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KAROL JONCA

OPOZYCJA ANTYHITLEROWSKA I RUCH OPORU
NA ŚLĄSKU W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ
We wrześniu 1939 r. nastroje wśród ludności niemieckiej we Wro
cławiu różniły się zdecydowanie od tych, które towarzyszyły wybu
chowi I wojny światowej. Mobilizacja· 1atem 1914 r. wywoływała en
tuzjazm przez wiele lat podsycany i stopniowany wspomnieniem zwy
cięstwa odniesionego . nad Francją w 1870/71 r. Natomiast w 1939 r.
trudno było otrząsnąć się ze wspomnień klęski Niemiec w 1918 r., od
zmory „haniebnego" traktatu wersalskiego, niepopularnego w opinii za
równo niemieckiej prawicy, jak i socjaldemokratów oraz komunistów.
Pomimo wszechstronnych wysiłków podejmowanych w ciągu sześciu lat
przez narodowy socjalizm postulaty konsolidacji narodu i utworzenia
niemieckiej „wspólnoty narodowej" (Volksgemeinscha:ft) pozostawały
wciąż w sferze urojeń hitlerowskich ideologów. Erich Fromm wyraził
trafną opinię: ,,część ludności niemieckiej ugięła się przed hitlerowskim
reżimem nie stawiając silniejszego oporu, ale nie dając się też przeko
nać do hitlerowskiej ideologii ani hitlerowskich praktyk politycznych.
Druga część, urzeczona nową ideologią, fanatycznie lgnęła do tych, któ:
rży ją głosili" 1.
Zróżnicowanie postaw i nastrojów stało się również znamiennym
rysem warstw społecznych we Wrocławiu i na całym śląsku. Zaledwie
kilka dni przed wybuchem wojny (28 VIII) wrocławianin Walter Tausk
odnotował w swym dzie·nniku: ,,nie ma żadnego zapału, jeśli ,nie liczyć
całkiem młodych albo całkiem głupich ludzi. Wojsko - to, które nie
przemyka na samochodach, ,przeciąga ulicami niby kondukty pogrzebo:
we bez jakiegokolwiek ożywienia. Przechodnie na ulicach stoją rów
nież cicho albo odchodzą w milczeniu. We wszystkich oddziałach prze
ciągający�h przez Wrocław nie widzi się ani krzty zapału. Nowa woj
na zacznie się tak, jak skończyła się ostatnia" 2• Wśród Polaków, podob
nie zresztą jak i w Gdańsku, na Sląsku Opolskim i w innych skupiskach
1 E. Fi: om m, Ucieczka od wolności, Warszawa 1970, s. 201.
2 W. Ta us k, Dżuma w mieście Breslau, Warszawa 1973, s. 226.
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polskiej ludności rodzimej - nastroje panowały trwożliwe z powodu
ciągłych aresztowań oraz wszelkiego rodzaju szykan 3• O nastrojach
polskiej ludności, jej pesymizmie i głębokiej depresji zdecydowało aresz
towanie aktywnych członków mniejszości polskiej, likwidacja dotąd dzia
łających organizacji społeczno-gospodarczych, a w niemałym stopniu
również postępy hitle rowski€j agresji wyolbrzymianej przez aparat goeb,..
belsowskiej propagandy. Już w pierwszych dniach wojny we Wrocła
wiu, na Śląsku Opolskim, w Gdańsku i w innych ośrodkach, w wyniku
szeroko zakrojonych akcji hitlerowskiej policji bezpieczeństwa, aresz
towano aktywnych działaczy polskich {m. in. F. Juszczaka we Wrocła
wiu, około 500 osób na Sląsku Opolskim), osadzając ich w obozach kon
centracyjnych, a częściowo we wrocławskich więzieniach (gdzie zetknęli
się z krakowskimi profesorami aresztowanymi w ramach „Sonderaktion
Krakau"). Na fali restrykacji wobec Polaków minister spraw wewnętrz
nych Rzeszy zlikwidował Związek Polaków w Niemczech, polskie in
stytucje gospodarcze, kulturalne, drukarnie, wydawnictwa oraz zarzą
dził zamknięcie polskich szkół mniejszościowych ł.
Celowe wydaje się zwrócenie uwagi na powyższe momenty przy roz
patrywaniu genezy ruchu oporu i opozycji antyhitlerowskiej, polski
ruch konspiracyjny bowiem zrodził się w warunkach całkowitego roz
bicia organizacyjnego życia polskiego, w warunkach wytworzonycli. a
resztowaniami i wysiedleniami działac';zy polonijnych. Co prawda, roz
bicie nie ominęło niemieckiej lewicy, partii komunistycznej, socjalde
mokratycznej oraz opozycyjnych środowisk inteligencji likwidowanych
bądź w wyniku gestapowskich akcji represyjnych, bądź wskutek długo
falowego procesu społeczno-politycznego „ujednolicania".
Nieistotna wydaje się w tym miejscu sprawa terminologii i wpro
wadzenia zróżnicowanych pojęć: ,,opozycja", ,,konspiracja", ruch opo
ru", na określenie biernych czy aktywnych postaw i działań zwróco
nych w latach II wojny światowej przeciwko Trzeciej Rzeszy (po woj
nie upowszechnił się termin „ruch oporu", chyba głównie pod "Wlpły
wem francuskiej literatury traktującej o „resistance").
*

*

*

Na śląsku
ważnej bazie wypadowej w okresie agresji hitlerowskiej na Polskę (8 armii gen. Blaskowitza, 10 armii gen. Reichenaua) początki powstania siatek polskiej konspiracji wojskowej przypadają za
pewne na koniec 1939 r. lub na przełom lat 1939/40. Generał Tokarzew1

M. Ciep 1 ew i cz, M. Z g 6 r n i a k, Przygotowania niemieckie do aaresji

na Polskę w 1939 r.

w

świetle sprawozdań Oddziału. II Sztabu Głównego WP,

Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, s. 143.
4 Por. fotokopię dokumentu w pracy K. Pop i o łka, Sląsk w oczach .oku
panta, Katowice 1960, s. 29.
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ski, komendant Służby Zwycięstwu Polski, wzmiankował 9 I 1940 r.
w meldunku złożonym gen. Sosnkowskiemu o podziale organizacyjnym
ZWZ na okręgi, uwzględniając w nim Śląsk. Istniały również liczne lo
kalne organizacje konspiracyjne, wśród nich ponadregionalny Związek
Orła Białego. Mowa była o montowaniu sieci konspiracyjnej na śląsku
w meldunku generała Roweckiego z lutego 1940 r. W meldunku z kwiet
nia 1940 r. generał Rowecki informował, że „na Śląsku działa organi
zacja niepodległościowa, pozostająca .pod kierownictwem kół Zv,iązku
Powstańców" 6.
Na Górnym Śląsku organizacje konspiracyjne działające w trudnych
warunkach wytworzonych wysiedleniam i i masowymi aresztowaniami
Polaków ulegały rozbiciu w ciągu 1940 r., ale jak wynika z meldunków
ZWZ, niezwłocznie przystąpiono do odbudowy sieci komórek. Narasta
niu polskiego ruchu konspiracyjnego, jak wiadomo, miała zapobiec tzw.
Akcja A-B, przeprowadz ona wiosną 1940 r., a polegająca na likwido
waniu polskiej inteligencji, duchownych, znanych działaczy robotniczych
itd. s Instrukcja, rozesłana 8 IV 1940 r. przez kancelarię Reichsftihrera SS
i szefa niemieckiej policji H. Himmlera do wyższych dowódców SS i po
licji, nie pozostawiała wątpliwości, że przy stosowaniu masowych re
presji hitlerowski aparat policji sięgnął nawet po wzory Ivlurawiewa
i Berga, wypracowane w okresie zwalczania powstania styczniowego 7•
Na Śląsku tuż po zakończeniu kampanii wrześniowej wysiłki hitle
rowskich organów ścigania zmierzały do unicestwienia kontaktów
utrzymywanych przez członków przedwojennego polskiego wywiadu
i kontrwywiadu oraz do ujawnienia przedwojennych agentów. Nie bez
racji przypuszczano, że po klęsce wrześniowej dawna siatka wy-.vj_adF
1 kontrwywiadu zostanie wykorzystana do działań konspiracyjnych. U
jawnienie sieci polskiego wywiadu oraz współdziałających z nim agen-
tów ułatwiały dokumenty polskiego Sztabu Generalnego zdobyte prze;:
Niemców w 1939 r. Powoływał się na nie w swych okresowych spra
wo zdaniach naczelny prokurator Rzeszy przy Trybunale Ludowym s.
W końcu stycznia 1940 r. naczelny prokurator informował ministra
sprawiedliwości Rzeszy o aresztowaniach i wszczęciu postępowania prze
ciwko licznym obywatelom polskim i niemieckim współpracującym do
5 A. Ko n ie cz ny, Ruch oporu. na Górnym Slqsku w świetle dokumentów
Komendy Głównej Zwiqzku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej (Studia Sląskie.

