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WYSIEDLANIE LUDNOŚCI NIEMIECKIEJ Z WROCŁAWIA 

W LATACH 1945-1947 

Problem przebywającej na ziemiach zachodnich i północnych lud
ności niemieckiej posiadał rangę wagi państwowej i jego rozstrzygnię
cie było jednym z najtrudniejszych zadań stojących przed administra
cją polską w ,1945 r. Transfer. tak wielkiej masy ludzi nie posiadał pre
•cedensu w historii nowoczesnych narodów, brak więc było w tej dzie
dzinie wzorów i doświadczeń. Polacy sami musieli znaleźć odpowiedź 
na pytanie, w jaki sposób możliwie szybko zrepolonizować te ziemie. 

Wokół tych spraw rozgorzała dyskusja, toczyły się spory, wysuwano 
różne projekty. W konsekwencji wyłoniły się dwie zasadnicze koncep
cje. W myśl pierwszej należałoby dokonać w najbliższym czasie wy
siedlenia całej pozostałej tu ludności niemieckiej. Przemawiały za tym 
względy natury politycznej, jak pragnienie zamanifestowania światu 
słuszności powrotu tych ziem do Polski, niechęć do pozostawienia w gra
nicach państwa polskiego elementu niemieckiego. Niemniej silne były 
tu przesłanki natury społecznej, uwzględniające tragiczne przeżycia wo
jenne narodu polskiego, który miał moralne prawo do odczucia, iż jest 
rzeczywistym gospodarzem tych ziem, stanowiących jego nową ojczyz
nę. Zwolennicy drugiej koncepcji zwracali przede wszystkim uwagę na 
trudności gospodarcze, przed jakimi stanęła zniszczona, wyczerpana wo

jenną okupacją Polska. Ich zdaniem Niemcy, źródło tragicznych prze
żyć narodu, powinni być włączeni do pracy przy dźwiganiu kraju 
z ruin 1. 

Nad kwestią wrocławskiej ludności niemieckiej przyszły prezydent 
miasta B. Drobner zastanawiał się kilka tygodni wcześniej, zanim objął 

urząd we Wrocławiu. Koncepcja Drobnera była zapewne jedną z tych, 
które inspirowały dyskusję wo�ół problemu niemieckiego, i jedynie od
tworzenie wspomnień, atmosfery okupacyjnych przeżyć narodu pol

skiego pozwala ją zrozumieć i właściwie odczytać. W kwietniu 1945 r. 
Drobner przedstawił Ministerstwu Administracji Publicznej swój plan. 

Przewidywał w nim oddzielenie ludności niemieckiej od ludności pol-

1 T. Szarot a, Osadnictwo miejskie na Dolnym SZąsku w latach 1945-1948, 

Wrocław 1969, s. 45-46. 
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skiej poprzez stworzenie dla Niemców strzeżonej enklawy. ,,Należało

by - pisał Drobner - zaraz w pierwszych dniach ją [ludność niemiec

ką - M. W.] wysiedlić do dzielnicy na północnym zachodzie, otoczonej 

z trzech stron liniami kolejowymi, łatwymi do ochrony, i rzeką Odrą, 

a z czwartej strony ulicą prowadzącą do Berlina, na której wyloty 

przecznic należałoby zamurować", a następnie „w jak najkrótszym cza

sie użyć jej do odgruzowywania Warszawy" 2. Trudno powiedzieć czy 

Dr,obner analiz·ował również stopień realności swojego zamysłu przy 

ewentualnej próbie wcielenia go w życie. Prawdopodobnie traktował 

ten plan jako „hasło wywoławcze", jednocześnie bowiem prosił o „in

strukcję, jak postąpić" s. Ministerstwo Administracji Publicznej odpo

wiedzi nie udzieliło ani nie przedstawiło innegri sposobu rozwiązania pro

blemu. 

Koncepcja obozów dla Niemców, przede wszystkim ze względów po

litycznych, ,była nie do utrzymania. Sytuacja na1brała znacznej ostrości 

w momencie przejęcia władzy nad miastem i bezpośredniego zetknięcia 

się z całą złożonością zagadnienia. Pytanie, jalką przyjąć postawę wobec 

ludności niemieckiej, dręczyfo ludzi odpowiedzialnych za spokój w mieś

cie, za jego odbudowę, za uruchomienie zakładów przemysłowych, za 

przygotowanie mieszkań, żywności i wszystkiego, co było niezbędne do 

normalnej egzystencji napływającej ludności polskiej. Przedstawiciele ad
ministracji terenowej monitowali władze zwierzchnie o konstruktywne 

odpowiedzi. W rozmowie z przedstawicielem Ministerstwa Administra

cji Publicznej w połowie maja 1945 r. Drobner nadal domagał się in

strukcji w kwestii „00 z Niemcami". Wprawdzie przyznawał otwarcie, 
że nie ma ustalonej linii postępowania w stosunku do ludności niemiec

kiej, jednakże myśli o utworzeniu „getta" niemieckiego nie porzucił 

i w dalszym ciągu uważał za szkodliwe pozostawienie Niemcom swobo

dy w poruszaniu się po mieście, aczkolwiek wobec napływu zgłoszeń 

o chęci dobrowolnego przesiedlenia na zachód nie widział powodów, aby

Niemcom w wyjeździe przeszkadzać 4• 

Koncepcja Drobnera nie mieściła się w planach radzieckiej Komen

dy Wojskowej. Władze radzieckie bowiem wyrażały „chęć stosowania 
znacznie liberalniejszego kursu w stosunku do Niemców i widziały dużą 

szkodliwość, ze względu na łatwość wymknięcia się działaczy faszystow-

2 „Na życzenie ministra ob. Szwalbego przedstawiam swój plan w sprawie 

m. Wrocławia, Kraków 1 IV 1945 r.", Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej

