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Wysiedlenia Niemców z Polski
po II wojnie Êwiatowej

Kwestia przysz∏ej granicy polsko-niemieckiej
w latach II wojny Êwiatowej 

Po rozpocz´ciu II wojny Êwiatowej polski rzàd na uchodêstwie wielokrotnie
zajmowa∏ si´ sprawà nowego kszta∏tu terytorialnego paƒstwa polskiego po zwy-
ci´skiej wojnie. Fakt, ˝e to w∏aÊnie Niemcy po raz kolejny przyczynili si´ do
upadku paƒstwa polskiego, w po∏àczeniu z eksterminacyjnà politykà okupanta,
sprawi∏, i˝ kwestia stosunku do Niemiec nabra∏a nowego wymiaru. Przede
wszystkim nale˝a∏o zweryfikowaç poglàdy na temat przebiegu granicy, która wy-
maga∏a znacznej korekty w celu zabezpieczenia si´ przed nowà agresjà. Poczàt-
kowo rzàd polski dà˝y∏ do utrzymania ca∏oÊci terytorium II Rzeczypospolitej1.
Premier gen. W∏adys∏aw Sikorski, podobnie jak inni politycy polscy na uchodê-
stwie, by∏ zdania, ˝e Polska nie mo˝e wyjÊç z wojny uszczuplona terytorialnie,
a dla jej wzmocnienia niezb´dne jest zlikwidowanie Prus Wschodnich.

Sprawa u∏o˝enia powojennych stosunków z Niemcami stanowi∏a wa˝ny ele-
ment programu politycznego rzàdu polskiego na uchodêstwie. Aby przygotowaç
polskie stanowisko w tej kwestii, powo∏ano specjalny zespó∏, a nast´pnie Mini-
sterstwo Prac Kongresowych, którym kierowa∏ Marian Seyda. Opracowa∏o ono
polskie postulaty na przysz∏à konferencj´ pokojowà. 7 paêdziernika 1942 r. rzàd
zadeklarowa∏, ˝e celem wojennym Polski jest „wcielenie Gdaƒska, Prus Wschod-
nich i Âlàska Opolskiego do paƒstwa polskiego, jak te˝ przesuni´cie w ogóle na
zachód granicy z Niemcami i zabezpieczenie wolnoÊci Ba∏tyku”2.

W ˝adnej innej kwestii wszystkie ugrupowania Polski podziemnej, ∏àcznie
z komunistami, nie by∏y tak zgodne, jak w sprawie powojennej granicy polsko-
-niemieckiej. KomuniÊci poczàtkowo nie formu∏owali konkretnych postulatów
dotyczàcych granic, ale pozostawali przy ogólnikowych deklaracjach, ˝e nowa
Polska powinna objàç ziemie zamieszkane przez Polaków3. Podobne sformu∏owa-
nia znalaz∏y si´ w deklaracji O co walczymy? z 1 marca 1943 r. oraz w depeszy,

1 E. Duraczyƒski, Polska. Dzieje polityczne 1939–1945, Warszawa 1999, s. 121.
2 Jak pisze Eugeniusz Duraczyƒski, postulaty niektórych polityków sugerujàce przesuni´cie grani-
cy na lini´ Odry i Nysy ¸u˝yckiej uwa˝ano za fantastyczne; dla anglosaskiej opinii publicznej mia-
∏y byç dowodem szczególnej zach∏annoÊci Polaków (ibidem, s. 223–224).
3 Nowa Polska musi byç silna, „Trybuna WolnoÊci”, 1 IV 1942. Zob. tak˝e M. Dymarski, Ziemie
postulowane (ziemie nowe) w prognozach i dzia∏aniach polskiego ruchu oporu 1939–1945, Wroc∏aw
1997, s. 111. 
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jakà Georgi Dymitrow przes∏a∏ 2 kwietnia 1943 r. do Komitetu Centralnego Pol-
skiej Partii Robotniczej. Sugerowa∏ w niej, ˝e aby trwale zabezpieczyç niepodle-
g∏oÊç Polski, nale˝y rozszerzyç jej granice poprzez przy∏àczenie ziem na zacho-
dzie, do których ma ona historyczne lub etniczne prawo4. W pe∏niejszy sposób
koncepcj´ powojennej granicy polsko-niemieckiej rozwinà∏ Alfred Lampe. Pisa∏
on, ˝e „na Âlàsku, niemczonym przez 600 lat i dodatkowo gwa∏townie germani-
zowanym przez hitlerowców w latach ostatnich, winna byç odrestaurowana pol-
skoÊç. [...] UjÊcie Wis∏y, podstawowej, ˝yciowej arterii naszego kraju, nie mo˝e
pozostaç w r´kach imperialistów niemieckich. Od˝yç musi zduszona dziÊ pol-
skoÊç na Warmii, Mazurach, Kaszubach. [...] Prusy Wschodnie – zbudowana na
koÊciach s∏owiaƒskich i litewskich plemion stra˝nica wojujàcej niemczyzny [...]
– nie mogà nadal istnieç. [...] Prusy Wschodnie muszà staç si´ pomostem Polski
na Ba∏tyk. [...] Silni zaÊ poparciem Zwiàzku Radzieckiego i pewni jego wspó∏-
dzia∏ania, mo˝emy wziàç na siebie brzemi´ wspó∏odpowiedzialnoÊci za ustalenie
stra˝y pokoju na Odrze”5. 

