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W KONCOWYM STADIUM
I PO ZAKONCZENIU
11WOJNY SWIATOWEJ*
.Nie ma pokoju bez pamieci"
fan PawellI
Msza uparnietniajaca 50. roeznice
zakoriczenia IT wojny swiatowej,
Watykan, Dzieri Panski 11. czerwca 1995 r.

Rok 1995 byl okazja do uroczystych obchod6w 50 rocznicy zakonczenia II wojny
swiatowej w Europie oraz licznych rocznic 50-1ecia zalozenia szkol, zaklad6w,
wyzszych uczelni itp. na zachodnich i p6lnocnych ziemiach obecnego Paristwa
Polskiego, czyli na tzw. ziemiach odzyskanych. Chociaz to truizm warto pamietac, ze p61 wieku temu zaprzestano jedynie walk a planowana powszechna konferencja pokojowa z udzialem przedstawicieli wszystkich aliant6w i stron (kt6re
byly zaangazowane w dzialania wojenne), na kt6rej mialy zostac dookreslone i
uprawomocnione wstepne postanowienia jaltariskie i poczdamskie, nigdy nie
doszla do skutku. W ten spos6b II wojna swiatowa niepostrzezenie zmienila sie w
"zimnq wojne" zakoriczona dopiero rozpadem Zwiazku Sowieckiego w 1991 r.
• Uwagi:
A. "This work was supported by the researsch support scheme of the higher education support
prograrne, grant no.: 11/1995"
B. Z braku rniejsca opis technik powojennej czystki etnicznej jest ograniczony do Opolszczyzny i
katowickiej czesci G6mego Slaska z wylaczeniern polskiej i czeskiej czesci Slqska Cieszyriskiego
(Tesinsko, Teschen Schlesien), a takze Zierni Hulczyriskiej (Huliinsko, Hultschiner Liindchen) i
Slaska Opawskiego (Opavsko, Troppau Schlesien) lezacych w granicach Czech.
C. Zgodnie z miedzynarodowa norma onomastyczna (N. D a vie s, God's Playground: A History
of Poland (T. 1: The Origins to 1795, T. 2; 1795 to the Present). Oxford 1981. S. Si e b e 1- A c h e nb a c h, Lower Silesia from Nazi Germany to Communist
Poland 1942-1949,
New York)
wiekszosc nazw geograficznych jest podana w formie, kt6ra obowiazywala w danym przedziale
czasowym, a dla unikniecia nieporozumien w nawiasach sa podawane wspolczesne polskie odpowiedniki (jesli takowe istnieja),
D. Poniewaz artyku! koncentruje sie na technikach powojennej czystki etnicznej, z braku rniejsca
zdecydowano sie nie poruszac (jesli nie zachodzi taka koniecznosc) kwestii tozsamosci narodowej,
etnicznej, jezykowej i religijnej rodzirnych mieszkaricow G6mego Slaska, kt6rzy w artykule sa
najczesciej okreslani terminem "G6moslqzacy".
Ow termin posiada odpowiedniki w jezyku niemieckirn i czeskirn i nie ma pejoratywnego zabarwienia jak okreslenie "autochtoni",
kt6re jest
specyficzne dla powojennej polskiej terminologii polityczno-ideologicznej
i historiograficznej.
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oraz rozmowami 2+4. To drugie wydarzenie stalo sie de facto pewna namiastka
konferencji pokojowej koriczaca de iure II wojne swiatowa. Ponadto wracajac do
okresu bezposrednio po roku 1945 trzeba miec na uwadze, ze niecalkowicie
zaprzestano walki zbrojnej, kt6ra w swej partyzanckiej odmianie trwalajeszcze w
latach 50-tych w Zwiazku Sowieckim i paristwach satelickich (por. Estonia,
Ukraina, Rumunia).
Z drugiej strony wojenny podzial Europy zaprowadzony tajnym ukladem Ribbentrop-Molotow nie byl otwarcie kwestionowany i nigdy nie utracil mocy w czesci
dotyczacej zdobyczy terytorialnych ZSRS. Z tego powodu Polska utracila jedna
trzecia terytorium na wschodzie. Rzad londynski nie chcial pogodzic sie z owyrni
aneksjarni, ale w koricu musial ulec presji aliant6w i w obliczu polityki fakt6w
dokonanych tworzonej przez polskich komunist6w, za wiedza i pod kontrola ZSRS.
Zgadzali sie oni i popierali polityczna linie Zwiazku Sowieckiego majaca na celu
inkorporowanie Deutsche Ostgebiete w sklad powojennego Paristwa Polskiego jako
szczeg6lnego rodzaju rekompensate za ziernie utracone na wschodzie. Owa decyzja
rozszerzala wplywy ZSRS na zachodzie a rownoczesnie ubezwlasnowolniala nowe
Paristwo Polskie, kt6rego istnienie moglo bye gwarantowane jedynie przez ZSRS z
powodu niemozliwosci zblizenia z Niemcarni, kt6rzy w spos6b ostateczny uznali
linie Odry i Nysy za granice polsko-niemiecka dopiero w 1990 r.
Co wiecej, przylaczenie do terytorium nowej Polski Slaska, czesci Brandenburgii,
Pomorza, Gdanska, czesci Prus Wschodnich i skrawka Saksonii stanowilo glowny ideologiczny fortel polskich komunist6w, kt6ry pozwolil im wprowadzic
prosowieckie rzady poprzez przedstawienie polskiej przegranej w II wojnie swiatowej jako wygranej i znaczna popraw~ og6lnej stopy zyciowej dzieki przemianie
Polski z kraju rolniczego w rolniczo-przemyslowy, spowodowanej wchlonieciem
relatywnie wysoko rozwinietych terytori6w Deutsche Ostgebiete. Tak zwane
ziemie odzyskane pozwolily komunistom skonsolidowac polskie spoleczeristwo
wokol nie chcianegocelu, jakim byla budowa socjalizmu, a takze usankcjonowac
nielegalnie przejeta wladze.
Gl6wnym problemem zwiazanym z objeciem w posiadanie Deutsche Ostgebiete
przez Polske, byla kwestia niemieckiej ludnosci zamieszkujacej te tereny co
najmniej od siedmiu wiek6w. Ziarno przyszlych politycznych decyzji w tym
wzgledzie tkwilo juz w polskiej propagandzie z 1939 r. (bedacej odpowiedzia na
roszczenia faszystowskich Niemiec), kt6ra domagala sie dla Polski i Czechoslowacji "dawnych ziem slowiariskich" po Bremen, Hannover, Gottingen, Fulde i
Nurnberg"; a takze w polskim oswiadczeniu dla "Stefani", oficjalnej faszysto1 P. H a n se I, Sommer 1939. W: Die Deutschen und ihre iistlichen Nachbarn 1/: Deutsche und
Polen. Red. L Horing H. Khnel, P. Hansel, (Ser.: Akaderniebericht, Nr 141). Munchen 1989,
s.437-448.
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wskiej wloskiej agencji prasowej, z dn. 29 sierpnia 1939 r., w kt6rym stwierdzano, ze Polska ma nadzieje rozwiazac problem mniejszosci niemieckiej w Polsce i
mniejszosci polskiej w Niemczech poprzez stopniowa wyrniane odpowiednich
segment6w ludnosci z Niemcami/ nasladujac turecko-greckie porozumienia z
roku 1923. Oswiadczenie to zapewne bylo tez echem przesuw6w ludnosci wywolanych aneksjami czesci terytorium Czechoslowacji przez Niemcy, Wegry i Po 1sky na mocy ukladow monachijskich (1938), i opinii na temat mozliwosci
wysiedlenia czesci Niemc6w sudeckich (Sudetendeutsche), kt6re zaczely bye
wysuwane przez intelektualist6w czeskich od 1937 r., az zostaly politycznie
skonkretyzowane w pierwszej dyskusji na ten temat miedzy Eduardem Benesem
a znanym czechoslowackim publicysta i dyplomata Ripka".
Przebywajac na emigracji, Benes dynamicznie propagowal etniczna homogenizacje Czechoslowacji poprzez wysiedlenia, zupelnie odrzucajac stanowisko Jakscha
(socjaldemokraty, antynazisty i zarazem Niemca sudeckiego) optujacego za alternatywnym rozwiazaniem w formie wielonarodowego paristwa federacyjnego. W
latach 1942 i 1943 Wielka Brytania, USA i ZSRS wstepnie zaaprobowali przyszle
wysiedlenia". Wysiedlenia ludnosci niemieckiej w kontekscie Deutsche Ost gebiete zostaly po raz pierwszy mgliscie wspomniane na konferencji w Teheranie
(28 listopada - 1 grudnia 1943 r.), kiedy Stalin przy poparciu brytyjskiego
ministra spraw zagranicznych Edena, zaproponowal linie Odry na powojenna
zachodnia granice Polski5.
