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USUWANIE NA SLĄSKU W CZASACH TRZECIEJ RZESZY 
NAZW MIEJSCOWOSCI I OKRESLEŃ ZE SLOWEM „PIAST" 

Podjęta pod koniec XIX w. na ziemiach wschodnich Niemiec akcja 
usuwania nazewnictwa polskiego, polskiC'h imion, napisów i nazwisk 
miała przede wszystkim na celu doraźny efekt polityczny: wykazanie 
przybywającym tu z innych części Rzeszy, że ziemie te od wieków na
leżały do Niemiec. Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych na
szego stulecia akcja ta znacznie się nasiliła. Obejmowała nie tylko wsie 
na Sląsku oraz Pograniczu, lecz także i na północnych terenach wscho
dniopruskich. W jednym z raportów grudniowych z 1932 r. konsul RP 
z Kwidzyna donosił poselstwu w Berlinie, że „nienawiść niemiecka do 
wszystkiego co polskie zmieniła w ciągu kilku lat prawie wszystkie 
nazwy miejscowości tutejszego terenu o brzmieniu polskim na czysto 
niemieckie, częstokroć o fantastycznym brzmieniu, by tym ·Samym za
trzeć wszelki ślad nazwy polskiej" 1. 

Radykalnie prowadzona akcja zacierania starej polskiej kultury na 
wspomnianych terenach przypada jednak na lata rządów Hitlera. Do
piero po „Machtubernahme" władze administracyjne wschodnich tere
nów Rzeszy przystąpiły do prawdziwie konsekwentnego usuwania „ob
cych" nazw miejscowości zgodnie z hasłem, że niemiecka ziemia winna 
także nosić niemieckie określenia. Owe „Deutsches Land soll auch Wohn
statten mit deutschen Namen tragen" wylansował organ Bund Deutscher 
Osten (BDO), ,,Ostland" 2. 

Trzecia Rzesza nie tylko przejęła wszystkie metody germanizacyjne 
z dawnych lat, lecz doprowadziła je do perfekcji. W ciągu zaledwie 
kilku lat rządów narodowych socjalistów zdołano dokonać więcej niż 
na przestrzeni kilkudziesięciu Niemiec kajzerowskich i republiki wei
marskiej. Pierwszorzędną rolę na tym polu odegrał utworzony w maju 
1933 r. Bund Deutscher Osten�-

1 Archiwum Akt Nowych, Warszawa, Ambasada RP Berlin, nr 820, dok. 
z 30 XII 1932 (dalej cyt. AAN AB). 

2 Patrz: ,,Ostland'', 6 X 1933, s. 432. O walce z nazewnictwem polskim patrz: 
K. Fiedor, Walka z nazewnictwem polskir;n na ślqsku w okresie hitlerowskim

(1933-1939), Wrocław 1966.
a Wojewódzkie Archiwum Państwowe Wrocław, Rejencja Wrocławska Wydt. I 
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Całością akcji kierował Wydział do Spraw Nauki i Badań Nauko
wych oraz podległe mu urzędy niektórych oddziałów krajowych EDO. 
Inicjowały one nie tylko „chrzty" polskich miejscowości, lecz wydawały 
także opinie w sprawie dawnych nazw, a ponadto propagowały tę akcję 
na łamach prasy i radia 4• 

Na Śląsku zabiegom likwidacyjnym „obcobrzmiących" nazv; miejsco
wości od początku towarzyszyła przychylna postawa najwyższych przed
stawicieli władz administracyjnych i politycznych. W 1927 r. z inicja
tywy nadprezydenta prowincji górnośląskiej, centrowca A. Proskego, 
zniszczono piastowski zamek w Opolu, gdyż był on symbolem polskości 
tej ziemi. Wiadomo.�(: o tym wyczynie nadprezydenta odbiła si,:: szerokim 
echem wśród ludności polskiej na Opolszczyźnie. Napiętnowała go lokalna 
pn1sa polska \ 

Gorącym zwolennikiem usuwania starych, polskich pomników lokal
nej, śląskiej kultury był następca Prockego, H. Lukaschek. To samo 
możemy powiedzieć o Brucknerze. Po jego dymisji w 1934 r. akcją 
zajął się J. Wagner. Ten najwyższy urzędnik państwowy i partyjny na 
Sląsku w przemówieniu wygłoszonym do nauczycieli w kwietniu 1935 r. 
stwierdził: ,,Wszystko, co mogłoby wskazywać na cokolwiek polskiego, 
musi zniknąć. W ciągu 10 lat stanie się nasz Śląsk rdzennie niemiecki ... 
W ciągu 30 lat cały Górny Śląsk nie będzie nic wiedział o Polakach" s. 