AAN), MAP, sygn. 2474, s. 11. Na dokumencie znajduje się również odręczny szkic
B. Drobnera, przedstawiający usytuowanie przyszłego obozu niemieckiego.

a Tamże.
4 Sprawozdanie sytuacyjne Prezydenta m. Wrocławia, sporządzone na podstawie

ustnych informacji ob. dra Drobnera, Warszawa 18 V 1945 r., AAN, MAP, sygn. 
2443, s. 6. 
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skich, w niekontrolowanym opuszczaniu miasta przez Niemców" 5• Ale 
nie tylko na linii: polskie władze miasta - radziecka Komenda Wojsko
wa, los wrocławskich Niemców wzbudzał kontrowersje, również partie 
polityczne PPR i PPS nie uzgodniły w tym czasie jeszcze sposobu po
stępowania w tym zakresie. Komitet Miejski PPR stał wówczas raczej 
na stanowisku możliwie szybkiego pozbycia się Niemców. W związku 
z tym domagał się od Wydziału Społecznego Zarządu Miejskiego znacz
nego ograniczenia wydawanych zaświadczeń pracy dla Niemców. Na
czelnik owego wydziału zwracając się po linii partyjnej do przewodni
czącego Wojewód2lkiego Komitetu PPS S. Piaskowskiego sygnalizował 
z kolei szkodliwość usuwania niemieckich fachowców, _kwalifikowanych 
robotników, ,,ze względu na zbyt ubogą jeszcze w tej chwili kadrę 
własnych, kwalifikowanych robotników, umiejących zastąpić Niemców". 
Nieprzemyślane posunięcia w tej kwestii mogłyby doprowadzić w nie
których zakładach do zakłóceń toku produkcyjnego. W związku z tym 

powstało pytanie niezmiernej wagi: ,,jak dalece polityczny punkt wi
dzenia przeważać ma nad gospodarczym" 6. Odpowiedź przyszła wraz 
z okólnikiem pełnomocnika generalnego z 25 VI 1945 r. Stanowił on 
podstawę rozpoczęcia akcji wysiedlania ludności niemieckiej. Informo
wał pełnomocników ziem odzyskanych o jej zasa<lach, które prefero
wały potrzeby gospodarcze kraju. Wysiedlaniu nie podlegali Niemcy 
fachowcy na wyższych stanowiskach w samorządzie i przemyśle 7. 

Sprawa wysiedlania Niemców ze zrozumiałych względów zawsze le
żała również w centrum uwagi społeczeństwa polskiego. W różny spo
sób dawało ono wyraz swoim postawom. Między innymi wielką manife
stacją uczuć był wiec 13 I 1946 r. pod hasłem „Wysiedlić Niemców 
z Polski" 8

• Wzięły w nim udział wszystkie partie polityczne. Przyjęta 
rezolucja nawiązywała do objawów usztywniania stosunków między-

5 Tamże. 
6 Pismo dr Taube do mgr St. Piaskowskiego, przewodniczącego WK PPS Dol

nego Śląska, Archiwum Państwowe Miasta Wrocławia i Województwa Wrocław
skiego, dalej AP Wrocław, UWW, sygn. VI/208, s. 31; Sprawozdanie sytuacyjne spo
rządzone na podstawie ustnych informacji dra Drobnera, prezydenta m. Wrocławia, 
AAN, MAP, sygn. 2443, s. 6. Do września 1945 r. całokształt spraw związanych 
z repatriacją Niemców leżał w gestii urzędów administracji ogólnej, czyli na terenie 
Wrocławia zajmował się nim Zarząd Miejski oraz podległe mu organa terenowe, 
miejskie urzędy obwodowe. B. P a  s i  e r b, Przesiedlanie Niemców z Dolnego śląska 

(Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 1964, nr 1--4, s. 260). 
7 Okólnik Pełnomocnika Generalnego, AAN, MAP, sygn. 247, s. 33; S z a r o t  a, 

op. cit., s. 47. Wydzielanie spośród wrocławskich Niemców potrzebnych specjalistów 
mogło odbywać się stosunkowo sprawnie, albowiem do końca maja 1945 r. dla każ

dego zatrudnionego Niemca zakładano specjalną kartotekę z jego danymi perso

nalnymi. Sprawozdanie z pracy Wydziału Społeczno-Politycznego, 15 V 1945, AP 
Wrocław, ZM, sygn. 131, s. 3. 

e Wysiedlić Niemców z Polski (Naprzód Dolnośląski, 18 I 1946). 
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narodowych głównie wskutek niewypełniania czy próby podważenia 
umów zawartych między aliantami w sprawie Niemiec. Poprzez mani
festację społeczeństwo Wrocławia dało wyraz swoim pragnieniom. ,,Do
magamy się - głosiła rezolucja - przyśpieszenia akcji przesiedleńczej 
wszystkich Niemców z Polski oraz surowego lllkarania tych, którzy bez 
uzasadnionej przyczyny powodują odroczenie przewidzianych terminów 
przesiedlenia" 9. 

Równocześnie pojawił się problem, sygnalizowany jeszcze w 1945 r., 
niezwalniania przez Polaków zatrudnionych u nich Niemców podlegają
cych repatriacji. Na to zagadnienie zwracała też uwagę instrukcja Mi
nisterstwa Ziem Odzyskanych w sprawie wysiedlania ludności niemiec
kiej. W wywiadzie dla „Trybuny Dolnośląskiej" wojewoda Piaskowski 
ostrzegał przed surowymi sankcjami za „ukrywanie" niemieckiej siły 
roboczej 10. Jednocześnie wszelkie przejawy zahamowania w trybach 
akcji wysiedleńczej budziły zdenerwowanie u znakomitej większości Po
laków, dlatego też władze starały się przynajmniej możliwie sprawnie 
usuwać przeszkody natury administracyjnej. 

