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KONCEPCJE ROZWI.I\ZANIA PROBLEMU NIEMIECKIEJ LISTY 
NARODOWOSCIOWEJ PRZEZ POLSKIE SRODOWISKA POLITYCZNE 

I WLADZE KONSPIRACYJNE W OKRESIE OKUPACJI 

Akcja wpis6w na niemiecki, !ist� narodowosciowi, przeprowadzana 
przez w!adze niemieckie na terenach polskich w!i,czonych do Rzeszy byla 
pilnie sledzona i analizowana przez polskie srodowiska polityczne i w!adze 
konspiracyjne w kraju. Duio uwagi poswi�cila jej zw!aszcza Delegatura 
Rzi,du RP na Kraj, dzialaji,ca jui konspiracyjnie w czasie rozpocz�cia 
akcji wpis6w jako przedstawicielstwo polskiego rzi,du emigracyjnego 
w Londynie. Szczeg6!owe zainteresowanie si� nii, Delegatury przypada 
jednak dopiero na lata 1942-1944, czyli na drugi, faz� rozwojowi, akcji. 
Podyktowane to zostalo wzgl�dami natury organizacyjnej. W tym czasie 
uformowal si� bowiem aparat terenowy Delegatury i nap!ywac zacz�!y do 
niej systematycznie informacje o sytuacji w poszczeg6lnych cz�sciach 
kraju. 

Delegatura Rzi,du RP na Kraj, powo!ana przez rzi,d Sikorskiego, bazo
wa!a podobnie jak jego rzi,d na koalicji stronnictw opozycyjnych w sto
sunku do sanacji 1• Stanowi!a ona wi�c pewnego rodzaju przeciwwag� 
w stosunku do dow6dztwa ZWZ, a nast�pnie AK, kt6re by!y opanowane 
przez kadr� sanacyjni, '· Pomi�dzy w!adzami administracji cywilnej a woj
skowymi, podporzi,dkowanymi polskiemu rzi,dowi emigracyjnemu w Lon
dynie i dzia!aji,cymi na zasadzie r6wnorz�dnosci, dochodzilo w zwii,zku 
z tym do tarc, kt6re by!y kontynuacji, antagonizm6w wymienionych sro
dowisk politycznych z okresu mi�dzywojennego. Tarcia te nadawa!y prze
prowadzanej przez Delegatur� krytyce stosunk6w w mi�dzywojennej Pol
see szczeg6lnie wyrazisti, i plastyczni, wymow� i cz�sto krytyk� t� pro
wokowaly. Uzewn�trznia si� to w pe!nych dynamizmu opisach stosunk6w 
panuji,cych przed 1939 r. r6wniei na G6rnym S!i,sku, dokonanych przez 

1 A. S k a r :i y n. s k i, Ob6z londy1lski w okTesie II wo;ny §wiatowej (Z naj

nowszych dziej6w Polski 1939-1947, s. 212). 

� T. Ra w s k i, Z. St ::i p o r, J. Z am o j s k i, Wojna W'UZWoleri.cza narodu pol

skiego w 1. 1939-1945, Warszawa 1967, s. 247. 
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Delegatur� m. in. w powü1zaniu z przeprowadzom1 przez niq analizq prze
biegu akcji wpis6w na niemieckq list� narodowosciowq. 

Z Delegaturq wsp61pracowala wi�kszosc ugrupowan politycznych dzia
lajqcych w konspiracji. Nie wszystkie jednak popieraly i'l w tym samym 
stopniu 3

• Stosunek ich do Delegatury uzalezniony byl od ukladu sil poli
tycznych w samej Delegaturze i od linii politycznej, jakq aktualnie obie
rala. Najwi�kszq rol� w polityce Delegatury odgrywaly stronnictwa tzw. 
czw6rporozumienia, wchodzqce w sklad Politycznego Komitetu Porozu
miewawczego, a nast�pnie Krajowej Reprezentacji Politycznej - organ6w 
doradczych i opiniodawczych Delegatury •. Obj�lo ono: Stronnictwo Naro
dowe, Stronnictwo Pracy, Stronnietwo Ludowe i Socjalist6w (WRN, od 
polowy 1941 r. do polowy 1943 r. Polskich Socjalist6w i ponownie WRN). 
Kazde z wymienionych ugrupowan politycznych posiadalo swoje cele 
i z wyjqtkiem Stronnictwa Pracy zarnierzalo odegrac samodzielnq decy
dujqcq rol� w koncowej fazie wojny i wplynqc rozstrzygajqco na ksztal
towanie si� polskiej panstwowosci po wojnie s. Lqczyla je natomiast ch�c 
przeciwdzialania rozszerzaniu si� wplyw6w sanacji, do kt6rej wszystkie, 
przynajmniej w pierwszym okresie wsp6lpracy, byly negatywnie usto
sunkowane. L'l,czyla je takze wrogosc do radykalnej lewicy spolecznej oraz 
obawa przed rewolucyjnymi przemianami spoleczno-ustrojowymi w wy
zwolonej Polsee •. 

Sposr6d stronnictw wchodzqcych w sklad czw6rporozumienia najpo
wazniejsze znaczenie posiadalo Stronnictwo Ludowe. Bylo ono gl6wnym 
i liczebnie najwi�kszym ugrupowaniem politycznym zwiqzanym z Dele
gaturq, w kt6rym obok Polskich Socjalist6w stosunl<owo najsilniej wyst�
powa!y tendencje demokratyczne. Stronnictwo Demokratyczne nie wcho
dzilo w sklad PKP ani KRP i dzialalo konspiracyjnie poza nimi. Ze 
Stronnictwem Ludowym wsp6ldzialalo Stronnictwo Pracy i Polscy Socja
lisci, tworZqC koalicj� przeciwko Stronnictwu Narodowemu ', nalezqcemu 
do obozu zachowawczego jako skrajna prawica. 

Tak wyglqdal uklad sil politycznych w obr�bie Delegatury w okresie 
formowania si� jej poglqd6w na akcj� wpis6w na niemieckq !ist� narodo
wosciowq. Decydujqcy wplyw wywarly tu niechybnie wspomniane ugru
powania o tendencjach demokratycznych. Wplyw ten dzialal jeszcze i po 
oslabieniu ich koalicji spowodowanym zmianq w ukladzie sil politycznych 

3 Historia polskiego ruchu robotniczego 1864-1964, Warszawa 1967, s. 40. 
4 Tam:ie, s. 40--41, oraz A. Pr z y g o 11 s k i, Polityka i dzialalno§C lewicy 

socjaHstycznej w latach 1939-1944 (Z najnowszych dziej6w Polski 1939-1947, 

s. 157). 
11 S k a r i y 11 s ik i, op. cit., s. 220 i 231. 

e Tamie, s. 215. 
7 Historia polskiego ruchu robotniczego 1864-1964, s. 42-43. 
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w obr<,bie Delegatury, jaka nast<,powala od jesieni 1943 r. po usuni"ciu 
z PKP, przemianowanego na KRP, Polskich Socjalist6w i wprowadzeniu 
na nowo WRN, opanowanego teraz przez elementy prawicowe. Nie zmie
nilo si<, bowiem w zasadzie podejscie Delegatury do rozwi<1zania tego pro
blemu. Niekt6re jednak organizacje popieraj<1ce rz<1d emigracyjny nasta
wialy na terenach nie obj<,tych przymusem wpisu na !ist<, ujemnie opini" 
publiczn<1 w stosunku do wpisanych i grozily im obrachunkami po woj
nie 8. 

W 1943 r. nastqpila dalsza rozbudowa aparatu Delegatury przez scalenie 
z nim administracji cywilnej AK i poszerzanie sieci delegatur na szczeblu 
wojew6dzkim i powiatowym jako podziemnych organ6w wladzy w tere
nie •. Delegatura przygotowywala si" bowiem intensywnie do przej"cia 
wladzy w kraju. 

