
ANASTAZJA KOWALIK 

GENEZA, ORGANIZACJA I DZIALALNOSC PODZIEMIA 

NIEMIECKIEGO NA DOLNYM SLi\SKU (1945-1947) 

Jesieniq 1944 r., w obliczu zblizajqcej si� kl�ski hitlerowsk.ich Nie
miec, zrodzila si� koncepcja powolania do zycia niemieckiego podziemia 
na terenach okupowanych przez aliant6w. Posiadala ona dwie zasadnicze 
wersje. Pierwsza, kt6rej tw6rcq byl wywiad wojskowy, przewidywala 
stwoirzenie „ruchu oporu" na wypadek okupowania Niemiec. Szczeg6lm1 
roh� w jej opracowaniu odegral Reinchard Gehlen, kierownik wydzialu 
Fremde Heere Ost (Obce Armie Wsch6d) w aparacie wywiadu Wehr
machtu. Plan Gehlena, skieroiwany wylqcznie przeciwko Zwiqzkowi Ra
dzieckiemu, przewidywal szlmle;nie sabo1tazyst6w i dywersant6w do prze,.. 
prowadzania operacji za radzieckq liniq hojowq, szpiegostwo wojskowe 
na za.pleczu Armii Czerwonej, zatrzymywanie i przechowywanie brorii 
dla ruchu po:dziemnego, przygotowanie powstania przeciwko wladzy 
radzieckiej, utworzenie oc:Ldzial6w bojowych o liczebnosd maksymalnej 
do S'z.escdziesi�ciu ludzi, stworzenie terrorystycznych „grup likwidacyj
nych" do mordowania radzieckich kotrnend wojskowych oraz organizowa-· 
nie radiowych punkt6w meldunlmwych, rozpowsz,echnianie drukorwanej 
i ustnej propa.gandy antyradzieckiej i w og6le aintysocjalistyczniej 1. 

Tw6rcami drugiej wersji, polegaj�cej na stworzeniu organizacji 
podziemnych jako armii pomocniczej Wehrmachtu i nie przewidujqcej 
kh;ski Niemiec, byli Heinrich Himmler i Martin Bormann 2 

. .

Realizowane byly obydwie koncepcje: Gehlena na polskich ziemiach 
zachodnich i p6lnocnych, gl6wnie na G6rnym i · Dolnym Slqsku, 
a Himmlera i Bormanna w Niemczech zachodnich. Tu zresztq jeszcze 
przed rozpocz�ciem dzialalnosci otrzymano rozk'az o przerwaniu jakich
kolwiek prac. jest rzeczq znamiennq, ze rozkaz nastE:;pcy Hitlera, 

1 J. Made r, Szara r�ka, Poznan 1961, s. 57. 
2 Cz. G o l <\ b e k, R. T r y c, Z genezy powstania i dzialalnosci Werwolfu na

potskich ziemiach zachodnich (Wojskowy Przeglqd Historyczny, nr 2, 1963, s. 130) 
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admirala Dönitza, z 29 IV 1945 r. o zaprzestaniu dzialalnosci podziemia 
niemieckiego nie dotyczyl polskich ziem zachodnich 3• 

Do tworzenia niemieckich organizacji podziemnych, okreslanych 
przez nas sumarycznie jako „ Werwolf", przystqpiono p6znq jesienicl 
1944 r. Szefem „Werwolfu" zostal Hans Prützman, SS Obergrupenführer, 
czlonek osobistego sztabu �immlera. W maju ·1945 r. dostal si� on do 
niewoli angielskiej i wkr6tce popelnil samob6jstwo 4• Nie wiadomo, 
kto od tej pory kierowal dzialalnosciq niemieckiego podziemia i czy 
w og6le kierownictwo takie istnialo. Feldmarszalek Fe:rdynand Schör
ner, dow6dca armii niemieckich walczqcych tak:ze na Dolnym Slqsku, 
powolal przy swoim sztabie specjalnq grup� kierowniczq „Werwolfu", 
w kt6rej sklad weszli mi�dzy innymi: byly wysoki funkcjonariusz 
gestapo w Lublinie Bidelmeyer oraz jeden z przyw6dc6w Hitlerjugend 
w Polsee, SS Brigadenführer Schimmelpfennig. Zwierzchnikiem „Wer
wolfu" na Dolnym Slqsku z ramienia NSDAP zostal gauleiter Karl 
Hanke, a szefem sztabu SS Obersturmbannführer Hans Weber 5. 

W polowie stycznia 1945 r. niemiecki wywiad frontowy Wrontauf
klärungstruppe) otrzymal rozkaz utworzenia punkt6w oparcia i ma
gazyn6w broni oraz material6w wybuchowych dla „ W erwolfu" na 
Dolnyni Shisku 6_ Tuz przed i zaraz po zakonczeniu wojny sprawami 
tymi zajmowal si� sam „Werwolf" oraz inne .organizacje podziemne. 
Magazyny broni zorganizowano mi�dzy innymi w Swidnicy, w J eleniej 
G6rze, w powiecie bystrzyckim, w Boleslawcu i innych miejscowo
sciach 7• Mniej wi�cej w tym samym czasie przystqpiono do tworzenia 
grup konspiracyjnych i dywersyjnych oraz do organizowania systemu 
szkolenia specjalnego s. 

Zadaniem grup bylo formowanie malych oddzial6w dywersyjnych 
z rozbitk6w i udekinier6w oraz miejscowych mieszkanc6w, organizo
wanie systemu lqcznosci, przygotowanie napad6w terrorystycznych 
i akcji sabotazowych. Szkolenie dywersant6w zorganizowano w Ha,no-
werze, Nysie, Cieszynie i Albeck 9. W osrodkach tych szkolenie ukon
czylo ponad 1000 os6b wywodzqcych si� z szer_eg6w NSDAP, SS, SA 

3 M a d  er, op. cit., s. 58.
4 H. R. T r e vo r - R o p er, Ostatnie dni Hitlera, Po znan 1960, s. 76.
5 Archiwum Ministerstwa Spraw W ewn�trznych (dalej: AMSW), sygn. 196/d/21.
6 Tamze.
'7 Tamze.
8 Archiwum Sluzby Bezpieczenstwa Ko mendy W o jew6dzkiej Milicji Obywatel

skiej we Wro clawiu ldalej: A SB KWMO), Informacja z 7 II 1946 r. o sytuacji 
9g6lnej na Do lnym Slctsku, m. n. 

9 :-1\.MSW, sygn. 196/d/21. 



Podziemie niemieckie na Dolnym Slijsku (1945-1947) 513 

i policji. Szkoly Volkssturmu zakonspirowano i zamieniono na szkoly 
,,Werwolfu". W Bardzie Slc1sk.im, znajdowala si� szkola pod nazwc1 
Wehrtüchtigungslager Edelweiss (Ob6z Cwiczen Szarotka), kierowana 
przez Augusta Friecke. Przebywalo w niej okolo 60 os6b. W Karpaczu 
istniala szkola dla kobiet. Od stycznia do maja 1945 r. dzialaly dwie 
szkoly w powiecie bystrzyckim, jedna w kamiennog6rskim i kilka we 
Wroclawiu. Ich uczniowie w wieku od 20 do 29 lat rekrutowali si� 
z calego G6rnego i Dolnego Slc1ska ze wszystkich warstw spoleczenstwa 
niemieckiego, ale wylc1cznie z bylych czlonk6w HJ. Podpisywali oni 
deklaracj� o przystqpieniu do pracy konspiracyjnej. Program nauki 
obejmowal szkolenie piechoty, obchodzenie si� z broniq, wyszkolenie 
dywersyjne, CZE:Sciowo saperskie oraz poslugiwanie si� kr6tkofal6w
kami. Wszystkich sluchaczy obowiqzywala przysiE:ga „Wir sollen zu
sammen halten bis zum Umschwung im Name Herrn, wenn Feind Böses 
getan hat, sollen wir uns dann rächen" 10. 

Dow6dztwo „ Werwolfu" wywodzilo si� z wyzszych oficer6w SS, 
czlonk6w NSDAP, SA, policji i bylych uczni6w szk6l dow6dc6w partii. 
Z zeznan aresztowanych czlonk6w „Werwolfu" wynika, ze z chwilq 
kapitulacji Niemiec wszyscy czlonkowie HJ powolani zostali przez 
swych kierownik6w do kom6rek „Werwolfu". Mlodziez stanowila w nie
mieckim podziemiu okolo 75 0/o, a 250/o dow6dztwo 11. Absolwenci kur
s6w, przyszli dow6dcy „Werwolfu", zaopatrywani w falszywe. doku
menty, wyjezdzali organizowac kom6rki w poszczeg6lnych miejscowo
sciach. 