W procesie opuszczania Dolnego Śląska przez ludność niemiecką 
można wyodrębnić cztery etapy. Pierwszy trwał mniej więcej od lipca 
do października 1945 r. W tym okresie władze polskie nie powołały 
jeszcze żadnego ośrodka dyspozycyjnego. Wyjazdy Niemców odbywały 
się wyłącznie na zasadach dobrowolności. Utworzenie pod koniec wrześ
nia 1945 r. urzędu Komisarza do Spraw Repatriacji Niemców pozwoliło 
na szukanie racjonalnych rozwiązań i na planowe pr,owadzenie akcji 
wysiedlania ludności niemieckiej. Etap ten trwał do końca 1945 r. Na
stępny okres - od początku 1946 r. do wiosny 1947 r. - to czas naj
większego zintensyfikowania wysiedlania Niemców z terenu Dolnego 
Śląska. Wreszcie końcowy etap został zamknięty jesienią 1947 r. 

Problem przerzutu ludności niemieckiej 'Wymagał synchronizacji wie
lu istotnych elementów, przyjęcia efektywnych zasad organizacji. W ce
lu koordynacji całej akcji wysiedlania ludności niemieckiej z terenu 
Dolnego Śląska został powołany 27 IX 1945 r. Urząd Komisarza do Spraw 
Repatriacji Niemców z siedzibą we Wrocławiu 11. Pierwszą jego czyn-

9 Przemówienie I sekretarza WK PPS było prezentacją woli całego narodu pol
skiego: ,,nie wolno traktować repatriacji Niemców tak, jak to dotychczas czyniono, 
ospale, łagodnie, niesprawnie ... Największe w dziejach zwycięstw musimy my, 

Polacy, najzupełniej wykorzystać". Tamże. 
10 100 OOO Niemców opuściło granice Polski (Trybuna Dolnośląska, 24/25 III 1946). 
u Sprawozdanie Wydziału Społeczno-Politycznego za m. IX 1945 r., AP Wro

cław, ZM, sygn. 131, s. 20; Sprawozdanie miesięczne z działalności ZM za m. lXl 
1945 r., tamże, sygn. 67, s. 7. Do zakresu czynności Komisarza należało: opracowanie 
planu akcji wysiedlania ludności niemieckiej, przygotowanie aparatu administra
cyjnego do samej akcji, wydawanie właściwych zarządzeń oraz kontroli nad pro
cesem wysiedlania i ruchu transportów. Wszystkie te czynności Komisarz do Spraw 
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nością było opraeowanie wraz z wrocławską DOKP szczegółowych zasad 
wysiedlania Niemców. 

Pod koniec 1945 r. (20 listopada) Sojusznicza Rada Kontroli uchwa
liła generalny plan rozmieszczenia wysie<ll�nej ludności niemieckiej z te
renów Austrii, Czechosłowacji, Węgier i Pols'ki. W myśl teg,o planu część 
ludności (1,5 mln) niemieckiej z Polski miała przyjąć brytyjska strefa 
okupacyjna. Pozostałą ludność niemiecką (2 mln) miały osiedlić władze 
radzieckie na swoim terytorium okupacyjnym. Jednak do końca 1945 r., 
zapewne ze względu na okres zimowy i brak jednolitej centralnej kon
cepcji technicznego zrealizowania akcji, z terenu Dolnego Śląska nie zor
ganizowano żadnego transportu do strefy brytyjskiej 12• 

Podjęcie międzynarodowych decyzji w sprawie wysiedlenia Niemców 
zbiegło się z powstaniem Ministerstwa Ziem Odzyskanych '(13 XI 1945 r.), 
które przejęło tym samym całość spraw związanych z problemem nie
mi:eckim. W jego gestii leżało teraz planowanie, finansowanie itp. wy
siedlenia ludności niemieckiej. W myśl opracowanych przez Ministerstwo 
Ziem Odzyskanych jednolitych zasad organizacyjnych od stycznia 1946 r. 
kierownictwo nad całością akcji w terenie spoczywało w rękach woje
wodów i urzędów im podległych. Jednocześnie usankcjonowało ono 
z racji zdobytych doświadczeń w dotychczasowej akcji wysiedleńczej 
istniejący już Urząd Komisarza do Spraw Repatriacji 13. Niezależnie od 
ogólnego nad:wru Ministerstwa Ziem Odzyskanych kontrolę pr�ebiegu 
w terenie prac nad wysiedleniem Niemców sprawował z jego ramienia 
Główny Delegat MZO do Spraw Repatriacji Niemców, początkowo z sie
dzibą we Wr-ocławiu, później w Łodzi. W związku z tym polecono „wła
dzom państwowym na terenie Ziem Odzyskanych stosować się do zarzą
dzeń wydawanych przez Główneg,o Delegata MZO w sprawach dotyczą
cych repatriacji ludności niemieckiej i okazywać wyżej wymienionemu 
jak najdalej idącą pomoc" u. 

W dniu 22 I 1946 r. w Urzędzie Pełnomocnika na Okręg Administra
cyjny Dolnego Śląs:ka odbyło się spotkanie przedstawicieli zainteresowa
nych instytucji z Delegatem MZO, który obszernie przedstawił opraco
wane przez Mini,sterstwo Ziem Odzyskanych zasady wysiedlania ludnoś-

Repatriacji wykonywał jako urzędnik II instancji za pośrednictwem ·administracji 
I instancji. Kontroli dokonywał Komisarz sam, jego zastępca bądź aparat admini
stracyjny mu podległy; Pismo Komisarza do Spraw Repatriacji do MZO, AP Wro
cław, ZM, sygn. 406, b.p. 