W pierwszym etapie walki z polskością na Śląsku, przypadającym na 
lata 19:3:3-H)35, skoncentrowano się na usuwaniu polskich nazw 
miejscowości. W następnym, obejmującym lata 1936-1937, likwidowano 
już „obcobrzmiące" nazwy geograficzne, polskie napisy na pomnikach 
i krzyżach przydrożnych, nazwy instytucji i szyldy przedsiębiorst\,:. Jak
by ukoronowaniem całości akcji było usuwanie od 1938 r. nazw miej
scowości, placów, budynków, ulic i nazw instytucji, w których wystę
pował wyraz „Piast". Walka z określeniem „Piast" zamykała niejako 
trwające kilka lat wysiłki lokalnej administracji wymierzone przeciwko 
polskiej kulturze i tradycji narodowej na wschodnich rubieżach Rzeszy. 

5 VI 1938 r. nadprezydent prowincji śląskiej zlecił podległym mu 
prezydentom rejencji wrocławskiej, opolskiej i legnickiej przygotowa
nie się do zlikwidowania na ich terenie nazw i określeń związanych ze 
słowem „Piast". Krok ten uzasadniał Wagner następująco: wprawdzie 
udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że książęta piastowscy na Ślą-

(dalej cyt. WAP Wr. RW I), nr 2325, dok. z 18 VI 1936. O roli BDO na wschod
nich terenach Niemiec por. K. Fiedor. Bund Deutscher. Osten w systemie ant"'-

1iolskiej propagandy, Wrocław 1979. 
4 WAP Wr., Wydział Samorządu Prowincji Sląskiej (dalej WSPrSl), nr 880, 

k. 59.
s .,Nowiny Codzienne,., 8 XI 1930.
a AAN AB, nr 835, dok. z 15 IV 1935, oraz Fi e d or, Bund Deutscher Osten ... , 

5. 50.
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sku hołdowali wyłącznie niemieckiej kulturze, niemieckim obyczajom 
i popierali niemiecką kolonizacjq, istnieje jednak w nauce wątpliwość, 
czy można ich nazwać Niemcami. Wobec takiego stanu rzeczy, należy 
przygotować się do wypierania wszelkiego rodzaju określe11 etymolo
gicznie związanych ze słowem „Piast". 

By zachęcić do wspomnianej akcji prezydentów rejencji, Wagner 
przypomniał im swoje wysiłki zmierzające do zastąpienia nazwy „zam
ku piastowskiego" w Brzegu na „zamek ksi�żęcy". Nadprezydent zdawał 
sobie w pełni sprawę z tego, że to nowe przedsięwzięcie może być nie
popularne i nastręczać lokalnym władzom sporo kłopotów: Toteż zalecał, 
by przy jego realizacji unikać większego rozgłosu i nie podawać do 
publicznej wiadomości informacji związanych z tą akcją 7

. 

Pierwsze informacje o realizacji czerwcowych zaleceń nadprezydenta 
pochodzą od starosty z Wołowa. 7 XI 1938 r. pisał on w poufnym ra
porci.e skierowanym do rejencji wrocławskiej, że w Wołowie znajduj� s:q 
jeszcze następujące obiekty noszc1ce określenie „Piast", a które świadczą 
o tym, że kiedyś panowali tu ksin_żęta piastowscy. Są to: ulica Piastow
ska, Apteka Piastowska i Hotel Piasto\vski. Ponadto powi2.towy dorn
w Wołowie w jc;-zyku potocznym dotąd jeszcze nazywany jest „Piastow
skim Znmkir:m". Istnieje również herb Pia<;tów na frontowej ścianie
nowej pcczty i fabryka wódek Kuppiego, produkujt1ca likier „Piastowski
gorzki". Przystąpiono już - donosił dalej sfarosta � do przemianowa
nia ulicy Piastowskiej. Co do innych nazw związanych ze słowem
„Piast" burmistrz miasta podj<1ć ma pertraktacje z zainteresowanymi
stronami w celu dyskretnego usunięci'a wspomnianych okre;;Ic11. a_

Dwa dni później podobny raport przesłał do rejencji wrocławsl<:iej 
nadburmistrz Wrocławia. Donosił on prezydentowi, że jedna z ul'c sto
licy Dolnego Śląska nosi nazwę Piastowskiej. Nadburmistrz propf!no
wał przy nadarzającej się okazji zamienić jej nazwę na ulicę nosz2q 
imię zasłużonej dla kraju osoby lub upamiętniającą ważne wydarzenie 
historyczne. Uniknie się w ten sposób niepotrzebnych zadrażnień i zbyt
nich komentarzy 9. 

