN Wrocław, Antifa, sprawozdanie sytuacyjne Obwodu nr VI z 23 VI 

1945 r.
35 ARN Wrocław, Antifa, sprawozdanie sytuacyjne Obwodu nr III z 25 VI 

1945 r.
30 ARN Wrocław, Antifa, sprawozdanie z Sępolna z 23 VI 1945 r.



nie mleko dla dzieci z gospodarstw administrowanych przez wojsko ra
dzieckie 37.

Również szybkiego rozwiązania wymagała sprawa opieki społecznej. 
W mieście znajdowała się duża liczba rencistów bez środków do życia. 
Nie wypłacano poborów ludności pracującej, nie mówiąc już o rentach, 
a rozdawnictwo żywności też się skończyło. Działacze Antify wystąpili 
z projektem zorganizowania opieki społecznej, szczególnie dla ofiar fa
szyzmu, byłych więźniów obozów koncentracyjnych i jeńców wojennych. 
Zamierzali oni powołać do życia organizację współdziałającą z władzami 
polskimi nad rozwiązaniem tego trudnego problemu38. Nie inaczej wy
glądała sytuacja zdrowotna. Niektóre dzielnice utworzyły ośrodki zdro
wia, w których jednak stosowano jedynie zabiegi profilaktyczne (np. 
Dzielnica-Południe). Zwracano szczególną uwagę na choroby zakaźne, 
zbierano, gdzie się dało, lekarstwa, aby nie dopuścić do powstania epi
demii 39.

Właściwego potraktowania wymagała kwestia dzieci i młodzieży 
w wieku szkolnym, pozostającej praktycznie od kwietnia 1944 r. poza 
szkołą. Antyfaszyści zdawali sobie sprawę z tego, że należy jak najszyb
ciej przebudować psychikę człowieka i uwolnić go od długo wpajanych 
zasad narodowego socjalizmu. Powołana do życia organizacja antyfaszy
stowska — Liga für Menschenrechte (Liga Praw Człowieka) skierowała 
do władz polskich obszerny memoriał w tej sprawie 40. Nowa szkoła miała 
być szkołą prowadzoną w duchu braterstwa polsko-niemieckiego i wyso
kiej moralności, szkołą dla wszystkich dzieci41. Nauka miała się odbywać 
obowiązkowo w języku polskim dla wszystkich 42. Propozycje przedsta
wione przez Ligę nie znalazły poparcia i właściwego zrozumienia. W nie
których dzielnicach oświatą zajęli się księża i zakonnice, jednak szkoły 
te na wniosek Kuratorium zostały zamknięte przez władze polskie. Kon
tynuowanie nauki nie było zresztą możliwe ze względu na rozpoczętą 
1 X  1945 r. akcję przesiedlania Niemców.

Jeśli chodzi o życie kulturalne, organizowane przez działaczy anty
faszystowskich, to ograniczyło się ono do działalności teatru satyrycznego 
„Liebich-Theater”, kierowanego przez Eggersa. Trudno jest cokolwiek 
więcej powiedzieć o repertuarze tego teatru, wiadomo jedynie, że istniał,

37 ARN Wrocław, wyjaśnienie udzielone przez Schulza, kierownika Antify 
z Sępolna (bez daty i podpisu).

38 ARN Wrocław, pismo Ligi Praw Człowieka (bez adresata i daty).
39 ARN Wrocław, sprawozdanie kierownika Karłowic B. Maschala (bez daty 

i podpisu).
40 ARN Wrocław, memoriał przygotowany przez P. Eggersa, działacza Ligi 

Praw Człowieka, dotyczy nauki i wychowania (bez daty).
41 Tamże.
42 Tamże.



lecz dalsze jego koleje nie są znane43. Nie można również stwierdzić, czy 
na terenie miasta istniały kina wyłącznie dla ludności niemieckiej. Nie 
zachowały się także ślady prasy niemieckiej z tego okresu 44.

Działalność anty faszysto w wywierała zdecydowany wpływ na nastroje 
ludności niemieckiej. Urabianie przychylnej atmosfery dla władz pol
skich i radzieckich było jednym z głównych zadań Antify. W związku 
z tym starania działaczy antyfaszystowskich szły w kierunku zdobycia 
środków i możliwości oddziaływania na ludność poprzez teatr, kino, radio 
i prasę. Dlatego też w dokumentach, pismach do władz polskich i ra
dzieckich, spotykamy się najczęściej z prośbą o umożliwienie korzysta
nia z różnych źródeł informacji45. Nastroje ludności niemieckiej kształ
towały się w zależności od sytuacji materialnej i pozycji prawnej 46. Nie 
ulega wątpliwości, że sytuacja materialna ludności niemieckiej była trud
na, ale nie lepiej przedstawiała się sytuacja przebywającej we Wrocła
wiu ludności polskiej.