12 B. P a s i e r b, • Migracje ludności niemieckiej z Dolnego śląska w latach 
1944-1947, Wrocław 1969, s. 72; Protokół 22 I 1946 r. konferencji w sprawie re
patriacji Niemców, AP Wrocław, UWW, sygn. VI/404, b.p. 

13 Instrukcja MZO o repatriacji ludności niemieckiej, AP Wrocław, PUR, sygn. 
71, b.p. 

14 Pełnomocnictwo Głównego Delegata MZO ds. Repatriacji ludności niemiec
kiej z Polski, AP Wrocław, UWW, sygn. VI/408, b.p.; P a s  i e rb, Migracje lud
ności ... , s. 73. 
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ci niemieckiej z obszaru Polski. W myśl przyjętych ustaleń cała akcja 
miała przebiegać w czterech etapach. W pierwszej fazie wysiedleniu pod
legało 500/o Niemców, w tym przeważnie element niepewny i uciążliwy, 
w drugiej fazie 250/o - głównie mieli to być Niemcy zatrudnieni w pry
watnych przedsiębiorstwach, w trzeciej miało wyjechać 150/o Niemców, 
zatrudnionych dotychczas jako fachowcy w przemyśle, a w czwartej 
fazie pracujący przy uruchamianiu polskiej gospodarki specjaliści nie
mieccy. O terminie akcji powiadamiał pełnomocników obwodowy Ko
misarz do Spraw Repatriacji. Niemcy powinni dowiadywać się o tym 
terminie na 24 godziny przed wyjazdem. Konwojowaniem ich do strefy 
angielskiej miała się zająć na terenie polskim eskorta wojska polskiego, 
do którego przez strefę radziecką dołączyłaby eskorta radziecka, a na
stępnie władze angielskie przejmowałyby ten transport ludności niemiec
kiej 1s. 

Założenia Ministerstwa Ziem Odzyskanych szły w kierunku nawiąza
nia współpracy i wykorzystania w organizacji transportów odpowiednich 
zespołów złożonych z Niemców, ,,w miarę możności spośród członków 
niemieckich instytucji charytatywnych" 15_ Do ich zadań należało utrzy
manie porządku wewnątrz i dookoła punktu zbornego, praca w 'kuchni, 
rozdział przydzielonej żywności, opieka lekarska i wszystkie inne tego 
typu prace. Nadzór nad punlktem zbornym należał <lo polskiego kierow
nika. Technicz·ną organizacją punktów zbornych zajmował się Państwo
wy Urząd Repatriacyjny, który w tym zakresie miał współpracować 
z Komisarzem do Spraw Repatriacji Niemców. 

Ministerstwo polecało również szczególnej pieczy odpowiedzialnym 
władzom ochronę pozostawionego mienia, zabezpieczenie dobytku przed 
grabieżą. Zalecało z całą surowością kierowanie spraw o grabież do są
dów doraźnych i rozpatrywanie ich możliwie na miejscu dokonanego 
przestępstwa dla przykładowego ,oddziaływania na opinię społeczną. 

Instrukcja Ministerstwa Ziem Odzyskanych, dotycząca organizacji 
wysi!=dlenia ludności niemieckiej, szczególnie zwrncała uwagę na sposób 
przeprowadzenia akcji. Podkreślono w :niej z naciskiem, że stosunek do 
ludności repatriowanej winien być poprawny. Wszelaka samowola ze 
strony ,organów przeprowadzających akcję powinna być doraźnie i su
rowo karana. Organa bezpieczeństwa i jednostki wojskowe otrzymały 
odpowiednie polecenie współdziałania. Chodziło o aspekt moralny spra
wy, o niedopuszczenie domniemywań chęci odwetu ze str,ony ludności 
polskiej, o zachowanie walorów humanitaryzmu dla udokumentowania 
wysokiej kultury narodu polskiego. W rozpr·opagowaniu właściwych po-

15 Protokół z 22 I 1946 r. w sprawie repatriacji Niemców, AP Wrocław, UWW, 

sygn. VI/404, b.p.; Instrukcja MZO z 15 I 1946 r. o repatriacji ludności niemieckiej, 

AP Wrocław, PUR, sygn. 71, b.p. 
10 Instrukcja MZO z 15 I 1946 r. o repatriacji ludności niemieckiej, AP Wro

cław, PUR, sygn. 71, b.p. 
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staw miały wziąć udział miejscowe Urzędy Informacji i Propagandy, któ
re również powinny były zbierać materiał informacyjny oraz ilustracyj

ny jako dokumentację przeciwko ewentualnym zarzutom co do sposobu 
przeprowadzania akcji wysiedleńczej. 

Wobec intensyfikacji przerzutu ludności niemieckiej w połowie 1946 r. 
urzędy państwowe zaczęły rezygnować z dotychczasowych usług Niem
ców niektórych kategorii zawodowych, np. zniesiono wewnętrzną nie
miecką administrację z kierownikami tzw. kwartałów włącznie. Ich funk
cje, tzn. głównie rejestrację repatriowanej ludności niemieckiej, od 10 
VIII 1946 r. przejęli naczelnicy miejskich urzędów obwodowych. Od tego 
dnia traciły ważność wszystkie zaświadczenia wydane pracownikom na

rodowości niemieckiej. ,,Wszyscy właściciele prywatni muszą się do tego 
dostosować, inaczej Niemcy będą usuwani siłą" - informowała prasa 17• 

Od 10 VIII 1946 r. obowiązywały wyłącznie zaświadczenia ·pracy wydane 
dla Niemców przez Urząd Wojewódzki, a od 1 X 1946 r. tylko dla przy
datnych dla polskiej gospodarki narodowej fachowców niemieckich wy
dawąło zaświadczenie pracy Ministerstwo Ziem Odzyskanych, tym sa
mym wszystkie inne zaświadczenia traciły swoją ważność, rodziny zaś 
pozostających specjalistów niemieckich mogły pracować jedynie w tym 
samym przedsiębiorstwie 1s.