17 XI starosta ołav,rski pisał do rejencji, że po gruntownym przeglą
dzie może zameldować, iż w Oławie znajdują się: Plac Piastowski, szkoła 
o tej samej nazwie i związek Hodowców Gołębi Poczto\vych „Piast".
Na skutek wielokrotnych przypomnień ostatecznie 15 XI tutejszy bur
mistrz powiadomił go, że przystąpił do likwidacji tych nazw. Również
hodowcy gołębi zapowiedzieli, iż na najbliższym zebraniu członków za
padnie decyzja o przemianowaniu związku. N a zakończenie swego ra-

7 WAP Wr., RW I, nr 607, dok. z 5 VI 1938. 
8 Tamże, dok. z 7 XI 1938. 

9 Tamże, dok. z 9 XI 1938. 
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portu starosta stwierdzał, że w innych miejscowościach ziemi oławskiej 
nie spotyka się nazw ze słowem „Piast" 10. 

Opierając się na tych raportach prezydent rejencji w poufnym piś
mie z 2 XII 1938 r. donosił Wagnerowi, iż wprawdzie poczynił on już 
pewne kroki w kierunku wprowadzenia w życie czerwcowego zalecenia, 
ale nie może poszczycić się jeszcze większymi rezultatami. Poza Wro
cławiem i Oławą akcję zmian nazw planuje się w Brzegu; zastanawia 
się nad tym miejscowy burmistrz. W powiecie brzeskim na prawym 
brzegu Odry istnieje gmina Piastenthal i osiedle Klein Piastenthal. Sta
rosta nie wykazuje jednak większego zapału w ich przemianowaniu. 
W powiecie dzierżoniowskim droga prowadząca do Niemczy nosi nazwę 
Piastowskiej. O zmianę tej nazwy upomina się komenda policji w Niem
czy. W powiecie wołowskim największą trudność - według autora ra
portu - sprawiać będzie zastąpienie marki likieru „Piastowski gorzki", 
produkowanego przez firmę Kuppiego, inną. W zakończeniu swego pisma 
prezydent skarżył się swemu zwierzchnikowi, iż jeden ze starostów, mi
mo ponagleń, nie przysłał żadnych informacji o podejmowanej akcji 11. 

Istotnie sprawa przemianowania poszczególnych obiektów w terenie 
napotykała, mimo nacisku ze strony -nadprezydenta oraz lokalnych dzia
łaczy BDO, ,,obiektywne•· trudności. Wymowne były pod tym względem 
relacje burmistrza Wołowa przesłane na ręce starosty. Nie ukrywał on, 
iż wyjaśnianie konieczności przeprowadzania akcji w sposób dyskretny 
nie zawsze przynosiło zadowalające rezultaty. Za ewidentny przykład 
takiej postawy podał burmistrz stanowisko właściciela wytwórni wódek 
Kuppiego. Tłumaczył on, że jego likier „Piastowski gorzki" dzięki dobrej 
jakości znany jest także i poza terenem powiatu wołowskiego. W wy
padku zmiany marki popyt na ów produkt ulegnie zmniejszeniu 
o 75°/o. Wprawdzie burmistrz nie był w pełni przekonany o prawdzi
wości tej argumentacji, nie można było j,ecrnak zaprzeczyć, iż zmiana
marki likieru wpłynie na spadek ilości nabywców tego towaru. Same
wydatki związane z reklamą nowej marki likieru właściciel fabryki obli
czał na sumę 2000 marek 12. 