Poglàdy te znalaz∏y odbicie w kolejnych publikacjach PPR i Êrodowiska ko-
munistycznego. W deklaracji ideowej Zwiàzku Patriotów Polskich podkreÊlano
koniecznoÊç przy∏àczenia do Polski polskich ziem etnicznych nad Odrà i Ba∏ty-
kiem6. „Po zwyci´skim zakoƒczeniu wojny na Âlàsku powinna zostaç odrestauro-
wana polskoÊç. Polska masa etniczna na Âlàsku musi byç znów po∏àczona
z pniem macierzystym. UjÊcie Wis∏y, podstawowej ˝yciowej arterii naszego kra-
ju, powinno wróciç w polskie r´ce. Prusy Wschodnie nie mogà nadal istnieç jako
bastion imperializmu niemieckiego, jako bariera oddzielajàca Polsk´ od Ba∏ty-
ku”7. Zdawano sobie przy tym spraw´ z tego, ˝e postulat „powrotu” na zacho-
dzie do ziem etnicznie polskich rodzi∏ pewne problemy, zw∏aszcza w kwestii za-
si´gu ˝ywio∏u polskiego, dlatego te˝ wzmacniano go sugestià, ˝e chodzi tak˝e
o ziemie zgermanizowane przemocà. Chocia˝ w obu deklaracjach PPR domaga-
no si´ znacznej korekty zachodniej granicy, nie proponowano konkretnej linii jej
przebiegu, podkreÊlajàc jednak, ˝e „na Zachodzie i nad Ba∏tykiem musimy uzy-
skaç ziemie etnograficznie polskie, wynarodowione i zgermanizowane przemocà
w ciàgu wieków”8. 

Konkrety pojawi∏y si´ dopiero w ManifeÊcie Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego, w którym domagano si´ dla Polski „starego polskiego Pomorza
i Âlàska Opolskiego”, Prus Wschodnich, „szerokiego dost´pu do morza” i „pol-
skich s∏upów granicznych nad Odrà”9. Nie by∏ to tylko dyktat Stalina. W ówcze-

4 M. Dymarski, Ziemie postulowane..., s. 112. 
5 A. Lampe, Miejsce Polski w Europie, „Wolna Polska”, 16 IV 1943, nr 7. Postulaty te zosta∏y na-
st´pnie powtórzone w deklaracji ideowej Zwiàzku Patriotów Polskich w ZSRR. Zob. Deklaracja
Ideowa Zwiàzku Patriotów Polskich w ZSRR z dnia 16 VI 1943 r. [w:] Sprawa polska w czasie dru-
giej wojny Êwiatowej na arenie mi´dzynarodowej. Zbiór dokumentów, Warszawa 1965, s. 384–388. 
6 Z. KumoÊ, Zwiàzek Patriotów Polskich, Warszawa 1983, s. 91; S. Zabie∏∏o, O rzàd i granice: wal-
ka dyplomatyczna o spraw´ polskà w II wojnie Êwiatowej, Warszawa 1986, s. 109.
7 Deklaracja ideowa Zwiàzku Patriotów Polskich w ZSRR [w:] Dokumenty programowe polskiego
ruchu robotniczego 1878–1984, red. N. Ko∏omejczyk, B. Syzdek, Warszawa 1986, s. 287; E. Dura-
czyƒski, Polska..., s. 242. 
8 O co walczymy. Deklaracja programowa PPR [w:] Dokumenty programowe..., s. 299.
9 Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego [w:] ibidem, s. 345–353. 
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snych realiach odpowiada∏o to tak˝e polskim interesom narodowym. Ostatecz-
ne rozstrzygni´cie kwestii granicy polsko-niemieckiej nastàpi∏o podczas obrad
konferencji w Poczdamie. 