t. 35/1979, s. 183-184).

• C. Mad aj czy k, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. Il, Warszawa 1970, s. 215 i 236-237.
7 K. Jo n ca, Himmierowskie wytyczne do walki z ruchem oporu w Polsce
a doświadczenia powstania styczniowego

(Studia Śląskie, t. 11/1967, s. 349 i n.).

Materiały te, zaczerpnięte z Bundesarchiv Koblenz (BA Koblenz) przyto
czyliśmy w artykule pt. Poiskie organizacje konspiracyjne na Ślqsk11 w opinii
nazistowskich organów wymiaru sprawiedliwości (1940-1944) (Studia Śl,,sl-;ie, L
29/1976, s. 62 i n.).
8
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września 1939 r. z polskim wywiadem w Niemczech. Wśród aresztowa
nych byli m. in. polscy urzędnicy z placówki granicznej w Rawiczu
(którzy jeszcze w 1934 r. zdołali pozyskać do współpracy niemieckich
urzędników kolejowych), inżynier Hugo Tomaszewski z Wrocławia {zbie
rający informacje o zakładach zbrojeniowych i dyslokacji niemieckich
garnizonów wojskowych), następnie inspektor policji Springob z prezy
dium policji niemieckiej w Gliwicach itd. W sprawozdaniu naczelnego
prokuratora z lipca mowa była o 77 sprawach wszczętych w czerwcu
1940 r., a to w oparciu o „akta agentów polskiego Sztabu Generalnego",
które według słów prokuratora „wyciągnęły na światło dzienne" do
niosłe informacje o ich przestępczej działalności 9.
Choć początki polskiej konspiracji we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
wymagają jeszcze dalszych badań archiwalnych, już dziś stwierdzić moż
na, że w jej tworzeniu udział mieli sprowadzeni tu na roboty przymu
sowe polscy robotnicy, patriotyczne elementy polskiej ludności rodzimej
ziem zachodnich i północnych oraz jeńcy zbiegli z obozów jenieckich 1°.
Również i tutaj - w miarę wzrostu działań ruchu oporu w latach woj
ny w Generalnym Gubernatorstwie i na obszarze włączonych do „sta
rej" Rzeszy - nasilała się aktywność polskich organizacji konspiracyj
nych o różnych orientacjach politycznych. Przed wojną, jak wspomnie
liśmy, zewnętrzna służ.ba informacyjna Oddziału II polskiego Sztabu
Głównego WP zajmowała się penetracją potencjału militarno-gospodar
czego Wrocławia oraz jego centrów dyspozycyjnych politycznych i woj
skowych. Po rozbiciu sieci służby informacyjnej w okresie kampanii
wrześniowej podejmowano próby tworzenia polskich grup konspiracyj
nych we Wrocławiu. Obok tajnych komórek tworzonych we Wrocławiu
z wyraźnego polecenia central polskiego ruchu oporu powsta\vały nie
legalne grupy złożone z polskich robotników przymusowo zatrudnionych
w zakładach niemieckich. Możliwości pracy konspiracyjnej we Wrocła
wiu były bez porównania mniejsze niż na śląsku Opolskim, ·na Gór
nym Śląsku czy w Generalnym Gubernatorstwie. Zdeterminowały je
niemieckie środowiska 620-tysięcznego Wrocławia, obecność hitlerow
skich organizacji i instytucji politycznych, policyjnych, wojskowych
i administracyjnych. Jak zapewniają autorowie londyńskiego wydaw
nictwa Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, przez Śląsk
szła główna sieć łączności konspiracyjnej, jednak nasilenie działalności
było bardzo trudne „z powodu ciągłych wsyp i rwania się sieci organiza
cyjnej" 11•
Tamże, s. 63.
W. Su 1 ew ski, Polski ruch oporu na ziemiach zachodnich i północnych
w latach II wojny światowej (Podziemny front nad Odrą, Warszawa 1970, s. 44).
u Polskie siły zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. III, Armia Krajowa,
Londyn 1950, s. 451---452.
9
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Opozycja antyhitlerowska i ruch oporu na S!ą sku