Realizacja czerwcowych zaleceń - według Wagnera - postępowała 
zbyt opieszale 13. Toteż 28 I 1939 r. wystosował on ponownie do rejencji 
wrocławskiej pismo, tym razem utrzymane już w tonie kategorycznym. 
Domagał się w nim powiadomienia go o postępach prac związanych 
z likwidacją nazw z określeniami „Piast". Ponadto Wagner prosił pre
zydenta, by ten zobowiązał starostę w Brzegu do przesłania mu wniosku 
o zmianę nazwy gminy Piastenthal, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 15 III. Przy tej okazji nadprezydent nadmienił, że jest świadom

10 Tamże, dok. z 17 XI 1938. 

11 Tamże, dok. z 2 XII 1938. 
12 Tamże, dok. z 3 XII 1938.

u Tamże, dok. z 18 I 1939. 
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tego, iż właściciel fabryki likieru z Wołowa może ponieść pewne straty 
w wyniku zmiany marki swego produktu, jednakże zalecenie czerwcowe 
musi zostać w pełni wykonane. Ostateczny termin rozwiązania dręczą
cego nadprezydenta problemu wyznaczono na koniec marca 1941 r. 

W dniu 3 II 1939 r. starosta wołowski donosił rejencji wrocławskiej, 
iż nazwa ulicy Piastowskiej została dyskretnie zamieniona na ulicę 
imienia wielkiego marszałka i naczelnego wodza armii pruskiej z r. 1813, 
Bliichera. Również i Apteka Piastowska zmieniła swój szyld na „Aptekę 
Zamkową". Nie załatwiono jeszcze sprawy „Hotelu Piastowskiego" 
i zmiany marki likieru „Piastowski gorzki", choć w pierwszym wy
padku właściciel hotelu zamierza przemianować go na „Hotel Rynko
wy". Poczynił już w tym zakresie pewne przygotowania. Również 
i z Kuppim burmistrz Wołowa przeprowadził dodatkową wymianę zdań 
na interesujące ich sprawy. Właściciel fabryki zapewnił \A/ladze miej
skie, że określenie „Piastowski" z marki jego likieru zostanie usunięte 
najpóźniej do końca 1941 r. 14 

W dniu 16 II 1939 r. w poufnym piśmie starosta dzierżoniowski in
formował swego zwierzchnika we Wrocławiu, że wymieniona w raporcie 
z dnia 15 XI ubiegłego roku „Piastenweg", łącząca Dzierżoniów z Niem
czą, została niepostrzeżenie przemianowana na „Stadttorweg", a tabliczki 
z dawną nazwą zostały w sposób dyskretny usunięte 15_ 

Osiem dni później, to jest 24 II, starosta oławski donosił, że w jego 
powiecie nazwy gmachów i placów z wyrazem „Piast" niepostrzeżenie 
usunięto. Dawny Zamek Piastowski, przeznaczony obecnie na szkołę 
ludową, w przyszłości nazywać się będzie „Szkołą zamkowq". Plac Pia
stowski zamieniono na „Plac Wałów Miejskich", a Związek Hodowców 
Gołębi „Piast" na „Związek Hodowców Gołębi Pocztowych" ,,Latający 
Ślązak" is_ 

W dniu 15 III 1939 r., zgodnie z nakreślonym przez nadprezydenta 
planem, rejencja wrocławska poinformowała swego zwierzchnika, że 
istniejące na terenie powiatów Dzierżoniów, Brzeg i Oława nazwy 
z określeniem „Piast" zostały dyskretnie usunięte. To samo nastąpiło 
w Wołowie z wyjątkiem „Hotelu Piastowskiego". Właściciel nosi się 
z zamiarem przemianowania go na „Hotel Rynkowy". Również burmistrz 
miasta Wołowa zobowiązał Kuppiego do zmiany marki likieru „Piastow
ski gorzki" do dnia 31 III 1941 r. Jedynie we Wrocławiu nie uporano się 
ze zmianą nazwy ulicy Piastowskiej. Na<lal cz�ka się na nadarzaj,1cą 
okazję, która ułatwiłaby realizację wspomnianego przedsięwzięcia 11. Ta
ką okazją było zajęcie przez hitlerowskie Niemcy w marcu 1939 r. na
leżącego do Litwy okręgu Kłajpedy. 