Aparat Delegatury Rzqdu RP na Kraj dysponowal doswiadczonym 
aktywem, kadrami specjalist6w r6zn,Ych dziedzin. Posiadal takze znaczne 
srodki materialne 10, pozwalajqce na prowadzenie szerokiej akcji wywia
dowczej i sondazu politycznego. Delegaturi: interesowal bowiem caloksztalt 
wydarzen na terenach okupowanej Polski. Informowana biezqco przez 
podlegle plac6wki, byla dostatecznie zorientowana eo do sytuacji w tere
nie. Orientacja ta sluzyc jej miala m. in. do rozpatrywania w"zlowych 
problem6w, kt6re nalezalo rozwi<1zac po zakonczeniu wojny. W przygoto
waniu wi"c do przej"cia wladzy opracowywala Delegatura projekty sze
regu akt6w normatywnych, kt6re zamierzala wprowadzic po wojnie 
w Zycie. 

Jednym z problem6w byla sprawa niemieckiej listy narodowosciowej 
na polskich ziemiach zachodnich wl<1czonych do Rzeszy. Dzi"ki raportom 
naplywajqcym oa jej ekspozytur w terenie Delegatura orientowala si" 
juz og6lnie w charakterze i przebiegu akcji wpis6w na niemieckq !ist" 
narodowoscioWf\. Swiadczy o tym przeprowadzona przez ni<1 analiza prze
pis6w niemieckich obowi<1zuj<1cych w tej sprawie oraz komentarze do 
nich 11, jak i tresc raport6w o sytuacji na ziemiach zachodnich, kt6re 
wysylala systematycznie do Rz<1du RP w Londynie 12. Swiadczy o tym 

8 Archiwum KW PZPR Katowice, dalej: AKW Katowice, Prasa konspiracyjna, 
.,Posiew" nr 1, 1944. 

9 Historia polskiego ruchu robotniczego 1864-1964, s. 90. 

10 M. 0 r z e c h o w s k i, Koncepcje repolonizacji ziem zachodnich i p6lnocnych 

z okresu drugiej wojny Swiatowej (Shlski Kwartalnik Historyczny ... Sob6tka", 
1964, nr 3-----4, s. 225). 

u Archiwum Zakladu Historii Partii, dalej: AZHP, 202/III, t. 164, poz. 32, 
s. 13---20; t. 167, poz. 126, k. 9-10. 

" Tamze, 202/111, t. 139, kk. 29-30, 76, 97, 131, 194-195, 283, 380, 462, 551, 

592, 66:,--666. 
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takze spos6b sformu!owania pytan w ankiecie, kt6rq Delegatura rozpisa!a 
w latach 1942-1943. Ankieta dotyczy!a tzw. akcji zniemczajqcej 13 i miala 
dostarczyc szczeg6!owego materialu da ustalenia przebiegu tejze akcji oraz 
jej wynik6w zar6wno formalnych, jak i faktycznych. Mia!a takze wy
jasnic sytuacj� os6b wpisanych na niemieckq list� narodowosciowq na 
ziemiach zachodnich i stanowic podstaw� da koncepcji rozwiqzania tego 
zagadnienia po wojnie. Ankieta by!a podzielona na 3 cz�sci. Zawierala 
szereg punkt6w i podpunkt6w, kt6re wymagaly rozwini�cia oraz udzielenia 
szczeg6!owych odpowiedzi na zawarte w nich pytania. 

Pierwsza cz�sc ankiety dotyczy!a akcji zniemczajqcej w og6le. Delega
tur� interesowa! przebieg tej akcji ad rozpocz�cia okupacji da czasu og!o
szenia akcji niemieckiej listy narodowosciowej, nast�pnie sama akcja nie
mieckiej listy narodowosciowej, forma zapoczqtkowania tej akcji i jej 
przebieg z okresami nasilenia propagandowego i terroru, jaki wp!yw mia!a 
na jej przebieg odezwa Forstera, czy wywo!a!a ona silniejszy nacisk w!adz 
administracyjnych i partyjnych na sk!adanie kwestionariuszy w sprawie 
stwierdzenia niemieckiej przynaleznosci narodowej, jakie by!y formy i sto
pien stosowanego nacisku (namowy, terror, przymus), jakie by!y metody 
i argumenty niemieckiej propagandy szeptanej w tej sprawie (zapowiedzi 
represji, obietnice itp.), czy akcja niemieckiej listy narodowosciowej i tzw. 
zniemczanie stanowi!y r6zne formy i stopnie germanizacji, na czym pole
galo zniemczanie i eo je r6zni!o ad niemieckiej listy narodowosciowej. 
Interesowala Delegatur� postawa spo!eczenstwa polskiego, jaki by! przy
puszczalny odsetek „zniemczonych" przed rozpocz�ciem akcji ni�mieckiej 
listy narodowosciowej, da czasu odezwy Forstera (Brachta), aktualnie ---,
w dniu wype!nienia ankiety, jak przebiega!a kampania propagandowa 
polska, jakich argument6w uzywano za wpisem, jakich przeciw wpisowi, 
czy zostaly w tej sprawie w terenie wydane jakies instrukcje, jakie, przez 
kogo i eo zalecaly. Omawiana cz�sc ankiety zawiera!a takze pytania doty
czqce sytuacji ludnosci wpisanej na niemieckq list� narodowosciowq: jakie 
kwalifikacje musieli posiadac wpisani da grup II, III i IV, czy og!oszono 
zasady wpisu da grupy IV niemieckiej listy narodowosciowej, jakim wa
runkom musial odpowiadac kandydat, jakie prawa dawa!a grupa IV, jaka 
by!a sytuacja Polak6w nie przyj�tych na list�, czy mogli, b!!dz tez musieli, 
sk!adac l<we&tionaTiusze ponownie, ·W j!d<:im terminie, jaikie by!y - prze
ci�tnie biorqc - powody nieprzyj�cia na list�, jakie by!y prawa wpisa
nych na list� w zakresie uposazenia, aprowizacji itp., oraz obowüizki -
s!uzba wojskowa, przynaleznosc da organizacji niemieckich itp., jaka byla 
sytuacja prawna oraz obowiqzki ludnosci polskiej nie wpisanej na !ist�. 

Druga cz�sc ankiety zajmowa!a si� konsekwencjami narodowymi wpisu 

" Tamie, 202/lll, t. 163, poz. 5, lt .. 1-4; bez daty. 
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na niemieckq !ist� narodowosciowq. Delegatur� interesowala w tym za
kresie sprawa obowiqzku sluzby wojskowej wpisanych na !ist�, miano
wicie: z jakich grup niemieckiej listy narodowosciowej dokonywalo si� 
poboru do wojska, jakie roczniki powolano dotqd, jakq w przyblizeniu 
liczb� wcielono juz do wojska, czy pob6r obejmowal i Polak6w nie wpi
sanych na !ist�, jaka byla reakcja ludnosci na pob6r, jakl\ narodowosc wpi
sano poborowym z niemieckq listq narodowosciowq w ksiqzeczkach woj
skowych. Kolejne punkty dotyczyly dzieci i mlodziezy. Chodzilo o to, do 
jakich szk61 ucz�szczaly dzieci wpisanych na niemieckq !ist� narodowo
sciowq, a do jakich dzieci nie wpisanych, czy dzieci wpisanych musialy 
nalezec do HJ i BDM, czy rodzice stawiali op6r przeciw tej przyna!ez
nosci organizacyjnej dzieci, czy op6r ten byl skuteczny, w jakim j�zyku 
porozumiewaly si� dzieci wpisanych mi�dzy sobq, jakiego j�zyka uzywalo 
si� w domu, czy „zniemczenie" wyciskalo slad na dzieciach w postaci j�
zyka, nawyknien, swiadomosci narodowej, postawy itp., czy mlodziez mu
siala nalezec do HJ i BDM, czy czynila to ch�tnie, czy tez tego unikala, 
gdzie istnialy obozy zniemczajqce i przeszkoleniowe dla dzieci i mlodziezy 
wpisanych na niemieckq !ist� narodowosciowq, czy istnial przymus brania 
udzialu w tych obozach, czy mlodziez wpisanych na !ist� obj�ta byla akcjq 
HJ (Landdienst, Osteinsatz), czy wyjezdzala w ramach tej organizacji 
w glqb Rzeszy, jaki byl stosunek starszych wpisanych na !ist� do kosciola 
katolickiego, jak przedstawiala si� przeci�tna moralnosc zycia codziennego, 
czy byly objawy degeneracji. 