Los ludnoÊci niemieckiej
Koncepcja rozszerzenia polskich granic na zachodzie wymaga∏a rozwiàzania

problemu ludnoÊci niemieckiej zamieszkujàcej ziemie na wschód od Odry, które
nie le˝a∏y nigdy lub le˝a∏y bardzo dawno w granicach paƒstwa polskiego. Ze
wzgl´dów propagandowych podkreÊlano wprawdzie, ˝e zamieszkuje je tak˝e
ludnoÊç polska – zgermanizowani przemocà autochtoni, jednak rzeczywista ich
liczba by∏a niewielka. Koszmar okupacji spowodowa∏, ˝e nienawiÊç do Niemców
by∏a zjawiskiem powszechnym w ca∏ej Europie, a nawet w ca∏ym Êwiecie. Dlate-
go te˝ nie wyobra˝ano sobie nawet mo˝liwoÊci wspólnego zamieszkiwania prze-
j´tych ziem poniemieckich. Jak pisze Bronis∏aw Pasierb, „w tej sprawie domino-
wa∏o powszechne przekonanie, ˝e wspó∏˝ycie Polaków z Niemcami po wojnie
b´dzie niemo˝liwe”. W tych warunkach „zrodzi∏ si´ ogólnie akceptowany postu-
lat nieodzownego opuszczenia Polski przez ludnoÊç niemieckà. […] We wszyst-
kich nurtach myÊlenia politycznego dominowa∏ postulat wysiedlenia ludnoÊci
niemieckiej”10. Nie brano przy tym pod uwag´ mo˝liwoÊci pozostawienia w no-
wej Polsce na sta∏e nawet niewielkich grup Niemców11, domagajàc si´ ich ca∏ko-
witego i natychmiastowego wysiedlenia12. W 1945 r. dla wi´kszoÊci Polaków
Niemiec nie by∏ cz∏owiekiem, lecz uosobieniem wszelkiego z∏a. Dotychczasowy
stereotyp Niemca majàcego swe pozytywne i negatywne cechy zanik∏ zupe∏nie13.

Do wykszta∏cenia i ugruntowania koncepcji paƒstwa narodowego przyczyni-
li si´ sami Niemcy. Idea „czysto niemieckich” ziem pojawi∏a si´ po raz pierwszy
w polityce Arthura Greisera w tzw. Kraju Warty. By jà zrealizowaç, w∏adze nie-
mieckie postanowi∏y usunàç stamtàd Polaków. Poczàtkowo zamierzano wysiedliç
ok. 1 mln osób, jednak plany te pokrzy˝owa∏a wojna z ZSRR. Ogó∏em z Kraju
Warty wysiedlono ok. 500 tys. Polaków14. 

Plan wysiedlenia ca∏ej ludnoÊci niemieckiej wspiera∏y wielkie mocarstwa.
Podj´cie decyzji u∏atwi∏y niemieckie deportacje ludnoÊci podczas II wojny Êwia-
towej, które obj´∏y nie tylko Czechów, Polaków, S∏oweƒców, Francuzów, ale tak-
˝e samych Niemców przybywajàcych do Kraju Warty z ca∏ej Europy. Zupe∏nie
wyjàtkowym doÊwiadczeniem by∏o przesiedlanie, najcz´Êciej do Niemiec, robot-
ników przymusowych z ca∏ej Europy. W ocenie Hansa Lemberga Niemcy depor-
towali ok. 9 mln robotników przymusowych, wysiedlili i wyp´dzili ok. 1,25 mln