415

W świetle informacji niemieckiego wywiadu zręby polskiej sieci
konspiracyjnej na Sląsku tworzyły się latem 1940 r. Wspomniany przez
nas naczelny prokurator uzyskał interesujące dane, które 30 VII 1940 r.
przekazał ministrowi sprawiedliwości Rzeszy, mianowicie: ,,polska służ
ba wywiadowcza nie zaprzestała swej działalności nawet po rozbiciu
Polski. Już na początku woj.ny urzędnicy konsularni usiłowali zabezpie
czyć dotychczasowe kontakty polskiej służby wywiadowczej" 12.
W miesiącach letnich 1940 r. były powstaniec śląski ze Strzelec Opol
skich, Józef Ko,rol, organizował Okręg Śląski Związku Walki Zbrojnej
(ZWZ) i Sił Zbrojnych Polski (SZP) i jemu też powierzone zostały obo
wiązki pierwszego komendanta. Również Korol połączył kilka mniej
szych organizacji wojskowych na Śląsku i z jego polecenia w sierpniu
1940 r. inżynier Franciszek Kwaśnicki przystąpił do organizowania ślą
skiego Związku Odwetu, obejmującego swym konspiracyjnym tlziała
niem obszar całego Śląska, a następnie także innych prowincji ówczes
nej Rzeszy. Członkowie tej organizacji tworzyli komórki we wszystkich
ważniejszych zakładach przemysłowych Śląska. Z relacji Z. Waltera
-Jankego wynika, że członkowie Związku Odwetu byli sprawcami ża
rnachów bombowych w Berlinie oraz sabotaży w Westfalii i we Wro
cławiu 13•
We Wrocławiu komendantem grupy Związku Odwetu był 27-letni
inżynier Józef Komorek z Chorzowa, pracujący w .niemieckiej firmie.
Do jego zadań ·należało m. in. niszczenie przewodów elektrycznych w za
kładach Junkersa oraz sprawdzenie działania kulek żywicy w silnikach
samolotów \ve wrocławskiej bazie lotniczej na Strachowicach. J. Ko
morek wspólnie z komendantem Związku inż. P. Kwaśnickim sprawdzał
działanie bomb we wrocławskim Parku Południowym. Nie można wy
kluczyć, że to właśnie grupa Komorka przygotowywała akty sabotażu
na wrocławskim lotnisku wojskowym w połowie 1941 r. Naczelny pro
kurator Rzeszy informował ministra sprawiedliwości o aresztowaniach
grupy Polaków pracujących na lotnisku: ,,w czerwcu i lipcu 1941 r.
aresztowano czterech wodzirejów, którzy wśród załogi w dużym stop
niu uprawiali szeptaną propagandę, a szczególnie po wybuchu kampa
nii niemiecko-rosyjskiej wyrażali swe sympatie dla Związku Radziec
kiego" u.
Związek Odwetu, sięgający swymi akcjami Wrocławia, nie był jedy
ną organizacją konspiracyjną na Sląsku. Nasilenie działań kilku orga
nizaoeji w latach 1940-1941 niemieckie organa ścigania obserwowały
na obszarach włączonych do Sląska .w rejencji katowickiej, w całym
12 Jo n ca, Polskie organizacje ... , s. 63.
1• Z. W a 1 ter.Ja n k e, Podziemny Slqsk. Poczqtki konspiracji na Śląsku
1939-1941, WQrsz.:wa 1968, s. 42.
14 BA Koblenz, zesp. R 22/3390, fol. 76, Lagebericht z 3 XII 1941 r.
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okręgu przemysłowym Sląska i Zagłębia, częściowo również na Śląsku
Opolskim. Tak np. od grudnia 1940 r. do chwili interwencji hitlerow
skiej policji bezpieczeństwa w końcu lutego 1941 r. rozbudowywała się
organizacja konspiracyjna Związku Orła Białego. W opinii naczelnego
prokuratora Rzeszy wyniki śledztw ujawniły bezspornie, że członkowie
organizacji przygotowywali ,nie tylko akty sabotażu, ale planowali „opa
nowanie i przejęcie zakładów przemysłowych z chwilą wybuchu pow
stania ludowego" 15• Miało się okazać, że myśl o zorganizowaniu powsta
·nia i objęcia jego działaniem również Śląska wcale nie była obca cen
trali ZWZ-AK 16• Generał Rowecki w meldunku przesłanym do Lon
dynu w pierwszą rocznicę agresji hitlerowskiej na Związek Radziecki
(22 VI 1942 r.) rozważał możliwość wywołania powstania w chwili wkro
czenia wojsk radziecki-eh na ziemie polskie. W zwią:z:ku z tym zaliczył
część Śląska do tzw. bazy powstańczej przewidzianej do opanowania
w pierwszej fazie walk. W drugiej fazie walk miano opanować resztę
Śląska, Wielkopolskę i Pomorze. Również w planie powstania Armii
Krajowej przeciwko okupantowi, przesłanym 8 IX 1942 r. W. Sikorskie
mu, generał Rowecki stwierdził potrzebę opanowania m. in. Sląska 17.
Nie było to, jak niżej zobaczymy, ostatnie zamierzenie opanowania Ślą
ska drogą zbrojnego powstania.
Wskutek masowych aresztowań, przeprowadzonych przez hitlerow
skie organa ścigania, siatki konspiracyjne na Sląsku w latach 1940-1941
zostały niemal doszczętnie rozbite, jednak niezwłocz·nie przystąpiono ze
zdwojoną energią do ich odbudowy. Znamienne, że spośród 49 placówek
gestapo w ówczesnej Rzeszy największą liczbą osób aresztowanych wy
różniała się Staatspolizeileitstelle we Wrocławiu. W samym tylko grud
niu 1942 r. gestapo wrocławskie aresztowało 635 osób, wśród .nich 473
Polaków. W tym czasie katowickie gestapo zatrzymało 363 osoby, wśród
których było 193 członków organizacji konspiracyjnych. Bolesne straty
poniósł m.in. Związek Odwetu wskutek aresztowania 83 członków grupy
inż. F. Kwaśnickiego. Jej członek, Urbańczyk, zeznał, że z polecenia or
ganizacji umieścił w berlińskiej kolei szybkobieżnej „maszynę piekielną".
Co prawda, w kolejnej fazie śledztwa miał on odwołać wcześniejsze zez
nanie i nie wiadomo, czy istotnie on był sprawcą zamachu. Nie ulega
jednak wątpliwości, że już po tym zeznaniu dokonane zostały w dniu
5 II 1942 r. zamachy przy użyciu materiałów wybuchowych na berliń
skich dworcach kolejowych „Stettiner Bahnhof" oraz Alexanderplatz".
Prokurator stwierdził niedwuznacznie, źe sprawcami byli członkowie
1s J o n ca, Polskie organizacje ... s, 66.
1s 14 II 1941 r. Związek Walki Zbrojnej został przemianowany na Armię
Krajową. Z. Walter-Janke twierdzi, że na Śląsku zaczęto używać tej nazwy
dopiero w sierpniu 1942 r. Por. Z. W a 1 ter - J a n k e, W Armii Krajowej w Ło
dzi i na śląsku, Warszawa 1969, s. 142.
17 Ko n ie cz ny, Ruch oporu ... , s. 191.
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polskiego ruchu oporu 1s. W późniejszej informacji (z 3 X 1942 r.), zło
żonej ministrowi sprawiedliwości przez naczelnego prokuratora, wyraźnie
wskazywano na związek berlińskich zamachowców z polską organizacją
konspiracyjną na Śląsku i w Warszawie, mianowicie: ,,przeprowadzone
tu dochodzenia ujawniły już kilkakrotnie Związek Odwetu jako sprawcę
zamachów bombowych i podpaleń na terytorium Rzeszy, zwłaszcza [uja
wniło to] postępowanie w sprawie kierownika ZO na Górnym Śląsku
Franciszka Kwaśnickiego ... dwunastu osobników, zdem askowanych
sprawców zamachów z 5 II 1942 T., aresztowano .przeważnie w Warsza
wie i z polecenia Reichsfilhrera SS i Szefa Niemieckiej Policji rozstrze
lano 4 VI 1942 r."
Prewencyjne akcje hitlerowskiej słuźby bezpieczeństwa, represje wo
bec aresztowanych oraz ·na szeroką skalę zorganizowane pościgi miały
zapobiec aktom dywersji i rozwojowi ruchu konspiracyjnego. W tym
okresie przejawiały swą działalność komórki konspiracyjne komunistów
na Śląsku, które zgłaszały swój akces do powołanej 5 I 1942 r. Polskiej
Partii Robotniczej. Uaktywniły się dwa okręgi PPR, bielski oraz cieszyń
ski, obejmujący również Zaolzie.
Akcje gestapowskie nasilające się od lutego 1942 r. doprowadziły
do wykrycia kilku grup konspiracyjnych na Śląsku i na pobliskich ob
szarach „kraju Warty". W informacji władz prokuratorskich mowa była
o pościgu za członkami polskiej organizacji podziemnej Związku Ja
szczurczego, zajmującej się wywiadem wojskowym i obronno-gospodar
czym, a znajdującej oparcie w masach polskich robotnikó'Y przymuso
wy<:h zatrudnionych w zakładach zbrojeniowych. Również w meldunku
organizacyjnym władz centrali AK p rzesłanym do Londynu stwierdzono,
że w okręgu śląskim „po wsypach z lata i jesieni ... praca organizacyjna
na terenie okręgu była zupełnie rozbita. Z 5 inspektoratów rejonowych
pozostał nie tknięty tylko inspektorat rej. Rybnik. Znaczną część sztabu
okręgu aresztowano, reszta musiała się ukryć w Generalnym Guberna
torstwie" 19.
We Wrocławiu dzięki agentom hitlerowskim policja wpadła na trop
polskich gru p konspiracyjnych. Masowe aresztowania przeprowadzone
w początkach' czerwca 1942 r. objęły około 400 osób, polskich robotni
ków przymusowych i członków przedwojennej Polonii wrocławskiej, przy
czym w wyniku rewizji w mieszkaniach i miejscach pracy ujawniono
dowody konspiracyjnej działalności. Materiały obciążające znaleziono