Pytania zawarte w trzeciej cz�sci ankiety mialy s!uzyc wyjasnieniu 
stosunk6w pomi�dzy poszczeg6lnymi kategoriami ludnosci ziem anekto
wanych. Delegatura chcia!a w tym zakresie uzyskac nast�pujqce infor
macje: jaki by! stosunek ludnosci wpisanej na !ist� do okupanta i stopien 
wype!niania nalozonych na niq obowiqzk6w (wojsko, organizacje itp.), jaki 
by! stosunek tejze ludnosci do ludnosci nie wpisanej na !ist� - czy byl 
zyczliwy, wrogi lub niech�tny, czy wpisani brali udzial w akcji samopo
mocy spo!ecznej (pomoc finansowa i w naturaliach), czy czuli nieprzer
wane zwiqzki z organizmem narodowym polskim, czy tez wrastali w nowy 
organizm, jak wyobraza!i sobie rozwiqzanie sprawy wpisu na niemieckq 
!ist� narodowosciowq po wojnie oraz jaki by! stosunek wpisanych na !ist� 
do akcji niepodleglosc'iowej. De!egatur� interesowa! takze stosunek lud
nosci nie wpisanej na !ist� do wpisanej: czy byl wrogi, niech�tny lub tez 
pe!en zrozumienia, czy ludnosc ta utrzymywa!a ze sobq kontakty towa
rzyskie, czy nie wpisani uwazali si� za grup� narodowo wyzSZI\ oraz jak 
ludnosc nie wpisana na !ist� wyobrazala sobie rozwiq�anie sprawy wpisu 
na !ist� po zakonczeniu wojny. Ostatnie punkty ankiety dotyczy!y sto
sunku Niemc6w do wpisanych na !ist�. Delegatur� interesowalo, czy lud
nosc niemiecka utrzymywala z wpisanymi na !ist� kontakty, czy pogar-
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dza!a nimi, czy zdawala sobie spraw� z tego, ie to Polacy przymusowo 
wpisani, a takie czy wladze niemieckie liczy!y na to, ie po wygranej 
wojnie uda im si� rzeczywiscie zniemczyc t� ludnosc (czy tylko mlodziei, 
czy i starszych), czy raczej skorzystaliby z prawa odwo!ania niemieckiej 
przynaleinosci paiistwowej przyznanej tej ludnosci i na czym opiera!y 

si� te przypuszczenia. 
Informacje uzyskane na podstawie ankiety uzupe!nia!y posiadany jui 

przez Delegatur� material dotycz&cy niemieckiej listy narodowosciowej. 
Pozwoli!y jej one na dok!adne zgl�bienie problemu. Wynikiem tej analizy 
by! opracowany przez nü1 memorial 14, w kt6rym omawia si� przebieg 
akcji zniemczania na poszczeg6lnych terenach Polski - w tym akcji wpi
s6w na niemieck& !ist� narodowosciow&, podaje sw6j punkt widzenia 
w tej sprawie i spos6b likwidacji tego problemu po wojnie. 

,,Po zakoiiczeniu dzia!aii wojennych - czytamy we wst�pie memo
ria!u - paiistwo polskie b�dzie mialo do rozwi&zania przykre i skompli
kowane zadanie: uregulowanie sprawy obywatelstwa duiych mas obywa
teli, kt6rzy przed wrzesniem 1939 r. posiadali obywatelstwo polskie, 
a w czasie okupacji utracili je - skutkiem nabycia niemieckiej przyna
leinosci paiistwowej -" ''· Jak z memoria!u wynika, Delegatura przewi
dywa!a, ie szczeg6lnie drastyczny aspekt b�dzie ta sprawa miala na zie
miach zachodnich Polski wl&czonych do Rzeszy z uwagi na to, ii akcja 
zniemczania mia!a tarn charakter masowy i obj�!a na niekt6rych terenach 
(5lqsk, Pomorze) 90-950/o ludnosci. Delegatura by!a zdania, ie zagadnie
nie utraty obywatelstwa polskiego skutkiem nabycia niemieckiej przyna
leinosci paiistwowej przez wpis na listy volksdeutsch6w lub niemieck& 
!ist� narodowosciowq nie stanowi wyl&cznie zagadnienia prawnego, gdyi 
posiada takie silny aspekt polityczny i moralny. Jest przeto zagadnieniem 
skomplikowanym, posiadajqcym odmienne cechy i akcenty na r6inych 
terenach i w r6inych okresach czasu na przestrzeni okupacji niemieckiej. 
Uwaza!a takie, ie na rozwi&zanie tego zagadnienia trzeba znaleic sposoby, 
kt6re uregulowa!yby spraw� szybko i sprawiedliwie, ie paiistwo polskie 
musi obywatelom swym wpoic niezachwiane przekonanie, ie winnych do
si�gnie kara, niewinni uzyskajq rehabilitacj�, a zas!ugi b�d& ocenione. 

W dalszej partii memoria!u podany jest przebieg akcji zniemczajqcej 
na poszczeg6lnych terenach Polski. Podkreslona zosta!a przy tym r6inica 
pomi�dzy jej charakterem i przebiegiem na terenie Generalnej Guberni, 
a ziemiach zachodnich Polski wcielonych do Rzeszy. Zasadniczq r6inic� 
widzia!a Delegatura w tym, ie na terenie Generalnej Guberni akcja ta 

nie by!a prowadzona pod przymusem. Zg!oszenia na listy volksdeutsch6w 

" Tamze, 202'/III, t. 164, poz. 28, kk. 2-7, 16, 21. 

15 Tamie, k. 2. 
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byly wylqcznie dobrowolne. Tereny zachodnie natomiast, wcielone do 
Rzeszy, byly traktowane jako calosc odr�bna w stosunku do Generalnej 
Guberni i byly przewidziane do zniemczenia: na G6rnym Slqsku i Po
morzu poprzez wynarodowienie polskiej ludnosci, kt6rq tutaj przymuso
wo wpisywano na niemieckq !ist� narodowosciowq, w Kraju Warty - po
przez wysiedlenie tejze ludnosci i osiedlenie Niemc6w. Delegatura zda
wala sobie spraw� takze z r6znicy w przebiegu akcji w poszczeg6lnych 
okr�gach ziem wcielonych. Dzieli je na 2 grupy: Kraj Warty oraz Pomo
rze i G6rny Slqsk. R6znice pomi�dzy przebiegiem akcji na tych terenach 
tlumaczy specyficznymi cechami w strukturze narodowosciowej oraz od
miennq politykq poszczeg6lnych gauleiter6w. Zdaniem Delegatury polity
k� gauleitera Pomorza,. Forstera, i G6rnego Slqska, Brachta, zblizalo zalo
zenie, ze ludnosc w ich okr�gach jest w zasadzie pochodzenia niemieckie
go albo pokrewnego niemieckiemu, posiada tylko lekki nalot polszczyzny, 
ze nalot ten b�dzie mozna szybko zetrzec. Program ich przewidywal 
wi�c - wedlug jej rozeznania - powierzchowne bodaj zniemczenie star
szego pokqlenia, aby nie wplywalo w duchu polskim na mlodziez, grim
towne zaj�cie si� mlodziezq i dziecmi, wyt�pienie fizyczne najbardziej 
opornych, przesiedlenie w glqb Rzeszy niedostatecznie zniemczonych, lecz 

• do asymilacji przydatnych, a sprowadzenie na ich miejsce niemieckich ko
lonist6w. Odmiennosc polityki gauleitera Kraju Warty, Greisera, widziala 
Delegatura w innym zalozeniu, z jakiego Greiser wyszedl: I)ie germanizo
wac masowo ludzi, gdyz nie daje to wynik6w, germanizowac tylko ziemi�; 
podkreslala, ze w efekcie tego zastosowano w Kraju Warty zamiast meto
dy przymusowego wciqgania na niemieckq !ist� narodowosciowq metod� 
fizycznego wyt�pienia i usuwania polskosci. Delegatura byla przy tym 
zdania, ze metoda zastosowana przez Greisera okazalaby si� w skutkach 
grozniejsza od metod Forstera i Brachta, a konsekwentne stosowanie jej 
przez dluzszy okres zamieniloby Kraj Warty w kraj czysto niemiecki. 
Doraznego celu jednak nie miala, gdyz zar6wno Slqsk, jak i Pomorze prze
scign�ly Kraj Warty pod wzgl�dem ilosci dostarczanego rekruta, eo bylo 
na tych terenach gl6wnym celem akcji wpis6w na niemieckq !ist� naro
dowosciow'l w jej koncowej fazie. Przedstawiajqc zbieznosc kierunku po
lityki Brachta i Forstera, Delegatura podkreslala jednak koniecznosc roz
dzielenia Pomorza i Sl&ska ze wzgl�du na specyficzne szczeg6ly struktury 
narodowosciowej tych ziem wytworzonej przez odmienne warunki ich 
historycznego rozwoju oraz ich profil gospodarczy. 