10 B. Pasierb, Polska myÊl polityczna okresu II wojny Êwiatowej wobec Niemiec, Poznaƒ 1990, s. 269. 
11 Jak pisze Miros∏aw Dymarski, wobec ograniczonych mo˝liwoÊci osadniczych Polaków przewa˝a-
∏o przekonanie, ˝e lepiej oddaç cz´Êç np. Prus Wschodnich Litwinom, ni˝ pozostawiç tam ludnoÊç
niemieckà (M. Dymarski, Ziemie postulowane..., s. 143).
12 Ibidem, s. 176. 
13 Zob. T. Szarota, Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy, Warszawa 1996; Niemcy
w Polsce 1945–1950. Wybór dokumentów, t. 1: W∏adze i instytucje centralne. Województwo ol-
sztyƒskie, red. W. Borodziej, H. Lemberg, wybór i oprac. dokumentów W. Borodziej, C. Kraft, War-
szawa 2000, s. 43. 
14 Zob. C. ¸uczak, Pod niemieckim jarzmem (Kraj Warty 1939–1945), Poznaƒ 1996, s. 52–57. 
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osób z ziem wcielonych do Rzeszy, przesiedlili tak˝e ok. 2 mln Niemców. Do obo-
zów koncentracyjnych wywieziono 7 mln ludzi. W ten sposób wymuszona migra-
cja i przymus pracy sta∏y si´ w czasie II wojny Êwiatowej losem ponad 20 mln
mieszkaƒców Europy15. Do tej liczby nale˝a∏oby dodaç masowe przemieszczenia
ca∏ych narodów dokonywane przez w∏adze ZSRR. W g∏àb kraju deportowano kil-
kaset tysi´cy Polaków z terenów w∏àczonych do ZSRR w 1939 r. Przesiedlono
tak˝e 300 tys. Niemców nadwo∏˝aƒskich, 250 tys. Litwinów, 100 tys. ¸otyszów
i Estoƒczyków, tysiàce Inguszów, Ba∏karów, Czeczenów, Turków i Tatarów16. Po-
mys∏ rozwiàzania problemów narodowoÊciowych poprzez masowe przesiedlenia
ludnoÊci nie budzi∏ ju˝ wi´c wi´kszych emocji, a masowoÊç migracji wojennych
w po∏àczeniu z fiaskiem polityki mniejszoÊciowej dwudziestolecia mi´dzywojen-
nego wskazywa∏y na takie rozwiàzanie jako jedyne i skuteczne. Dlatego te˝ mo˝-
liwe by∏o mi´dzynarodowe wsparcie dla polskich koncepcji.

Ucieczka przed frontem
Szybko przesuwajàcy si´ front wschodni spowodowa∏ masowy odp∏yw ludno-

Êci niemieckiej z terenów znajdujàcych si´ bezpoÊrednio na jego zapleczu. Plano-
wa poczàtkowo ewakuacja przerodzi∏a si´ w panicznà ucieczk´, która nie dopro-
wadzi∏a jednak do wyjazdu ca∏ej ludnoÊci niemieckiej. Przyczyny tego eksodusu
by∏y ró˝ne. Nikt nie mia∏ wàtpliwoÊci, ˝e w nowej rzeczywistoÊci odrodzi si´ paƒ-
stwo polskie, co rozstrzyga∏o o losie ludnoÊci niemieckiej na ziemiach „czysto”
polskich. Równie˝ zdecydowana wi´kszoÊç mieszkaƒców najdalej na wschód wy-
suni´tej cz´Êci Rzeszy, a wi´c Prus Wschodnich, masowo ucieka∏a przed zbli˝ajà-
cym si´ frontem. Tendencj´ t´ wzmacnia∏ l´k przed Armià Czerwonà, pot´gowany
dodatkowo przez propagand´ niemieckà, nag∏aÊniajàcà przypadki nieludzkiego
post´powania z Niemcami na terenach zaj´tych przez Rosjan. 

Do koƒca 1944 r. problem Niemców w Polsce by∏ w du˝ej mierze teoretycz-
ny, gdy˝ liczba Niemców osiad∏ych na ziemiach opanowanych przez wojska ra-
dzieckie by∏a niewielka. Jeszcze w 1943 r., w miar´ zbli˝ania si´ frontu wschod-
niego do granic Generalnego Gubernatorstwa, rozpocz´to przygotowania
planów ewakuacyjnych ludnoÊci niemieckiej. Dzia∏ania te by∏y jednak mocno
spóênione.

Traktowanie Niemców 
Perspektywa wyzwolenia ca∏ego kraju postawi∏a na porzàdku dziennym kwe-

sti´ dalszego losu ludnoÊci niemieckiej. W paêdzierniku 1944 r. KC PPR podjà∏
uchwa∏´ nakazujàcà urz´dom bezpieczeƒstwa, by do 1 listopada aresztowa∏y
„volksdeutschów, reichsdeutschów i ich pomagierów” na ca∏ym terenie wyzwo-
lonym17. W efekcie znaczna liczba Niemców znalaz∏a si´ w obozach.