u R. Twardzika, S. Grzesiewskiego, P. Jasiaka, A. Marszałka i inż. C. Ru
cińskiego. Policja skonfiskowała m.in. szkice lotnisk w Oleśnicy i Nassa
del, poufne informacje o produkcji wrocławskich zakładów· Linke-Hoff
mann, ·Famo-Werke itp. Śledztwo, trwające około pół roku, skończyło
1s BA Koblenz, R 22/3390, fol. 95a.
19 K o n i e c z n y, Ruch oporu ... , s. 192.
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się zesłaniem do trzech obozów koncentracyjnych: Gross Rosen, Ausch
witz i Mauthausen. Wśród zesłanych do Gross Rosen byli m.in.: założy
ciel jednej z grup R. Wyderkowski, R. Twardzik, S. Grzesiewski, W. Wa
chowiak (zginęli w tym obozie). Wśród najliczniejszej grupy aresztowa
nych zesłanych do obozu koncentracyjnego Auschwitz znaleźli się inni
członkowie grupy „Olimp" - W. Stankiewicz, B. Helak, M. Malev,rski,
F. Dolewska, H. Gozdek i inni 20. Wcześniej, bo 19 I 1942 r., wrocław
skie gestapo aresztowało członka Polonii Teodora Piotrosińskiego (zgi
nął 10 XII 1942 r. w obozie Auschwitz), później też ścigano i skazano
jego żonę i syna Ludwika Piotrosińskiego.
W kilka dni po masowych aresztowaniach z początków czerwca are
sztowano wrocławskiego lekarza dra Stefana Kuczyńskiego (18 VI
1942 r.), którego gabinet lekarski przy dzisiej"szym placu 1 Maja stał
się punktem zbornym dla Polaków-robotników przymusowych. Akt
oskarżenia, wniesiony 30 III 1943 r. przez prokuratora do 1 Senatu Wyż
szego Sądu Krajowego we Wrocławiu, zarzucał Kuczyńskiemu popełnie
nie przestępstwa tdrady kraju i zdrady głównej, przy czym w uzasa
dnieniu aktu prokurator zamieścił niektóre ustalenia śledztwa dotyczące
aktywności polskich komórek konspiracyjnych we Wrocławiu 21. ,,Obwi
niony, podobnie jak i Gozdek - czytamy w akcie oskarżenia - przeciw
ko któremu wniesiono oskarżenie, był ściśle powiązany z Grzesiewskim,
jednym z głównych funkcjonariuszy polskiego ruchu oporu". Również
w wyroku 1. Senatu podkreślono, że „polski ruch oporu poprzez Górny
śh�sk spotęgował swe wysiłki zmierzające do stworzenia organizacji się
gającej aż po Wrocław. Tu stworzono. punkt kontaktowy dla Poiaków,
po którym spodziewano się, że wszyscy Polacy zatrudnieni we Wrocławiu
znajdą w nim oparcie i że najbardziej nadający się spośród nich pozwolą
wci�gnąć się do nielegalnego ruchu oporu. Jedną z czołowych postaci
tejże wrocławskiej organizacji był Polak Grzesiewski" 22•
Nazwiska Grzesiewskiego, Twardzika, Jęcha, Wachowiaka (zamordo
wanych następnie w obozach koncentracyjnych) przewijały się również
w toku przewodu sądowego w sprawie oskarżonego Ludwika Piotrosiń
skiego z Wrocławia. Śledztwo w tej sprawie wskazywało na współdzia
łanie w tworzeniu komórek polskiej organizacji podziemnej ZWZ na
20 Por. też A. K o n ie cz ny, Wroc!awski Oiimp (Odra, 1963, nr 9) oraz
J. Wyderko wski, Dzialainość antyhitlerowskiej grupy „Olimp" we Wrocła
wiu (Podziemny front... , s. 120).
u Akt oskarżenia znaleźliśmy w Zentrales Staatsarchiv Potsdam, Historische
Abteilung I, zesp. Reichsjustizministerium IVg 10a 1135, 43g, fol. 2. Szczegółowe
omówienie procesu dra Stefana Kuczyńskiego z�mieściliśmy w Polski� organiza
cje ... , s. 81 i n.
2! Wyrok w sprawie Małgorzaty i Ludwika Piotrosińskich zaczerpnęliśmy
ze zbiorów archiwum Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce,
sygn. II 241/156.
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Dolnym Sląsku i we Wrocławiu oraz na udział w polskim ruchu oporu
wspomnianego Teodora Piotrosińskiego, ojca Ludwika Piotrosińskiego.
Działalność polskich komórek konspiracyjnych po aresztowaniach
kilkuset polskich robotników w czerwcu 1942 r. bynajmniej nie została
sparaliżowana. Trudno o dokładne rejestrowanie wszystkich wypadków
działań wywiadowczych, dywersyjnych i sabotażowych ujawnionych
przez hitlerowski aparat ściga.nia. Wspomnijmy tylko o niektórych.
W końcu 1942 r. Komenda Główna AK przeznaczyła na dokonanie aktów
sabotażu na terytorium Rzeszy jeden z warszawskich oddziałów dywer
syjnych działający pod kryptonimem „Kosa". Jego wydzielona komórka
pod nazwą „Zagra-lin", dowodzona przez kpt Drzyzgę, w dniu 10 IV
1943 r. dokonała zamachu bombowego na berlińskim dworcu kolejowym
,,Friedrichstrasse". Również na wiosnę 1943 r. grupa „Zagra-lin" podło
żyła bombę na dworcu kolejowym we Wrocławiu. Z meldunku dowódcy
AK wynika, że w wyniku zamachu bombowego na wrocławskim dworcu
głównym zginęła jedna osoba, a trzy dalsze odniosły rany.
W sprawozdaniu z 1 VI 1943 r. naczelny prokurator Rzeszy informo
wał o are.sztowaniach członków podgrupy ZR (Zachód-Rzesza?) polskiej
organizacji wywiadowczej „Stragan", która zasięgiem działania obejmo
wała Śląsk i Wrocław. Prokurator przypuszczał, że wskutek aresztowań
7 członków wrocławskiej podgrupy ZR została rozbita cała komórka
wrocławska. Jej członkowie zbierali informacje o obiektach wojskowych
i przemysłowych. Starania komendy Głównej AK zmierzały do ponowne
_go uaktywnienia sieci dywersji i wywiadu. Meldunek gen. Komornickiego
wskazywał na aresztowania oraz .spore trudności w reorganizowaniu
sieci konspiracyjnych komórek. Na przełomie lat 1943/44 AK na Śląsku
{głównie jednak na Śląsku Górnym, Opolskim i Zaolziańskim) miała
24 obwody i 5895 podoficerów. Straty w wyniku aresztowań były powa
żne - wynosiły 3197 osób, w tym 158 zabitych 2a. Aresztowania prze
prowadzone przez hitlerowski aparat policyjny w Janowicach Wielkich
pod Jele-nią Górą oraz uj'awnienie komórki konspiracyjnej w Wałbrzy
chu świadczyły o tym, że pomimo sporych strat osobowych działalność
konspiracyjna polskich grup oporu wcale nie zamarła, ale przeciwnie,
nawet ulegała poszerzeniu, obejmując nawet żachodnie powiaty Dolnego
Sląska.
We wrześniu 1944 r hitlerowska policja bezpieczeństwa ustaliła, że
AK udało się we Wrocławiu stworzyć oddział bojowy „Jędrusie" oraz
Śląski Komitet Wyzwolenia. Kierownik oddziału, Alojzy Krzynówek
z Łodzi, działający we Wrocławiu ,(do c)lwili aresztowania przez gestapo
i zesłania do obozu koncentracyjnego Gross Rosen) utrzymywał łącz
ność z Komendą Główną AK w Warszawie oraz komórkami w Łodzi
i Tomaszowie. We Wrocławiu zadaniem Krzynówka było zorganizowa23 Ko n ie cz ny, Ruch oporu..., s. 195-196.
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nie pracujących tu Polaków i przerzucenie komórek na obszar okupo
wanego kraju z chwilą wybuchu powstania, następnie zbieranie infor
macji natury wojskowej i gospodarczej, wreszcie przygotowywanie pow
stania Polaków w samym Wrocławiu, a z chwilą jego wybuchu nie
zwłoczne obsadzenie ważnych punktów strategicz.nych w mieście i pod
miastem. Śledztwo ujawniło, że Krzynówek powołał już sieć komórek
konspiracyjnych spośród polskich 'inżynierów, nauczycieli, byłych ofi
cerów oraz robotników polskich zatrudnionych we Wrocławiu. Powołał
nadto kierowników dzielnicowych, a ze skonfiskowanego planu wynikało, ---
że podzielił obszar miasta na rejony działania. Jedna z najlepiej zorga
nizowanych komórek konspiracyjnych znajdowała się w „znanym zakładzie wrocławskim", którego nazwy sprawozdanie nie wymieniło. Punktem kontaktowym był obóz dla Polaków, w którym przebywało 64 członków organizacji zaprzysiężonych przez komendanta Krzynówka. Gestapo aresztowało 153 członków organizacji, w tym kilku funkcjonariuszy
oraz samego Krzynówka. Według gestapowskich ustaleń wrocławska
organizacja konspiracyjna obejmowała około 2000 Polaków 24•
W 1944 r. nasilały się działa,nia polskich komórek konspiracyjnych
w ówczesnej rejencji opolskiej i katowickiej. Placówki gestapo oraz na
czelny prokurator Rzeszy donosili w sprawozdaniach o narastaniu ak
tywności oddziałów partyzanckich i pojawieniu się nowych nie znanych
dotąd komórek polskiego ruchu oporu na Sląsku. Tylko w okresie od
stycznia tlo maja 1944 r. w obrębie katowickiej placówki gestapo odno
towano 213 akcji partyzanckich wymierzonych w gospodarkę wojenną
..
Rzeszy.
Nie może ulegać wątpliwości, że polski ruch oporu na Sląsku - ruch,
w którym współdziałali polscy robotnicy przymusowi, patriotyczne ele
menty polskiej ludności rodzimej oraz jeńcy zbiegli z obozów - sta.no
wił integralną część ogólnokrajowego ruchu oporu, a zarazem jego da
leko na zachód wysunięty odcinek walki z Trzecią Rzeszą.
*