Delegatura dostrzegala r6wniez istnienie na G6rnym Sl<1sku warstwy 
ludnosci narodowo niezdefiniowanej. Za niezlikwidowanie tego problemu 
w okresie mi�dzywojennym krytykuje Delegatura ostro polskie wladze 
panstwowe i czyni je odpowiedzialnymi za odplyw cz�sci tej warstwy 
w pierwszych latach okupacji ku niemczyznie. Zarzuca wladzom polskim, 
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ze nie stworzyly one odpowiednich warunk6w pozwalajqcych na szybkq 
asymilacji: tej warstwy i wyksztakenie w niej poczucia polskiej przyna
leznosci narodowej, ze stworzone w okresie mii:dzywojennym na 
G6rnym S!iisku stosunki spoleczno-polityczne i ekonomiczne wywo
laly rozczarowanie i zniechi:cenie tejze ludnosci do panstwowosci 
polskiej, kt6rii wladze te reprezentowaly. Do gl6wnych czynnik6w 
kt6re wplyni:ly na ten stan rzeczy, zaliczala Delegatura: 1. nie
opanowanie przez wladze polskie problemu bezrobocia, 2. rozbi
cie polityczne G6rnego S!qska i wysti:pujqca na tym tle nie
zdrowa atmosfera moralna na G6rnym S!qsku, 3. obsadzanie sta
nowisk kierowniczych na G6rnym S!iisku nie zawsze odpowiednimi ludz
mi z Polski centralnej, 4. izolowanie sii: towarzyskie polskiej ludnosci na
plywowej od rodzimej i nasti:pujiica w zwiiizku z tym zbyt wolno inte
gracja ludnosci naplywowej na G6rnym S!qsku, 5. nieuwzgli:dnianie przez 
polskiej, kt6r& wladze te reprezentowaly. Do gl6wnych czynnik6w 
lonizator6w przemyslu" polityki kolonialnej na S!qsku, 6. faworyzowa
nie mniejszosci niemieckiej przez wladze polskie i nienalezyte przeciw
dzialanie propagandzie niemieckiej, 7. pozostawienie G6rnego S!11ska 
wlasnemu losowi bez pr6by jego obrony przed inwazjq niemieckii 
w 1939 r. 

Wymienione czynniki stworzyly na G6rnym S!iisku, zdaniem Delega
tury, podatny grunt do nie przebieraj11cej w srodkach i metodach polityki 
wladz niemieckich, kt6rej celem bylo bezwzgli:dne i totalne zasymilowa
nie G6rnego S!qska z Rzesz11 oraz wyniszczenie tego wszystkiego, eo sii: 
zasymilowac nie da. 

Za czynnik nadajiicy specjalne charakterystyczne znamii: akcji zniem
czaj11cej na G6rnym S!<1sku w odr6znieniu od innych dzielnic Polski uwa
zala Delegatura wysunii:cie i rozbudowanie przez Niemc6w argumentu 
o rdzennej niemieckosci SI11zak6w. Delegatura dostrzegala jasno skutki 
tej teorii o niemieckim pochodzeniu ludnosci sl11skiej. Miala ona - jej 
zdaniem - nasti:pujiice konsekwencje: Sl11zak przyznajiicy sii: do pol
skosci jest renegatem i postawiony jest pod zarzutem zdrady narodu, 
a poniewaz renegatem staje sii: czlowiek zasadniczo z wyrachowania - li
czy wii:c widocznie na zwyci<;:stwo Polski. Jest wii:c przekonany o kli:sce 
Niemiec, czyli jest wrogiem Rzeszy, a wrog6w trzeba likwidowac. S!iizak 
musial wii:c ukrywac swii polskosc i przybrac barwi: ochronn11, strzeg11c11 
go przed biologicznym wyti:pieniem. 

Tym odrt:bnym charakterem akcji zniemczajiicej na G6rnym SI11sku 
tlumaczy Delegatura pokazne wyniki wpisu na niemieck& listi: narodowo
sciowq. Procentowo stan formalnego „zniemczenia" G6rnego S!iiska - bo 
za taki go uwaza!a - przedstawial sit:, wed!ug jej rozeznania nasti:puj11-
co: do I grupy niemieckiej listy narodowosciowej zaliczono 100/o, do II 
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grupy - 150/o, do III grupy - 400/o, a do grupy IV - 200/o ludnosci ro
dzimej S!qska; pozostale 150/o - to bezsporni Polacy tzw. podopieczni 
Rzeszy. Cyfry te odbiegajq znacznie od obliczen uzyskanych na podstawie 
sprawozdan wladz niemieckich ". Dotyczy to szczeg6lnie grupy III, kt6ra 
jest o 300/o nizsza, i grupy IV wyzszej o 350/o. Gdyby dane Delegatury 
obejmowaly ten sam teren, eo obliczenia dokonane na podstawie wspo
mnianych sprawozcian i uchwycily stanz poczqtk6w 1942 r., moglyby byc 
zgodne ze stanem faktycznym. Odzwierciedlalyby wtedy manipulacje 
wladz niemieckich przy przegrupowaniu grupy IV na III, dla wyeksploa
towania grupy III w celach wojskowych. Pochodzq jednak z okresu p6z
niejszego i nie mogq byc w zwü1zku z tym realne. 

J ezeli chodzi o okreslenie przynaleznosci narodowej poszczeg6lnych 
grup, Delegatura nie wypowiadala swojego zdania. Powoluje sit, w tej 
sprawie na informator6w z terenu, zorientowanych w miejscowych wa
runkach. Ich zdaniem grupa I - to bezsporni Niemcy, kt6rych trzeba bt,
dzie wysiedlic i wyt<,pic; grupa II - to w zasadzie takze Niemcy, czt,sc 
z nich jednak to dobrzy Polacy, kt6rym wyraznie nakazano wpisac si<, na 
niemieckq !ist<, narodowosciowq w celu uchronienia si<, od przesladowan 
i obserwacji; grupa III - to w .zasadzie Polacy, choc okolo 5-100/o tej 
grupy poczuwalo sit, do pewnej lqcznosci z narodem niemieckim; grupa 
IV - to z reguly pelnowartosciowi Polacy. 