Po zaj´ciu przez wojska radzieckie ca∏ego terytorium, które w wyniku decyzji
mocarstw mia∏o przypaÊç Polsce, przed powstajàcymi w∏adzami polskimi stan´∏a

15 Ibidem, s. 37.
16 J. Smaga, Narodziny i upadek imperium. ZSRR 1917–1991, Kraków 1992, s. 183.
17 ÂciÊle poufna uchwa∏a KC PPR, 19 X 1944 r. (zbiory w∏asne).
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koniecznoÊç rozwiàzania problemu mieszkajàcej na tym obszarze ludnoÊci nie-
mieckiej. Najprostsza, bo oczywista, by∏a kwestia obywateli niemieckich narodo-
woÊci niemieckiej. Jednak w II Rzeczypospolitej ˝y∏o wiele osób pochodzenia
niemieckiego posiadajàcych polskie obywatelstwo. Na ziemiach zachodnich
i pó∏nocnych mieszka∏a z kolei grupa ludnoÊci z polskim pochodzeniem, ale
niemieckim obywatelstwem. Dla nowej w∏adzy Niemcami lub uwa˝anymi za
Niemców byli: obywatele Rzeszy Niemieckiej (reichsdeutsche) narodowoÊci nie-
mieckiej, osoby narodowoÊci niemieckiej bez wzgl´du na ich przynale˝noÊç paƒ-
stwowà, z wyjàtkiem osób wpisanych do III i IV grupy niemieckiej listy narodo-
wej, obywatele polscy mieszkajàcy w Wolnym MieÊcie Gdaƒsku i na ziemiach
Rzeczypospolitej wcielonych do Rzeszy wpisani do I i II grupy niemieckiej listy
narodowej oraz ci z grupy III, którym w∏adze okupacyjne nie odwo∏a∏y ich nie-
mieckiej przynale˝noÊci paƒstwowej, wreszcie obywatele polscy, którzy w Gene-
ralnym Gubernatorstwie i województwie bia∏ostockim zadeklarowali swà przy-
nale˝noÊç do narodowoÊci niemieckiej lub swe niemieckie pochodzenie18.

Po przejÊciu frontu w∏adz´ przejmowa∏a najpierw radziecka administracja
wojskowa. Jeszcze w trakcie dzia∏aƒ wojennych radzieccy komendanci zazwyczaj
mobilizowali ludnoÊç niemieckà do wykonywania ró˝nych prac, zwykle na po-
trzeby walczàcej armii19. Na ziemiach zachodnich i pó∏nocnych wÊród pracujà-
cych Niemców cz´sto zdarza∏y si´ grupy Polaków, których Rosjanie tak˝e wyko-
rzystywali do tego rodzaju prac i traktowali równie êle jak miejscowà ludnoÊç20.