Ostatni etap opuszczenia ziem polskich przez Niemców miał się od
bywać na nieco innych niż dotychczasowe zasadach. Przede wszystkim 
transporty kierowane były wyłącznie do strefy radzieckiej. W związku 
z tym między stroną polską a radziecką została zawarta w tej sprawie 
nowa umowa, która wprowadzała pewne zmiany, szczególnie w zakre
sie zaopatrzenia transportów i wywozu marek 10. 

Wcielanie w życie przyjętych w poszczególnych okresach wysiedla
nia ludności niemieckiej zasad organizacyjnych przebiegało różnie. Spis 
ludności niemieckiej (lato 1945 r.) wykazał, iż we Wrocławiu przebywa 
jej około 184 tys. 20 

W trakcie wysiedlania ludności niemieckiej z Wrocławia liczba jej 
znacznie się zmniejszała, jednak na dzień 1 V 1947 r. w statystykach 
PUR-u zanotowanych było jeszcze 16 tys. Niemców 21. W maju 1947 r. 
przystąpiono więc, zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Ziem Odzyska
nych z 17 IV 1947 r., do wymiany reklamacyjnych niemieckich zaświad-

17 Niemcy opuszczają ostatecznie Dolny Sląsk (Trybuna Dolnośląska, 13 VIII 

1946). 
1s O planowe wyzyskanie pozostałych Niemców (Trybuna Dolnośląska, 17 IX 

1946). 

19 Sprawozdanie sytuacyjne za m. IV 1947 r. Wydziału Społeczno-Politycznego 

Urzędu Wojewódzkiego, AAN, MZO, sygn. 258, s. 96. 

2l> Sprawozdanie ZM m. Wrocławia z działalności za m. VIII 1945 r., AP Wro

cław, ZM, sygn. 65, s. 2. 
21 Sprawozdanie Referatu Statystyki i Ewidencji, AP Wrocław, PUR sygn. 1787,

b.p. Dane, jakie posiadał Referat, pochodziły z Urzędu Zatrudnienia m. Wrocławia.
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czeń pracy. Od 1 V 1947 r. wprowadzono jednolite zaświadczenia koloru 
zielonego (dotychczas były I kategorii czerwone i II kategorii niebieskie) 
dla pozostających jeszcze w Polsce wybitnych fachowców niemieckich; 
włączenie ich na listę wysiedleńczą wymagało wyraźnego polecenia Mi
nisterstwa Ziem Odzyskanych 22. 

Osobnym problemem, przysparzającym władzom miejskim sporo kło
potu, byli wciąż napływający do Wrocławia volksdeutsche. Jeszcze 
w październiku 1945 r. Zarząd Miejski wykazał w sprawozdaniu, iż „spra
wa volksdeutschy dotychczas na tym terenie nie była aktualna, jednak 
ostatnio daje się zauważyć wzrastający napływ tego elementu" 2s. Przy
bywali oni przede wszystkim z Górnego Sląska, znęceni możliwością za
gubienia się w nieznanym tłumie i szybkiego wyjazdu z Polski. Zagadnie
nie nabrało znacznej ostrości z chwilą ruszenia akcji masowego wysied
lania ludności niemieckiej. Volksdeutsche napływali wówczas do miasta 
nie tylko ze Sląska Górnego, ale i z województw Polski centralnej, głów
nie z Łodzi, skąd kierowano ich do Wrocławia bez uprzedzenia o tym 
władz miejskich. Dezorganizowali oni już skompletowane transporty, 
ponieważ wychodzono z założenia, że należy pozbyć się ich z ·kraju mo
żliwie jak najszybciej. Liczba volksdeutschów wzrastała z !każdym ty
godniem. Wraz z nimi przybywali również Niemcy z Polski centralnej, 
co zmuszało miasto do organizowania specjalnych transportów. Np. 18 
IV 1946 r. takim pociągiem wyjechało 1599 ·osób. Mimo jednak inter
wencji u centralnych władz repatriacyjnych i zarządzeń w tej sprawie 
napływ volksdeutschów do Wrocławia nie ulegał zmniejszeniu. 

W maju 1947 r. zanotowano aż 1600 takich osób 2'. Musiano dla nich 
zorganizować w mieście specjalny obóz, który przez dłuższy czas mieścił 
się przy ul. Pułaskiego 26, następnie został zlikwidowany ze względu na 
lokalne warunki sanitarne i przenoszono go w różne punkty na terenie 
miasta. W pa:źldzierniku 1947 r. obóz volksdeutschów uległ likwidacji 
i około 400 osób odtransportowano do Łodzi 2s. 

Planowa akcja wysiedlania ludności niemieckiej z początkiem jesieni 
1947 r. dobiegała końca. ,,Resztki niereklamowanej ludności niemieckiej 
należy bezwzględnie repatriować w terminie do 10 października 1947 r. 
z terenu Wrocławia" - zalecał wojewoda wrocławski 2s. W dniu 1 I 
1948 r. we Wrocławiu mieszkało jeszcze 4095 Niemców, wciąż jednak 

22 Unieważnienie zaświadczeń reklamacyjnych dla Niemców, AP Wrocław, PUR, 

.sygn. 72, b.p. 

u Sprawozdanie miesięczne za m. X 1945 r., AP Wrocław, ZM, sygn. 67, s. 11. 