•

*

Postawy ludności niemieckiej we Wrocławiu i na Śląsku, niejedno
lite w 1939 r., ulegały dalszemu zróżnicowaniu w latach wojny, szcze
gólnie gdy klęski militarne na froncie wschodnim nie pozostawiały wąt
pliwości co do wyniku wojny. Z cytowanych sprawozdań naczelnego pro
kuratora Rzeszy oraz lokalnych meldunków gestapo wynika, że nie
miecka lewica wcale nie zamierzała skapitulować przed hitlerowskim
terrorem. W sprawozdaniu naczelnego prokuratora z 30 VII 1940 r. czy
tamy, że „od stycznia 1939 r. do marca 1940 r. prowadzono we Wrocla24

Raport gestapo z 29 VI 1944 r. przytoczyliśmy w Po!skie organizacje ..., s. 94..
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wiu komunistyczną propagandę, a to poprzez kolportowanie ulotek, roz
lepianie kartek i haseł propagandowych. Od marca do maja 1940 r. ujaw
niono we Wrocławiu nazwiska 22 osób, które w latach 1934-1938 pod
trzymywały organizacyjnie Komunistyczną Partię Niemiec (KPD). Kon
taktowały się z innymi osobami, opłacały składki KPD, nabywały ko
munistyczne pisma i częściowo je również przygotowywały do druku" 25•
Aresztowano we Wrocławiu 15 komunistów, wśród nich P. Schwarze
ra, skazanego już wcześniej za działalność komunistyczną. Z innego spra
wozdania wynika, że do czerwca 1940 r. członkowie komunistycznego
Rotkiimpferbund odbywali spotkania i słuchali zakazanych audycji ra
diowych. Pomimo aresztowań przeprowadzonych w 1940 r. we Wrocła
wiu uaktywniła się w 1941 r. nowa grupa ,komunistów, która zaledwie
na kilka godzin przed agresją hitlerowską na Związek Radziecki w roz
rzucanych ulotkach przypominała o swej obecności w stolicy Dolnego
śląska. Po 22 czerwca w innych miejscowościach dolnośląskich uaktyw
niły się grupy niemieckiej lewky wzywające niemieckich robotników do
dezercji z wojska oraz do odmowy udziału w agresji na Związek Ra
dziecki. W marcu 1942 r. nie znana nam bliżej niemiecka organizacja
podziemna wzywała za pomocą ulotek żołnierzy Wehrmachtu do walki
z hitleryzmem, do podjęcia walki o zrzucenie jarzma NSDAP oraz do
podejmowania akcji dywersyjnych. Ulotki rozrzucane we Wrocławiu
i podpisane przez „Czerwony Front" pochodziły zapewne od grup miej
scowych komunistów.
Trudno stwierdzić, jaką siłę reprezentowała konspiracja niemieckiej
lewicy we Wrocławiu i na Dolnym Sląsku po aresztowaniach przez ge
stapo aktywu niemieckiej partii komunistycznej i socjaldemokratycznej.
Sprawozdania wrocławskiego gestapo informowały, że jeszcze w okresie
od marca 1942 r. do marca 1943 r. aresztowano 51 osób za działalność
,,komunistyczną i marksistowską" oraz 195 dalszych działaczy opozy
cyjnych. Grupy komunistów uaktywniły się w okresie oblężenia hitle
rowskiego garnizonu we Wrocławiu w 1945 r. Dziełem tych grup było
wysadzenie w powietrze dwóch lokali obwodowych partii hitlerowskiej
we Wrocławiu.
*