18 AAN, Paƒstwowy Urzàd Repatriacyjny [dalej: PUR], I/11, Tajna instrukcja PUR, 19 IV 1945 r.,
k. 154–155.
19 AAN, Ministerstwo Administracji Publicznej [dalej: MAP], 2460, Raport pe∏nomocnika rzàdu
przy III Froncie Bia∏oruskim do Prezesa Rady Ministrów, 23 III 1945 r.; AP Poznaƒ, Starostwo Po-
wiatowe Nowy TomyÊl, 105, Rozkaz 2 Dowództwa Frontu, 7 II 1945 r., k. 256. Niemcy mieli byç
wykorzystywani do naprawy dróg i mostów, stacji kolejowych, porzàdkowania miast i osiedli, uru-
chamiania urzàdzeƒ komunalnych, tak˝e do prac polowych (CAW w Rembertowie, III-4.635, Roz-
kaz specjalny nr 120 dowódcy I Armii Wojska Polskiego, 18 III 1945 r., k. 474). Zob. Niemcy w Pol-
sce..., t. 1, dok. 14, s. 122–124; AP Szczecin, Urzàd Wojewódzki Szczeciƒski, 1095, Dyrektywa
naczelnika Wydzia∏u Spo∏eczno-Politycznego Bronis∏awa Starczewskiego dotyczàca ludnoÊci nie-
mieckiej, 8 X 1945 r., k. 3; Z. Romanow, LudnoÊç niemiecka na ziemiach zachodnich i pó∏nocnych
w latach 1945–1947, S∏upsk 1992, s. 79 i n.; Niemcy w Polsce 1945–1950. Wybór dokumentów,
t. 3: Województwo poznaƒskie i szczeciƒskie, red. W. Borodziej, H. Lemberg, wybór i oprac. doku-
mentów S. Jankowiak, K. Steffen, Warszawa 2001, s. 227; AP Katowice, Centralny Zarzàd Przemy-
s∏u W´glowego, 4750, Zarzàdzenie nr 77 wojewody Êlàskiego w sprawie obowiàzku i warunków
pracy volksdeutschów grupy I i II, 6 VI 1945 r., k. 20v. Zob. Niemcy w Polsce 1945–1950. Wybór
dokumentów, t. 2: Polska centralna. Województwo Êlàskie, red. W. Borodziej, H. Lemberg, wybór
i oprac. dokumentów I. Eser, J. Kochanowski, Warszawa 2000, s. 350–351; AP Bydgoszcz, Urzàd
Wojewódzki Pomorski, 976, Pismo dyrektora Oddzia∏u Powiatowego i Miejskiego Polskiego Zwiàz-
ku Zachodniego do Spo∏ecznego Biura Pracy w Toruniu, 16 III 1945 r., k. 7; por. Niemcy w Polsce
1945–1950. Wybór dokumentów, t. 4: Pomorze Gdaƒskie i Dolny Âlàsk, red. D. Boçkowski, wybór
i oprac. dokumentów I. Eser i in., Warszawa 2001, s. 49. 
20 AAN, Krajowa Rada Narodowa, 797, Raport nr 2 prezesa Wojewódzkiego Urz´du Ziemskiego
w Olsztynie, 19 III 1945 r., k. 13–14; Szerzej na temat post´powania Armii Czerwonej na zaj´tych
ziemiach polskich P. Szczuchniak, Armia Czerwona na PowiÊlu w latach 1945–1946 [w:] Ziemie od-
zyskane pod wojskowà administracjà radzieckà po II wojnie Êwiatowej. Materia∏y z konferencji, red.
S. ¸ach, S∏upsk 2000, s. 123–129; M. Golon, Polityka radzieckich w∏adz wojskowych i policyjnych
wobec ziem nowych i starych w latach 1945–1947 na przyk∏adzie Pomorza NadwiÊlaƒskiego [w:]
Ziemie odzyskane..., s. 129–155; Z. Kachnicz, Armia Czerwona i jej stosunek do ludnoÊci i mienia 
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Wspó∏praca polskich w∏adz administracyjnych i radzieckich komendantur
wojennych nie wsz´dzie uk∏ada∏a si´ dobrze. Niekiedy rozkazy mobilizacyjne dla
Niemców by∏y sabotowane przez so∏tysów, a Niemców po prostu ukrywano. Sy-
tuacja ludnoÊci niemieckiej uleg∏a zmianie po przej´ciu w∏adzy przez polskà ad-
ministracj´. Powszechne sta∏o si´ dà˝enie do odreagowania koszmaru okupacji
przez zepchni´cie Niemców na ni˝szy szczebel hierarchii spo∏ecznej. Przede
wszystkim natychmiast zwalniano ich z pracy w urz´dach i innych instytucjach21.
Realizacja tego zalecenia przebiega∏a jednak ró˝nie i cz´sto, szczególnie w po-
czàtkowym okresie, nadal zajmowali oni niektóre stanowiska22. Represyjnà poli-
tyk´ wobec Niemców mieli prowadziç urz´dnicy, którym polecono przy za∏a-
twianiu jakichkolwiek spraw dawaç Niemcom do zrozumienia, „˝e najlepszym
wyjÊciem dla nich z sytuacji, jaka zaistnia∏a w nast´pstwie wojny spowodowanej
agresjà hitlerowskà – jest wyjazd z granic R[zeczypospolitej] Polskiej”23. I rzeczy-
wiÊcie, urz´dnicy, cz´sto odmawiajàc za∏atwienia konkretnych spraw, dodawali,
˝e przecie˝ petenci niemieccy zawsze mogà wyjechaç z Polski. Zakazywano te˝
Niemcom wst´pu na wszelkie imprezy publiczne, a tak˝e do kin, teatrów czy re-
stauracji24. Elementem represji by∏o tak˝e dà˝enie do wyró˝nienia ludnoÊci nie-
mieckiej spoÊród Polaków. Ju˝ w kwietniu 1945 r. Pe∏nomocnik Generalny dla
Ziem Odzyskanych planowa∏ oznakowanie ludnoÊci niemieckiej – mia∏a to byç
bia∏a opaska o szerokoÊci co najmniej 10 cm z literà „N” umieszczona na pra-
wym r´kawie wierzchniego ubioru na wysokoÊci przedramienia25. Rada Mini-
strów, a w Êlad za nià poszczególni wojewodowie, w ramach akcji „odniemcza-
nia ziem odzyskanych” polecali tak˝e, by w ca∏ym kraju usuni´to wszelkie napisy
niemieckie z miejsc publicznych i zastàpiono je polskimi26.