W owym czasie po odkryciu przez Niemc6w na wiosne 1943 r. masowych grob6w
oficer6w polskich w Lesie Katyriskim doszlo do faktycznego zerwania napietych
stosunk6w miedzy Moskwa a polskim rzadem na emigracji. Sytuacja zaognila sie
mimo perswazji ze strony Benesa w Londynie (10 stycznia 1944 r.). Mikolajczyk
nie zgadzal sie na rekompensate w postaci ziem niemieckich za uznanie linii
Curzona, a jego stanowisko stalo sie jeszcze bardziej nieprzejednane po upadku
powstania warszawskiego, czemu bezczynnie przygladala sie Armia Czerwona
stojaca na linii Wisly6. W koncu ugial sie 10 pazdziernika 1944 r. na spotkaniu z
Churchillem i Edenem w brytyjskiej ambasadzie w Moskwie i obiecal sklonic sw6j
rzad do zaakceptowania oferty aliant6w. Rzad londyriski nie przyjal jego ustepstwa
do wiadomosci i zmusil Mikolajczyka do rezygnacji ze stanowiska'.
2 E. W j s kern
ann, Germany's Neighbours: Problems Relating to the Oder-Neisse Line and
the Czech Frontier Regions, London 1956, s. 47.
3 Tarnze, s. 62.
4 Tamze, s. 67; A. M. de Z a y a s, Nemesis at Potsdam: The Expulsion of the Germansfrom
the
East, Lincoln & London 1988.
5 W i s kern ann, dz. cyt., s. 73-74.
6 D e Z a y as, dz. cyt., s. 45-46.
7 J. L. Harper,
A. P aTI in, The Polish Question During World War ff, Washington 1990, s. 18-20.
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Owa postawa rzadu londyriskiego doprowadzila do utworzenia w lipcu 1944 r.
marionetkowego PKWN (Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego), ktory zostal
uznany jedynie przez ZSRS. 17 grudnia 1944 r. wwywiadzie dla "Sunday'a
Timesa" nowy premier rzadu londyriskiego Arciszewski zaprotestowal przeciwko mozliwej utracie ziem polskich na wschodzie i jednoczesnie wyrazil zgcde
na przyszla inkorporacje czesci Prus Wschodnich, Gornego Slaska i czesci Pomorza, acz bez miast Breslau (Wroclaw) i Stettin (Szczecin), aby Polska nie musiala
borykac sie z wchlanianiem zbyt duzej liczby Niemcow. W ciaz jeszcze nie bral on
pod uwage masowych wysiedlerijako rozwiazania''. Odpowiedzia na powyzsze
oswiadczenie byl dlugi artykul S. Jedrychowskiego, szefa propagandy PKWN9,
opublikowany 18 grudnia 1944 r. w sowieckiej .Prawdzie". Po raz pierwszy,
oficjalnie zazadano w nim dla Polski granicy biegnacej od Stettina (Szczecina)
linia Odry i Nysy Luzyckiej do gran icy Czechoslowacji'". Owe oswiadczenie
wraz z wczesniejszym uznaniem linii Curzona przez PKWN doprowadzilo do
zwiekszonego poparcia ZSRS i przeksztalcenia PKWN w Rzad Tymczasowy
31 grudnia 1944 r. Z tego powodu na konferencji jaltariskiej (4-11 lutego 1945r.)
Stalin mogl w pelni poprzec roszczenia polskich komunistow wbrew opiniom
Churchilla i Roosevelta. Na ich watpliwosci eo do zwiekszenia liczby Niemcow,
ktorych by poddano wysiedleniu Stalin stwierdzil, ze wiekszosc ich juz byla
zbiegla w glab Rzeszy przed nadciagajaca Armia Czerwona, eo bylo niezgodne z
prawda!'. Stalin mogl sobie pozwolic na takowe stwierdzenie, jako ze 12 stycznia
1945 r. armie sowieckie rozpoczely szybko postepujaca ofensywe na calej dlugosci frontu.
Nalezy teraz blizej przyjrzec sie sytuacji etnicznej na Gornym Slasku w przededniu nadejscia Armii Czerwonej. Przede wszystkim trzeba pamietac, ze Gorny
Slqsk w obrebie Trzeciej Rzeszy obejmowal calosc Slaska Cieszyriskiego, niemiecki Gorny Slask (Slqsk Opolski) i polski Slask (Wojewodztwo Slaskie) powiekszony 0 Zaglebie i przylegle tereny Malopolski, ktore w ubieglych wiekach
przejsciowo wchodzily w sklad terytorium Gomego Slaska. Wschodnia granica
tak przeksztalconego Gornego Slaska przebiegala w niewielkiej odleglosci od
Czestochowy i Krakowa'r i w efekcie obejmowala calosc przemyslu i terenow
weglonosnych Gornego Slqska i slasko-malopolskiego pogranicza. Tak wiec laW i s kern ann, dz, cyt.
T. M 0 I d a w a, Ludzie wladzy, 1944-1991, Warszawa 1991, s. 92; 0 e Z a y as, dz, cyt., S. SO.
10 Wart. 4 porozurnienia Rzadu ZSRS z PKWN z 27 VII 1944 r. znalazlo sie zobowiazanie strony
sowieckiej do popierania na arenie rniedzynarodowej postulatu przesuniecia polskiej granicy zachodniej na Odre i Nyse Luzycka; M. Lis,. ~dno§C rodzima na Slqsku Opolskim po 11 wojnie
swiatowej (1945-1993), Opole 199b
r , J;Y
11 0 e Z a y as, s. 53.
12 A non i m, The German New Order in Poland, London 194:1 ['I], rnapka po s, 530.
8
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two wywnioskowac, ze na owym terenie zamieszkiwali: Niemcy, Slazacy, Polacy,
Czesi, Mor~wiacy i Zydzi. W ramach eksterminacyjnej polityki Endlosung, gornoslaskich Zyd6w wywieziono poprzez getta w Bedzinie, Sosnowcu i Zawierciu
(a wiec w Zaglebiu) do obozu koncentracyjnego w Auschwitz (Oswiecimj':'. Cala
ludnosc, ktora mozna bylo sklasyfikowac jako .miepolska'' czy tez .miezupelnie
polska'' pozostawiono na miejscu, bowiem uwazano ja za podatna na germanizacje!", a ponadto nie chciano zahamowac rozwoju ekonomicznego gornoslaskiego
zaglebia przemyslowego poprzez uszczuplenie wykwalifikowanej sily roboczej r'.
W sumie wysiedlono jedynie ok. 81 tys. Polakow'", ana ich miejsce osiedlono
30445 etnicznych Niemc6w (Volksdeutsche) z Bukowiny, 5091 ze wschodnich
teren6w Polski zagarnietych przez ZSRS, i 734 z Estonii, Lotwy, Besarabii,
Dobrudzy, Rumunii i Bosni'". Na Slask rzadko docieraly alianckie bombowce,
wiec osadzono tutaj ok. 450 tys. z og6lnej liczby 850 tys. obywateli niemieckich
(Reichsdeutsche) z miast srodkowej i zachodniej Rzeszy nekanych ustawicznymi
nalotami. Pewna CZySC tej grupy dotarla tez na G6my Slask, choc wydaje sie, ze
wiekszosc zatrzymala sie na Dolnym Slqsku18. Owe czeste i nie nadzorowane
przesuwy ludnosci nie pozwalaja na dokonanie dokladnych szacunk6w liczbowych na temat los6w ludnosci G6mego Slaska pod koniec II wojny swiatowej.
Wzgledne bezpieczeristwo G6mego Slaska skonczylo sie wraz z unicestwieniem
Heersgruppe Mitte (Armii Srodek) i oparciem sic armii sowieckich 0 linie Wisly
na przelomie czerwca i lipca 1944 r. Pierwszy znaczny nalot mial miejsce 7 lipca
1944 r., kiedy bomby alianckie dokonaly powaznych szk6d na terenie rafinerii w
Blechhammer (Blachownia), ktora dostarczala 40% syntetycznej benzyny dla
Rzeszy'". 19 pazdziernika 1944 r. Armia Czerwona po raz pierwszy wkroczyla na
tereny Rzeszy przechwyciwszy powiaty Goldap (Goldap) i Gumbinnen (Gusiew)
w Prusach Wschodnich. Po odbiciu zagarnietych obszar6w przez wojska niemieckie 5 listopada 1944 r. okazalo sie, ze w dniach 20-21 pazdziernika 1944 r.
czerwonoarmisci dokonali rzezi we wiosce Nemmersdorf (Majakowskoje) i wiele
mord6w w innych miejscach/". Jesienia 1944 r. oraz na przelornie 1944/1945 r.
strach spowodowany doniesieniami na temat postepow Armii Czerwonej i zwia13 A. S z e fer, Glowne prohlemy Gornego Slqska w granicach ffl Rzeszy w latacli 1939-1945.
W: Niemcy wobec konjliktu na Gornym Slqsku po I wojnie swiatowe]. Red. Andrzej Szefer, Poznari
1989, ss. 191/2; The German New Order ...
14 An 0 n i rn, dz. cyt., s. 158.
15 W i s kern ann, dz. cyt., s. 56.
16 S ze fer, dz. cyt., s. 19l.
17 An 0 n i rn, Zwangsumsiedlung
Deutscher im Krieg, "Deutscher Ostdienst", 13 1 1995, NI2,