Delegatura uwazala, ze to formalne zniemczenie G6rnego S!qska bylo 
w zasadzie przybraniem przez ludnosc slqskq postawy ochronnej, kt6ra 
nie przeszkadza!a jej w aktywnej walce z niemczyzn11. Przyjt,cie takiej 
postawy i niestawianie oporu wobec przyznawania jej niemieckiej listy 
narodowosciowej bylo zreszt11 ludnosci sl11skiej przez rz11d emigracyjny 
i sl11skie wladze koscielne zalecane w celu umozliwienia jej przetrwania 
okupacji 17. Delegatura obliczyla, ze okolo 300/o ludnosci G6rnego Sl11ska 
stanowili Niemcy lub zniemczeni, 700/o to ludnosc polska, z kt6rej okolo 
10°/o budzi pewne w11tpliwosci, a pozostale 60°/o jest wypr6bowanymi Po
lakami. Na SI11sku Cieszynskim byl zdaniem Delegatury wi<,kszy procent 
Polak6w niz na pozostalych terenach G6rnego SI11ska. Przypisywala to 
ona odmiennemu do pewnego stopnia przebiegowi akcji wpis6w na nie
mieck11 !ist<, narodowosciowq zblizonemu do form stosowanych w Wielko
polsce. Zlozyly si<, na to - jej zdaniem - dwie przyczyny: mniejszy na-

HI Zob. Z. B o d a - Kr � Z e 1, Niemiecka lista narodowo§ciowa· na G6rnym 
Stqsku w latach 1941-1945 (Zaranie Slqskie, 1969, z. 3). 

17 Cz. M a d a j c z y k, Polityka okupanta wobec narodu. polskiego w okresie 

drugiej wojny Swiatowej (Z najnowszych dziej6w Polski 1939-1947, s. 42) 
i H. Re ch o w i c z, Rota PPR w rozwiqzaniu tzw. ,,Volkslisty" na Slqsku. (Za
ranie $iijskie, 1962, z. 4, s. 825-826). 
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cisk okupanta oraz wi<,ksze uswiadomienie narodowe i dojrzalosc do sta
wiania bardziej zdecydowanego oporu. 

Na Pomorzu akcja zniemczajqca byla - zdaniem Delegatury - prze
prowadzana bardziej powierzchownie niz na Gornym Slqsku, gdyz wladze 
niemieckie d<jzy!y do pozornego chciaz zniemczenia jego ludnosci. Wedlug 
Delegatury na niemieckq !ist<, narodowosciowq wpisano tutaj okolo 80°/o 
ludnosci polskiej. 

Zebrane materialy i ich analiza mialy pos!uzyc Delegaturze do opraco
wania projektu ustawy majqcej na celu zlikwidowanie pozostawionego 
przez Niemcow stanu w kwestii obywatelstwa, zwlaszcza na terenach w!q
czonych w czasie wojny do Rzeszy. Wytyczne w sprawie opracowania 
projektu takiej ustawy bqd:i: dekretu zawierajq „uwagi do projektu dekre
tu o rozwi<1zaniu zagadnienia zbiegostwa" 18. Dajq one obszern<1 definicj" 
poj<,cia „Volksdeutsch" 1, w og6le, omawiaj'! niemieckie przepisy prawne 
w tym zakresie wed!ug stanu na dzien 1 I 1943 r., okreslaj'l polozenie 
prawne - prawa i obowiqzki volksdeutschow, znaczenie zagadnienia 
(podczas wojny: wspoldzialanie z nieprzyjacielem; po wojnie: niebezpie
czenstwo polityczne, demoralizacja, oslabienie spoistosci spoleczenstwa 
polskiego). Wytyczne wskazujq kierunek, w kt6rym powinny pojsc re
presje karne w stosunku do volksdeutschow. Karalne powinno byc samo 
przyj<,cie kwalifikacji volksdeutscha. Powinno si<, przewidziec dla nich na
st„pujqce kary: eliminacj<,, wi<,zienie i zaplacenie odszkodowania. Elimi
nacj<, mozna by zastosowac przez wydalenie z kraju, utrat<, obywatelstwa, 
utrat<, praw publicznych oraz zdolnosci prawnej. W przypadku gdy nie 
b<,dzie mozna przeprowadzic kary wygnania z kraju, powinno si<, przewi
dziec moznosc zastosowania odosobnienia zapobiegawczego volksdeutschow. 
Nalezaloby przy tym zobowi<1zac panstwo niemieckie do przyj„cia wyda
lonych, zaplacenia odszkodowania za wyrz<jdzonq przez volksdeutschow 
szkod<,, umozliwienie volksdeutschom emigracji za zezwoleniem rzqdu pol
skiego, nalozenie na emigrantow obowiqzku pozostawienia majqtku 
w Polsee w przypadku pozbawienia ich praw publicznych i ograniczenia 
praw cywilnych. Kar<, powinien orzekac sqd wlasciwy dla miejsca naj
dluzszego pobytu volksdeutscha lub terenu jego najci<,zszych prze
st<,pstw. Powinno si<, przewidziec moznosc dochodzenia odszkodowan za 
szkody wynikle z dzialalnosci volksdeutschow (cielesne, moralne, dla rze
czy oraz szkody wynikle z wykonania zarzqdzen rz<jdu okupacyjnego) prze-

" AZHP, 202/Il-3, k. 41-168. 

19 Delegatura uZywala okreSlenia uvolksdeutsch" zar6wno w stosunku do os6b 

wpisanych na tzw. ,.list� volksdeutsch6w" w Generalnej Guberni, jak i w stosunku 

do ludzi obj�tych niemieck<\ list& narodow0Sciowc1 na terenach wlc1czonych do 

Rzeszy, choC wyra:inie rozr6i.niala te akcje. 



Problem niemieckiej listy narodowoSciowej 341 

ciw volksdeutschom osobiscie, przeciw Rzeszy Niemieckiej, a pokrycie ich 
z maj,itku reichsdeutsch6w po\ostawionego w Polsee. 

Om6wione wytyczne opracowane w zasadzie dla zagadnienia volks
deutsch6w wyst"puj,icego w czasie wojny w Generalnej Guberni podkre
slaj,i koniecznosc odmiennego traktowania tego zagadnienia na terenach 
w!,iczonych do Rzeszy z uwagi na jego odmienny charakter (przymus). 
Postuluj,i zatem, aby przy rozwi,izywaniu sprawy ustosunkowania si" do 
volksdeutsch6w brano pod uwag" okolicznosci, kt6re skloni!y poszczeg61-
n,i jednostk" do przyj"cia kwalifikacji volksdeutscha. Postuluj,i takze, aby 
brano r6wniez pod uwag" zachowanie si" jej po przyj"ciu tejze kwalifi
kacji. Podkreslaj,i tez w konkluzji, ze zagadnienia volksdeutsch6w nie 
b<,dzie mozna rozstrzygn,ic drog,i norm og6lnych, lecz niezb<,dna b"dzie in
dywidualizacja - uwzgl<,dnianie i przystosowywanie rozstrzygni"cia do 
w!asciwosci poszczeg6lnych przypadk6w, rozpoznawanie sprawy kazdego 
volksdeu tscha oddzielnie na drodze s,idowej. 

Zgodnie ze wspomnianymi wytycznymi Delegatura opracowa!a szereg 
projekt6w rozwi,izania problemu odst"pstwa od narodowosci na terenach 
Polski. Zagadnieniu likwidacji skutk6w wpisu na niemieck,i list" narodo
wosciow,i na ziemiach w!,iczonych do Rzeszy poswi<,cone zosta!y dwa 
projekty ustaw: o volksdeutschach 20 i o przywr6ceniu obywatelstwa pol
skiego 2t. Oba projekty wychodzi!y z za!ozenia, ze z przebiegu i wynik6w 
Jl):zeprowadzonej przez okupanta akcji zniemczania polskich ziem zachod
nich nalezy wyciqgn,ic konsekwencje, lecz likwidowania tej sprawy nie 
mozna przeprowadzac zbyt rygorystycznie; reguluj,ic t" spraw" w gene
ralnych ·uniach nalezy zostawic sporo miejsca na przypadki szczeg6!owe, 
indywidualne. Oba projekty dziel,i w og6lnym uj,:ciu wszystkich obywa
teli polskich wpisanych na !ist" niemieck,i na dwie grupy. Dla jednej 
z grup przewiduj,i utrzymanie stanu utraty obywatelstwa polskiego auto
matycznie, z mocy prawa, skutkiem nabycia niemieckiej przynaleznosci 
panstwowej. Dla drugiej grupy stan ten zamierza si,: zlikwidowac i przy
wr6cic jej obywatelstwo polskie z wszystkimi prawami obywatelskimi 
i honorowymi, lub tez z pewnymi ich ograniczeniami. S,i one tez zgodne 
eo do skladu tych grup. W pierwszej grupie bowiem widz,i osoby: 1. kt6-
re z!ozy!y wniosek o nadanie niemieckiej przynaleznosci panstwowej b,idz 
kwestionariusze w sprawie stwierdzenia niemieckiej przynaleZnoSci naro

dowej przed dniem 31 I 1942 r., tj. nowelizacj,i rozporz<1dzenia o niemiec
kiej liscie narodowosciowej lub 2. zosta!y zaliczone do kategorii 1 lub 2 
listy. Do drugiej grupy natomiast zalicza!y osoby: 1. kt6re z!ozy!y kwe
stionariusz w sprawie stwierdzenia niemieckiej przynaleZnoSci narodowej 