W latach 1945-1947 ujawniono w w�jew6dztwie wroclawskim 
62 organizacje· niemieckie. W 19 powiatach i Wroclawiu-Lesnicy wy
st�powaly one pod nazwq „Werwolf", w 6 powiatach „Freies Deutsch
land", w 5 powiatach wykryto orga;nizacj� ,,Ring". W niekt6irych mia
stach powiatowych lub wsiach dzialaly „Freies Schlesien", ,,Britisches 
Schlesien", ,,Vermächtnis Hitlers", ,,Green Cross", ,,Sieben kommen 
durch die Welt", ,,Hirsch-Horn", ,,Edelweiß" i inne. Liczba czlonk6w, 
jak i okres dzialalnosci byly r6zne dla poszczeg6lnych organizacji. 

Gl6wnym celem niemieckiego podziemia bylo przygotowanie zbroj
nego wystqpienia przeciwko wladzy polskiej na Slqsku i oderwanie go 
od Polski. Momentem sprzyjajqcym wywolaniu powstania mial byc 
konflikt zbrojny w obozie aliant6w, srodkami zas zmierzajqcymi do 
osiqgni�cia celu - dzialalnosc propagandowa, terrorystyczna, groma
dzenie broni, sabotaz, wywiad. Poszczeg6lne organizacje w swej dzia
lalnosci koncentrowaly si� na jednej z form dzialalnosci. J edne przy-

10 Tamze. 

11 Tamze. 
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wü1zywaly wi�kszq wag� do gromadzenia broni, cw1czen z broniq, inne 
do pracy wywiadowczej lub przygotowania si� do obj�cia wladzy. 

Najbardziej rozbudowane byly organizacje „Werwolfu". Podstawowq 
ich jednostk� organizacyjnq stanowila kom6rka wiejska (Dorfkammer) 
skladajqca si� z 7-10 ludzi. Na czele stal dow6dca (Dorfführer) i jego 
zast�pca (Vertreter). 5-6 ·kom6rek wiejskich podlegalo kom6rce gmin
nej (Gemeindekammer), w kt6rej sklad wchodzilo 4 ludzi, w tym do
w6dca (Gemeindeführer) i jego zast�pca (Vertreter des Gemeinde
führers). Do kom6rki powiatowej (Kreiskammer) wchodzilo 5-6 ludzi 
z dow6dcq (Kreisführer). Kom6rka powiatowa podlegala kierownikowi 
powiatowemu (Kreisleiter). Prze�i�tnie w powiecie mialo byc 30-50 
kom6rek po 7-10 ludzi. Komendantami „Werwolfu'' w poszczeg6lnych 
okr�gach byli gauleiterzy 12. 

„Werwolf" w wojew6dzhyie wroclawskim istnial prawie w kazdym 
powiecie. Ujawniony zostal w powiecie brzeskim, bystrzyckim, dzier
zoniowskim, g6rowskim, jaworskim, jeleniog6rskim, kamiennog6rskim, 
klodzkim, lubanskim, lubinskim, lw6weckim, olawskim, sredzkim, swid
nickim, Zqbkowickim, zlotoryjskim, zaganskim, zarskim, walbrzyskim 
i we Wroclawiu-Lesnicy 13. W 13 powiatach „Werwolf" liczyl 532 czlon
k6w. Liczba czlonk6w w kom6rkach powiatowych wahala si� od 6 do 
150 czlonk6w. 

Inicjatorem stworzenia „Werwolfu" w powiecie jeleniog6rskim 
kr6tko przed zakonczeniem wojny - byla NSDAP. Na kurs szkoleniowy 
wyslano 12 kobiet 14. Zalozycielem szescioosobowej kom6rki w Karp
nikach byl komendant Volkssturmu Ernest Franke. Na jego rozkaz 
ukryto bron, kt6rq wladze MO ·wykryly w marcu 1946 ·r. 15 W tym 
samym czasie istniala dwudziestoosobowa kom6rka w J eleniej G6rze. 
Czlonkowie obydwu kom6rek gromadzili bron, niekt6rzy przekraczali 
kilkakrotnie nielegalnie granic� Polski, pomagajqc podejrzanym osobom 
w ucieczkach na Zach(>d. 

Byly komendant Volkssturmu na Dolny Slqsk, czlonek NSDAP Otto 
Kriemer, kt6remu nie udala si� ucieczka w przededniu kapitulacji, 
zorganizowal siedmioosobowq grup� i schronil si� w bunkrze w lesie 
w okolicach Kamiennej G6ry. Czlonkowie grupy, absolwenci szkoly 
w Bardzie, byli uzbrojeni, posiadanq bron starannie i systematycznie 
czyscili. w bunkrze zgromadzono zywnosc na dluzszy okres czasu dla 

12 Tamze.
13 Wojskowy Sctd Rejonowy we Wroclawiu (dalej: WSR Wroclaw), sygn. Sr.

402/47, Protok6l przesluchania Paula Schmidta, 6 III 1947. 
14 WSR Wroclaw, sygn. R. 1266/46, Akt oskarzenia.

L5 Tamze.
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kilkunastu os6b 16. Grupa poza przechowywaniem broni nie przejawiala 
poczqtkowo innej dzialalnosci 17_ 

Zadaniem kom6rkj w jednej z miejscowosci w powiecie sredzkim, 
kt6rej komendantem byl Paul Hildebrand, bylo zbieranie i konserwo
wanie broni oraz cwiczenia wojskowe. Zast�pcq komendanta kom6rki, 
a jednoczesnie przeszkolonym zbrojmistrzem, byl Horst Schwarz, Dal
szy cel dzialalnosci stanowila walka z wladzami polskimi, o czym 
mlodzi czlonkowie kom6rki nie byli informowani 18• 

W lecie 1945 r. zlikwidowano korh6rk� ,,Werwolfu" w Walbrzychu. 
W polowie 1947 r. ,,Werwolf" reaktywowal swci dzialalnosc. Nowa 
kom6rka, zwana ,,Kessel-Ring", skladala si� z czterech nast�pujcicych 
grup: 

a) Stadtgruppe. Na jej czele stal byly SS-man Alfred Kramer, w jej
sklad zas wchodzilo 10 os6b. Do zadan nalezalo napadanie na banki, 
restauracje, kasy kolejowe oraz sp6ldzielcze w celach rabunkowych. 
Czlonkowie posiadali kr6tkq bron .. 

b) Kreisgruppe, dowodzona przez bylego SS-mana. Zadaniem dzie
si�cioosobowej grupy bylo zaopatrywanie organizacji w zywnosc, pod

palanie dom6w, budynk6w gospodarczych, niszczenie linii telefonicznych 
i linii wysokiego napi�ci�. Czlonkowie posiadali kr6tkq bron. 

c) Panzerknahe, skladajqca si� z 8 os6b. Komendantem bqdz Zi;lSt�pcq
byl Eksner. Zadaniem czlonk6w bylo wysadzanie napotkanych czolg6w, 
zatrzymy'-Yanie samochod6w i rabowanie ich zawartosci. C,�lonkowie 
grupy posiadali dwa pistolety i kilka granat6w. 

d) Munitionssprenggruppe z bylym SS-manem Walterem Ebesber
giem na czele. Liczyla 6 czlonk6w, kt6rzy pochodzili z Jedliny Zdroju. 
Jej zadaniem bylo wysadzanie most6w, zrywanie dr6g i dokonywanie 
sabotazy w kopalniach i fabrykach. 

Ponadto cala organizacja zamierzala zlikwidowac Komisj� Wysie
dlencz::i w Jedlinie Zdroju oraz kilkunastu g6rnik6w, kt6rzy przyjechali 
z Zagl�bia do walbrzyskich kopaln, by pom6c niedoswiadczonym robot--
nikom w wydobyw:miu w�gla 19. 

Podobn::i do „Werwolfu" struktur� posiadala takze organizacja 
„Freies Deutschland", stworzona przez niedobitki policji niemieckiej 
w polowie maja 1945 r. 20 Organizacja ta rozwin�la dzialalnosc na Dol-

16 WSR. Wroclaw, sygn. R. 149/46, Protok6l przesluchania Otto Kriemera, 
18 VIII 1945. 

17 WSR Wroclaw, sygn. R. 149/46, Notatka sluzbowa oficera sledczego.
18 WSR Wroclaw, sygn. R. 359/46, Wyrok, 28 VI 1946. 
19 WSR Wroclaw, sygn. Sr. 230/50, Protok61 przesluchania Zygfryda Weiganga.