s.6.
18
19
20

S i e bel - A c hen b a c h, dz. cyt., s. 23.
Tamze, s. 29.
D e Z a y a 5, dz. cyt., s. 6l.
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zany eh z tym eksces6w wymierzonych przeciwko ludnosci cywilnej potegowala
dezinformacja i dzialania wladz majace na celu zatrzymanie ludnosci na G6rnym
Slasku, aby do korica prowadzic produkcje w zaglebiu przernyslowym, kt6re
w6wczas mialo przejac role zniszczonego Ruhrgebiet+,
Z tego powodu tylko niewielka CZySC ludnosci gornoslaskiej miala szanse zbiec
przed szybko nacierajaca Armia Czerwona, tzn. ok. 20-50% ludnosci wiejskiej,
a niekiedy wiekszy pro cent ludnosci miejskiej z obszaru na wsch6d od Odry22.
Uciekinierzy szukali schronienia gl6wnie w Sudetenlandzie iProtektoracie Bohemii i Moraw, choc niewielkie grupy dotarly do Saksonii, gdzie niekt6re osoby (np.
Nikolaus Graf von Ballestremj+' zginely w dywanowych bombardowaniach Drezna w nocy z 13/14 Iutego 1945 r.24. 12 lutego 1945 r. armie sowieckie przeprowadzily ofensywe zimowa z przycz6lk6w Magnuszewo i Baran6w Sandomierski
na linii Wisly. W rejon Slaska natarl I Front Ukraiiiski i IV Front Ukrainski pod
dow6dztwem gen. Koniewa i gen. Pietrowa, kt6rych na p6lnocy wspomagal
I Front Bialoruski pod komenda gen. Zukowa25. 191utego 1945 r. czerwonoarmisci
wkroczyli na ziemie gornoslaska pod Herbami/", a takze w okolicach Kreuzburg
(Kluczborka) po sforsowaniu Prosny'". 23 stycznia zdobyto Ehrenforst (Slawiecice), 24. Oppeln (Opole) i Gleiwitz (Gliwice), 25. Hindenburg (Zabrze), 28.
Kattowitz (Katowice) i 31. Heydebreck (Kedzierzyn) i Ratiborhamrner (Kuznie
Raciborska). Pod koniec stycznia praktycznie cale zaglebie przemyslowe G6megoSlaska znalazlo sie w rekach Sowiet6w. Nastepnie korzystajac z przyczolkow
w Krappitz (Krapkowice) i kola Cosel (Kozle, kt6re zdobyto 18 marca) rozpoczeli
ofensywe, ktora 26 marca 1945 r. zostala uwieiiczona zdobyciem G6rnego Slaska
z wyjatkiem Ratibor (Raciborza, zdobytego 30 marca), Rogau (Rogowa, pow.
raciborski, zdobytego dopiero 25 kwietnia), a takze okolic Patschkau (Paczkowa)
i Slaska Cieszyiiskiego, gdzie Arrnia Czerwona wkroczyla dopiero na przelomie
kwietnia i maja 194528.
W i s k e m ann, dz. eyt., s. 90.
M. Lis, Ludnosc rodzima ..., s. 19.
23 Infonnacja
uzyskana od Ferdinanda Grafa Kinsky'ego, kt6rego zona jest jednym z dzieci
hr. von Ballestrerna.
24 W. L a que u r, R. B rei t m a n, Breaking the Silence, New York 1986.
25 H. Kin de r, W. H i I gem ann, The Penguin Atlas of World History, vo!. 2: From the French
Revolution to the Present, Hannondsworth: Penguin Books 1978.
26 A non i m, Zeittafel del' Yenreibung 1945, "Deutscher Ostdienst", 6 I 1995, Nr 1, s. 2-4.
27 S i e bel - A eh e n b a eh, dz. cyt., s. 58,
28 Atlas historyczny Polski, Warszawa-- Wroclaw 1993. Red. W. Czaplinski, T. Ladogcrski, s. 52;
An 0 n i m, Del' Endkampfum Oberschlesien, "Schlesisches Woehenblatt", 10-16 II 1995 r., s. 7;
G. Gun t er, Lema Lorbeer. v orgeschicme. Geschichte del' Kampfe in Oberschlesien von Januar
his Mai 1945, Darmstadt 1974. W ostatniej pozyeji mapka ze stanem na 25 kwietnia 1945 r.,
21

22
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Ow atak byl poprzedzony w listopadzie i w grudniu 1944 r. szeroko zakrojona
akcja indoktrynacyjna wsrod czerwonoarmistow. Nienawisc do Niemcow i wszystkiego, co niemieckie byla wzniecana masowymi przemarszami przez teren
bylego obozu koncentracyjnego w Majdanku i propagande IIji Ehrenburga uprawiana w "Prawdzie", "Izwiestji" i gazecie frontowej "Krasnaja Zwiezda". W
swych artykulach wzywal on do mordu i krwawego odwetu/". Ponadto ogloszono, ze wszystkie oddzialy i zolnierze, ktorzy pierwsi przekrocza Odre zostana
przedstawieni do odznaczen, a najbardziej wyrozniajacyrn sie zostanie przyznany
tytul Bohatera Zwiazku Sowieckiego". W tym swietle nie powinno dziwic zachowanie zolnierzy Armii Czerwonej, ktorzy po przekroczeniu granic Rzeszy wzieli
krwawy, biologiczny odwet za lata hitlerowskiego terroru na Bialorusi, Ukrainie i
w Rosji31. Gwalty, podpalenia, samosady i rabunki zaczely sporadycznie wystepowac po przekroczeniu granic Rzeszy, a nasilily sie, gdy czerwonoarmisci osiagneli granice Niemiec sprzed 1 wrzesnia 1939 r. Owe dzialania byly hamowane
rozpowszechnionym mniemaniem, ze Gorny Slask do linii Odry jest zamieszkany
przez Polakow lub ludnosc polskojezyczna, a zatem slowiariska. Cierpienia i
krzywdy wyrzadzone miejscowej ludnosci gornoslaskiej bez wzgledu na jej jezykowe, etniczne czy narodowosciowe proweniencje wyraznie sie wzmogly po
dotarciu oddzialow sowieckich na zachodni brzeg Odry32.
W lutym 1945 r. kiedy tylko okrzepla okupacja sowiecka w przemyslowej czesci
Gornego Slaska, rozpoczeto najprawdopodobniej najwieksza wywozke ludnosci z
terenow Rzeszy w glab ZSRS33. W transportach zlozonych z nie ogrzewanych
wagonow towarowych lub w pieszych kolumnach podazajacych w siarczystym
mrozie na wsch6d mozna bylo ujrzec nie tylko mezczyzn i zolnierzy Wehrmachtu, ale takze kobiety i dziecr'". Szacuje sie, ze zaledwie z terenu polskiego
Gornego Slaska deportowano 40 tys. osob35 do obozow w Moskwie, Kijowie,
Swierdlowsku, Zaglebiu Krzyworoskim, na polwyspie Kola, Iwano-Frankowsku
(Stanislawowie), Dniepropietrowsku, Odessie, na Zaporozu, Kazachstanie, Borzomi w Gruzji, Starojswinskoju, Czelabinsku, Kopiejsku, Nielidowie, Kasirce,
Zelapirisku, Stalinogorsku, Michajlowie, Tule, Kasimowie na Uralu i nad rzeka
S i e be] - A e hen b a eh, dz. eyt., s. 57; de Z a y as, dz. eyt., s. 65.
D. Tom c z y k, eyt. za B. W a I ens k i, Na placz zabraklo lez, Opole 1990, s. 36.
31 K. F. G r a u, Silesian Inferno: War Crimes of the Red Army on Its March into Silesia in 1945,
Koln 1970.
32 W a I ens k i, dz. eyt., s. 36.
33 W i s k e m ann. dz. eyt., s. 3/4; M. Lis. Ludnosc rodzima ...• s. 18.
34 Ch 0 I e w a, dz. eyt., s. 1.
35 M. Lis,
Polska ludnosc rodzima na Slqsku po I/ wojnie swiatowej, Opole 1991, s. 13.
Osiagalne szaeunki dla ealego G6rnego Slaska podaja liczbe 65 tys, os6b; P. R. M ago c s i.
Historical Atlas of East Central Europe, Seatle & London 1993.
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Okolo 50-75% z tych gornoslaskich wiezniow zginelo z glodu i chorob w
owych obozach ", a ostatni z nich powracali jeszcze w 1949 r.38. Oprocz wyslanych do ZSRS, na Gornyrn Slasku okupacyjne wladze sowieckie przetrzymywaly
kilkadziesiat tysiecy osob w obozach przejsciowych (zazwyczaj tworzonych na
bazie hitlerowskich obozow i podobozow koncentracyjnych), ktore de facto byly
obozami pracy przymusowej. Miedzy innymi znajdowaly sie one w Blachowni,
Chorzowie, Bakowie, Gliwicach, Kedzierzynie, Korfantowie, Labedach, Lagiewnikach, Lambinowicach, Myslowicach, Strzelcach Opolskich, Swietochlowicach
i Zdzieszowicaclr'".
Powazne zniszczenia wojenne na Gornyrn Slasku zostaly powiekszone przez
dzialalnosc sowieckich komendantur wojskowych, ktore procz zaprowadzania
okupacyjnej administracji na tym terenie, mialy za zadanie zebrac i odtransportowac do ZSRS jak najwieksza ilosc tzw. poniemieckiego mienia zdobycznego.
Wywozono zywnosc, maszyny rolnicze, demontowano wyposazenie calych zakladow, eo np. doprowadzilo do ruralizacji Kozla40 i wstrzymania na dlugie lata
produkcji przemyslowej w Zakladach Azotowych w Kedzierzynie. Najbardziej
spektakularna akcja sowieckiej administracji okupacyjnej byla wywozka calego
systemu elektryfikacyjnego kolei gornoslaskich'".
Wywoz ludnosci w wieku produkcyjnym i majatku ruchomego do ZSRS byl
sprzeczny z interesem komunistow polskich, ktorym podczas rozrnow delegacji
Krajowej Rady Narodowej z wladzami sowieckimi w Moskwie (14--21 lutego
1945), po wstepnyrn przeforsowaniu linii Odry i Nysy na konferencji jaltariskiej,
Komitet Obrony Paristwa ZSRS dal prawo (na podstawie porozumieri PKWN z
ZSRS z dn. 27 lipca 1944 r.) do zakladania polskiej administracji na okupowa36 C h 0 le w a, dz. cyt.; N. Ho n k a, Ofiary nieludzkiej ziemi, "Gazeta Gornoslaska/Oberschlesisehe Zeitung" 1986, Nr 23; M. Lis, Ludnosc rodzima ..., s. 19-20; A. K r a eh e r, Opfet der
Geschichispriinge. "Sehlesisehes Wochenblatt" 9-15 VI 1995, Nr 23 (167), s. 1, 3.
37 Ho n k a, dz. eyt.
38 W i s kern ann, dz. eyt., s. 94. Od 1947 r. polskie wladze repatriaeyjne domagaly sie powrotu
owyeh os6b uwazajac je za "autoehtonieznyeh Polakow" ,jednak wladze sowieekie zignorowaly te
postulaty, w og61e na nie nieodpowiadajac. Owa sprawa osiagnela forum rniedzynarodowe dopiero
w 1955 r., kiedy Konradowi Adenauerowi udalo sie uzyskac zgode na wyjazd do Niemiee czesci z
wyzej wspomnianyeh wywiezionyeh. M. D 0 b r 0 S i e 1 ski, Mniejszosc niemiecka w Polscehistoria i wspolczesnosc. W: A non i m, Mniejszosc niemiecka w Polsce historia i terainiejszosc, Warszawa 1995, Ser. "Polska-Niemey",
z. 1, s. 62. Niekt6rzy z nieh powr6eili z ZSRS
dopiero w 1957 r. M a k 1e s, dz, cyt., s. 102.
3Y M. Lis, Ludnosc rodzima ..., s, 20.
40 R. P a e u I t, Komendantury
wojenne w 1945 r., "Serwus. Miejski Serwis Informaeyjny
Kedzierzyna-Kozla"
1995, nr 28/29, s. 8.
41 0 a vie
s, dz. cyt., t. 2, s. 481.