*

*

Pokaźne piśmiennictwo urosło wokół grupy „Kreisauer Kreis" hr. Hel
mutha Jamesa von Moltke, właściciela ziemskiego z Krzyżowej pod
Swidnicą. Generalnie rzecz biorąc, grupę tę utożsamia się z jedną z czo
łowych sił konspiracji antyhitlerowskiej w Trzeciej Rzeszy 26. Nie brak
n BA Koblenz, R 2�/3390, fol. l 7a-18, Sprawozdanie z 30 VII 1940 r.
ro Por. m.in. G. van Ro o n, Neuordnung im WideTStand. Der Kreisauer Kreis
innerhalb der deutschen Wtderstandsbewegu11g, Mi.inchen 1967; P. H O ff ma n n,
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opinii traktujących grupę Moltkego na równi z grupą spiskowców z 20 VIl
1944 r. skupionych wokół Goerdelera i Stauffenberga. Nie wchodząc
w tym miejscu w polemikę z tezami literatury, godzi się podkreślić, że
grupa z Krzyżowej, reprezentująca przede wszystkim sfery arystokra
tyczne, liberalne, po części postępowe, po części konserwatywne, nie
zmierzała do obalenia reżimu hitlerowskiego przy użyciu siły, jednak
myślą polityczną, koncepcjami wyłożonymi w kilku dokumentach z lat
1942-1943 pozytywnie odróżniała się od innych grup niemieckiej pra
wicowej opozycji antyhitlerowskiej (m. in. od grupy C. Goerdelera).
,,Kreisauer Kreis" zasługuje na uwagę, gdyż kilka ważniejszych spot
kań grupy odbyło się na Sląsku, w Krzyżowej pod Swidnicą, i tam też
wypracowano dokumenty polityczne, których znaczenie wyrastało poza
region śląski. Ożywienie działań niemieckiej opozycji antyhitlerowskiej
przypadało, jak wiadomo, na okres klęsk i niepowodzeń armii hitlerow
skiej na froncie wschodnim (Stalingrad, Kursk) i .południowym (utrata
Afryki Północnej, części Italii). W wypadku J\foltkego wypracowywa
nie koncepcji politycznych godzących w Trzecią Rzeszę sięgało też okre
su wcześniejszego. Moltke, pochodzący ze znanego rodu pruskiego feld
marszałka Helmutha von Moltke starszego (1800-1891), zwyciężcy spod
Sadowej (1866) i Sedanu (1870 r.), ale po kądzieli wnuk sędziego naj
wyższego Południowej Afryki Jamesa Rose Innesa, skupił w Krzyżowej
wokół .siebie grono o::sób nigdy nie akceptujących ideologii narodowych
socjalistów. Ze znanej już skądinąd biografii Moltkego warto tu przy
pomnieć, że w latach wojny pełnił on obowiązki radcy prawnego w wy
dziale zagranicznym kontrwywiadu OKW podporządkowanego admira
łowi W. Canarisowi 27• Aresztowany w początkach 1944 r., został osa
dzony w obozie koncentracyjnym. Po ujawnieniu jego działalności opo
zycyjnej stanął przed sądem osławjonego Rolanda Freislera i przez nie
go skazany na karę śmierci został zgładzony w berlińskim więzieniu
Plotzensee 23 I 1945 r.
Jak wyżej stwierdziliśmy, Moltke wraz ze swą grupą nie przygoto
wywał czynnego wystąpienia przeciwko reżimowi Hitlera i nie uczest
niczył w przygotowaniach do zamachu na kanclerza, ani też nie apro
bował myśli o dokonaniu w Niemczech przewrotu. W jednym z ostat
nich listów z więzienia Tegel wyznał: ,,nigdy jednak nie chciałem ani
nie popierałem przemocy, jak tej z 2Ó VII 1944 r., a przeciwnie nawet
Widerstand, Staatsstreich, Attentat. Der Kampf der Opposition gegen Hitier,
Mlinchen 1969; F. von Mo 1 t k e, M. Bal f o ur, J. Fr is by, Helmuth James
von Moltke 1907-1945, Stuttgart 1975.
21 K. Jo n ca, Doktryna poiityczna arystokratycznej „opozycji" antyhitlerow
skiej na Sląsku (1940-1944). Spór wokól „Krisauer Kreis" (Studia Sląskie, t20/1971, s 149).
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zwalczałem ,czynności przygotowawcze" 2s. O przygotowaniach grupy
Goerdelera dowiedział się Moltke w czasie osobistego spotkania, jednak
nie podzielał jego koncepcji i woli dokonania zamachu na Hitlera.
W centrum zamierzeń grupy Moltkego znajdowały się problemy two
rzenia ideologicznych podstaw nowego ustroju Niemiec, ale już po „sa
mowypaleniu się" narodowego socjalizmu. Dyskutowano zatem nad pro
blemami ustroju politycznego, ekonomicznego, prawnego i społecznego
Niemiec oraz odnowy moralnej narodu niemieckiego skażonego przez
narodowych socjalistów. Koncepcje te omawiano w toku trzech spotkań
w Krzyżowej {w „domu na wzgórzu") w dniach 27 V 1942 r., w paździer
niku 1942 r. oraz 14 VI 1943 r., w których uczestniczyło od 7 do 9 osób zatem wąskie grono osób, w tym gospodarz spotkań, Helmuth James von
Moltke, oraz jego przyjaciel Peter Yorck von Wartenburg z Oleśnicy
Małej pod Oławą. Poza Krzyżową spotkania odbyły się jeszcze w Ful
dzie i w Berlinie. Ogółem Kreisauer Kreis obejmował ścisłe grono 18
osób 29. Moltke dyskutDwał w Krzyżowej i w Berlinie z socjalistami
{A. Reichweinem, J. Haubachem, C. Mierendorffem, J. Leberem), kon
serwatystami i katolikami {prowincjałem O.O. Jezuitów A. Roschem
i A. Delpem), protestantami (E. Poelchauem, E. Gerstenmaierem), ary
stokratami i innymi przedstawicielami politycznej prawicy {A. von Trott
zu Solz, H. Berndem von Haeftenem, E. von Einsiedelem, prof. H. Pete,
rem, T. Steltzerem, P. van Husenem itd.). Spośród ·wyżej w ymienionynch
osób tylko Gerstenmaier i jego bliski przyjaciel Yorck von Wartenburg
byli uwikłani w przygotowania do za:machu lipcowego w 1944 r. i zo
stali aresztowani w czasie likwidacji sprzysiężenia. Z racji wyjazdów
służbowych w latach 1942-1943 Moltke nawiązywał pewne kontakty
w Norwegii, Szwecji i Turcji. Na przełomie kwietnia i maja 1943 r.
przebywał w Warszawie i Puławach. Ger van Roon i M. Balfour przy
puszcz2.ją, ze Moltke został w tym czasie przyjęty przez kardynała Sa
piehę w Krakowie.
Kilka koncepcji Motkego zasługuje w tym miejscu na uwagę. Nad
koncepcjami ustroju politycznego Niemiec posthitlerowskich dyskuto
wano i wyłożono je w dokumentach oprac<lwanych na spotkaniu w Krzy
żowej w. październiku 1942 r. Wcześniejsze spotkanie z 27 V 1942 r.
poświęcono przyszłemu konkordatowi Niemiec ze Stolicą Apostolską,
reformie szkolnictwa wyższego i wychowaniu oraz ułożeniu stosunków
między państwem a kościołem. W toku kilku dyskusji wyłoniła się
25