7 X 1949. 

20 AMSW. sygn. 196/d/21. 
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nym Slc1sku oraz na Pomorzu Zachodnim. W wojew6dztwie wroclaw
skim wykryto jej kom6rki w powiatach: Boleslawiec, Jelenia G6ra, 
Luba:n, Milicz i Swidnica. Sztab Gl6wny „Freies Deutschland" miescil 
si� w Berlinie. Podlegali mu dow6dcy i sztaby krajowe. Dow6dcq na 
Dolny Slc1sk byl general Balzer. Podlegal mu Centralny Sztab na Dolny 
Slc:1sk, kt6remu z kolei podporzqdkowani byli kierownicy powiatowi 
·(Kreisleiter). Struktura organizacyjna „Freies Deutschland" opierala si�
na schemacie przyj�tym przez „Werwolf".

Organizacja „Freies Deutschland" najsilniej rozbudowana byla w po
wiecie boleslawieckim. Liczyla tu okolo 1200 czlonk6w i skladala- si�
z 12 oddzial6w: wykonawczego, meldunkowego, poszukiwania amunicji
i broni, sanitarnego, dywersyjnego, magazynowego, h1czriikowego,
ochrony, przeciwpozarowego, wywiadowczego, informacyjno-propagan
dowego i gl6wnego 21. Kierownikiem sztabu powiatowego byl Herbert
Münnich, a jego zast�pcq Paul Fiebig. Lekarzerri. organizacji byla
dr Brigitte Daum, a kierownikiem powiatowym Artur Kühne, inzynier�
byly kapitan lotnictwa niemieckiego, odznaczony Krzyzem Zelaznym
II Klasy, zatrudniony przez wladze polskie przy odbudowie sieci wodo
cic:1gowej i elektrycznej w Boleslawcu. Korzystajc1c z tego, ze w Bole
slawcu robotnicy kwalifikowani byli w wi�kszosci Niemcami, Kühne
zorganizowal ich w grup� zawodowq i z wiedzq i zgodq Grupy Opera
cyjnej Ministerstwa Przemyslu dysponowal ich pracq na zlecenie wladz
polskich 22.

Celem organizacji boleslawieckiej byl sabotaz, gromadzenie broni
i propaganda antypolska. Z 39 czlonk6w, kt6rzy stan�li przed sc1dem,
13 bylo urodzonych w 1930, 1931, a nawet 1932 r. 25 czlon�6w urodzilo
si� w Boleslawcu bc1dz w powiecie boleslawieckim. W czasie II wojny
swiatowej 9 sluzyfo w wojsku. Wsr6d aresztowanych bylo 6 kobiet.
Dw6ch czlonk6w posiadalo wyksztalcenie wyzsze', pozostali przewaznie
8 ]das szkoly podstawowej.

W Swidnicy organizacj� ,,Freies Deutschland" stworzyl na poczc1tku
wrzesnia 1945 r. absolweint szkoly „Werwolfu", byly SS-man Horst
Hoffmann. W sklad organizacji wchodzila mlodziez z HJ. Organizacja
skladala si� z 3-5-osobowych kom6rek bojowych. Kom6rki te tworzyly
grupy dywersyjno-terrorystyczne. Dow6dztwo organizacji stanowili:
kierownik organiz.qcji, zast�pca kierownika, kierownicy grup dywersyj
nych, szef propagandy i oficer organizacyjny. W celach konspiracyj-

21 WSR ·wroclaw, sygn. R. 1335/46, T. II, Protok6l przesluchania Elfriede

Silberbach, 24 IV 1946. 
22 WSR Wroclaw, sygn. R. 1335/46, Zaswiadczenie Komitetu Ekonom,icznego

Rady Ministr6w z 9 XI 1945 o pracy A. Kühnego. 
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nych czlonkowie organizacji nie uzywali nazwisk, tylko numer6w. Zna
mienne jest, ze tekst przysi�gi „Freies Deutschland" byl identyczny 
z tekstem przysi�gi skladanej Hitlerowi 23• �l6wnym celem organizacji 
mialo byc wykonywanie akt6w terroru na czlonkach antyfaszystow
skich organizacji niP.mieckich „Antita", na Niemcach i Niemkach uczci
wie wsp6lpracujc1cych z polskimi wladzami. Zamierzano zamordpwac 
czlonka „Antify" Töpscha za denuncjacje hitlerowc6w, karac przez 
obci�cie wlos6w niemieckie dziewcz�ta utrzymujc1ce kontakt z Polakami 
i Rosjanami. Planow,=mo tez wysadzac mosty i gmachy polskich urz�d6w. 
Przygotowujc1c akcje opracowywano szczeg6lowe plany i rozdzielano 
zadania poszczeg6lnym czlonkom� Przewidziany byl napad na budynek 
Powiatowego Urz�du Bezpieczenstwa Publicznego. U jednego z czlon
k6w znaleziono szkic tego gmachu 24. Podobnq organizacj� wykryto 
takze w miejscowosci Graby w powiecie swidnickim oraz w powiatach 
Jelenia G6ra, Luban i Milicz. 

W Walbrzychu istniala organizacja „Green Cross" wykryta przez 
wladze bezpieczenstwa w stadium organizacyjnym 25. Jej dow6dcq byl 
Hans Steinberg. W czasie rewizji i sledztwa ·ustalono, ze posiadal on 
przy sobie zaswiadczenie niemieckiej policji politycznej wydane 22 I 
1946 r. w Berlinie na nazwisko asystenta policji politycznej, a upraw
niajq�e do dzjalalnosci na Slqsku, w Brandenburgii, Saksonii, Hessen 
i Nassau. Jeden z czlonk6w organizacji, Rudolf Penzer, w czasie sledz
twa zeznal, ze organizacja tego samego typu istniala w angielskiej 
strefie okupacyjnej Niemiec, skqd Steinberg otrzymywal fundusze 26. 
Na 16 aresztowanych czlonk6w organizacji 1 urodzil si� w 1925 r ., 
6 - w 1928 r., 5 - w 1929 r., 3 - w 1930 r. i 1 - 1931 r. 4 czlonk6w 
sluzylo w wojsku. Ich zadanie polegalo na prowadzeniu dywersji w ko
palniach i na kolei� majqcej na celu tiniemozliwienie wywozu „niemiec
kiego w�gla" do Polski centralnej. W wypadku wybuchu trzeciej wojny 
organizacja miala w.c,p6lpracowac z desantami angielskimi i zabezpieczac 
zaklady pracy. Jej czlonkowie nosili zrtaki rozpoznawcze w formfo 
tekturowych kartek o wymiarze 5 cmX3 cm z napisem „Green Cross" 
i kolejnym numerem. 

W poczqtkach Hpca 1946 r. wladze bezpieczenstwa rozpocz�ly sledz
two w sprawie tworzcicej si� organizacji „Ring" ·w Oliwnie w powiecie 
lw6weckim, liczqcej 12 czlonk6w bylych hitlerowc6w. Na jej czele stal 
Alfred Mittman, a jego zast�pcq byl Gregor Martin, lqcznikiem zas 

2.3 ASB KWMO, m. n., Sprawozdanie Wojew6dzkiego Urz�du Bezpieczenstwa 
Publicznego we Wroclawiu z 14. XI 1945, s. 2. 

24 WSR Wroclaw, sygn. Pr. R. II. 1633/46, Akt oskarzenia z 9 XI 1946.
25 WSR Wroclaw. sygn. R. 1279/46, Akt oskarzenia i akta sledcze. 
26 Tamze. 
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niejaki Walzer. Organizacja o tej samej nazwie istni<?-la jeszcze w By
strzycy, Glogowie, Miliczu i" Srodzie Slqskiej oraz na terenie Czecho-
slowacji 27. 

Organizacje „Freies· Schlesien" i „Britisches Schlesien" z Lubania 
prawdopodobnie wsp6lpraoowaly z wywiadem amerykanskim i angiel-
skim. Myslqc o zbrojnym wystqpieniu przeciwko Polsee liczyly na 
pomoc wojskowq Anglii i Ameryki 28. W pawiecie lubanskim w poczc1t
kach wrzesnia 1945 r. ujawniono organizacj� pod nazwq „Vermächtnis 
Hitlers". Jej celem byly napady na siedziby wladz polskich i komen-
dantury radzieckie 29. 