TOMASZ

D. KAMUSELLA

120==========================================
nych terenach Rzeszy po Odre i Nyse Luzyckq42. PoIskie wladze komunistyczne
czynily starania, aby zapobiec tym tendencjom juz w lutym 1945 r.43, jednak
dopiero pod koniec kwietnia 1945 r. ustaly sowieckie deportacje miejscowej
ludnosci?", a wyw6z majatku wraz z likwidacja sowieckich komendantur wojskowych w okresie od lipca do pazdziernika 194545. Rabunkowa gospodarka Armii
Czerwonej na G6rnym Slasku'", a takze zjawisko gwalt6w, rozboj6w, morderstw,
kradziezy i rabunk6w dokonywanych przez sowieckich zolnierzy utrzymywalo
sie w nastepnych latach. Znamiennym jest, ze 14 stycznia 1946 r. Wladyslaw
Gornulka musial w tej sprawie skierowac tajny list do ambasady ZSRS w Warszawie i marszalkow Zukowa oraz Rokossowskiegot".
Przyjrnujac taktyke fakt6w dokonanych, 5 lutego 1945 r. polscy komunisci
oglosili, ze objeli administracje Deutsche Ostgebiete po linie Odry i Nysy'".
Wczesniej dekretem z 28 stycznia 1945 r. pozbawiono polskich obywateli niemieckiego pochodzenia z obszaru II Rzeczypospolitej (tzn. takze w Wojew6dztwie Slaskim) obywatelstwa polskiego, a rownoczesnie wywlaszczano ich i
zaprzegano do prac przymusowych, lub internowano w obozach pracy'". 29 stycznia 1945 r. Wojewoda Slaski, gen. Aleksander Zawadzki zadecydowal 0 przeniesieniu wszystkich gospodarstw rolnych i maszyn nalezacych do Niemc6w na
wlasnosc Panstwa Polskiego". Dekretem z 3 marca 1945 r. stanowiono, ze
wszystkim Niemcom na ziemiach odzyskanych (Deutsche Ostgebiete) zostanie
odebrane mienie ruchome i nieruchome ". Tego samego dnia premier Rzadu
Tymczasowego Osobka-Morawski oglosil, ze owe ziemie zostana zasiedlone
przez Polak6w z Polski centralnej i Malopolski, 5 marca 1945 r. poczeto przeprowadzac konfiskaty mienia tych Gomoslazakow, kt6rzy zbiegli przed nadciagajaca
Arrnia Czerwona'".

42 Z. K 0 w a I ski, Powrot Slqska Opolskiego do Polski. Organizacja wladzy ludowej i regulacji
problemow narodowosciowycn w latach 1945-1948, Opole 1983, s. 37.
43 M. Lis, Ludnosc rodzima ..., s. 25.
44 W i s kern ann, dz. cyt., s. 94.
45 M. Lis, Ludnosc rodzima ... , s. 144.
46 R. P a cui t, Ludnosc miejscowa wobec powojennej
rzeczywistosci, "Serwus. Miejski Serwis
Informacyjny Kedzierzyna-Kozla"
1995, nr 30, s. 2.
47 J. M i s z t a I, Weryjikaeja narodowosciowa
na ziemiach odzyskanych, Opole 1990, s. 107.
48 H. M a r z i an, Zeittafel und Dokumente zur Oder-Neisse-Linie, 1939-1952/53,
Kitzingen
1953, s. 28-29.
49 W i s kern
ann, dz. cyt., s. 96--97; An 0 n i rn, Zeittafelderv ertreibung 1945, "Deutscher
Ostdienst", 6 I 1995, Nr 1, s. 2.
50 M is z t a I, dz, cyt., s. 58; A non i rn, Zeittafel del' Yenreibung ..., s. 2.
51 T. U r ban, Deutsche in Polen: Geschichte und Gegenwart einer Minderheit, Miinchen 1994, s. 54.
52 An 0 n i rn, Zeittafel del' Yertreibung ..., s. 3.
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14 marca 1945 r. utworzono Wojew6dztwo Gornoslaskie, w kt6rego sklad wlaczono Zaglebie Dabrowskie+', tym samym czesciowo sankcjonujac aneksje hitlerowskie z 1939 r. Przemianowano owo wojew6dztwo na Slasko-Dabrowskie po
przylaczeniu do niego 18 marca 1945 r. czesci niemieckiego G6rnego Slaska
(tj. rejencji opolskiej) kontrolowanego juz przez administracje polska'". Utrzymywanie w ramach tego nowego "W ojew6dztwa Slaskiego" obcych historycznie
i etnicznie ziem Zaglebia Dabrowskiego, pr6cz wzgledow gospodarczych, bylo
podyktowane checia jak najszybszej integracji tego obszaru z terytorium Polski,
a takze zwiekszenia procentowego udzialu Polak6w w statystykach dotyczacych
G6rnego Slaska, kt6ry pod wzgledem etnicznym, narodowosciowym, jezykowym
i wyznaniowym byl wielce zroznicowanym regionem.
Polskim komunistom zalezalo na utrzymaniu na G6rnym Slasku, a szczeg6lnie na
Slasku niemieckim (Slasku Opolskim) jak najwiekszej liczby ludnosci rodzimej,
tzn. Gornoslazakow, aby "udowodnie" polskosc tych ziem i "zasadnose" przylaczenia ich do Polski+', a takze aby nie doprowadzic do wyludnienia tej dzielnicy,
bo mogloby to uniemozliwic racjonalne zasiedlenie przypadlego Polsce Deutsche
Ostgebiete Polakami wygnanymi ze wschodnich terytori6w Polski zagarnietych
przez ZSRS, jako ze ich og61na liczba byla mniejsza od liczby Niemc6w, kt6rych
miano poddac wysiedleniu z ziem odzyskanych. W przeciwnym razie spolecznose miedzynarodowa moglaby bardziej zdecydowanie wystapic przeciwko przyznaniu tych obszar6w Polsce przez ZSRS. W tym celu 22 stycznia 1945 r.
pelnomocnik Rzadu Tymczasowego na Slasku Opolskim, gen. Aleksander Zawadzki doprowadzil do zalozenia w Krakowie Komitetu Obywatelskiego Polak6w
Slaska Opolskiego (dalej: KOPSO), kt6ry mial za zadanie opracowac program
weryfikacji narodowej postulowanej juz przez Polski Zwiazek Zachodni reaktywowany w Lublinie 3 listopada 1944 r. Czlonkowie KOPSO przybyli do Katowic
na poczatku lutego 1945 r. Ustalono, ze aby uchronic Gomoslazakow uwazanych
lub uwazajacych sie za Polak6w od sowieckich wyw6zek, trzeba doprowadzic do
etnicznego oczyszczenia obszaru G6mego Slaska, a szczeg6lnie Slaska Opolskiego z "elementu niemieckiego", tj. Gornoslazakow uwazanych lub uwazajacych
sie za Niemc6w56. W memoriale z 121utego 1945 r. zlozonym na rece gen. ZawaTarnze; M. Lis, Ludnosc rodzima ..., s. 18.
Ludnosc rodzima ..., s. 18.
55 G. S t r a u c h 0 I d, 11 wojna swiatowa ijej konsekwencje. WeryJikacja (retpolonizacja,
"Hoffnung",3
IV 1995, Nr 18-19, s. 8-9.
56 OWq akcja wysiedlericza objeto takze ludnosc morawsko-slasko-czeska,
kt6ra zamieszkiwala
poludniowe obrzeze Slaska Opolskiego, szczeg61nie w powiatach glubczyckim i raciborskirn. Pisza
o tym: T. S tan e k, Odsun Nemcu z Ceskoslovenska 1945-1947, Praha 1991; P. P a I y s,
Administracja polska wobec ludnosci morawskiej w Glubczyckiem, Raciborskiem w latach 19451946, "Kwartalnik Opolski" 1994, nr 2, R. XL. Ze wzgledu na ograniczone ramy artykulu autor nie
53