u Tamże, dok. z 3 II 1939. 
15 Tamże, dok. z 16 Il 1939. 
16 Tamże, dok. z 24 II 1939.
n Tamże, dok. z 15 III 1939. 
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5 VI 19:rn r. nadburmistrz miasta Wrocławia donosił prezydentowi 

rejencji, że na pamiątkę powrotu do Rzeszy okręgu Kłajpedy zamierza 
przemianować ulicr; Piastowską na .,Memellandstrasse". Istniejąca już we 
'\'Vroclawiu fvkrnelstrasse - ,_,:yja.;niał dalej nadburmistrz, leżąca na pe
ryferiach miasta. nie odpowiada bo\viem temu historycznemu wydarze
niu. Nowa „l\Temellandstrasse" sąsiadov.rać miała z ul. Gdańską, co sta
nowiło dla władz wrocła\vskich pewien ciąg logiczny. Na dokonaną 

zmianę wyrazić miały zgodG również i władze policyjne 1s_

Pozostała więc jeszcze zmiana nazwy gminy Piastenthal. Wprawdzie 
11 II 1939 r. starosta z Brzegu zaproponował prezydentowi rejencji wro
cławskiej zastąpienie jej nazwą „Friedrichsthal", a osiedla do niej przy
legającego „Klein Friedrichsthal", nie wykazywał on jednak większego 
zainteresowania tą sprawą. Odnosiło się wrażenie, że celowo nie nadawał 
jej biegu. Tymczasem nadprezydent Wagner konsekwentnie dążył do za
kończenia akcji w jak najkrótszym czasie. Latem 1939 r. zwrócił się po
nownie do rejencji wrocławskiej o nadesłanie mu relacji w sprawie 
zmiany nazwy Piastenthal. Ponadto chciał wiedzieć, czy sygnalizowanej 
w lutym przez starostę brzeskiego sprawie nadano już urzędowy bieg, 
czy też jeszcze prowadzi się dyskusje na szczeblu rady gminnej. W za
kończeniu swego pisma niedwuznacznie domagał się jak najszybszego 
przedstawienia potrzebnych materiałów do zmiany nazw obu miejsco
wości 19. 

\V tym samym jeszcze miesiącu prezydent rejencji wrocławskiej po
informował starost<; w Brzegu, że przekazał nadprezydentowi jego pro
pozycje dotyczące przemianowania Piastenthal i Klein Piastenthal na 
„Friedrichsthal'' i „Klein Fri:.>drichsthal". Równocześnie przedstawił mu 
żądania władz zwierzchnich w tej sprawie, to jest jak najszybsze do
starczenie potrzebnych dokumentów do nadprezydium prowincji. Za
pewne prezydent rejencji wrocławskiej domyślał się, iż jego podwładny 
niechętnie realizuje polecenia wielkorządcy Wagnera. Toteż sugerował 
nawet wzięcie pod uwagę takiego rozwiązania sprawy, które pozwoliłoby, 
na mocy rozporządzenia z dnia 6 I 1939 r. (Deutsche Gemeinde Ord
nung - DGO), dotyczące usprawnień lokalnej administracji, na automa
tyczne zlikwidowanie starych nazw miejscowości 20

. 

Sam prezydent nie był zresztą w pełni przekonany o konieczności 
likwidacji nazwy Piastenthal. W sierpniu 1939 r. w poufnym piśmie do 
nadprezydenta pisał, że w ostatnich tygodniach tegoż miesiąca radio nie

mieckie informowało o podejmowaniu akcji usuwania na zachodnich zie
miach II Rzeczypospolitej nazw miejscowości z określeniem „niemiecki". 

1 s Tamże, dok. z 5 VI Hl39. 

19 Tamże, dok. z 20 VII 1939. 
20 Tamże, dok. 7. 27 VII 1939.
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Warto w tym miejscu przypomnieć, że informacje te nie odpowiadały 
prawdzie. Strona polska podejmowała jedynie demonstracje polityczne 
w większych miastach Polski zachodniej jako odpowiedź na antypolskie 
hece urządzane w Trzeciej Rzeszy. Prezydent rejencji wrocławskiej -
jak nam się wydaje - usiłował fakt ten wykorzystać dla swoich celów. 
Argumentował więc we wspomnianym piśmie, iż w związku z wyżej 
wymienioną sytuacją nie wskazane jest przeprowadzenie w strefie nad
granicznej zmian nazw miejscowości. Nie ulega bowiem żadnej wątpli
wości - pisał dalej - że strona przeciwna bacznie obserwuje to wszyst
ko, co dzieje się na pograniczu polsko-niemieckim 21. Nie jesteśmy też 
w stanie przeprowadzić odpowiednich rozmów - stwierdzał prezy
dent - wysłuchać zgodnie z dyrektywami DGO radnych gminy i wresz
cie podać to do publicznej wiadomości, tak by nie nabrało to szerszego 
rozgłosu. Braliśmy również pod uwagę zlikwidowanie wspomnianej 
nazwy Piastenthal w ramach łączenia mniejszych gmin w większe orga
nizmy administracyjne, zgodnie z dyrektywami DGO. Tymczasem, jak 
poinformował mnie starosta w Brzegu, taka możliwość w wypadku 
Piastenthal i Klein Piastenthal nie istnieje. Biorąc to pod uwagę - kon
kludował prezydent rejencji - należy zastanowić się, czy planowanego 
przemianowania na razie nie odroczyć 22. 