W gromadzie Polk6w w powiecie jaworskim w okresie od marca 
do wrzesnia 1946 r. istniala siedmioosobowa organizacja „Sieben kom
men durch die Welt". W jej sklad wchodzila mlodziez w wieku 14-19 
lat. Organizatorem byl Walter Auras, kt6ry po kr6tkim okresie dzia
lalnosci wyjechal z Dolnego Slc1ska. Dow6dztwo po nim objql Paul 
Plüschke. Czlonkowie organizacji w oczekiwaniu na wybuch wojny 
swiatowej odbywali cwiczenia w lesie z kijami i zamierzali zwerbowae 
wi�kszq ilosc os6b. W szyscy czlonkowie „Sieben kommen durch die 
Welt" pochodzili z powiatu jaworskiego i z wyjqtkiem dw6ch byli 
czlonkami HJ 30. 

Grqchmann, Kliemsch i Preuss 15 I 1946 r. powolali w miejscowosci 
Lubni6w w powiecie wolowskim organizacj� pod nazwq „Hirsch-Horn". 
J ej dzialalnosc miala polegac na zbieraniu broni i akcji propagandowej 
celem przygotowania terenu do czynnego wystqpienia 31. 

„Jung Deutschland" w Swieborowicach w powiecie boleslawieckim 
planowala dywersj� i sabotaz i jak inne organizacje liczyla na konflikt 
w .obozie aliant6w 32. 

We Lw6wku dzialala organizacja pod nazwq „Stadtverwaltung". 
Przygotowywala si� ona do obj�cia wladzy w miescie na wypadek 
zmian na Dolnym Slqsku. Funkcje czlonk6w organizacji odpowiadaly 
funkcjom pracownik6w Zarzqdu Miejskiego. Komendant grupy byl 
burmistrzem, kierownikiem administracyjnym Maks Scholz, za . kas� 

27 ASB KWMO. m. n., Sprawozdanie Wojew6dzkiego Urz�du Bezpieczenstwa

Publicznego za okres 1 - 10 IX 1945 i z 22 VII 1946. 

1.8 ASB KWMO, m. n., Sprawozdanie WUBP Wroclaw za styczen 1946, r6w

niez: Sprawozdanie WUBP Wroclaw za okres 20 XI - 10 XII 1945, oraz AMSW·. 

sygn. 196/d/21. 
29 ASB KWMO, m. n., Sprawozdanie WUBP za okres 1 - 10 IX 1945.
30 Tamze.
31 ASB KWMO, sygn. 2582, Akta sledcze; r6wniez WSR Wroclaw, sygn. 1363/46,

Wyrok z 25 XI 1946. 
32 ASB KWMO, m. n., Sprawozdanie WUBP z 30 IX 1946.
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miejskq byl odpowiedzlialny Niekiel, za swiatlo, wodociqgi i gaz 
Richard 33. 

Inicjatorami powofania 0rrga1nizacji „Stoßtrup" w powiecie wal
brzyskim byli wyzsi oficerowie SA, gl6wnie Konrad Wilej i Paul Sterf. 
W jej sklad wchodzilo 3 oficer6w i 15 podoficer6w SA. Grupa posiadala 
bron i gl6wnym jej zadaniem bylo werbowanie ludzi 34• 

Od nazwy dziennika wydawanego w okupowanej wschodniej cz�sci 
Niemiec wzi�la nazw� organizacja „ Über", kierowana przez bylego 
dzialacza hitlerowskiego przebywajqcego w Dreznie Augusta Hacke_ 
Celem jej byla praca wywiadowcza, a gl6wnie rozpoznanie rozmieszcze
nia wojsk · na Dolnym Slqsku, stosunku polskich wladz do Niemc6w 
i sytuacji gospodarczej. W Szprotawie istniala organizacja „Über" zwana 
grupq „Schlange". Skladala si� z 15 czlonk6w w wieku 25-26 lat. 
Druga grupa, zwana „Zwerg", liczyla 12 czlonk6w, z kt6rych tylko 
4 pochodzilo z powiatu Szprotawa, pozostali zza Nysy. Komendant 
grupy „Schlange" r6wniez pochodzil zza Nysy i bezposrednio kontakto
wal si� z A. Hackern, kt6ry przekraczal granic� i bral udzial w ni�
kt6rych zebraniach grupy 35. 

Do wrzesnia 1945 r. istniala w powiecie kozuchowskim organizacja 
o mylqcej nazwie „Polonia Restituta", kt6rej zalozycielem byl Edmund
Gaede, byly wlasciciel fabryki w Polsee. Z cz�sci przekaz6w zr6dlowych
wynika, ze w jej sklad wchodzili Niemcy i Polacy. Organizacja udzielala
pomocy materialnej „Werwolfowi" 36, a swe kom6rki posiadala r6wniez
w Sremie, Nowej Soli, Zielonej G6rze i Cottbus 37• Gl6wnym celem byla
dzialalnosc szpiegowska. Organizacja liczyla 9 czlonk6w i 90 sympaty
k6w. Nalezeli do nich byli wlasciciele majqtk6w ziemskich, fabryk
i kopaln na terenie Ziem Odzyskanych 38.

W 1946 r. w powiecie brzeskim i lubanskim dzialala organizacja 
„Edelweiß", posiadajqca �ontakty z podobnq organizacjq w angielskiej 
strefie okupacyjnej, kt6rej czlonkowie rekrutowali si� przewaznie z by
lych mieszkanc6w Dolnego i G6rnego Slqska. Gl6wnym celem organi
zacji bylo dokonywanie napad6w na transporty Polak6w znajdujqcych 
si� w obozach przejsciowych, rabunek, propaganda antypolska oraz 
przesladowanie Polak6w przebywajqcych w Niemczech. Ze wzgl�du 
na charrakter dzialalnosci „Edelweiß" skladala si� ·z grupy wywia:doiw�zej 

operacyjnej. ZalozyC;ielem i komendantem siedmioosobowej grupy tej 

33 ASB KWMO, m .. n., Sprawozdanie WUBP z ·20 VIII 1946.
M ASB KWMO, m. n., Sprawozdanie WUBP z marca 1946 r. 
35 WSR Wroclaw, sygn. Sr. 15/47, Zeznania Kurta Hahna z 23 VII 1946.
36 AMSW, sygn. 15942. 
n Tamze. 

38 ASB "KWMO, Wroclaw sygn. 3223/I. 
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organizacji w powiecie brzeskim byl Wolfgang Stehr. Jej czlonkowie 
nosili szarotki wpü�te w marynark� lub wprawione w oczko pier
'scionka 39. 

Dalekosi�znym i ostatecznym celem podziemia niemieckiego bylo 
odbudowanie niepodleglego, faszystowskiego panstwa niemieckiego 
w poprzednich granicach. Temu celowi sluzyc miala dzialalnosc pro
pagandowa, dywersyjno-sabotazowa, wojskowa i terrorystyczna. Z ze
znan aresztowanych czlonkow podziemnych organizacji wynika, ze ich 
celem bylo mi�dzy innymi organizowanie Niemcow, zaopatrywanie 
w bron, materialy wybuchowe, dokonywanie sabotazy w fabrykach 
i na kolei, uchylanie si� od pracy dla Polakow lub jej zle wykonywa
nie. Mialo to doprowadzic do dezorganizacji administracji i gospodarki 
polskiej na Dolnym Slqsku. Dzialalnosc propagandowa i wojskowa pod
ziemia niemieckiego zmierzala do tego, by Polacy albo sami dobrowolnie 
zrezygnowali z Dolnego Slqska, albo tez uczynili to pod naciskiem 
zbrojnego wystqpienia Niemcow. W wypadku wystqpienia zbrojnego 
liczono na pomoc sil zbrojnych zza Nysy oraz wojsk anglo-amerykan
skich. Jednym z pierws.zych krok6w faszystowskich powstanc6w mialo 
byc wymordowanie wybitniejszych Polak6w, kt6rych listy zamierzano 
uprzednio sporzqdzic, podobnie jak Niemcow wspolpraeujqcych z Po
lakami 40. 

0 propagandzie podziemia mozna mowic gl6wnie na podstawie 
ulotek kolportowanych wsrod Niemcow, cz�sciowo drukowanych i prze
rzucanych przez granic�. Og6lem wladze bezpieczenstwa za?otowaly 
w wojew6dztwie wroclawskim w 1945 r. 19 wypadk6w kolportowania 
ulotek przez organizacje „Deutsche Selbstschutz", ,,Britisches Schlesien", 
,,Polonia Restituta", a w 1946 r. 9 wypadk6w w powiatach bystrzyckim, 
boleslawieckim, luba:nskim, zlotoryjskim oraz we Wroclawiu i Legnicy. 