54 M. Lis,
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dzkiego KOPSO proponowal podzial calej ludnosci cywilnej Nadodrza na trzy
kategorie, ktore po pewnych modyfikacjach ksztaltowaly sie nastepujaco: I. Osoby 0 pelnej polskiej swiadomosci; Il. Ludzie znajacy jezyk polski, ale nie poczuwajacy sie do wiezi z narodem polskim; Ill. Osoby nie znajace jezyka polskiego,
ale posiadajace polskie nazwiska lub rodowody. Ow podzial scisle powielal
wzorce Deutsche Volksliste57.
Akcja weryfikacji narodowosciowej
na Gornyrn Slasku zostala rozpoczeta
22 marca 1945 r. dekretem Wojewody Slasko-Dabrowskiego gen. Aleksandra
Zawadzkiego (podpisanym przezjego zastepce gen. Jerzego Zietka) i potwierdzona kolejnym jego zarzadzeniem z 7 kwietnia 1945 r. a usankcjonowana przez
Ministerstwo Ziem Odzyskanych (utworzone 13 listopada 1945 r.) dopiero
6 kwietnia 1946 r.58 Nie ustalono scislej kontroli odgornej nad procesem weryfikacyjnym, eo sprzyjalo razacyrn naduzyciom, zwlaszcza w pierwszym roku trwania akcji. Najdrastyczniejszymi przykladamiilustrujacymi
to zjawisko jest fakt, ze
w niektorych obozach nawet do 70% odosobnionych stanowili Gornoslazacy
polskiej opcji i Gornoslazacy indyferentni narodowo ", i ze w pasie nadgranicznym z Czechoslowacja (glownie zamieszkanym przez ludnosc morawska) komisje (kt6re skladaly sie z dzialaczy z Polski centralnej i wojskowych) uzyly
weryfikacji jako zaslony dla wysiedlenia calej ludnosci rodzimej bez wzgledu na
zapatrywania narodowe'",
Wraz z przesuwaniem sie dzialari wojennych na zachod i tworzeniem okupacyjnej
administracji sowieckiej, a nastepnie polskiej na Gornym Slasku, nastapilo pewne
uspokojenie sytuacji, eo sprzyjalo powrotom uciekinier6w nieswiadomych, iz
postanowiono, ze Deutsche Ostgebiete, a w tym Nierniecki Gamy Slask zostana
przylaczone do terytorium powojennej Polski. Z drugiej strony w sI ad za Armia
zajrnuje sie tu owym malo znanym problemem. Ponadto warto nadrnienic, ze w trakcie trwania
weryfikacji wciaz rozszerzano jej formule z powodu niewielkiej liczby ludnosci rodzimej a wyraznie
polskich pogladach narodowych. W koricu zdecydowano sie nia objac wszystkie osoby rokujace
nadzieje na to, ze one lub ich dzieci ulegna asymilacji podczas planowanej akcji polonizacyjnej.
G. S tr a u c h a 1d, Polityka integracyjna Panstwa Polskiego po 1945, "Haffnung" 1995, Nr20/21,
s. 11-12; Z. A. I z d e b ski, Podstawy weryfikacji ludnosci na Stqsku Opo/skim, "Zaranie Slqskie"
1946, Nr 1-2.
57 M. Lis, Ludnosc rodzima
, s. 25-27; R. P a cui t, Weryjikacja polskiej ludnosci ... , s. 2.
58 M. Lis, Ludnosc rodzima
, s, 28-29; J. R u s z c z e w ski, Polskie obozy i miejsca odosobnienia
d/a ludnosci slqskiej i niemieckiej na Slqsku. Opolskim w latach 1945-1949 (s. 3-23), "Kwartalnik
Opolski" 1993, nr 4, s. 5.
59 J. R u s z c z e w ski, Powojenne obozy na Slqsku. Opolskim, "Tygadnik Powszechny"
1991,
nr 46, s. 5.
60 W. K a lie k i, Niemcy za pazuchq. Raport "Gazety Swiqteczne]" 0 mniejszosci niemieckiej w
Po/sce, "Gazeta Wyborcza", 21 IX 1991, nr 221, s. 12.
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Czerwona zaczal sie masowy naplyw szabrownikow"' z Polski centralnej i Malopolski, a takze juz w kwietniu 1945 r. pojawily sie na Slasku Opolskim pierwsze
transporty z polskimi przesiedlericami zza linii Curzona'". Ponadto mezczyzni
powracajacy do Polski z niemieckich rob6t przymusowych nierzadko osiedlali sie
na G6mym Slasku i znajdowali zatrudnienie w Milicji Obywatelskiej'". Czesto
mscili sie za doznane krzywdy na miejscowej ludnosci, kt6ra tez by la dyskryminowana przez organa polskiej administracji lokalnej, szczegolnie na Opolszczyznie obsadzonej przez mieszkaricow Zaglebia, Malopolski i Polski centralnej
traktujacych Gornoslazakow jak Niemc6w ze wzgledu na poslugiwanie sie przez
nich dialektem slaskim i ich zwiazki z kultura niemiecka'".
Zastraszenie ze strony wladz i ludnosci naplywowej, og6lne bezprawie, szaber,
poczatek politycznej walki miedzy PSL i komunistyczna PPR65, weryfikacja'f
wytworzyly ogolna atrnosfere anarchii i strachu, zwlaszcza na Opolszczyznie.
Sytuacje pogarszaly posuniecia wladz - 3 maja 1945 r. Tymczasowy premier
Osobka-Morawski wszczal akcje polonizacji "ziem odzyskanych" 67 a 6 maja
1945 r. zniesiono autonomie Wojew6dztwa Slaskiego i wydano ustawe 0 Wydaleniu wrogich element6w ze spoleczenstwa polskiego. Ustawa ta dala pcdstawe
prawna polskim wladzom do przeprowadzenia nielegalnych, z formalnoprawnego
punktu widzenia, wysiedleri jeszcze przed ustaleniami poczdamskimi, rownoczesnie sankcjonujac wczesniejsze przypadki wysiedleri,
W ramach polonizacji najpierw zabroniono nauczania i uzywania jezyka niernieckiego68 i prawie rownoczesnie z tworzeniem polskiej administracji poczeto orga61 Obok os6b zajrnujacych sie szabrem na wlasna reke, 6w proeeder byl uprawiany na szeroka
skale przez ezerwonoarmist6w, polskie grupy zorganizowane, bandy wielonarodowe, a takze przez
wladze polskie i sowieekie systernatycznie wywozace mienie poniemieekie odpowiednio do Polski
cenrralnej i Malopolski (a szezeg6lnie do Warszawy) i Rosji; K a lie k i, dz, eyt., s. 11; M. 0 r d ylow ski, Pierwsze dni Polakow we Wroclawiu, "Odra" 1995, nr 5, s. 16-19.
62 E. Now
a k, Cien Eambinowic. Proba rekonstrukc]i dziejow obozu pracy w Eambinowicacli
1945-1946, Opole 1991, s. 48.
63 S i e bel - A c hen b a e h, dz. eyt., s. 133.
W poczatkowyrn okresie MO byla jednym z desrabilizujacych ezynnik6w, poniewaz jej stan
osobowy zmienial sie ealkowieie z dnia na dzien: 0 r d y low ski, dz. eyt., s. 17.
64 S t r a u e h 0 I d, dz. eyt., s. 8; E. Now a k, Cien Larnbinowic ..., s. 51.
65 M. Lis, Ludnosc rodzima ..., s. 34.
60 Zmuszano pozytywnie zweryfikowanyeh Gornoslazakow do skladania ponizajacych deklaracji
lojainosci wobee Paristwa Polskiego (U r ban, dz. cyt.. s. 71) zgodnie z przyjeta 28 IV 1946 r.
ustawa 0 obywatelstwie polskim os6b zamieszkalyeh na ziemiaeh odzyskanyeh (K a lie k i, dz. cyt.,
s. 12); A non
i m, Die v enreibung del' deutschen Bevolkerung aus den Gehieten ostlicli del'
Oder-Neifie. Eine Dokumentation (t. 3; tj. cz. 3, t. 1 w ser.: Dokumentation der Vertreibung der
Deutsehen aus Ost-Mitteleuropa), Augsburg 1995.
67 An 0 n i m, Zeittajel del' Yertreibung 1945..., s. 3; U r ban, dz. eyt., s. 55.
68 B. W Y d e r k a, 0 sytuacji jezykowe] na Slqsku Opolskim. W: Slqsk Opolski: Nadzieje i
zagrozenia demokratycznycn
przemian. Red. M. Lis, Opole 1994, s. 68-75.
Nieformalny zakaz
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nizowac i otwierac polskie szkoly juz na przelomie marca i kwietnia't". Nastepnie
zaczeto odg6mie zmieniac nazwy geograficzne oraz imiona i nazwiska Gornoslazakow/", zazwyczaj bez zgody zainteresowanych i przy zastosowaniu przymusu
adrninistracyjnego ", a przy udziale ludnosci naplywowej niszczono niemieckie
zbiory biblioteczne i pomniki, usuwano niemieckie napisy na drogowskazach,
budynkach, grobach, meblach, maszynach, a nawet na obrazach i makatkach w
domach prywatnych72. Niejednokrotnie do tzw. usuwania sladow niemieckosci
przymuszani byli Gornoslazacy na podstawie poufuego zarzadzenie Wojewody
Slaskiego ill 88, z dn. 18 czerwca 1945 r. Opomych wysiedlano z mieszkari i
zamykano w obozach pracy lub w areszcie 73.
W czasie dzialari wojennych zginelo ok. 60 tys. Gornoslazakow". Tym, kt6rzy
ocaleli i znalezli sie w Niemczech nie zezwalano na powr6t (uwazajac ich za
Niemc6w) a ich rodzinom (uwazajac ich za polskich autochton6w) na wyjazd do
Niemiec, eo doprowadzilo do rozbicia wielu malzeristw. Nagminnie dyskryminowano posiadaczy I i IT grupy Deutsche Volksliste, uniemozliwiajac im podjecie