Wagner jednak nie dawał za wygraną. W sierpniu 1939 r. polecił pre
zydentowi rejencji wrocławskiej osobiście zająć się przemianowaniem 
gminy Piastenthal i osiedla Klein Piastenthal. Ten z kolei wydał pole
cenie staroście w Brzegu, by jak najszybciej zebrał opinię radnych 
wspomnianej gminy w :sprawie jej przemianowania. Ponadto prczyd�mt 
rejencji poinformował starostę, iż nie jest konieczne zasięganie w tej 
spra\vie opinii w Krajowym Urzędzie Ochrony Zabytków Prahistorycz
nych (Landesamt fiir Vorgeschichte), jak to się często praktykowało 
przy likwidacji innych nazw. Prezydent przypomniał również, że całośe 
spraw nadal trzeba traktować jako poufne. W celu pełniejszego wyro
bienia sobie obrazu życzył sobie przekaz·ania mu opinii radnych gminy, 
dotyczącej jej przemianowania. Chciał też wiedzieć, czy bierze się pod 
uwagę fakt, iż gmina Piastenthal została założona w 1772 r. w czasie 
kolonizacji za Fryderyka Wielkiego. Stąd sugestia władz zwierzchnich, 
by nosiła nazwę Friedrichsthal 2s. 

Tydzień później, tj. 11 VIII, prezydent rejencji wrocławskiej otrzy-

z 1 „Be\·or ich gemass dem oben angezogenen Erlass [chodzi o rozporządzenie 
nadprezydenta prowincji śląskiej z dnia 20 VII 1939 r., dotyczące zmiany nazwy 
Piastenthal - K.F.] weitere Schritte unternehme, bitte ich entscheiden zu wollen, 
ob es im Hinblick auf die unzweifelhaft auch bei der Gegenseite z. Zt. vorhandene 
scharfc Be()bachtung der Vorgangc im Grenzraum angerbracht crscheint, die lJm
benennung jctzt durchzuflihren". Cyt. łamże, dok. z VIII 1939. 

n Tamże, pismo z VIII 1939. 
is Tamże, dok. z 4 VIII 1939.
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mał nowy, poufny dokument, tym razem z dyrekcji Wrocławskiego Urzę
du Pocztowego, w sprawie toczącej się batalii o przemianowanie gminy 
Piastenthal. Pismo wysuwało następujące zastrzeżenia pod adresem ini
cjatorów wspomnianej akcji: a) nazwa Friedrichsthal występuje już 
9-krotnie w Rzeszy jako nazwa urzędu pocztowego, a 28 razy jako nazwa
agencji pocztowej, b) określenie „Friedrichsthal" bez „h" występuje na
terenie Niemiec 4-krotnie. Fakty te przysparzają miejscowym urzędom,
a także użytkownikom poczty wiele kłopotów, a czasem i przeszkód.
Biorąc to pod uwagę Wrocławski Urząd Pocztowy proponował zrezygno
wanie z dokonywanych zmian i pozostawienie starego określenia dla
wspomnianej gminy 2,.

Tego samego zdania był Państwowy Urząd Statystyczny w Berlinie. 
Uważano tu, że propozycje przemianowania gminy Piastenthal na 
,,Friedrichsthal" i osiedla Klein Piastenthal na „Klein Friedrichsthal" 
jest niczym nie uzasadnione, choć wybór nazwy jest prawidłov..-y. Jako 
koronnego argumentu, przemawiającego przeciwko przemianowaniu, uży
to ponownie faktu wielokrotnego występowania w Rzeszy gmin o tej 
samej nazwie. Dodatkowe powiększanie liczby tych nazw nie leży w in
teresie ani ogólnej administracji, ani też władz poszczególnych insty
tucji. Gminy o jednakowo brzmiącej nazwie są przyczyną wielu pomyłek. 
Tego rodzaju pomyłki występują nawet wtedy, gdy do nazwy określo
nej gminy dodaje .siG nazwc: powiatu czy też rejencJL Państwowy Urząd 
Statystyczny proponował więc ewentualne zastanowienie się radnych 
nad wyborem nowej nazwy dla ich gminy 2s. 