Przed konferencjq w Poczdamie propaganda podziemia niemieckiego 
zmierzala do zatrzymania na Dolnym Slqsku jak najwi�kszej liczby 
_Niemc6w, przeciwstawiala si� ich ucieczkom do stref okupacyjnych, 
a nawolywala do powrotu tych, kt6rzy wra.z z przesuwajqcym si� fron
tem uciekli w glqb Niemiec. Propaganda ta dawala cz�sciowo rezultaty. 
Pewna cz�sc ludnosci niemieckiej powrocila do swych gospodarstw, 
powstawaly niemieckie tymczasowe zarzqdy miejskie, na murach po
jawialy si� hasla o tresci antypolskiej, a nawet w godzinach rannych 
ukazywaly si� na domach chorqgwie ze swastykami u. Kierownicze 
osrodki podziemia kolportowaly tez�, ze uchwaly konferencji pokojowej 

39 Tamze.

"0 WSR Wroclaw, sygn. R. 1335/46, Akt oskarzenia.
41 Z. Ru t k o w s k i, Czy ni.eudana akcja Werwolfu (Kierunki, nr 26. 1960).
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mogq byc zalezn€ od ilosci Niemc6w na Slc1sku. Z tego tez okre�u 
pochodzi ulotka Komitetu do Spraw Utrzymania Slqska przy Niem
czech. Jej autorzy, powolujqc si� na rzekome zapewnienia Sojuszniczej 
Rady Kontroli, ze jezeli wszyscy Slqzacy wyrazq zyczenie powrotu „do 
swojej ojczyzny", to obradujqca konferencja pokojowa w Poczdamie 
.,zostawi g�anice mi�dzy Niemcami a Polskq w ramach umowy pocz
damskiej konferencji takie, jakie byly w 1937 roku", apelowali: ,,Slqzacy 
wszystkich cz�sci Niemiec. Od Was zalezna jest przyszlosc naszej 
ojczyzny. Postarajcie si�, aby odezwa ta dostala si� do wszystkich 
Niemc6w. Nie zapominajcie nadeslac Waszej prosby do Sojuszniczej 
Rady Kontroli w Berlinie. W prosbie nalezy. pisac, eo nast�puje: 

Do Sojuszniczej Rady Kontroli (1) Berlin. 
My, Slcizacy, kt6rzy jestesmy rozsiani po calych Niemczech, mamy 

tylko jedno pragniP.nie: wr6cic do swojej ojczyzny, z kt6rej nas hitle
. rowcy wyp�dzili. Prosimy Sojuszniczq Rad� Kontroli, aby granica 
mi�dzy Niemcami a Polskq na obecnej konferencji w Poczdamie zostala 
uchwalona taka, jaka byla do roku 1937" 42. 

Podziemie, wykorzystujqc brak odpowiedniej informacji dla Niem
c6w na Dolnym Slclsku, falszywie informowalo ich o decyzjach pocz
damskich w sprawie zachodniej . granicy Polski i sytuacji w okupowa
nych Niemczech. Tak np. jedna z ulotek kolportowanych we Wroclawiu 
donosila mi�dzy innymi, ze Saksonia, Slqsk, Brandenburgia ( opr6cz 
Berlina i pozostalej cz�sci Niemiec) zostan::i pod kontrolq Komisji So
juszniczej i nie bP.rlq okupowanie. Prusy Wschodnie, G6rny Slqsik wlcicz
nie z Brzegiem pozostanci pod okupacjq rosyjskq. Korytarz lqcznie 
z Gdanskiem oraz cz�sc SlqE"ka, kt6ra nalezala przed 1938 r. do Polski, 
zostanq przylqczone do Polski. Niemcy z tych teren6w b�dq musieli 
zameldowac si� ceh=m:1 przesiedlenia do dnia 20 VII 1945 r. Ulotka 
stwierdzala, ze wedlug komunikat6w radia moskiewskiego w j�zyku 
niemieckim z dnia 12 VII 1945 r. Dolny Slcisk pozostanie „niemieckim" 43_ 

Po konferencji w Poczdamie w propagandzie niemieckiej pojawiajq 
si� nowe elementy. Podziemie glosilo, ze uchwaly te majq charakte:r 
tymczasowy, i wzywalo Niemc6w do organizowania si� i samoobrony. 
J edna z ulotek rozpnwszechnianych we wroclawskiej gazowni apelowala 
do „myslqcych" Niemc6w, by „tworzyli samoobron�", gdyz „nar6d 
i panstwo, kt6re przez naszq zwyci�sk::i armi� zostalo zmiazdzone 
w przecicigu kilku dni ... jest niezdolne do panowania" nad Niemcami 4,;. 

42 ASB KWMO, m. n. 

43 Archiwum Panstwowe Miasta Wroclawia 

Wojew6dzki Wroclawski, sygn. VI/154, b.p. 

44 ASB KWMO, m. n. 

Woj. Wroclawskiego, Urzqd 
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Charakterystyczna jest r6wniez ulotka znaleziona w grudniu 1945 r 
w Klodzku i skierowana do „Slcizak6w i Niemc6w w Czechach". J ej 
autorzy - najprawdopodobniej jakas grupa podszywajcica si� pod Ame
rykan6w - zwracajq uwag�, ze wojna skierowana byla nie przeciwko 
narodowi niemieckiemu, lecz narodowemu socjalizmowi, a dalsza walka 
skierowana b�dzie przeciwko „slowianstwu Polski i Czech". Ustalony 
jest juz dzien, kiedy „ostatni Slowianin" opusci Dolny Slqsk, a czolgi 
przez ksi�stwo klodzkie wyruszci na Warszaw� i Moskw� 45•

Na podkreslenie zasluguje fakt ozywienia propagandy i p.ogorszenia 
si� stosunku ludnosci niemieckiej do polskiej po wystcipieniach nie
kt6rych zachodnich m�z6w stanu, jak np. sekretarzy stanu F. S. Byr
nesa i G. Marshalla oraz bylego premiera Wielkiej Brytanii W. Chur
chilla i innych 46. Nie bez wplywu pozostalo r6wniez or�dzie papieza 
Piusa XII popierajcice roszczenia Niemc6w do Slciska. 

J ednci z form propagandy podziemia bylo · wykorzystywanie list6w 
i wycink6w prasowych przysylanych przez przesiedlonych Niemc6w. 
Informowaly one o polityce pan tw anglosaskich w stosunku do ziem 
zachodnich. Zawieraly hasla rewizjonistyczne, domagaly si� od cz�sci 
niedobitk6w hitlerowskich przebywajc4cych na ziemiach zachodnich 
przygotowania gruntu do oderwania tych ziem' od Polski. M6wily one 
o konflikcie Polski z Czechoslowacjc4 o Walbrzych i Klodzko 47• Byly
ksiqdz z Walbrzycha przysylal listy z apelem o wznoszenie modl6w
o cud podobny do kl�ski Tatar6w, by Slqsk wr6cil do Niemiec 48.

Waznc4 rol� w agj.tacji przeciwpolskiej odgrywali duchowni niemiec
cy. Kazania i rozmowy ksi�zy podtrzymywaly na duchu ludnosc nie-· 
mieckc4, nawolywaly do zespolenia sil i przetrwania na Dolnym Slc4sku 49 
W jednej z miejscowosci w powiecie kamieimog6rskim duchowny nie
miecki utrzymywal kontakt z tajnie zbierajcicymi si� Niemcami. Podej
rzany byl on o posiadanie aparatu radiowego, gdyz ludnosc informo
wana byla o aktualnych wydarzeniach 50. Jerzy Nechej, ksicidz niemiecki
w Cerkowicach w powiecie trzebnickim, prowadzil zebrania z ludnoscici 
niemieckq w swoim domu i pomagal wsp6lnie z zakonnicami ukrywaf 
w klasztorze w Trzebnicy konspirujcicych Niemc6w 51. R6wniez we 

45 ASB KWMO, m. n., Ulotka przerzucona z Drezna.
46 ASB KWMO, m. n., Sprawozdanie WUBP z 9 VIII 1946. 
47 WSR Wroclaw, sygn. SR. 230/50, T. I. Protok6l przesluchania J6zefa Wei

ganga, 22 IX 1949. 
48 WSR Wroclaw, sygn. 230/50, T. I, Protok6l przesluchania J6zefa, Weiganga,

10 X 1949. 
49 ASB KWMO, m. n., Sprawo.zdanie WUBP za okres 21-31 XI 1946. 
50 ASB KWMO, m. n., Sprawozdanie WUBP z 10 III 1946. 
51 ASB KWMO, m. n., Sprawozdanie WUBP z 30 X 1946. 