pracy zarobkowej i zamykajac droge do jakiejkolwiek kariery zawodowej az do
roku 1956. Ci, kt6rym zezwolono na zarobkowanie musieli wykonywac ciezkie
prace fizyczne (takze kobiety i mlodociani) i oddawac przez ponad dwa lata jedna
czwarta wynagrodzenia na odbudowe Warszawy''. Zatrudnieni przymusowo Niemcy i posiadacze I i II Deutsche Volksliste otrzymywali najnizsza, tj. III kategorie
przydzialu zywnosciowego (891 kalorii dziennie - prog chronicznego niedozywieniaj", a niepracujacy czlonkowie ich rodzin i bezrobotni ujmowani w wyzej
wymienionych grupach ludnosci gornoslaskiej w jeszcze nizsza kategorie IT R
uzywania jezyka niemieekiego na ziemiaeh zaehodnieh i p61noenyeh zostal oficjalnie potwierdzony
jeszcze w 1945 r. na zjezdzie oswiatowyrn w Lodzi (S t r a u e h old, dz. eyt., s. 11), ana G6mym
Slasku takze poufnym zarzadzeniern Wojewody Slasko-Dabrowskiego gen. Zawadzkiego z 18 IV
1945 (1. R u s z e z e w ski, Polskie ohozy ..., s. 7/8).
6'1 Pierwsza polska szkole w powieeie kozielskim otwarto w Lenartowieaeh
juz 16 kwietnia
1945 r.; R. P a e u I t, Poczqtki polskiego szkolnictwa w 1945 r., "Serwus. Miejski Serwis
Informaeyjny Kedzierzyna-Kozla"
1995, nr 3l.
70 L Jar e z a k, M. C h 0 r 0 S, Zmiany w nazewnictwie
miejscowym osobowym na Slqsku przed
i po // wojnie swiatowej, "Slqsk Opolski" 1993, nr 1, s. 18/19.
71 S t r a u e h old, dz. cyt., s. 8.
72 Ten z e, s. 8; P a e u I t, Ludnosc miejscowa ....
73 J. R us z c z e w ski, Polskie ohozy ... , s, 7-8.
74 D. B re h mer, Mniejszosc niemiecka IV Polsce jako most miedzy narodami. W: 0 problemach.
polsko-niemieckiego
sqsiedztwa. Red. F. Pfleger, W. Lipschner, Warszawa 1994, s. 421-426.
75 B re h mer, dz. eyt., s. 422-423.
76 Przecietna wartosc odzywcza posilk6w dla wiezniow zatrudnionych w kopalniach wahala sie w
granicach 1500-1600
kalorii na dzieri, K. M i r 0 S z e w ski, Obozy pracy przymusowej przy
kopalniach wegla kamiennego na Gornym Slqsku i w Zaglebiu Dqbrowskim. "Hoffnung"
1990,
Nr 20/21, s. 10.
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(604 kalorie na dzien)77. Tak wiec mozna stwierdzic, ze uczynienie powolnymi
wobec wszystkich posuniec totalitamej wladzy poprzez wyniszczenie biologiczne
bylo jednym z gl6wnych cel6w polonizacji.
Jedyne liceum niemieckie na G6mym Slasku, imienia Wilhelma Piecka (prezydenta NRD) w Katowicach, bylo dostepne jedynie dla uprzywilejowanych uczni6w, kt6rzy nie pochodzili z rodzin niemieckich lub gornoslaskich 78. Poziom
og6lnego wyksztalcenia i znajomosc czytania i pisania (w jezyku niemieckim)
wsrod Gornoslazakow byly raczej wysokie w por6wnaniu z Polska, eo starano sie
wykorzystac dla cel6w polonizacyjnych zakladajac w6wczas liczne polskie biblioteki, swietlice, domy kultury, a takze organizujac wycieczki do Polski centralnej, aby odciagac od literatury w jezyku niernieckim'". Innym narzedziem
polonizacji byla przymusowa sluzba wojskowa w Armii Polskiej'", podobnie jak
pob6r do Wehrmachtu dla germanizacji po 1 wrzesnia 1939 r.81
Z powodu ciaglego naplywu polskich wygnaricow ze wschodu i osadnik6w z
Polski centralnej i Malopolski zbiegajacego sie z coraz czestszymi przypadkami
powrot6w Gornoslazakow=' do ziemi rodzinnej dochodzilo do konflikt6w na tle
wlasnosci gospodarstw, dom6w i mieszkari, Czesto dokwaterowywano Gornoslazakorn nowych "wsp6Iwlascicieli",
eo prowadzilo do niesnasek i negatywnej
weryfikacji wielu Gornoslazakow polskiej opcji narodowosciowej. W ten spos6b
pozbawiano ich prawa do wlasnego mienia. W nastepnyrn etapie takowe osoby
byly wysiedlane lub osadzane w tzw. punktach przesiedlenczych, czyli obozach
pracy przymusowej+'.
Byl to okres tzw. dzikich wysiedleri przeprowadzanych przez wladze polskie
jedynie na mocy nieoficjalnego przyzwolenia ze strony ZSRS84; w ich ramach z
S i e bel - A e hen b a e h, dz, eyt., s. 170.
B re h mer, dz. eyt., s. 22.
79 S t r a u e h old, dz. eyt., s. 9.
80 K. K a r w at, Slqskie drogi: Wojna zaczela sie po wyzwoleniu, "Dziennik Zachcdni",
9-11
VI 1995, nr Ill.
81 W lataeh 40-tyeh i 50-tyeh na drodze poboru weielano mlodych Gornoslazakow,
nierzadko
jedynyeh zywicieli rodziny (niekt6rzy z nich zaraz po wojnie przeszli przez obozy praey przyrnusowej) do jednostek wojskowych, skad byli bezposrednio kierowani do praey w kopalniaeh, za ktora
nie otrzymywali praktyeznie zadnej zaplaty (Karwat, dz. eyt., s. 8). Wiele z tyeh os6b do dzisiaj nie
moze korzystac z dodatk6w i uprawnieri przyslugujacych za taka prace.
An 0 n i m, Wojskowa sluiba zastepcza (Rubryka "Rzeeznik 0 niedorzecznosciach"),
"Gazeta
Wyboreza", 18 VIII 1995.
82 Wielu z gornoslaskich ueiekinier6w po przekroczeniu linii Odry i Nysy otrzymywalo oficjalne
pismo od lokalnych wladz niemieekieh nakazujace irn powrocic na Slqsk (D e Z a y a s, dz. eyt.,
s. 107).
83 E. Now a k, Cien Lambinowic ..., s. 48.
84 D e Z a y as, dz. eyt., s. 104--105.
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samej Opolszczyzny wysiedlono ok. 86 tys. os6b8S. Przeplyw ludnosci slaskiej na
poludnie zakoriczyl sie w polowie maja 1945 r. w zwiazku z odrodzeniem sie
Panstwa Czechoslowackiego w kwietniu 1945 r. Pierwsi czlonkowie polskich
wladz przybyli do Gorlitz (Zgorzelca) 23 maja 1945 r., kiedy ZSRS nominalnie
zrzekl sie zwierzchnictwa nad Deutsche Ostgebiete (pr6cz polnocnej czesci Prus
Wschodnich) na rzecz Polski, a juz 1 czerwca 1945 r. zarnknieto w Gorlitz most
na Odrze starajac sie uszczelnic zachodnia granice, aby ograniczyc "dzikie wysiedlenia" 86 i zapobiec powrotom Slazakow, w oczekiwaniu na postanowienia
konferencji poczdamskiej. W polowie czerwca Wroclaw, Legnica i caly G6rny
Slask byly juz szczelnie zamkniete przed powracajacymi uciekinierami, eo zdaje
sie wzbudzalo niezadowolenie wladz sowieckich majacych trudnosci z zaopatrzeniem w zywnosc ludnosci w sowieckiej strefie okupacyjnej'".
Kosciol katolicki na gleboko wierzacyrn G6rnym Slasku tez stal sie elementem
gry politycznej, eo doprowadzalo do zastraszenia wiernych. W pierwszych tygodniach po kapitulacji III Rzeszy biskup katowicki Stanislaw Adamski zaczal
udzielac pelnomocnictw dziekanom z gornoslaskiej czesci Diecezji Bres1au
(Wroclawskiejj'", ku niezadowoleniu kardynala Adolfa Bertrama, obserwujacego
dzialania obcego hierarchy w swojej diecezji. 15 maja 1945 r. biskup Adamski
przybyl do Wroclawia i wezwal tamtejszy kler do opuszczenia diecezji/". Z
powodu choroby i zaawansowanego wieku kardynal Bertram nie byl w stanie
przeciwdzialac tym poczynaniom i zmarl wkr6tce (6lipca 1945 r.). 8lipca 1945 r.
udalo sie kardynalowi Hlondowi uzyskac specjalne pelnomocnictwa od Piusa XII
dla ochrony katolicyzmu w Polsce, kt6re zdaje sie naduzyl rozszerzajac SWq
jurysdykcje na Deutsche Ostgebiete'", 12 sierpnia 1945 r. kardynal Hlond doprowadzil do ustapienia ze stanowiska nastepcy Bertrama, Gornoslazaka biskupa
Ferdinanda Piontka i podzieliwszy Diecezje Bres1au na dwie czesci powolal
Boleslawa Kominka (takze Gornoslazaka) na stanowisko administratora apostolskiego Niemieckiego G6rnego Slaska, jednoczesnie jednostronnie rozciagajac
jego jurysdykcje na poludniowe czesci Opo1szczyzny podlegle Biskupstwu 010mouc (Olomunieckiemu) w Czechoslowacji'".
85 Z. Le m p i it ski, Przesiedlenia ludnosci niemieckiej z wojewodztwa slqsko-dqbrowskiego
w
latach 1945-1950,
Katowiee 1979, s. 162,216,221 i 255.
86 S i e bel - A e hen b a eh, dz. eyt., s. 121.
87 Tamze, s. 125.
88 J. K a p s, Bericht iiber die Reise eines schlesischen
Priesters von Breslau nach Rom zur
Berichterstauung beim HI. Stuhl uber die Yerhiiltnisse in Breslau und Schlesien (Herbst 1945),
Archiv for schJesische Kirchengeschichte, 1980, Nr 38, s. 69.
89 W i s kern ann, dz. eyt., s. 97.
90 S i e bel - A eh en b a e h. s. 205.