Tymczasem wśród ludności niemieckiej pojawiły się tendencje do 
wyjazdu do Niemiec. Przemawiała też za tym sytuacja prawna ludności 
niemieckiej na terenie Polski. Inicjatywa wyjazdu wyszła ze strony 
grupy Hartmanna. W piśmie z 1 VII 1945 r. skierowanym w tej sprawie 
do Zarządu Miejskiego czytamy: „Ponieważ wysiedlenie Niemców ze 
Śląska jest najlepszym rozwiązaniem spraw mniejszościowych, życzymy 
sobie jako anty faszyści naszą walkę z faszystami, którą prowadziliśmy 
tutaj w dobrym porozumieniu z władzami polskimi i rosyjskimi, prowa
dzić dalej w Niemczech. Znaczna część naszych bojowników antyfaszy
stowskich chciałaby w zwartej kolumnie wraz z rodzinami osiągnąć nowe 
miejsce pracy w Niemczech. Chodziłoby o około 400 osób” 47. Zamiar 
działaczy Antify spotkał się z pełnym zrozumieniem władz polskich i ra
dzieckich. Pełnomocnik na Wrocław zezwolił na wydanie przepustek dla 
około 800 antyfaszystów, którzy wyjechali z Wrocławia 6 VII 1945 r.48 
Wyjeżdżającym zezwolono zabrać ze sobą wszystko, nie wyłączając mebli. 
Władze radzieckie przeznaczyły na ten cel samochody ciężarowe 49. Po

43 ARN Wrocław, Oddział Kulturalny „Liebich-Theater” do prezydenta m. Wro
cławia, 13 VII 1945 r.

44 W sprawie kina zachowały się tylko prośby o jego uruchomienie. Podobnie 
wyglądała sprawa gazety niemieckiej, która prawdopodobnie wychodziła we Wro
cławiu.

45 ARN Wrocław, wyjaśnienie udzielone przez Schulza, kierownika Antify 
z Sępolna (bez podpisu i daty).

46 Tamże.
47 ARN Wrocław, Antifa do prezydenta m. Wrocławia, 1 VII 1945 r.
40 ARN Wrocław, sprawozdanie z pracy Wydziału Społeczno-Politycznego za 

czas od 25 V 1945 r.
49 Relacja pisemna Edwarda Pietrzyka z 22 V 1963 r. (w posiadaniu autora).



nadto Antifa przewiozła swoim transportem do Zgorzelca większą ilość 
artykułów spożywczych 50.

Wyjazd części działaczy antyfaszystowskich nie oznaczał bynajmniej 
likwidacji całego ruchu. Moment ten wykorzystano do stworzenia jed
nej organizacji, jednoczącej wszystkie elementy antyfaszystowskie, zde
cydowane na współpracę z polską administracją i wojskową administra
cją radziecką. Po kilkudniowych naradach pozostałych przedstawicieli 
ugrupowań antyfaszystowskich utworzono taką organizację. W jej skład 
weszli członkowie dawnej Antify, Stowarzyszenia Antyfaszystów i grupa 
działaczy z SP D 51. Nowa organizacja, Verband der Antifaschistische 
(Związek Antyfaszystowski), zwróciła się do prezydenta Wrocławia z proś
bą o rozmowę na temat swych celów i zadań, a w szczególności kwestii 
związanych z prawami niemieckich burmistrzów i zastępców przydzielo
nych Miejskim Urzędom Obwodowym, określenia praw Związku Anty
faszystowskiego i jego członków, jak też możliwości ubiegania się lud
ności niemieckiej o obywatelstwo polskie 52. Podobne pismo skierowano 
do komendantury radzieckiej, która wyraziła zgodę na działalność 
Związku 53.

Pierwszym zadaniem nowo powstałej organizacji było załatwienie 
spraw osobowych w poszczególnych dzielnicach. Chcąc uniknąć szeregu 
nieporozumień, jakie miały miejsce w maju i czerwcu, wybrano spośród 
ludności niemieckiej prawdziwych antyfaszystów, tworząc przy Miejskich 
Urzędach Obwodowych organ doradczy w postaci tzw. „mężów zaufa
nia” 54. Ponadto przystąpiono do spisu wszystkich byłych członków partii 
hitlerowskiej według dzielnic i ulic 55.