Podziemie niemieckie na Dolnym Slctsku (1945-1947) !523 

Wroclawiu-Lesnicy duchowny katolicki Bernhard Prietzel utrzyrnywal 
kontakt z kom6rkq „Werwolfu", organizowal u siebie zebrania, prze
chowywal nielegalnie bron 52• W innych miejscowosciach wojew6dztwa 
wroclawskiego ksi�za niemieccy brali udzial w pracy podziemnych orga
nizacji, a nawet byli inicjatorami ich powolywania. Zalozycielem 
organizacji „Pfarrjugend" w powiecie swidnickim byl duchowny nie
miecki. Organizacja wydawala broszury, z kt6rymi aresztowano pewm1 
Niemk� 53. W organizacji „Freies Deutschland" w Boleslawcu aktyw
nym czlonkiem byl katolicki ksiqdz niemiecki Paul Sauer. Bral on 
udzial w zebraniach organizowanych w mieszkaniu A. Kühnego, · pro
wadzil poczt� organizacyjnq i prywatn�, uprawial antypolskq pro
pagand� wsr6d niemieckich wiernych. Poza tym sluchal codziennie 
radia, skrz�tnie zapisujc1c komunikaty, informowal o ich tresci M. W za
leznosci od potrzeb �ystawial falszywe dokumenty 55. 

Organizacja „Werwolf" zwracala specjalnq uwag� na dzialalnosc 
w zakresie ubiegania si� o obywatelstwo polskie w celu unikni�cia 
wysiedlenia, starania si� przez fachowc6w o prac� w polskich fabrykach 
i zakladach pracy, gdzie po uzyskaniu zaufania mogli prowadzic prace 
wywiadowcze i sabotazowe, oraz wciqgania do wsp6lpracy Polak6w ze 
Slc1ska posiadajqcych Volkslist�. Zwraea[l,O takze uwag� na koniecznosc 
nawiqzywania kontakt6w towarzyskich z Polakami celem pozyskania 
ich zaufania. Aby ulatwic realizacj� tych zamierzen, instrukcje pod
ziemia zalecaly przekazywanie Polakom posiadanych przez Niemc6w 
nieruchomosci 56. 

Przed wysiedleniem chronic mialy Niemc6w zaswiadczenia o obywa
telstwie polskim. Handel takimi dokumentami szerzyl si� we Wrocla
wiu 57 i Zc1bkowicach 58. W powiatach graniczc1cych z Czechoslowacjq 
obserwowano nieleg:ilny handel dokumentami stwierdzajqcymi czeskc1 
przynaleznosc narodowq, CO wiqzalo si� z krqZqCq we wrzesniu 1945 r. 
plotkci, ze tereny te zostanq wlqczone do Czechoslowacji 59. Wsr6d sta
rajqcych si� o obywatelstwo czechoslowackie wü=:kszosc stanowili by1i 

52 ASB KWMO, m. n., Sprawozdanie WUBP z 19 X 1946. 
53 ASB KWMO, m. n., Sprawozdanie WUBP z 20 III 1946.
54 WSR Wroclaw, sygn. R. 1335/46, T. II, Dodatkowe zeznania Herberta Mün

nicha z 20 VI 1946. 
55 Fikcyjne zaswiadczenie sporzctdzone przez ksi�dza Paula Sauera stwier

dzajc:{ce, zatrudnienie Marty Kühne, WSR Wroclaw, sygn. R. 1335/46.
56 AMSW, wyk. 7, poz. 13/c, 1089; ASB KWMO, m. n., Informacja WUBP 

-0 sytuacji na Dolnym Slctsku w 1945 r. bez daty. 
57 ASB KWMO, m. n., Sprawozdanie WUBP z 10 X 1946.
5s ASB KWMO, m. n., Sprawozdanie WUBP z 19 X 1946.
59 ASB KWMO, m. n., Sprawozdanie WUBP za okres 1 - 10 IX 1945.
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czlonkowie organizacji hitlerowskich lub byli oficerowie armii nie
mieckiej. W Kudowej obywatelstwo czeskie uzyskalo okolo 500 Niem
c6w. N atrafiono r6wniez na slady wydawania sfalszowanych zaswiad
czen o dzialalnosci komunistycznej i antyfaszystowskiej 60. 

Istotnym elementem dzialalnosci podziemia niemieckiego bylo tajne 
szkolnictwo. W grudniu 1945 r. istnialy gimnazjum i szkola zawodowa 
drzewna w Cieplicach, szkola zawodowa w W albrzychu, 3· szkoly pod
stawowe we Wroclawiu. Szkoly podstawowe we Wroclawiu miescily si� 
przy instytucjach charytatywnych, utrzymywanych przez niemieckie 
duchowienstwo. Wedlug przyblizonych danych w wojew6dztwie wro
clawskim pq:ebywato w tym okresie okolo 1500 nauczycieli, z tego stale 
adresy posiadalo okolo 500. Nauczyciele ci w maju i czerwcu 1945 r. 
na apel wladz radzieckich zglaszali si�, podobnie jak i inni Niemcy, 
do pracy. W koncu 1945 r. Kuratorium Wroclawskie przystqpilo· do 
likwidacji szk6l, ale mimo to tajne naucza.nle trwalo nadal 61. W Wal
brzychu i Wroclawiu w maju 1946 r. funkcjonowaly tajne szkoly, do 
kt6rych ucz�szczala mlodziez w wieku 9-16 lat i starsza. W maju 
1946 r. zlikwidowano tajnq szkol� niemieckq w W olowie 62. 

Zar6wno starania o obywatelstwo polskie i czeskie, jak i tajne 
szkolnictwo byly elementami dzialalnosci podziemia niemieckiego obli� 
czonymi na przetrwanie na Dolnym Slqsku. Zaliczyc do tego r6wniez 
mozna dzialalnosc jednego z oddzial6w „Freies Deutschland" w Bole
slawcu. J ego zadaniem byla ochrona przed niszczeniem i rabunkiem 
nie zamieszkalych budynk6w, utrzymywanie wszystkich zabudowan 
w nalezytym porzqdku i czystosci, eo. mialo umacniac wsr6d Niemc6w 
przekonanie o tymczasowosci uchwal poczdamskich 63. 

Propaganda podziemia niemieckiego wywierala wplyw na cz�sc. lud
nosci niemieckiej i pobudzala je} do wystqpien antypolskich. W zwiqzku 
z wysiedlaniem. ludnosc niemiecka w Swidnicy zo�ganizowala wiec pro
testacyjny. Na wiecu ze strony Niemc6w padly strzaly. Do podobnego 
wystqpienia doszlo takze w czasie ladowania ludnosci niemieckiej do 
transportu na stacji kolejowej Stary Walisz6w w powiecie bystrzyc
kim 64• Niemcy wszcz�li pijackq awantur�, w czasie kt6rej zabili 2 zol-

60 ASB KWMO, m. n., Sprawozdanie WUBP z 10 X 1946.
61 ASB KWMO, m. n., Sprawozdanie dekadowe WUBP z 28 V 1946.
62 ASB KWMO., m. n., Notatka WUBP w sprawie tajnego szkolnictwa nie

mieckiego, grudzien 1945. 
63 WSR Wroclaw, sygn. 1335/46, T. V, Protok6l przesluchania Dory Schneider.

13 IV 1946. 
64 Podziemie na Dolnym Slqsku, maszynopis, nie· autoryzowany, 1946, ASB

KWMO, bez sygnatury. 
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nierzy radzieckich. W marcu 1947 r. w warsztatach Armii Czerwonej 
w Legnicy robotnicy niemieccy zorganizowali rady zakladowe, kt6rych 
celem byla interwencja o podwyzk� plac i. otwarcie szkoly dla nie
mieckich dzieci. Rady zostaly rozwiqzane, gdyz nie mialy podstaw do 
domagania si� podwyzszenia zarobk6w, Niemcy bowiem zarabiali w tych 
zakladach tyle, ile przeciE:tnie zarabial polski rzemieslnik i robotnik 65. 
W powiecie zqbkowickim Niemcy rzucili si� na Polak6w, nie dopuszcza
jqc ich do osiedlenia si�. W czasie interwencji zostal ranny funkcjona
riusz MO Stefan Zajqc. W powiecie bystrzyckim podczas opuszczania 
gospodarstw Niemcy dewastowali zabudowania, ogrody. W powiecie 
jaworskim Niemcy zapisani do wysiedlenia zatruli dwie sztuki bydla 
i spalili gospodarstwo 66. Byly tez wypadki pobicia Polak6w, np. 
w kwietniu 1946 r. w jednej ze wsi w powiecie jeleniog6rskim 12 uzbro
jonych w palki Niemc6w pobilo pracownika elektrowni i jego zon� 67. 