!ł Sprawozdanie Oddziału Społeczno-Politycznego za okres 1 V-1 VI 1947 r.,

AP Wrocław, ZM, sygn. 133, s. 63. 
25 Sprawozdanie Oddziału Społeczno-Politycznego za okres 1 VI-1 VII 1947 r., 

AP Wrocław, ZM, sygn. 133, s. 71, 159, i sprawozdania następne - s. 96, 132. 
20 Pismo z 24 IX 1947 r. wojewody do prezydenta m. Wrocławia i Wałbrzycha, 

AP Wrocław, PUR, sygn. 72, b.p. 
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odbywały się wyjazdy na Zachód. Z początkiem 1949 r. w mieście było 

zameldowanych 2119 osób narodowości niemieckiej 27
. 

Na rezultaty akcji wysiedlania ludności niemieckiej wpływały w du

żym stopniu powojenne trudności związane głównie z niedoborami 

w transporcie, ze szczupłością odpowiednio wyszkolonej kadry urzędni

ków i służby bezpieczeństwa, z brakami lokalowymi i aprowizacyjnymi. 

Przede wszystkim jednak brakowało doświadczenia w prowadzeniu tego 

typu przedsięwzięć. Problemy te występowały najostrzej w pierwszym 
okresie planowej akcji wysiedleńczej, w pa:źidzierniku, listopadzie i grud

niu 1945 r. Zgodnie z poczynionymi pod koniec września 1945 r. plana

mi w ciągu tych miesięcy cała ludność niemiecka miała wyjechać z Wroc

ławia. Pod koniec tego okTesu Tezultaty przedstawiały się jednak bardzo 

skromnie. Z około 184 tys. przebywających we Wrocławiu Niemców 

w zorganizowanych przez władze polskie transportach opuściło miasto 

tylko 27 587 2s.

Przy szukaniu odpowiedzi na pytanie, dlaczego akcja wysiedlania 

_ Niemców podjęta w ostatnim kwartale 1945 r., mimo precyzyjnego za

planowania, nie zakończyła się pełnym sukcesem, należy rozpatrzyć sze

reg elementów. Przede wszystkim w trakcie opracowywania akcji wy

siedleńczej nie wzięto pod uwagę stanu technicznego nadszarpniętego 

wojną taboru kolejowego. We wszystkich sprawozdaniach, czy to woje

wody, czy Komisarza do Spraw Repatriacji, czy wreszcie Wydziału Spo

łeczno-Politycznego ZM, przewijały się zdania: ,,akcja napotykała olbrzy

mie trudności transportowe", ,,parowozy były złe i często w drodze ule
gały zepsuciu", ,,brakowało taboru" itp. 29 

Powodów niskiej stosunkowo licZiby przesiedlonych Niemców upa
trywano głównie w niedostatkach technicznych, jednak „niedbalstwo 

21 Pismo do Urzędu Pełnomocnika Rz. na Okręg Administracyjny Dolnego Slą
ska, Wydział Ogólny, AP Wrocław, ZM, sygn. 66, s. 1. Tab. A-2. Rozwój stanu za
ludnienia woj. wrocławskiego w okresie 14 II 1946-1 I 1949 r., AAN, MZO, sygn. 
1655, s. 69. Prawdopodobnie 284 osoby posiadały ministerialne zielone zaświadczenia 
pracy jako wybitni fachowcy, nie można jednak tej liczby przyjąć za pewną, po
chodzi ona bowiem z dokumentacji Oddziału Społeczno-Politycznego ZM, który nie 
zawsze podawał prawdopodobne liczby. W ogóle, jeżeli chodzi o liczbę Niemców 
zamieszkałych we Wrocławiu na przełomie 1947 i 1948 r., dane statystyczne są ogro
mnie zróżnicowane, np. sam Zarząd Miejski wymienia dwie bardzo odbiegające od 
siebie dane: 1. na dzień 31 XII 1947 r. 2925 zarejestrowanych Niemców, 2. na dzień 
31 I 1948 r. 4200, a w lutym tegoż roku 4388 Niemców we Wrocławiu; Sprawozdanie 
roczne Oddziału Społeczno-Politycznego za 1947 r., AP Wrocław, ZM, sygn. 132, 
s. 3; Sprawozdanie Oddziału Społeczno-Politycznego za 1 XII-31 XII 1947 r., tamże,
sygn. 133, s. 198; Sprawozdanie za I 1948 r: Biura Ewidencji Ludności, tamże sygn.
120, s. 6, i za II 1948 r., s. 51.

2a P a s i e r  b, Przesiedlanie Niemców ... , s. 271. 
29 Sprawozdanie z akcji przesiedlania Niemców z terenu Dolnego Sląska za okres 

15 Xl-4 XII 1945 r., AP Wrocław UWW, sygn. VI/405, b.p.; Sprawozdanie mie
sięczne ZM Za m. X 1945 r., AP Wrocław, ZM, sygn. 67, s. 10. 
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funkcjonariuszy kolei w wykonywaniu swych obowiązków" niemniej do 

tego się przyczyniło so. Stosunek polskich kolejaTzy do wysiedlanej lud

ności niemieckiej miał charakter złożony. Część pracowników kolejowych 

po przeżyciach wojennych nie rozumiała w pełni znaczenia i rangi pro

blemu niemieckiego dla państwa polskiego. Do takiej postawy wobec 

wysiedlania Niemców skłaniał kolejarzy jeszcze fakt nie najspraw

niej przebiegającej akcji osadniczej ludności polskiej z dawnych ziem 

wschodnich. Kolejarze „zaczęli mówić, że nasi repatrianci jadą po parę 

tygodni i nic nie mówią" s1
. Niektórzy pracownicy PKP utrudniali pla

nowe założenia akcji wysiedleńczej poprzez niedostarczanie odpowied

niej ilości wagonów, nieplanowe przestoje w terenie itp. 32

Stopień sprawności akcji wysiedlania ludności niemieckiej miał swo

je daleko idące konsekwencje polityczne, a przede wszystkim społeczne. 