Sugestie te wydawały się radnym sensowne. Przystąpiono więc do 
zbierania opinii wśród przedstawicieli gminy. Tym razem jednak bur.:. 

mistrz zaproponował przyjęcie dla gminy nazwy 11Friedrichsthal", a dla 
osiedla „Bleichenau". Na tę propozycję nie wyraził zgody starosta. Uwa
żał on, iż zarówno dla gminy, jak i osiedla winno wybrać się tę samą 
nazwę. Ponownie zaproponował więc zakwestionowaną przez Wrocławski 
Urząd Pocztowy i Państwowy Urząd Statystyczny nazwę Friedrichsthal. 
Była to, jak nam się wydaje, typowa gra na zwłokę. Rejencja wrocław
ska musiała jednak, zmuszana ze strony nadprezydenta, załatwić ciąg
nącą się już przeszło rok sprawę. Nie było można też całkowicie zlekce
ważyć negatywnych opinii wspomnianych wyżej instytucji państwowych. 
Toteż w piśmie do nadprezydenta prowincji z dnia 21 VIII zaproponowa
no rozważenie możliwości przyjęcia dla Piastenthal nazwy „Bleichenau", 
a dla osiedla o tejże nazwie - ,,Klein Bleichenau". Nazwa „Bleichenau", 
argumentowano, wskazywałaby na założenie tu bielnika w czasie powsta
wania gminy. Ponadto miejscowości o tej nazwie nie ma na Sląsku 26. 

H Tamże, dok. z 15 VIII 1939. 

ss Tamże, dok. z 15 VIII 1939. 

u Tamże, dok. z 21 VIII 1939. 
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Tymczasem zbliżał się wrzesień 1939. Władze administracyjne Śląska 
:przygotowywały się do nowych, bardziej brzemiennych w skutki akcji 
:POiitycznych. Zastąpienie nazwy gminy Piastenthal inną zostało auto
matyczni·e zepchnięte na plan dalszy. 

BESEITIGUNG VON ORTSNAMEN UND BEZEICHNUNGEN MIT DEM 

WORST „PIAST" I SCHLESIEN IN DER ZEIT DES DRITTEN REICHES 

Die auf der Weile des os tpreussischen Nationalismus zu Ende des 19.Jh. 
begonnene Liquidierung alter slawisch klingender Ortsnamen wurde im Dritten 
Reich zur Perfektion gebracht. Innerh_alb weniger Jahre der Naziherrschaft wurde 
-auf diesem Gebiet mehr geleistet ais wahrend mehrerer Jahrzehnte im Kaiserreich 
·und der Weimar Republik.

Der Verfasser schildert aufgrung von Archivalien den Verlauf dieses Kampfes; 
in der ersten Etappe, zwischen 1933 und 1935, war man mit der Entfernung von 
,Ortsamen beschaftigt, in der nachsten, die in die Zeit von 1936 bis 1937 fiel, 
wurden „fremd klingende" geographische Namen, polnische Inschriften auf Denk
malern und Wegkreuzen, Namen von Institutionen sowle Firmenschilder entfernt. 
In der letzten Phase beseitigte man schliesslich Ortsnamen und andere Bezeichnun
gen, in welche-n das Wart „Piast" auftrat. Wii.hrend der ganzen „Sauberungsaktion" 
waren nationalistische Organisationen, vor allem der Bund Deutscher Osten stark 
,engagiert. Nach Beendigung der Beseitigung von „fremden" Ortsnamen befasste 
sich dieser Bund mit der Aufstellung von Listen mit Person-en, die seiner Meinung 
nach in Schlesien eine „antideutsche" Arbeit gefi.ihrt hatten. Nach Ausbruch des 
2. Weltkrieges wurden solche Personen in Konzentrationslagern und anderen
Sicherheitsverwahrungsorten der nationalsozialistischen „Edukation" unterzogen.