Dalszym przejawem tlzialalnosci Niemc6w zorganizowanych w pod
ziemiu bylo gromadzenie broni. Czlonkowie organizacji na zebraniach 
uczyli si� poslugiwac broniq i materialem wybuchowym, przygotowy
wali miejsca obronne - bunkry. Bunkier taki wybudowala organizacja 
„Freies Deutschland" w Boleslawcu w dzielnicy Rue 68, na drzewie kolo 
bunkra zorganizmyano punkt obserwacyjny. 

Niekt6re organizacje niemieckie, gl6wnie „Edelweiß" i „Über", zaj
mowaly siE: takze szpiegostwem. Jeden z czlonk6w „Edelweiß", wy
delegowany na Dolny Slqsk z Hanoweru, mial za zadanie zbadac 
war'unki, w jakich znajdujq si� Niemcy . Uzyskane informacje mialy 
byc wykorzystane w propagandzie wsr6d Niemc6w w angielskiej strefie 
okupacyjnej. Powiatowy Urzqd Bezpieczenstwa Publicz.nego w Kamien
nej G6rze aresztowal w _pazdzierniku 1945 r. Klausa Tyberta, kt6ry 
przybyl na Dolny Slqsk zaopatrzony w falszywe dokumenty angielskie. 
Zadaniem jego bylo miE;dzy innymi prowadzenie obserwacji lotnisk 
i kolportowanie ulotek 69. Pewne dokumenty wskazujq niewc:itpliwie, 
ze Artur Kühne, przyw6dca organizacji „Freies Deutschland" w Bole
slawcu, nawic:izywal kontakty z wyzszymi oficerami angielskimi i ame
rykanskimi w Berlinie, informujc:ic ich o sytuacji, nastrojach i organi
zacji ludnosci niemieckiej na Dolnym Slqsku. Trzykrotnie przekraczal 
legalnie granic� Polski, uzasadniajq_c sw6j wyjazd koniecznosciq zaku-

65 ASB KWMO, m. n., Sprawozdanie WUBP z 10 III 1947 21 IV 1947. 
ti6. Podziemie na Dolnym Slqsku, cyt. maszynopis. 

67 ASB KWMO, m. n., Sprawozdanie WUBP, 30 IV 1946. 

68 ASB KWMO, sygn. 4872, T. I. 

69 Podziemie na Dolnym Slqsku, cyt. maszynopis. 
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pienia w Berlinie cz�sc1 zamiennych dla utrzymania ciqglosci produkcji 
€nergii elektrycznej w Boleslawcu. Po powrocie z Berlina, powolujqc 
siE: na owych angielskich i amerykanskich oficer6w, wzmagal anty·
polskq dzialalnosc 10. 

Lothar Borman ·z organiizacji „Kameradschaft"· zeznal w czasie sledz
twa, ze mial zadanie zbierac informacje o prödukcji cz�sci samochodo
wych w Grodzanowicach, gdzie pracowal, o liczbie zatrudnionych tarn 
niemieckich jenc6w wojennych, o stanie uzbrojenia wojsk radzieckich. 
posterunk6w MO i UB w tej miejscowosci itd. Dane mial przekazywac 
pewnemu Niemcowi, z kt6rym jednak na skutek 'aresztowania Bormana 
do spotkania nie doszlo 71. 

t.c1cznik z organizacji „Über" mi�dzy grupq „Zwerg" i „Schlange" 
zeznal, iz jeden z czlonk6w org�nizacji przekazywal w . listach do 
A. Hackego, przyw6dcy „Über" w Dreznie, informacje o sytuacji w po
wiecie glogowskim, szprotawskim i boleslawieckim. Do polowy 1946 r.
przekazano 26 takich list6w. Zeznal r6wniez, ze na jednym z zebran
organizacji obiecano udzielac instrukcji ulatwiajqcych prace wywia
dowcze 72.

Na szerokq skal� zamierzano prowadzic akcje sabotazowe w kopal
niach i zakladach pracy, uszkadzajqc kable elektryczne, psujqc �otory, 
wykolejajqc wagony z w�glem. Sabotazysci niemieccy wysadzili w po
wietrze dwa pociqgi, w tym jeden z ladunkiem material6w pE:dnych 
przeznaczonych dla Armii Czerwonej, wykoleili jeden parow6z, jeden 
wagon osobowy i usilowali zatrzymac pociqg wiozqcy niemieckich jen
c6w �ojennych 73• W pierwszych dniach czerwca 1945 r. banda SS 
z Borowa Olesnickiego do1lmniala napadu nia w.ozy pmw

1
ianrtowy i amuni

cyjny Armii Czerwonej, rabujqc ladunek i zabijajqc dw6ch zolnierzy 74. 
Inna organizacja rozbila dwa samochody radzieckie w powiecie wal
brzyskim 75. 

W 1946 r. kom6rka „Freies Deutschland" w Boleslawcu spalila 
FabrykE: Dach6wek w Czarnej w powiecie boleslawieckim. Inne organi
zacje podpalily ponadto: Zaklady Ceramiczne w Zebrzydowicach w po-

70 WSR Wroclaw, sygn. R. 1335/46, Postanowienie o pociqgni�ciu do odpowie

dzialnosci karnej A. Kühnego, 22 VI 1946. 
71 WSR Wroclaw, sygn. Sr. 15/47, Protok6l przesluchania Lothara Borma�a.

4 VIII 1946. 
72 WSR Wroclaw, sygn. Sr. 15/47, Protok6l przesluchania Kurta Hahna, 23 VIII 

1946. 
73 Podziemie na DoLnym SLqsku, cyt. maszynopis. ·
74 WSR Wroclaw, R. 831/46, Wyrok WSR Wroclaw, 7 IX 1946. 
75 Podziemie 11a DoLnym SLqsku, cyt. maszynopis.
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wiecie lw6weckim, Fabryk� Plyt Pilsni.owych w Geninie, Fabryk� 
Welny Drzewnej w Rubinie i Rak6wku. W Zlotoryi podpalono maga
zyny wojsk radzieckich, we Wroclawiu magazyn Wydzialu Budowlanego 
Zarzqdu Miejskiego i szkol� polskq w powiecie zarskim 76. 13 V 1946 r. 
zlikwidowano 4-osobowq grup� uzbrojonych podpalaczy zagr6d pol
skich 77. 

Organizacje i bandy niemieckie napadaly na posterunki MO, mi�dzy 
innymi celem zdobycia broni. W 1945 r. dokonano 3 napad6w na po
sterunki w Strzelinie, w ChrZqstawie Wielkiej i Wojnowie oraz wy
sadzono w powietrze budynek Armii Czerwonej w Z6rawinie. Zgin�lo 
9 zolnierzy radzieckich 78. 

Najgro.zniejszq formq dzialalnosci podziemia byly zab6jstwa dokony
wane na funkcjonariuszach MO, zolnierzach WP ·i Armii Czerwonej 
oraz ludnosci cywilnej. Og61:em z rqk podziemia zgin�lo 36 os6b: 

Rok 

1945 
1946

Razem 

Zolnierze 

A. Cz. WP 

20 
3 

MO 

3 

20 3 -,- �-

UB 

-1 

Ludnosc cywilna 

4 

4 

8 

W pazdzierniku 1945 r. w m1eJscowosc1 Kamionna w powiecie wro
clawskim wsp6llokatorzy niemieccy zatruli polskq rodzin�. Jedna osoba 
(Anna Lisowska-Mackiewicz) zmarla, dzieci uratowano 79. 22 XII 1945_ r. 
w czasie wprorwadzania do mieszkania repatrianta w _Muchoborze Wiel
kim Niemiec zastrzelil osadnika Antoniego Kesek, a nast�pnie zastrzelil 
swojq zon�, podpalil dom i popelnil samobojstwo so. W gr_udniu i945 r. 
Niemcy zabili Polaka w Walbrzychu i zastrzelili funkcjonariusza MO 
w Szklarskiej 'Por�bie. 12 V 1946 r. w Nowej Soli ukrywajqcy si� na 
cmentarzu Niemcy- zabili kijem dziewczynk�, obawiajqc si� zdradzenia 
ich obecnosci 81. W Mlotach w powiecie walbrzyskim w maju 1946 r. 