Dobru całości przedsięwzięcia musiały zostać podporządkowane wszel

ikie indywidualne odczucia i uprzedzenia. Krokiem w kierunku popra

wy sytuacji było zorganizowanie wspólnej konferencji czynników bio

rących udział i odpowiedzialnych za całość repatriacji Niemców. W Za

rządzie Miejskim 19 X 1945 r. nad trudnym problemem dyskutowali 

przedstawiciele partii politycznych PPR, PPS i SD, Dowództwa Wojsk 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, UB, MO, DOKP oraz władz administra

cyjnych bezpośrednio prowadzących wysiedlanie ludności niemieckiej. 
Szukano pozytywnych rozwiązań, sposobów szybkiego podniesienia stop

nia świadomości społecznej pracowników kolei państwowych. Pod ich 
adresem w czasie konferencji padały, zapewne nie w całej rozciągłości 
słuszne, bardzo ciężkie zarzuty. Na przykład przedstawiciel PPR „wy

raził podejrzenie, że w dziedzinie repatriacji Niemców istnieje na kolei 

wśród personelu specjalny sabotaż" 33. 

W rozwiązanie problemu silnie zaangażowały się partie PPR i PPS, 

które postanowiły wysłać swoich ludzi do współpracy z Komisarzem do 

Spraw Repatriacji i wraz z przedstawicielem UB dokonać objazdu po

szczególnych miejscowości na trasie biegu, celem nawiązania kontaktu 

z miejscowymi partiami i pracownikami kolei. Posądzenie o sabotaż 
i specjalnie wrogą działalność kolejarzy dyrektor wrocławskiej DOKP 

so Sprawozdanie z konferencji w sprawie przesiedlania Niemców, AP Wrocław, 

UWW, sygn. VI/404, b.p. 
31 Sprawozdanie z transportu w dniu 23 XI 1945 r., AP Wrocław, UWW, sygn.

VI/425, s. 40; Pismo zastępcy Komisarza dis Repatriacji, tamże, s. 17-18. 

32 W sumie - brak taboru, opieszałość kolejarzy powodowały, iż pociągi na 

przebycie 250 km zużywały 2--6 dni zamiast przewidzianych planem 15 godzin; 

Sprawozdanie kwartalne Pełnomocnika Rządu na Okręg Administracyjny Dolnego 

Sląska, AP Wrocław, UWW, sygn. VI/405, b.p. 
33 Sprawozdanie z konferencji w sprawie przesiedlania Niemców, AP Wrocław, 

UWW, sygn. VI/404, b.p. 
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uważał, i chy,ba słusznie, za przesadne. Zwrócił on uwagę na niezwykle 
ważny aspekt sprawy, mianowicie, iż „istnieją olbrzymie przeszkody 
w przepuszczaniu pociągów repatrianckich na trasie, a to z powodu zap
chanych stacji. Koleje od Kijowa aż po Wrocław są zakorkowane" s•. 
Transporty z Niemcami nie kursowały na specjalnych prawach, podle
gały więc tym samym regułom co inne pociągi znajdujące się w ruchu. 
Poza tym informacje o biegu pociągów nie do wszystkich stacji docie
rały na czas, co również powodowało dodatkowe przestoje. W każdym 
razie - jak stwierdzano - ,,władze polskie już dały wiele ponad to, do 
czego z natury są zobowiązane, przewożąc Niemców własnymi wagonami 
poza swoimi granicami" ss. 

Strona radziecka prawdopodobnie znacznie chłodniej oceniała problem 
opuszczania przez Niemców terenów Polski i nie chciała bez odpowied
nich przygotowań, głównie ze względów politycznych, przyjmować lud
ności niemieckiej do swojej strefy okupacyjnej. Jednakże tam, gdzie 
mogla, starała się z zadeklarowanych zobowiązań wywiązać. 

Pierwszy okres wysiedlania ludności niemieckiej dokonywał się jed
nocześnie z utrwalaniem polskiego władania na ziemiach odzyskanych. 
Zbyt dużo było problemów, z którymi władza polska spotykała się po 
raz pierwszy, w których nie miała żadnego doświadczenia, co oczywiście 
musiało rodzić szereg błędów, mylnych decyzji i nieporozumień. Jedno
cześnie brak wyr,obienia politycznego społeczeństwa polskiego ujawnił 
aspołeczne postawy, na których zmianę starały się wpłynąć partie poli
tyczne i prasa. 

Decyzje stworzenia wspólnego frontu ideologicznego podjęły na 
szczeblu wojewódzkim władze administracyjne oraz polityczne, w wyni
ku czego gazety zamieściły szereg artykułów, które z różnych aspektów 
naświetlały problem niemiecki na ziemiach odzyskanych. Przede wszyst
kim uświadamiały społeczeństwo polskie, iż „przesiedlanie Niemców to 
nie tylko nasz najświętszy obowiązek wobec historii, ale i zarazem czyn 
dziejowy. Od sprawnego rozwiązania tego zadania w głównej mierze za
leży obsadzenie terenów odzyskanych elementem polskim" 36.