" AZHP, 202/III, t. 169, poz. 157, k. 1-2. 
!t TamZe, 202/III, t. 164, poz. 28, k. 28-31. 
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po 31 I 1942 r., 2. zostaly zaliczone do grupy 3 lub 4 oraz 3. kt6rym przy

znano niemieck11 przynale:i:nosc paiistwow11 rozporz11dzeniem Hitlera 

o przynale:i:nosci panstwowej czlonk6w organizacji Todt i niemieckich sil 

zbrojnych. Takie ustawienie sprawy mialo zalatwic generalnie w spos6b 

mozliwie sprawiedliwy podzial spoleczenstwa na obywateli, kt6rzy: 

1. swiadomie, dobrowolnie, z przekonania czy z wyrachowania wyrzekli 

si� obywatelstwa polskiego i przyj�li panstwowosc niemieck11 oraz 2. byli 

tylko przedmiotem akcji zniemczaj11cej bez wlasnej woli lub nawet wbrew 

niej, pod wplywem przymusu, w obronie zycia lub wartosci wyzszych. 

Liczono si� przy tym z tym, ze zar6wno w jednej, jak i w drugiej grupie 

znajd11 si� wyj11tki wymagaj11ce uwzgl�dnienia, a takze z tym, ze poza 

obr�bem obu grup, tj. wsr6d Polak6w nie obj�tych niemieck11 list11 naro

dowosciow11, znajd11 si� osoby, kt6re trzeba b�dzie napi�tnowac: konfi

denci Gestapo, donosiciele, zdrajcy. 

Omawiane projekty ustaw r6znily si� doborem aparatu wykonawczego 

oraz procedur11 post�powania rehabilitacyjnego. Projekt ustawy o volks

deutschach mial uregulowac spraw� przywr6cenia obywatelstwa polskie

go. Przewidywal on utworzenie przy s11dach okr�gowych wydzial6w do 

spraw obywatelstwa, a przy s11dach grodzkich ekspozytur tych wydzia

l6w. Do zadan ekspozytur, kt6re mialy przyjmowac wnioski o przywr6ce

nie obywatelstwa, mialo nalezec przygotowanie sprawy - w szczeg6lnosci 

zebranie materialu faktycznego; do zadan _wydzial6w do spraw obywa
telstwa w s11dach okr�gowych natomiast - przeprowadzenie rozprawy 

ustnej i wydanie orzeczenia. Przy kazdej ekspozyturze miala funkcjonowac 

jako organ opiniodawczy komisja obywatelska, skladaj11ca si� z 3 czlon

k6w mianowanych przez starost� powiatowego. Przy wydawaniu orzecze

nia s11d mial brac pod uwag� chwil� wpisu na niemieck11 list� narodowo

sciow11 i otrzyman11 przez wnioskodawc� kategori�, szczeg6lny nacisk 

i srodki przymusu oraz zachowanie si� wnioskodawcy przed i po wpisie 

na !ist�. S11d, przywracaj11c obywatelstwo, m6gl stosowac wedlug uznania: 

zawieszenie w prawach publicznych na okres od 2-5 lat, przepadek mie

nia, uzyskanego dzi�ki wpisowi, zakazac wnioskodawcy na okreslony czas 

pobytu na okreslonych cz�sciach terytorium panstwa polskiego. Od orze

czenia S11du Okr�gowego miala przyslugiwac kasacja do S11du Najwyzsze

go. Projekt mial r6wniez regulowac spraw� pozbawienia obywatelstwa 

polskiego. Prawo stawienia takiego wniosku mieli posiadac prokuratorzy 

s11d6w okr�gowych w ciqgu 2 lat od wejscia ustawy w :i:ycie. 

Projekt ustawy o przywr6ceniu obywatelstwa polskiego przewidywal 

powolanie dwu rodzaj6w instytucji: trybunal6w spraw obywatelstwa oraz 

komisje dobrego obywatelstwa. Czlonkowie komisji dobrego obywatelstwa 
mieli pochodzic z wyboru, eo daloby gwarancj� dobrej znajomosci stosun

k6w miejscowych. Zadaniem komisji mialo byc prowadzenie rejestr6w 
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ludnosci pod kiitem jej obywatelstwa. Mia!o ich byc 3: rejestr A, rejestr B 
i rejestr C. Pierwszy mial objiic tych, kt6rzy utracili obywatelstwo. Mieli 
oni moznosc wszcz":cia post":powania o skreslenie ich z rejestru A i wpisa
nie do rejestru B lub C. W przypadku niekorzystnego dla nich wyniku 
post":powania mieli posiadac prawo apelowania do trybuna!u, kt6remu 
mial przewodniczyc S":dzia zawodowy, a przedstawiciele spoleczeiistwa 
mieli posiadac tylko glos doradczy. Rejestr B mial objiic te osoby, kt6rym 
ustawa przywraca!a obywatelstwo (osoby, kt6re z!ozy!y formularz DVL 
po nowelizacji ustawy na Pomorzu oraz grupa III i IV niemieckiej listy 
narodowosciowej na G6rnym S!iisku). W przypadku zg!oszenia przeciw 
temu wpisowi zazalenia (przez wladze gminne lub osoby prywatne) instan
cjii odwolawczii mial byc r6wniez trybunal. Do rejestru C miano wpisy
wac osoby odzyskujiice obywatelstwo na podstawie decyzji trybuna!6w 
w ramach przewidzianych w ustawie przypadk6w szczeg6lnych. Rejestr 
ten miala prowadzic w zasadzie r6wniez komisja, kt6ra mia!a zg!aszac 
kandydat6w, lecz dokonywac wpisu dopiero na ziidanie trybunalu po kaz
dorazowym rozpatrzeniu przez niego sprawy. Osoby, kt6re obywatelstwa 
nie utracily, nie mialy figurowac w zadnym z wymienionych rejestr6w. 

Projekt ustawy o przywr6ceniu obywatelstwa polskiego przewidywal 
analogicznie do projektu ustawy o volksdeutschach stosowanie ogranicze
nia praw obywatelskich, zawieszenia praw na okres 2-5 lat, konfiskat": 
nabytego w czasie wojny mienia, ograniczenia swobody pobytu na nie
kt6rych terenach paiistwa. Dia obywateli, kt6rzy w mysl ustawy zas!uzyli 
na utrat": obywatelstwa, przewidywano przeprowadzenie normalnego do
chodzenia karnego o zdrad": stanu. Pociqgalo ono za sobii konfiskat": ma
iiitku, wysiedlenie z granic paiistwa, kary wi":zienia az do kary smierci 
wliicznie.-

Delegatura zamierza!a wi":C uregulowac sprawy odst":pstwa od narodo
wosci polskiej - pozornego czy tez faktycznego - drogii post":powania 
siidowego przy udziale czynnika spolecznego. Swiadczii o tym oba projekty 
ustawy zgodne ze sobii w zasadniczych punktach z tym, ze projekt usta
wy o przywr6ceniu obywatelstwa polskiego daje pierwszeiistwo czynni
kowi spolecznemu, kt6ry rozstrzyga w pierwszej instancji, a spraW": ape
lacji dopiero pozostawia wladzom siidowym. Drugi projekt natomiast za
r6wno w pierwszej instancji, jak i w drugiej oddaje orzecznictwo siidom, 
przy czym czynnik spoleczny odgrywac tu mial rol": pomocniczii. 