76 Tamze. 
77 Strzezaie sie: niemieckiego sabotazu (Trybuna Dolnoslqska, 13 VI 1946).
78 Podziemie na Dolnym Slqsku, cyt. maszynopis.
79 ASB KWMO, m. n., Raport sytuacyjny Komendy Wojewödzkiej MO woje

w6dztwa wroclawskiego, 30 X 1945. 
80 Archiwum KW PZPR Wroclaw, m. n., Relacja funkcjonariusza MP Jözefa

Stasnika, 23 II 1963. 
81 ASB KWMO, m. n., Sprawozdanie informacyjne WUBP za okres 15 IV -

15 V 1946. 

6 - Sobötka 4/67 
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Fritz Streudel, byly czlonek NSDAP, kt6ry mial. byc wysiedlony, pod
lozyl material wybuchowy w domu. W wyniku wybuchu zgin�li 2 funk
cjonariusze MO (Wladyslaw Kmiecik i Wladyslaw Mikulski), dwu
osobowa rodzina polska osiedlona w tym domu i 13 os6b narodowosci 
niemieckiej, w tym r6wniez rodzina Streudla 82• W czerwcu 1946 r. 
we Wroclawiu Niemka Elza Winschig zamordowala zon� funkcjona
riusza Ochrony Obiekt6w, u kt6rego prowadzila gospodarstwo 83. 30 VI 
1946 r. dwaj Niemcy zamordowali podporucznika WP Wisniewskiego 
powracajqcego po referendum ze Swidnicy do Krasowic 84. 2 VIII 1946 r.
wladze bezpieczenstwa w Lublinie aresztowaly agenta „Werwolfu", 
kt6ry przy przekraczaniu granicy zabil dw6ch zolnierzy WP zabierajqc 
im bron 85.

Nie jest to pelna lista morderstw, jakich dokonalo podziemie nie
mieckie na Dolnym Slqsku. Braki w archiwach i rozproszenie dokumen
t6w w r6znych instytucjach uniemozliwiajq pelne zestawienie i szcze
g6lowe rozeznanie w tym zakresie. 

Spr6bujemy obecnie podsumowac niekt6re formy dzialalnosci pod
ziemia niemieckiego: 

Rok 

1945 

1946 

Kolpor-
towanie 
ulotek 

19 

9 

Zab6j-
stwa 

28 

8 

Napady na 
posterunki 

MO i A. Cz. 

4 

---------------'-- _.,_ 

�g6lem 1 ·28 36 4 

�abotaz na 
Bicie Pozary kolei i w 

transporcie Polak6 w

9 7 

5 

9 7 5 

To zestawienie fakt6w, niepelne wprawdzie, ilustruje w pewnym 
stopniu dzialalnosc niemieckiego podziemia na Dolnym Slqsku. J est ona 
niewsp6lmierna do zamierzen i nie swiadczy o jego wielkiej sile. Wbrew 
twierdzeniom niekt6rych autor6w 86 bylo ono wlasnie slabe, nie skoor
dynowane i nie stanowilo wi�kszego zagrozenia dla wladzy i ludnosci 

s2 ASB KWMO, m. n., Raport specjalny Komendy MO powiatu Walbrzych, 
8 V 1946. 

83 Niemka skazana na smierc (Trybuna Dolnoslc1ska, 9/10 VI 1946). 
84 ASB KWMO, m. n., Sprawozdanie WUBP z 20 I 1946. 
85 ASB KWMO, m. n., Sprawozdanie WUBP z 2 VIII 1946. 
86 E. S t  r a s, ,,Bastion": Wehrwolf! (Biuletyn Archiwalny Wroclawskiego 

Okr�gu ZBOWiD, nr 14, II kwartal 1946 r., s. 70). Twierdzi on, ze w · swietle 
dokument6w „niemieckie podziemie na Dolnym Slc1sku nie bylo ani przypad
kowe, ani slabe". 
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polskiej na tych terenach. Zlozylo si� na to wiele przyczyn, tkwüicych 
mi�dzy imlymi w sytuacji i nastrojach ludnosci niemieckiej, kt6rej 
wi�kszosc miala dosc wojny i zdawala sobie spraw� z tego, ze musi 
opuscic Dolny Slqsk, oraz � sprawnym i skutecznym mimo wszystko 
funkcjonowaniu aparatu bezpieczenstwa, szybko wykrywajqcego i prze
rywajqcego w ·zalq.zku dzialalnosc podziemnych organizacji. Pewien 
pozytywny wplyw mialo tez systematyczne przesiedlanie ludnosci nie
mieckiej, kt6re automatycznie likwidowalo organizacje i jednoczesnie 
pozbawialo je zaplecza. 

Dyskusyjna, jezeli nie wr�cz wqtpliwa, jest teza, iz dzialalnosc pod
ziemia miala wplyw na podejmowanie decyzji o przyspieszeniu wy
siedlenia ludnosci niemieckiej 87. Wydaje si�, ze teza o niebezpieczen
stwie grozqcym panstwowosci polskiej ze strony niemieckich organi
zacji byla jedynie atutem propagandowym wyzyskiwanym w celu przy
spieszenia wysiedlania Niemc6w. 

Dzialalnosc podziemia niemieckiego swiadczy jednak o tym, ze cz�sc 
bylych dzialaczy NSDAP, SS, SA, policji i cz�sc sfanatyzowanej mlo
dziezy z Hitlerjugend mimo druzgocqcej kl�ski, jakq Niemcy hitlerow
skie poniosly w II wojnie swiatowej, marzyla o odbudowaniu faszy
stowskiego panstwa i starala si� te iluzoryczne marzenia urzeczywistniac. 

GENESIS, ORGANISATION UND TÄTIGKEIT DER DEUTSCHEN UNTER

GRUNDBEWEGUNG IN NIEDERSCHLESIEN (1945-1947) 

Der Artikel behandelt die Entstehungsumstände und die Tätigkeit der ver
schiedenen deutschen Untergrundorganisationen in Niederschlesien während der 
Zeit von 1945 bis 1947, die im allgemeinen als „Wehrwolf" bezeichnet werden. 

Die Entstehung geht zurück in die letzte Etappe des Krieges, während der 
der deutsche Geheimdienst den Aufbau einer „Abwehrbewegung" für den Fall 
einer Okkupation Deutschlands vorsah. Die Schaffung der deutschen Unter
grundbewegung in den polnischen West- und Nordgebieten lag in den Händen 
von R. Gehlen, dem Leiter der Abteilung „Fremde Heere Ost". Der direkte Vor
gesetzte des Wehrwolfes in Niederschlesien seitens der NSDAP war Gauleiter 
K. Hanke und sein Stabsschef H. Weber.

In den Jahren 1945-1947 traten in der Woiwodschaft Wroclaw 62 deutsche
Organisationen in Erscheinung. Das Hauptziel der deutschen Untergrundbewegung 
war die Vorbereitung des bewaffneten Aufstandes gegen die polnische Verwaltung 

, in Schlesien und die Losreißung von Polen .. Dieses Ziel sollte durch Propaganda
und Sabotagetätigkeit, durch Waffensammeln, Terror und Spionage erreicht 
werden. Seit dem Herbst 1944 wurden die materiellen Vorbereitungen für die 

87 R u  t k o w s k i, op. cit. Wedlug Rutkowskiego ct'zialalnosc sabotazowa Niem
c6w uzasadniala koniecznosc ich natychmiastowego wysiedlenia. 
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Untergrundbewegung getroffen. Vor der Potsdamer Konferenz richtete sich die 
Propaganda der deutschen Untergrundbewegung darauf, möglichst viele deutsche 
in Niederschlesien festzuhalten und diejenigen, die im Verlaufe der Frontver
schiebungen. ins Innere D.eutschlands abgewandert waren, zur Rückkehr zu be
wegen. Nach der Potsdamer Konferenz stellte die Untergrundbewegung . ·die 
Rechtsgültigkeit der Abmachungen in Zweifel, unterstrich ihren interemistischen 
Charakter und rief zur Organisierung des Selbstschutzes auf. 

Diese Untergrundbewegung war schwach und ihre Tätigkeit unkoordiniert 
Darum bildete sie keine wesentliche Gefahr für die Verwaltung und für die 
polnische Bevölkerung. 