Listy Helmutha Jamesa von Moltke do żony Freyi opublikowano po woj

nie pt. A German of the Resistance. The last letters of Count Helmuth von
Moltke, London 1946, oraz Helmuth J. Graf von Mo 1 t k e, Letzte Briefe a-us

dem Gejiingnis Tegel, Berlin 1963. Por. też Ro o n, op. cit., s. 290.
29 A. Le ber, F. Mo I t k e, Fur und wider. Entscheidungen in Deutschland
1918-1945, Berlin-Frankfurt a.M. 1961, s. 100.
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koncepcja ustroju i życia politycznego Niemiec, organizacji centralnych
i lokalnych organów administracji państwowej, którą wyobrażano sobie
odmiennie niż w łonie grupy Goerdelera---Stauffenberga. U podstaw
koncepcji ustrojowej legło przekonanie, że narodowi niemieckiemu, spa
czonemu oddziaływaniem ideologi hitleryzmu, brak sił wewnętrznych
umożliwiających podjęcie budowy demokratycznego państwa. Stąd wy
łania się zadanie reedukacji indyferentnych mas, biernych w okresie
republiki weimarskiej, a uginających się przed hitleryzmem po przeję
ciu władzy przez narodowych socjalistów. Proces politycznego dojrze
wania i reedukacji umożliwiłby narastanie nowej świadomości narodo
wej oraz obywatelskiej współodpowiedzialności za losy państwa 30• Szko
łą reedukacji narodowej byłyby jednostki samorządu terytorialnego, za
pewniające masom narodu udział w rządzeniu. Samorząd z kolei wy
łaniałby z wolna „polityczną elitę". Wzory obywatelskiego wychowania
i organizacji samorządu tkwią w ustroju samorządowym zorganizowa
nym w początkach XIX w. przez pruskiego ministra Steina.
W odróżnieniu od konserwatysty Goerdelera, opowiadającego się za
przywróceniem w Niemczech posthitlerowskich ustroju monarszego,
Moltke sięgał po pewne wzory angielskiej demokracji {democracy of
the grass-roots) i powoływał się na bliżej nie zidentyfikowaną wolę na
rodu u. Jego idea państwa chrześcijańskiego, opartego na „dobrych po
stawach etycznych", stanowiła niewątpliwe novum w dziejach niemiec
kiej myśli politycznej XX w. Ustrój polityczny Niemiec po „samowy
paleniu się" narodowego socjalizmu jawił się Moltkemu jako ustrój
republiki parlamentarnej na czele z regentem Rzeszy, przewodniczącym
Rady Krajowej, a wybieranym na okres 12 lat przez parlament Rz�zy.
Koncepcje ustroju politycznego różniły grupę Moltkego od Goerdelera,
jednak proponowane rozwiązania dotyczące szerokiego samorządu tery
torialnego były podobne. Zdecydowanie różniły się ich poglądy na spra
wy granic powojennych Niemiec. Goerdeler w memoriale pt. Droga
opowiadał się za utrzymaniem w ramach Rzeszy wscho<lnich prowincji
Prus sprzed I wojny światowej, zatem w granicach niemieckiego ce
sarstwa z 1914 r. ,(w tym i prowincji poznańskiej). Renata Riemeck
twierdzi, że Moltke natomiast skłonny był jeszcze przed wojną zrezygno
wać ze Śląska na korzyść Polski 32• Prawo do samookreślenia narodów,
do samodzielnego bytu w ich naturalnych granicach uznał Moltke za
an R o o n, op. cit., s. 545 i 561.
31 Zdecydowanie różniły się poglądy Goerdelera i Moltkego m.in. w sprawach
gospodarczych. Por. też B. Sc he ur i g, Deutscher Widerstand 1938-1944. Forts�
schritt oder Reaktion, Milnchen 1969, s. 22.
li R. R iem e ck, Der 20. Juii immer noch aktueU (Deutsche Volkszeitung,
nr 29, 18 VII 1969). Por. też G. Ma n n, Zwolj Versuche, Frankfurt a.M. 1973,
s. 190.
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kamień węgielny utrwalenia się nowych stosunków politycznych w po
wojennej Europie ss.
W czerwcu 1943 r. przyjaciele Moltkego opracowali w Krzyżowej
„projekt założeń powojennej polityki zagranicznej Niemiec", w którym
dano wyraz przekonaniu, że fundamentem trwałego porządku prawne
go i pokoju jest przełamanie totalitarnej ingerencji państwa w sferę
wolnej woli człowieka oraz powszechne uznanie nienaruszalności god
ności osobistej. Również w tym dokumencie mowa była o pilnej potrze
bie przywrócenia „prawa zdeptanego" oraz ukarania osób winnych ła
mania prawa. Postulat przywrócenia prawa „zdeptanego" przez Trze. cią Rzeszę powtórzono także w dokumencie z 9 VIII 1943 r. pt. Grund
sii.tze fur die Neuordnung Deutsch'lands. Grupa Moltkego wypracowała
dwa niezmiernie interesujące dokumenty dotyczące „ukarania osób win
nych zbeszczeszczenia prawa" (14 VI 1943 r .. w Krzyżowej oraz jego
uzupełnioną wersję z 23 VII 1943 r.) 3 ł. Moltke - co godzi się podkreś
lić - należał do tych nielicznych przedstawicieli opozycji antyhitle
rowskiej w Niemczech, którzy uznawali bezmiar zbrodni popełnionych
przez narodowych socjalistów oraz potrzebę ich zrekompensowania i uka
rania osób winnych popełnienia zbrodni. Moltke pragnął zadośćuczynie
nia krzywd wyrządzonych Polakom przez hitlerowskiego okupanta ss.
Nietrudno dostrzec, że koncepcje grupy dotyczące stosunku do Polaków,
zadośćuczynienia za hitlerowskie zbrodnie popełnione na narodzie pol
skim, wiązały się z programem polityki zagranicznej „Kreisauer Kreis".
Znalazły się w nim postulaty niezwłocznego zakończenia działań wo
jennych, zarzucenia polityki prowadzonej z pozycji :,iły oraz pokojo
wego współistnienia i współpracy z wszystkimi narodami.
Procesy wytoczone sprawcom zamachu na Hitlera z 20 VII 1944 r.
oraz śledztwa osób podejrzanych o współudział w zamachu doprowa
dziły do ujawnienia członków grupy z Krzyżowej i ich myśli politycz
nej. Gestapo na Sląsku przeprowadzało szeroko zakrojoną akcję poszu
kiwań i aresztowań osób podejrzanych o współdziałanie z zamachow
cami. Szef służby bezpieczeństwa SS Obergruppenftihrer Kalte.nbrun
ner informował (18 VIII 1944 r.) Martina Bormanna, że w wyniku
u G. Sc hm o l de r s, Personaiistischer Sozialismus. Die Wirtschaftskonzep
tion des Kreisauer Kreises der deutschen Widerstandsbewegung, Opladen 1969,
s. 20.
H K.
Jo n ca, Prawo w koncepcjach śLqskiej opozycji antyhitlerowskiej
,,Kreisauer Kreis" Helmut/ta Jamesa von M oitke (Studia Śląskie, t. 21/1972,
s. 135 i n.); te n że, Opozycja antyhitlerowska na SLqsku wobec hitierowskich
zbrodni Ludobójstwa (1942-1944) (Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerow
skimi, t. IV, 1979, s. 73 i n.) oraz te n że, Probiem ścigania zbrodni ludobójstwa
III Rzeszy w doktrynie niemieckiej opozycji antyhitlerowskiej (1942-1944) (No
rvmberga - rozdział nadal otwarty, Warszawa 1977, s. 167 i n.).
" H. Dress, Die Halt,mg cler einzelnen Gruppen der Verschworung vom
20 Juli 1944 zur Potenfrage (Staat und Recht, nr 8, Ul73, s. .1328).
5 - So�ótka a1u