Delegatura zdawala sobie spraW":, ze rozwiiizanie problemu odst(':pstwa 
od narodowosci polskiej, szczeg6lnie na ziemiach zachodnich Polski wcielo
nych do Rzeszy, gdzie przybralo ono form": wpisu na niemieckii !ist": na
rodowosciowii, jest sprawii trudnii i odpowiedzialnii. Dlatego tez podkre
slala, ze czynniki powo!ujiice zar6wno S":dzi6w, jak i przedstawicieli spo
leczeiistwa b":di\ musialy dokonywac wyboru rozwaznie, desygnujiic ludzi 
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gwarantujiieyeh ealkowitq bezstronnosc i sprawiedliwosc siidu oraz posia
dajiieyeh doskonalii znajomosc stosunk6w miejseowyeh. 

Polska Partia Robotnieza powstala w okresie, kiedy akeja wpisu na 
niemieekii list� narodowoseiowii byla juz zaawansowana. Nie mogla wi�e 
wywrzec wplywu na stanowisko wobee niej polskiej ludnosci ziem wcielo
nyeh do Rzeszy. Zastala bowiem konkretnii sytuaej� 22, do kt6rej miala si� 
dopiero ustosunkowac. 

Polska Partia Robotnieza jednoezyla w swych szeregaeh polski kon
spiraeyjny rueh komunistyezny oraz radykalnii lewie� innyeh post�powych 
ugrupowan polityeznyeh. Uznawala ona poeziitkowo w gruncie rzeezy polski 
emigraeyjny rzqd w Londynie - jednak nie bez zastrzezen. Oeeniala bo
wiem krytyeznie jego burzuazyjny eharakter i jego sklad niezgodny z rze
ezywistym stanem sil polityeznyeh w kraju. Siidzila jednak, ze rziid Sikor
skiego w zwiiizku z zawareiem ukladu ze Zwiiizkiem Radzieekim wysunie 
odpowiedni program polityki zagranieznej oraz przemian spoleeznyeh 
w Polsee po zakonezeniu wojny 23• Pozytywny byl tez jej stosunek do De
legatury tego rziidu w kraju, z kt6rii pr6bowala si� porozumiec w sprawie 
utworzenia frontu narodowego w Polsee przeciwko okupantowi 24• 

Zmiana ukladu sil polityeznyeh w Delegaturze na korzysc prawiey 
uniemozliwily PPR kontynuowanie tyeh zamierzen, a zerwanie stosunk6w 
dyplomatycznyeh mi�dzy rziidem ZSRR a polskim rziidem emigraeyjnym 
spowodowalo zmian� jej stosunku do rziidu emigraeyjnego i jego Delega-
tury w kraju 25_ 

' 

PPR uwazala wi�e za konieezne utworzenie osrodka polityeznego prze
eiwstawnego rziidowi emigraeyjnemu i Delegaturze, osrodka, kt6ry kiero
walby walkii spoleezno-polityeznii narodu polskiego przeciwko Niemeom 
o wolnii i demokratyeznii Polsk� "· 

Takim osrodkiem stala si� Krajowa Rada Narodowa utworzona drogii 
porozumienia przedstawicieli demokratyeznyeh organizaeji spoleezno-poli
tyeznyeh i wojskowyeh 27. Zostala ona uznana przez rewolueyjno-demo
kratyezne sily narodu polskiego za faktycznq reprezentaej� polityeznii 
narodu, uprawnionii do wyst�powania w jego imieniu. KRN byla wi�e 
drugii obok Delegatury potenejalnii wladzq w kraju " o odmiennym jed-

22" H. Rech o w i c z, Miejsce i znaczenie Potskiej Partii Robotniczej w Zyciu 

politycznym na Stqsku (Zaranie 81<\skie, 1967, z. 1
1 

s. 12). 
23 S. Be d n a r s k i, Ksztaltowanie sif; KRN jako parlamentu (Polska Ludowa, 

t. !, s. 130). 
24 J. P a  w l o w i c z, Ksztaltowanie si� demokratycznego frontu narodowego 

w Polsee w latach 1943-1944 (Z najnowszych dziejOw Polski 1939-1947, s. 245). 
u Historia polskiego ruchu robotniczega 1864-1964, s. 98. 

211 Tam:Ze. 
21 Be d n a r s k i, op. cit., s. 129. 
28 Tam:Ze, s. 130, 133. 
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nak programie politycznym i r6wniez przygotowujqc,i si,: do obj,:cia tej 
wladzy po odzyskaniu niepodleglosci. Przygotowania te wyrazaly si,: 
w d,izeniu do organizacyjnego uj,:cia ksztaltuj,icego si,: frontu narodowe
go. Powo!ywano rady narodowe wszystkich szczebli, zwi,izki zawodowe, 
komitety fabryczne i folwarczne, organizowano zbrojn,i sil,: narodu -
Armi<, LudOWq ••. 

Aparat KRN byl skromniejszy od aparatu Delegatury. Dysponowal on 
takze znacznie skromniejszymi srodkami materialnymi. Powstal p6iniej 
niz aparat Delegatury i nastawiony by! przede wszystkim na czynn,i 
walk<, z okupantem. Walk,i t,i kierowala PPR, b<,d,ica gl6wn,i sil,i poli
tyczn,i KRN i jej aparatu na wszystkich szczeblach, zar6wno w General
nej Guberni, jak i na zi'emiach wcielonych do Rzeszy - r6wniez na 
G6rnym Sl,isku. 

Na G6rnym Sl,isku praca konspiracyjna byla bardzo trudna. Skladaly 
si,: na to: ostrzejsze formy terroru okupanta, wi<,ksze ograniczenie swo
body ludnosci polskiej oraz wi<,ksza liczba Niemc6w niz w Generalnej 
Guberni 30• Utrudnione byly w zwiqzku z tym takze kontakty z central
nymi osrodkami dyspozycyjnymi. Dotyczylo to zreszt,i takze aparatu 
Delegatury, ale ten, b<,d,ic liczniejszy i prowadz,ic . w stosunku do oku
panta walk<, pozycyjn,i, latwiej utrzymywal kontakt ze swojq central,i -
st,id generalne rozpracowywanie r6znych problem6w. Aparatowi KRN 
przychodzilo to trudniej, tak ze do niekt6rych lokalnych problem6w staral 
si,: ustosunkowac sam. 

Tak wi<,c podziemne kom6rki g6rnosl,iskiego V Obwodu PPR mimo 
prowadzonej przez nie intensywnej walki z okupantem staraly si,: zebrac 
odpowiednie dane i ustosunkowac do problem6w narodowosciowych tej 
ziemi 31• Potrafi!y ocenic realnie sytuacj,: S1,izak6w. Realnie tez podeszly 
do problemu niemieckiej listy narodowosciowej na tym terenie. Zaj<,ly 
w stosunku do tego zagadnienia nie rol<, obserwatora, jak to czynila 
Delegatura 32, lecz czynnika zainteresowanego nim bezposrednio. PPR 
byla bowiem powi,izana z miejscow,i klas,i robotnicz,i, chlopstwem i inte
ligencj,i 33 i posiadala w swych szeregach wielu ludzi zaliczonych przez 

H Pa w l o w i c z, op. cit., s. 260. 
30 A. S z e f er, Wybrane zaoadnienia z dZialalno§ci Polskiej Partii Robotniczej 

na Slqsku i w Zaol�biu Dqbrowskim w latach okupacji hitlerowskiej (W 25 rocznict: 
powstania PPR, s. 40). 

31 J. Ko r a s z e w s k i, PPR wobec problemu niemieckiej listy narodowej na 

Slqsku (PPR na G6rnym Sl.:tsku i w 'Zagl�biu D.:tbrowskim, cz. 2, s. 130). 
32 Takie odnosi si� wra:Zenie 'przy analizowaniu pozostawionych przez ni.:t ma

terial6w archiwalnych. 
33 AKW Katowice WVII/24 - artykul M. Baryly w „Trybunie Robotniczej" 

nr 25 z 194''6' r. pt. PPR - partia odbudowy. 
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Niemcow, wbrew ich woli i postawie, do jednej z grup niemieckiej listy 
narodowosciowej ><. Partia orientowaia si�, ze wpis na niemieckq !ist<: 
narodowosciowq odbywal si� tutaj pod przymusem i ze w ostatnich latach 
wojny kierowa!y nim potrzeby frontu 35. 