91 Tarnze, s. 203; W. Le si u k, Historyczne uwarunkowania
odrebnosci regionalne] OpolszczyZI1)'. W: Siqsk Opolski: Region i jego struktura. Red. S. Malarski, Opole 1922, s. 67-87.
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Dzialania polskich hierarch6w szly reka w reke z posunieciami Tymczasowego
Rzadu Jednosci Narodowej. Zaprzestanie dwujezycznego nauczania w Seminarium Wroclawskim, zakaz uzywania jezyka niemieckiego w liturgii mszy swietej
i przy udzielaniu sakramentu spowiedzi, wraz z wymogiem podpisywania ponizajacych deklaracji lojalnosci przez duszpasterzy= zmuszal wielu z nich do wyjazd6w lub powodowal wtracanie .miepokomych" do wiezien'", eo wiazalo sie z
rosnacyrn wyobcowaniem i poczuciem zagrozenia wsrod wiernych pozbawionych swych przyw6dc6w duchowych, kt6rych czesto zastepowali kaplani z glebi .
Polski, nie znajacy niemieckiego ani dialektu slaskiego, i nie w pelni rozumiejacy
specyfike G6rnego Slaska'". Zauwazyc jednak trzeba, ze ks. Kominek w miare
rnozliwosci staral sie przeciwdzialac tym tendencjom, a nawet ustanowil niemieckojezyczna posluge duszpasterska dla zolnierzy niemieckich w polskiej niewoli='.
Punk tern kulminacyjnym powojennej czystki etnicznej na G6rnym Slasku byla
konferencja poczdamska (17 lipca - 2 sierpnia 1945 r.), gdzie nie de iure, to
jednak de facto przekazano Polsce Deutsche Ostgebiete na wsch6d od linii Odry i
Nysy wraz z miastem Stettin (Szczecin), a na podstawie art.XIII Protokolu poczdamskiego pozwolono wladzorn polskim na wysiedlenie ludnosci niemieckiej z
tych teren6w w "uporzqdkowany i humanitarny spos6b,,<J6.
Ze wzgledu na weryfikacje, wysiedlenia z G6mego Slaska nastapily pozniej niz na
Dolnym Slasku zamieszkanym przez "bezsprzecznych Niemcow"n. Niektoryrn
Gornoslazakom udalo sie powrocic w strony rodzinne mimo zaostrzonej kontroli
granicznej i niebezpieczenstwa dostania sie w drodze do niewoli sowieckiej; jesli
ieh domy i gospodarstwa zostaly juz zajete przez polskieh osadnik6w, czesto byli
oni osadzani w obozach przejsciowych, kt6re najczesciej zostaly wczesniej przejete od sowieekich wladz okupaeyjnych. Szacuje sie, ze istnialo ok. 23 takich
oboz6w na G6mym Slasku (jednak najprawdopodobniej bylo ich wiecej'", a
n [B.] K a z a k, Traurige Nachricht, Traurige Dokumente: Bittere Erjahrungen eines Oberschlesischen Pfarrers, "Schlesisches Wochenblatt", 17-23 II 1995, Nr 7, s. 4.
93 D. Rat aj c z a k, .~wiadectwo ksiedza Wojaczka, Opole 1995; P. R a in a, Karol Moria Splett,
Biskup gdanski na lawie oskarzonych, Warszawa 1994.
94 E. M i s, Kulisy politycznego procesu: Biskup gdanski Karol Moria Splett na lawie oskarzonych, "Gazeta Gornoslaska/Oberschlesische
Zeitung", 13-19 I 1995, Nr 2 (146), s. 4; A n ani m,
Oczyma ksiedza Iozefa Wojaczka pierwsze miesiqce lV .wyzwolonej" podopolskiej wiosce, "Gazeta
Gornoslaska/Oberschlesische
Zeitung", 6-12 I 1995, Nr I (145), s, 1-3; S t r a u c h a I d, dz. cyt.
95 S. B a Id y, Roznorodnosc jako dar i zadanie na przykladzie
Opola i regionu opolskiego. W:
Mniejszosci na Gornym Slqsku. Pomost czy przeszkoda w stosunkacli polsko-niemieckich.
Red.
W. Lesiuk, Opole 1994, s. 145-147.
% S i e bel - A c h e n b a c h, dz. cyt., s. 110, 113-15;
De Z a y as, dz. cyt., s. 87-88.
n M. Ca! k a, Exodus. Wysiedlenie ludnosci niemieckiej z Polski po Jl wojnie swiatowej, "M6wiq
Wieki" 1993,nr2, s, 3-10.
98 J. R u s z c z e w ski, Powojenne obozy ...; ten z e, Polskie obozy i miejsca odosobnienia ...
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najgorsza slawa sposrod nich byly owiane obozy w Lambinowicach, Jaworznie,
Swietochlowicach i Blachowni'". W praktyce byly to obozy pracy przymusowejlOOlub biorac pod uwage straty ludzkie, mozna by zaryzykowac twierdzenie,
ze byly to obozy koncentracyjnel'", bowiem w latach 1945-1947 zginelo w nich
ok. 40 tys. os6blO2, a wsrod nich kobiety i dziecilO3. Jeszcze przed ogloszeniern
postanowieri poczdamskich zaczeto w nich osadzac negatywnie zweryfikowanych
lub .miewygodnych'' Gomoslazakow'?", kt6rzy oczekiwali tarn na rewizje negatywnej weryfikacji lub przeprowadzenie weryfikacji. Wbrew ustaleniom poczdamskim Polacy wciaz wywozili Gornoslazakow
do sowieckiej
strefy
okupacyjnej, az do 23 grudnia 1945 r., kiedy ZSRS ostatecznie zamknal granice
na Odrze i NysielO5. 15 stycznia 1946 r. KRN (Krajowa Rada Narodowa) wydala
dekret ustalajacy zasady kampanii osiedlericzej na ziemiach zachodnich 106, a legalne
masowe wyw6zki trwaly z przerwami od lutego 1946 r. do korica 1947 r.107.
Ludnosc, kt6ra rniala bye poddana wysiedleniom byla nagminnie ograbiana i
zastraszana przez urzednikow, milicje, wojsko i kolejarzy. Nie dostarczano.,. jej
99 A non i rn, Dietmar Brehmer 0 obozach dla Slqzakow pochodzenia niemieckiego, "Hoffnung"
1993, Nr 5; C a I k a, dz. eyt., s. 3.
100 E. Now
a k, Cien Eambinowic ...
101 J. R u s z e z e w ski, Powojenne obozy
, s. 4.
102 An 0 n i rn, Dietmar Brehmer 0 obozach , s. 2; de Z a y as, dz. eyt., s. 106; S i e b e I-A e h e nb a e h, dz. eyt. s. 133.
W odnalezionej niepelnej ewidencji obozu w Lambinowicach znajduja sie dane dotyczace 2050
wiezniow (tzn. tylko ich czesci). Znajdowalo sie wsrod nieh 1430 mezczyzn i 620 kobiet, w tyrn 370
dzieei obojga p/Ci ponizej 14 roku zycia. Z tej liezby zrnarlo w obozie 785 os6b, eo stanowi 38,23%
z 2050 os6b. Ponadto ten proeent winien bye powiekszony 0 ok. 44--46 ofiar pozaru z 4 pazdziernika 1945 r., kt6ryeh srnierc nie jest odnotowana w odnalezionej dokurnentaeji. Przyjmujac za
wlasciwa liczbe zgon6w 785+46=831, orrzyrnujemy og61ny proeent smiertelnosci obozowej w
wysokosci 40,54%; E. Now
a k, Odnaiezione archiwum, "Kwartalnik Opolski" 1995, nr 1,
s.73-74.
103 Pierwsze obozy zostaly otwarte (wzglednie przejete od Armii Czerwonej) juz na wiosne
1945 r., ale uzyskaly podstawe prawna pozniej w formie poufnyeh zarzadzen Wojewody Slasko-Dabrowskiego z dn. 18 V, 2 X, 4 IX i 17 X 1945 r. (znamiennyrn jest, ze wostatnirn zarzadzeniu uzyto
sformulowania "oezyszezanie terenu z Nieme6w". Charakterystyczna cecha oboz6w by! wysoki
odsetek dzieei, kobiet oraz os6b chorych i starszyeh, kt6re byly w nieh osadzone. Szezytowyrn
okresern zatrudnienia praeownik6w przyrnusowyeh by! pazdziernik 1945 r., kiedy tylko w samyeh
kopalniaeh praeowalo 48 082 wiezniow i jericow, Do 1949 r. zlikwidowano prawie wszystkie obozy,
a w 1951 r. Centralny Ob6z Praey w Jaworznie. Wciaz nie do korica zosta!y zbadane problemy
funkejonowania oboz6w kamyeh, NKWD i przy hutaeh; J. R u s z e z e w ski, Polskie obozy i
miejsca odosohnienia ... , s. 12, 13, 16; M i r 0 s z e w ski, dz. eyt., s. 10.
104 E. Now a k, Cien Lambinowic ..., s. 79.
105 Si e bel - A e hen b a e h, dz. eyt., s. 129.
106 Tamze, s. 139.
107 S i e bel - A e hen b a e h, dz. cyt., s. 144; W i s k e m ann, dz. eyt.,s . 118.
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przewidywanych racji zywnosciowych i przewozono pociagami bez zapewnienia
odpowiednich warunk6w, co pociagnelo smierc wielu os6blO8. Akcje wznowiono
na kr6tko latem 1948 r.IO\l, a w nastepnych latach kontynuowano w formie
indywidualnych wyjazd6w i zakoriczono akcja Iaczenia rodzin w latach 1950195111 W miedzyczasie (6 kwietnia 1946 r.) Minister Ziem Odzyskanych wydal
zarzadzenie w sprawie trybu stwierdzania polskiej przynaleznosci narodowej
os6b zarnieszkalych na obszarze bylych Deutsche Ostgebiete+", co znalazlo
odzwierciedlenie 28 kwietnia 1946 r. w ustawie 0 obywatelstwie polskim dla
.Judnosci autochtonicznej" 112. Ustawa ta sankcjonowala szeroka formule weryfikacji i w wielu wypadkach byla uzywana do wstrzymywania wysiedleri, a nastepnie wyjazd6w Gornoslazakow do Niemiec.