426

Karol Jonca
--- -----------···-----·-

----· ···------·-------··

--

śledztwa ujawniono powiązania z grupą zamachowców Goerdelera
Stauffenberga, b. nadprezydenta Górnego Śląska dra Lukaschka, nadto
b. prezydenta policji we Wrocławiu F. Voigta, b. ·burmistrza Raciborza
dra K. Kaschnego oraz dyrektora rządowego hr. Matuschkę ze Świdni
cy. Ostatni z wymienionych w rozmowie z Schulenburgiem wyraził rze
komo zgodę na objęcie urzędu prezydenta rejencji na Śląsku po uda
nym zamachu na Hitlera i po procesie przed Trybunałem Ludowym zo
stał zgilotynowany (14 VIII 1944 r.) w berlińskim więzi€niu Plotzen
see 36. Aresztowania przez gestapo nastąpiły nazajutrz po zamachu
z 20 VII 1944 r. Tak np. Lukaschka aresztowano 21 lipca, tegoż dnia
K. Kaschnego w Raciborzu, następnego unia, 22 lipca, został aresztowa
ny b. prezydent policji Voigt. Również we Wrocławiu zatrzymano peł
nomocnika grupy spisk<Jwców w śląskim VIII okręgu wojskowym rot
mistrza Scholza-Babischa. Niewyjaśniony pozostał los majora Kisslinga
z Trzebnicy poszukiwanego przez gestapo 37.
W przemówieniu wygłoszonym 22 VII 1944 r. na wrocławskim Schlos
splatz (dziś plac Wolności) gauleiter Dolnego Sląska Karl Hanke twier
dził, że spiskowcy z 20 lipca powierzyli drowi Lukaschkowi zadanie
aresztowania gauleitera, przy czym samo wykonanie miało spocząć w rę
kach zastępcy dowódcy okręgu wojskowego 3B. Prezydent Wyższego Są
du Krajowego we Wrocławiu informował ministra sprawiedliwości Rze
:szy, że na fali are:.z:towań po wypadkach z 20 lipca zatrzymano rów
nież 4 adwokatów. Dwóch sp<Jśród nich zwolniono w ostatnich dniach
lipca. Prokurator generalny w Katowicach w sprawozdaniu sytuacyj
nym zamieścił opinię, że gestapo aresztowało „wiele bardziej lub mniej
znanych osobistości w miastach prowincji lub na wsi ... o których losie
po części nic nie wiadomo" �9. Nie taił prokurator generalny niezado
wolenia z rozmiarów aresztowań, które w jego przekonaniu gestapo
w wielu wypadkach przeprowadzało „na wyrost". Wśród zatrzymanych
byli ro. in. stronnicy partii Centrum sprzed 1933 r., a nawet osoby za
służone w walce z Polakami ,(l). Choć pewnego adwokata z Zabrza ge:
stapo zwolniło, to jednak okoliczność, że „takie osobistości aresztuje
się w okresie, gdy bolszewickie niebezpieczeństwo st<Ji przed bramami,
niepokoi ludność i wywołuje jej oburzenie" 10. Z powojennych zeznań
�o Spiegelbilcl einer Verschwórung. Die Kaltenbrunner-Berichte an Bormann
u•id Hitier iiber das Attentat vom 20. Juli 1944. Geheime Dokumente aus dem
2hemaLigen Reichssicherheitshauptamt, Stuttgart 1961, s. 259 i 500. Datę śmierci
hr. Matuschki zaczerpnęliśmy z „Mordkartei" przechowanej w z,entrales Staats
archiv der DDR w Poczdamie.
i1 Spiegelbild ... , s. 51 i 53.
�6 BA Koblenz, R 22/3358, fol. 80, Pismo prezydenta Wyższego Sądu Krajowe
go we Wrocławiu z 1 VIII 1944 r. do ministra sprawiedliwości Rzeszy.
39 Tamże, R 22/3372, fol. 269a, Sprawozdanie sytuacyjne prokuratora generalne
go w Katowicach z 6 X 1944 r. do ministra sprawiedliwości Rzeszy.
40 Tamże.
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b. kierownika raciborskiej placówki gestapo Paula Pressa poznajemy
rozmiary aresztowań w zasięgu jego placówki. Prócz wspomnianego
dra Kaschnego (któremu spiskowcy zamierzali powierzyć pewną funk
cję w rządzie Goerdelera) gestapo raciborskie aresztowało dra Brebke
go, Osticha i inne osoby rzekomo powiązane z kołami zamachowców 41•
W Siechnicy pod Wrocławiem został aresztowany po zamachu na Hitle
ra administrator ośrodka doświadczalnego baron Hellmuth von Bieber
stein, po którym po kilku miesiącach zaginął wszelki ślad 42.
Stan badań nie pozwala jeszcze na wyjaśnienie wszystkich powiązań
śląskich grup opozycji antyhitlerowskiej ze spiskowcami grupy Goer
delera-Stauffenberga. Trudno też stwierdzić powiązania niemieckich
grup opozycyjnych z polskim ruchem oporu na Śląsku. W wypadku
grupy „Kreisauer Kreis" powiązania z polską konspiracją na śląsku nie
istniały, a wyjaśnienia czekają ewentualne związki lVIoltkego z ruchem
oporu w Generalnym Gubernatorstwie. Na bliższe zbadanie zasługują
również zachowania i postawy duchownych ze śląskiej rzymskokatolic
kiej hierarchii kościelnej." Memoriały kardynała Bertrama z Wrocławia
skierowane w latach 1942 i 1943 do najwyższych instancji Trzeciej
Rzeszy w sprawie p(Jłożenia kościoła na obszarach „kraju Warty" za
wierają elementy ()Strej krytyki reżimu hitlerowskiego, a równocześnie
ujawniają politykę eksterminacyjną na ziemiach polskich. Choć cały
kościół ewangelicki na Śląsku przedstawiał sobą obraz rozbicia, to jed
nak i tam nie brak postaw zdecydowanie antyhitlerowskich. Tego przy
kładem jest wikariusz Katarzyna Staritz, która w latach wojny nie za
wahała Bię wyBtąpić w obronie Żydów wrocławskich; co doprowadziło
do jej areszfowania i zesłania do obozu koncentracyjnego 43.
HITLERGEGNERSCHAFT UND WIDERSTANDSTXTIGKEIT
IN SCHLESIEN WXHREND DES ZWEITEN WELTKRIEGES
Auf einem breit skizzierten Hintergrund der in ganz Schlesien bestehenden
Situation werden die Tatigkeiten des polnischen Gcheimdienstes, polnischer Un
tergrundorganisationen (die sowohl in Schlesien als auch im ganzen Land ihre
Aktivitaten entwickelten) und der verhaltnismassig wenig bekannten deutschen
Linken behandelt. Besondere Aufmerksamkeit wird der durch H. J. von Moltke
unternommenen Aktion und der von i hm gebildeten Gruppe (Kreisauer· Kreis)
geschenkt, wobei deren Programm und das Bild Deutschlands in der Nachkriegs
zeit im Mittelpunkt stehen.
41 J o n ca, Doktryna poiityczna ..., s. 158.
42 Wojewódzkie Archiwum Państwowe we Wrocławiu, zesp. PCK, Wojewódzki
Oddział we Wrocławiu, t. 60. Wiadomo tylko, że marszałek Bieberstein został
przewiezion y do więzienia śledczego gestapo we Wrocławiu, a następnie rzekomo
do obozu koncentracyjnego Auschwitz.
4s K. J o n ca, Kościół ewangelicki na Śląsku wobec polityki rasistowskiej
NSDAP (Studia śląskie, t. 35/1979, s. 155, 170-173).