PPR w V Obwodzie zajmowaia wyrazne stanowisko w sprawie polskosci 
Gornego Slqska. Potwierdzajq to jasno wspomnienia dzia!aczy slqskich 
i zachowane dokumenty z 1944 r. Swoj stosunek do Slq5ka wyjasnia Par
tia w opublikowanej w po!owie 1944 r. odezwie Gornoslqskiego Komitetu 
Okr�gowego PPR pt. Ludu slqski, w ktorej czytamy: ,,5 lat ci�zkiej tyranii 
barbarzynstwa hitlerowskiego, kt6re daleko przekroczylo sredniowiecze, 
uswiadomilo nam nasze prawdziwie polskie pochodzenie. 80 procent Slq
zakow skazano na wynarodowienie przez tzw. volkslist�. Ten potworny 
zamiar zbirow hitlerowskich nie moze si<: udac ... Slqsk byl z dawien daw
na, [jest] obecnie i zostanie ziemiq polskq, nie zniesiemy obcej tyranii 
i hitlerowskiego rezimu. Naszym najwi�kszym celem i obowiqzkiem b�dzie 
wyp�dzenie z ziemi slqskiej wroga" "· 

Partia pot�pia!a zdecydowanie polityk� sanacji na Gornym Slqsku 
w okresie mi�dzywojennym. Podkreslala, ze juz nigdy nie uda si� jej 
i rodzimej reakcji utworzyc ze Slqska terenu prywatnych interesow i za 
najlepszq gwarancj� tego uwazala powo!anie do zycia KRN •1. 

PPR - tak jak i Delegatura - pot�pia!a wi�c polityk� sanacji na 
Gornym Slqsku i uwa:i;a!a, ze stosunki te na tym terenie, jak zresztq 
i w ca!ej Polsee, nie mogq powrocic. Delegatura zamierza!a jednak wpro
wadzic zmiany umiarkowane, gdy PPR dqzyla do generalnego przeobra
zenia porzqdku spo!ecznego, politycznego i ekonomicznego w kraju. Gla
szone przez PPR has!a zyskiwa!y coraz liczniejszych zwolennik6w wsr6d 
ludnosci slqskiej i przyciqga!y r6wnie:i: cz�sc jej warstwy posredniej znie
ch�conej do demagogicznych hase! okupanta. Obawia!a si� tego Delegatura. 
Jeden z jej informator6w pisze do niej wr�cz: ,,Slqsk ... nie chce przedwo
jennych stosunk6w. 0 ile one powr6cq, Polska moze za to kiedys drogo 
zap!acic. Dla odmiany Slqsk moze wpasc tym razem w obj<:cia komuniz
mu" 38. 

Stosunek PPR do rozwiqzania problemu niemieckiej listy narodowo
sciowej po zakonczeniu wojny pokrywa! si� w og6lnych zarysach ze sto-

34 R e ch o w i c z, Rota PPR w rozwiqzaniu problemu tzw. .,Volkslisty" ... , 

s. 826-827. 

a& AKW Katowice, Prasa konspiracyjna, ,,Trybuna Robotnicza" nr 8 z 20 X 
1942. 

u Tami.e, sygn. tymcz. 104, odezwy i ulotki PPR; opubliikowane przez H. Re
chowicza w Wyborze material6w archiwalnych dotyczqcych dzialalno§ci V Obwodu 

PPR w okresie VI 1944 - I 1945 (Zaranie Slqskie, 1960, z. la specL s. 183-185). 
37 TamZe. 

" AZHP 202/JII, t. 166, poz. 107, k. 7. 
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sunkiem Delegatury do zagadnienia. Oba osrodki wychodzily z zalozenia, 
ze fakt przyj<,cia niemieckiej listy narodowosciowej u zdecydowanej wi<,k
szosci spoleczenstwa polskiego na G6rnym S!,isku nie oznaczal zdrady 
wlasnej ojczyzny 39, i uwazaly, ze kryterium oceny jednostki ma byc jej 
zachowanie w czasie okupacji. Pogl,id PPR w tej sprawie wyrazony jest 
w artykule J. Kawalca w „Posiewie" pt. Podlug czyn6w b�dziemy sqdzeni: 

„Za najsprawiedliwszy miernik oceny poszczeg6lnego obywatela uwazamy 
nie jego palc6wk", a caloksztalt post<,powania w czasie zaboru i udzial 
w walkach wyzwolenczych. Cenniejszym jest Polak z volkslist,i, ale iabo
tuj,icy wysilki wroga, anizeli Polak z palc6wk,i polsk,i, lecz za to pilnie 
wykonuj,icy wszystko, czego od niego z,ida wr6g. Oto platforma, na kt6rej 
si" b<,dzie opierala nasza ocena kazdego obywatela w wyzwolonej ojczyz
nie" •o. Autor wyst<,puje przy tym zdecydowanie przeciwko wspomnianym 
juz niekt6rym organizacjom londynskim, kt6re grozily Polakom wpisanym 
na niemieck,i !ist<, narodowosciow,i obrachunkami po wojnie. 

PPR wyrazila w czasie okupacji sw6j pogl,id na problem niemieckiej 
listy narodowosciowej tylko og6lnie. Cal,i swoj,i uwag<, bowiem poswi<,cala 
walce z okupanteil)- Stanowisko jej w sprawie likwidacji tego problemu 
uzewn<,trzni si<, dopiero w calej rozci,iglosci po odzyskaniu niepodleglosci 
i uzyskaniu przez ni,i zasadniczego wplywu na kierunek polityki w kraju. 
Byla bowiem gl6wn,i inspiratork,i d,izen do uregulowania spraw narodo
wosciowych na G6rnym S!,isku. 

DIE STELLUNG DER POLNISCHEN POLITISCHEN KREISE UND DER LEI

TUNGEN DER UNTERGRUNDBEWEGUNG ZUM PROBLEM DER DEUTSCHEN 

VOLKSLISTEN Wll:HREND DER OKKUPATION. 

Die polnischen politischen Kreise und die Leitungen der Untergrundbewegung 

haben das Vorgehen der deutschen Behörden in der Volkslistenfrage auf den zum 

Reich angeschlossenen polnischen Gebieten aufmerksam verfolgt und analysiert. 

Grosse Aufmerksamkeit schenkte die·ser Angelegenheit besonders die Delegatur 

der polnischen Exilregierung. Die Delegatur bereitete Gesetzentwürfe vor, die nach 

der Machtübernahme nach dem Kriege in Kraft treten ,sollten, worunter auch 

das Problem der deutschen Volksliste berücksichtigt wurde. Es sollte auf ge� 

richtlichem Wege geregelt werden, unter Beteiligung gesellschaftlicher Kräfte. 

Die Polnische Arbeiterpartei hat sich zur Frage der deutschen Volksliste nur 

allgemein geäussert. Ihre Stellungnahme zur Lösung dieses Problems stimmte im 

wesentlichen mit den Auffassungen der Delegatur überein. Man ging von der 

311 J. G o  l E:: b ,i o w s k i, Pierwsze lata wladzy ludowej w wojew6dztwie .§tqsko

-dqbrowskim (1945-1946), s. 208-209. 
40 AKW Katowice, Prasa konspiracyjna, ,,Posiew", nr 1, 1944. 

3 - ,,Sob6tka" 3/69 
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Voraussetzung aus, dass die Annahme der deutschen Volksliste bei der überwie

genden Mehrzhal der polnischen Bevölkerung in Oberschlesien nicht Verrat am 

eigenen Vaterlande bedeutete. Ferner war man der Ansicht, dass für die Beur

teilung des Einzelnen dessen Haltung während der Okkupation entscheidend sein 

sollte. 