°.

Reasumujac, po zakonczeniu weryfikacji w 1950 r. na G6mym Slasku pozostalo
806800 Gornoslazakow i naplynelo 591 300 osadnik6w polskich'I:', a w Niemczech przebywalo ok. 800 tys. Gomoslazakow'!", Na mniejsza skale powojenna
czystka etniczna na G6mym Slasku byla kontynuowana roznymi metodami az do
upadku komunizmu w roku 1989, kiedy to nastaly warunki sprzyjajace samookresleniu sie Gornoslazakow i odrodzeniu kultury slaskiej, kt6ra poczawszy od
1945 r. poniosla niepowetowane straty glownie w postaci:
- utraty elity intelektualnej,
noscillS;
-

wywiezionej

lub zgladzonej w pierwszej kolej-

zniszczenia dorobku materialno-kulturowego

wielu pokolen;

- powaznego ograniczenia znajomosci jezyka niemieckiego, dialektu slaskiego i
historii regionu;
- uniemozliwienia nawiazywania efektywnych kontakt6w kulturalnych i podtrzymywania wiezi rodzinnych miedzy Gornoslazakami zamieszkujacymi w Niemczech a pozostalyrni na G6mym Slasku;
.- niedozwolenia cenzura publikowania dziel dawnych i wsp6lczesnych pisarzy
slaskich, oraz ich polskich tlumaczeri 116.
lO8 C a I k a, dz, eyt.; S i e bel
109

- A e hen

b a e h, dz. eyt., s. 147.

C a I k a, dz. eyt.

S i e bel - A e hen b a e h, dz. eyt., s. 146; W i s k e m ann, dz. eyt., s. 120.
S t r a u e h 0 I d, dz. eyt., s. 9.
112 D 0 b r 0 S i e I ski,
dz, eyt., s. 61.
113 M. Lis,
Ludnosc rodzima ..., s. 61.
114 G. Rei
e h I i n g, Die deutsche Vertriehenen in Zahlen. Tl. 1: Umsiedler, Yerschieppte.
Yertriebene, Aussiedier 1940--1985, Bonn 1986, s. 6l.
115 C a I k a, dz. eyt., s. 4.
116 K nap
i k, dz. eyt., s. 6-7.
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