Równocześnie z każdym dniem coraz wyraźniej krystalizowała się 
sytuacja prawna Niemców na terenie Dolnego Śląska. Docierały tu 
wiadomości z zakresu polityki międzynarodowej. Z chwilą rozpoczęcia 
obrad konferencji poczdamskiej było wiadome, że ludność niemiecka 
będzie musiała opuścić tereny ziem zachodnich i wyjechać do Niemiec. 
Związek Antyfaszystowski otrzymał w tej sprawie szczegółowe infor
macje od władz radzieckich celem przekazania ich ludności56 *. Stwier

50 ARN Wrocław, meldunek Komisariatu MO nr VI do Komendy Miasta.
51 ARN Wrocław, sprawozdanie z pracy Wydziału Społeczno-Politycznego za 

czas od 25 V 1945 r.
52 ARN Wrocław, Związek Antyfaszystowski do prezydenta m. Wrocławia, 

9 VII 1945 r.
53 ARN Wrocław, sprawozdanie z pracy Wydziału Społeczno-Politycznego za 

czas od 25 V 1945 r.
54 Tamże.
65 ARN Wrocław, sprawozdanie z pracy Wydziału Społeczno-Politycznego za 

lipiec (31 VII 1945 r.).
56 ARN Wrocław, sprawozdanie informacyjne oficera komendantury radziec

kiej, 10 VII 1945 r.



dzono tam, że „ Ś l ą s k  n i e z a p r z e c z a l n i e  s t a n i e  s i ę  p o l 
s k i m  o b s z a r e m  [podkr. moje — B . P.]” 57. W związku z tym lud
ność niemiecka będzie musiała opuścić Dolny Śląsk. We Wrocławiu 
pozostanie tylko około 20 tys. osób (fachowcy i ich rodziny). Jeżeli będą 
tworzyć się dobrowolne transporty, znajdą one pełne poparcie władz. 
Informacja zobowiązywała kierowników poszczególnych dzielnic, aby ce
lem uniknięcia zamieszania i paniki oraz niepożądanych zakłóceń gospo
darczych wpływali uspokajająco na ludność 58.

Wiadomości o przesiedleniu Niemców z Dolnego Śląska miały rów
nież wpływ na działalność Związku Antyfaszystowskiego. Nie przejawiał 
on już większej aktywności. Nie udało się, niestety, uchronić tej orga
nizacji od napływu elementów faszystowskich, szukających tu schronie
nia przed przesiedleniem, jak to miało miejsce w Miejskim Urzędzie 
Obwodowym na Psiem Polu, gdzie w biurze antyfaszystowskim byli sami 
dawni działacze partii hitlerowskiej 59. W dalszym ciągu obserwujemy 
w organizacji wzajemne oskarżenia i spory. W związku z takim stanem 
rzeczy Zarząd Miejski Miasta Wrocławia rozwiązał Związek Antyfaszy
stowski60, wyjaśniając, że jeśli istnieje konieczność wykorzystania nie
których osób jako „mężów zaufania”, to nic nie stoi na przeszkodzie, 
żeby ich zatrudnić w Miejskich Urzędach Obwodowych, wydając im 
zaświadczenia pracy 61.

Sprawa wyjazdu Niemców, szczególnie podczas obrad konferencji 
poczdamskiej, stawała się coraz bardziej aktualna. Władze polskie ogło
siły, że istnieje możliwość dobrowolnego wyjazdu do Niemiec ludności 
niemieckiej 62. Obok tego przeprowadzano w mieście przekwaterowania 
celem zdobycia większej ilości mieszkań dla napływających Polaków. 
Przygotowania do przesiedlania Niemców przebiegały bardzo sprawnie 63. 
Po ogłoszeniu wyników konferencji poczdamskiej wzrosło zainteresowa
nie Niemców wyjazdem. Z chwilą rozpoczęcia planowego przesiedlania

67 Tamże.
68 Tamże.
69 ARN Wrocław, Wydział Społeczno-Polityczny Zarządu Miejskiego do Miej

skiego Urzędu Obwodowego na Psiem Polu, 4 VIII 1945 r.
60 ARN Wrocław, Zarząd Miejski do Miejskiego Urzędu Obwodowego nr VII, 

17 VII 1945 r.
61 Tamże.
e'J Zarządzenie zastępcy Pełnomocnika Rządu na Okręg Administracyjny Dol

nego Śląska z 31 VII 1945 r. (Biuletyn Urzędu Generalnego Pełnomocnika dla Ziem 
Odzyskanych, 1945, nr 3).