Doświadczenia zdobyte w akcji przesiedleńczej, trwającej od paź
dziernika do grudnia 1945 r., stanowiły punkt wyjścia do następnego 
okresu, dla którego należało szukać innych dróg prowadzących do roz
wiązania problemu wysiedleń i osadnictwa na Dolnym Śląsku. Właśnie 

34 Tamże. 
35 Uwagi referenta Komisariatu do Spraw Repatriacji ob. Dybca, AP Wrocław, 

UWW, sygn. VI/425, s. 31. 
35 Niemcy opuszczają Polskę (Pionier, 17 X 1945); Cenny ładunek (Trybuna 

Dolnośląska, 5 XI 1945); Sprawo;danie z akcji przesiedlania Niemców z terenu Dol
nego śląska za okres 15 XI-4 XII 1945 r., AP Wrocław, UWW, sygn. VI/405, b.p. 
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aspekt osadnictwa pod koniec 1945 r. coraz bardziej nabrzmiewał na te

renie miasta Wrocławia. Z początkiem grudnia 1945 r. zarejestrowano 

w mieście 21 tys. Pola'ków i jeszcze ponad 160 tys. Niemców. Brak możli

wości wysiedlenia ich poza obręb miasta stwarzał ogromne trudności 

mieszkaniowe i aprowizacyjne dla przybywającej ludności polskiej 37
. Ca

łość problemu podporządkowano więc jednemu celowi - szybkiej repo

lonizacji miasta, a jedną z dróg prowadzących do niego było sprawne wy

siedlenie ludności niemieckiej. 

Należy podkreślić niezwykle wysokie walory humanitarne, jakie zo

stały zachowane w trakcie realizowania przesiedleń ludności niemieckiej. 

Mimo powojennych niedostatków, potrzeb własnej gospodarki i narodu, 

mimo bolesnych doświadczeń wojennych pols'ka racja stanu nakazywała 

zachowanie najwyższych zasad moralnych. .,Zrozumienie człowieka -

Niemca, a przez to ułatwienie mu w granicach możliwości państwa pol

skiego powrotu do jego właściwej rodnej ojczyzny Niemiec, to nasze za

danie" - pisał referent Komisariatu do Spraw Repatriacji, a więc zro

zumienie wyższych potrzeb sięgało i w głąb społeczeństwa polskiego 38
. 

Stosunek władz polskich do ludności niemieckiej podczas całej akcji wy
siedleńczej wzbudzał podziw wśród zagranicznych przybyszów 39

. 

Również i Niemcy niejednokrotnie dawali wyraz swoim uczuciom 

zrodzonym z pozytywnego traktowania przez Polaków. ,,W przededniu 
naszego wyjazdu z Wrocławia - można przeczytać w jednym 'Z listów 
\vysłanych przez Niemców na ręce władz polskich - poczytujemy sobie 

za potrzebę i miły obowiązek wyrazić nasze największe pod'Ziękowanie 
urzędom odpowiedzialnym za repatriację . . . Będąc w Niemczech sko

rzystamy z każdej okazji, aby uświadomić zainteresowaną w tej materii 

opinię publiczną, że twierdzenie, jakoby nasze transporty doznawały szy
kan, jest propagandą puszczoną w świat przez złośliwych" •o. 

Charakterystyczne, iż na ogół opinie o Polakach i ich sposobie orga

nizowania oraz rozwiązywania mnogości problemów wynikłych z cało

kształtu procesu wysiedlania ludności niemieckiej pochodzą z wiosny 

i lata 1946 r., a więc z okresu największego nasilenia repatriacji. Praw

da, że kosztowało to sporo wyrzeczeń i trudu, ale dzięki temu Wrocław 

w bardzo krótkim czasie stał się jednym z wielkich miast o zdecydowa

nie polskim charakterze. 

87 Sprawozdanie z konferencji w sprawie przesiedlania Niemców odbytej w ZM, 

AP Wrocław, UWW, sygn. VI/404, b.p. 

38 Uwagi referenta Komisariatu do Spraw Repatriacji ob. Dybca, XI 1945 r., 
AP Wrocław, UWW, sygn. VI/425, s. 31. 

39 Wizyta angielska we Wrocławiu. Specjalna misja do spraw repatriacji (Try

buna Dolnośląska, 24/25 II 1946). 
•o Podziękowanie Niemców władzom polskim, Wrocław 2 V 1946, AAN, MZO,

sygn. 541a, s. 3; również list lekarza Niemca pracującego przez kilka miesięcy przy 
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Die Frage der sich in den West- und Nordgebieten befindenden deutschen Be

volkerung wurde zu einer Staatsangelegenheit und stellte eine der schwierigsten 

Aufgaben fi.ir die polnischen Verwaltungsbehorden nach 1945 dar. Mit der Leitung 

dieses organisatorisch komplizierten Untemehmens wurde das am 27.9.1947 ins 

Leben gerufene Amt des Kommissars fi.ir die Repatriierung der Deutschen mit dem 

Sitz in Wrocław betraut, seit dem 13.11.1945 befasste sich mit allen Aussiedlungs

fragen das Ministerium fi.ir die Wiedererlangten Gebiete. Auf die Durchfiihrung der 

Aussiedlung der deutschen Bevolkerung wirkten weitgehend die Schwierigkeiten 

der Nachkriegszeit ein, die sich in der Hauptsache aus dem Mangel an Transport

mitteln, der geringen Anzahl von ent.sprechend ausgebildeten Beamten der Verwal

tung und der Sicherheitsorgane, dem Raummangel und den Verpflegungsschwierig

keiten ergaben. Es sei jedoch auf ungewohnlich verantwortungsbewusste und huma

nitare Haltung hingewiesen, die wahrend der gesamten Umsiedlungsaktion bewahrt 

wurde. Von den rund 184 Tsd. Deutschen, die sich in der zweiten Halfte des Jahres 

1945 in Wrocław aufhielten, waren Anfang 1949 2119 Personen deutscher Nationa

litat angemeldet. 

wysiedlaniu ludności niemieckiej - Oświadczenie dra Konrada Winklera z Refe

ratu Opieki przy niemieckim Caritas we Wrocławiu, tamże, s. 45; również opm1e 

zebrane przez redaktora prasowego. Jak się robi prześladowanie Niemców w Polsce 

(Trybuna Dolnośląska, 25 V 1946). 