63 31 VIII 1945 r. powołano Komisariat do Spraw Repatriacji Niemców z zada
niem opracowania i przeprowadzenia przesiedlania Niemców z Dolnego Śląska 
(Archiwum Państwowe Miasta Wrocławia i Woj. Wrocławskiego, Urząd Woje
wódzki Wrocławski; dalej skrót: AP Wrocław, UWW, VI/389, bp.).



Niemców z Dolnego Śląska 1 X  1945 r. wyjechali niemal wszyscy dzia
łacze antyfaszystowscy. W mieście pozostała tylko mała grupa zajmująca 
się sprawami organizacyjnymi akcji przesiedleńczej. Pozostali we Wro
cławiu Paul Barnetzky, Alfred Schneider i Paul Eggers tworzyli tzw. 
Betreuungstelle für Antifaschistischen und freiwillige Umsiedler (Opie
kę Antyfaszystów i Dobrowolnych Przesiedleńców) 64. Wydali oni szcze
gółowe wskazówki dla wyjeżdżających65 oraz w grudniu 1945 r. zorga
nizowali transporty autobusowe 66.

Praktycznie w grudniu 1945 r. zakończyli swoją działalność niemiec
cy antyfaszyści we Wrocławiu, choć Opieka Antyfaszystów pozostała 
jeszcze i brała czynny udział w akcji przesiedlania Niemców w 1946 r. 
Pozostali jednak wyjechali, zdając sobie sprawę z nowej sytuacji. Wy
jeżdżali do Niemiec z całą świadomością, że będą tam bardziej potrzebni 
przy budowie nowych, demokratycznych Niemiec.

DEUTSCHE ANTIFASCHISTISCHE GRUPPIERUNGEN IN WROCŁAW 
(MAI BIS DEZEMBER 1945)

Innerhalb der antifaschistischen Bewegung beobachten wir von Anfang an 
unterschiedliche Richtungen und Tendenzen, die sich gegenseitig bekämpften. Auf 
die politische und wirtschaftliche Situation in Wrocław hatten insbesondere zwei 
Gruppierungen Einfluß. Die eine, genannt Antifaschistische Freiheitsbewegung, 
hatte unter Leitung Hermann Hartmanns schon während der Belagerung Wroclaws 
mit der sowjetischen Armee zusammengearbeitet. Die andere nannte sich Deutscher 
Verband der Antifaschisten (übrigens wechselte der Name oft), an ihrer Spitz 
stand Marzoll. Was die politische Haltung betrifft, so finden wir in beiden 
Gruppen ehemalige Anhänger sowohl der SPD wie der KPD. Auch ihre Aktions
programme waren einander ähnlich, sie zielten auf die Normalisierung des Lebens 
in der Stadt. Im Laufe der Zeit, als die polnische Administration entstand und 
sich festigte, zog sie die Antifaschisten zur Mitarbeit heran. Es gab viele Pro
bleme, die der Lösung bedurften. Eines von vielen war das Wohnungsproblem 
sowohl für die Deutschen wie für die einströmenden Polen. Doch gab es keine 
Frage in der Stadt, zu deren Lösung die Antifaschisten nicht herangezogen 
worden wären. Beachtung verdient die Beeinflussung der deutschen Bevölkerung 
zugunsten der polnischen und der sowjetischen Behörden. Jedoch war es nur 
eine kurze Zeit des Wirkens. Der bald in Kraft getretene Rechtsstatus für die 
deutsche Bevölkerung jener Gebiete und andere Maßnahmen hatten zur Folge, 
daß die Mehrzahl der Projekte der „Antifa” nicht zur Realisierung gelangte. Die 
Aussiedlung der Deutschen im Jahre 1945 umfaßte auch die Mehrzahl der aktiven 
Antifaschisten, deren Tätigkeit im Bereiche Niederschlesiens damit aufhörte.

64 ARN Wrocław, Opieka Antyfaszystów i Dobrowolnych Przesiedleńców we 
Wrocławiu do Zarządu Miejskiego, 15 X I 1945 r.

65 ARN Wrocław, Wskazówki dla uczestników transportów antyfaszystów, bez 
daty i podpisu (zawierały one 8 punktów).

66 AP Wrocław, UWW, VI/425, bp., zastępca Komisarza do Spraw Repatriacji 
<do Komisarza do Spraw Repatriacji, 3 I 1946 r.