Osoby uznane za Niemców zosta∏y pozbawione praw wynikajàcych z polskie-
go ustawodawstwa pracy i zobowiàzane do pracy w wymiarze 60 godz. tygo-
dniowo. Poddano je Êcis∏emu nadzorowi, nakazujàc meldowaç w UB o ka˝dym
przypadku uchylania si´ od obowiàzków27. Tak˝e polskim urz´dnikom nie ze-

na Pomorzu Zachodnim w 1945 roku [w:] Ziemie odzyskane..., s. 155–165; G. Baziur, Armia Czer-
wona na Pomorzu Gdaƒskim 1945–1947, Warszawa 2003. 
21 Zob. AP Kalisz, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w K´pnie, 35, Pismo Powiatowego Urz´-
du Bezpieczeƒstwa Publicznego w K´pnie do starosty powiatowego, 9 III 1945 r., k. 6.
22 AAN, Ministerstwo Informacji i Propagandy, 969, Nastroje spo∏eczeƒstwa i dywersja moralna,
wzgl´dnie zorganizowana, na terenie województwa poznaƒskiego, k. 1–2.
23 Projekt okólnika ministra administracji publicznej w sprawie post´powania z ludnoÊcià narodowo-
Êci niemieckiej do wojewody poznaƒskiego z czerwca 1945 r. [w:] Niemcy w Polsce..., t. 1, dok. 30,
s. 141.
24 AP Kalisz, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w K´pnie, 35, Pismo Powiatowego Urz´du
Bezpieczeƒstwa w K´pnie do starosty powiatowego, 9 III 1945 r., k. 6.
25 Projekt rozporzàdzenia Pe∏nomocnika Generalnego dla Ziem Odzyskanych o oznaczeniu Niemców
zamieszka∏ych na Ziemiach Odzyskanych z kwietnia 1945 r. [w:] Niemcy w Polsce..., t. 1, dok. 18,
s. 131. 
26 Okólnik nr 33 dyrektora Biura Prezydialnego Rady Ministrów J. ˚uniaka do ministrów w sprawie
usuni´cia napisów niemieckich [w:] Niemcy w Polsce..., t. 1, dok. 32, s. 142; Zarzàdzenie nr 88 wo-
jewody Êlàskiego w sprawie spolonizowania Âlàska Opolskiego [w:] Niemcy w Polsce..., t. 2, dok. 234,
s. 358; B. Nitschke, Wysiedlenia ludnoÊci niemieckiej z Polski w latach 1945–1949, Zielona Góra
1996, s. 123 i n. 
27 AAN, PUR, I/11, Tajna instrukcja PUR, 19 IV 1945 r., k. 154–155.
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zwolono na utrzymywanie jakichkolwiek stosunków z ludnoÊcià niemieckà, choç
zakazywano tak˝e stosowania bezmyÊlnego lub zb´dnego okrucieƒstwa28. Zda-
rza∏y si´ równie˝ sytuacje odwrotne: tam gdzie ludnoÊç niemiecka dominowa∏a,
ograniczenia dotyczy∏y ludnoÊci polskiej. Radziecki komendant wojenny By-
strzycy i wielu innych miast na Dolnym Âlàsku nie zezwala∏ Polakom na nosze-
nie bia∏o-czerwonych opasek, by „nie dra˝niç Niemców”29.

Powszechnym zjawiskiem by∏o wyrzucanie Niemców z dotychczas zajmowa-
nych mieszkaƒ i kierowanie ich do wydzielonych dzielnic w miastach. Tak by∏o
na przyk∏ad we Wroc∏awiu, gdzie prezydent miasta Boles∏aw Drobner sugerowa∏,
by Niemców wysiedliç do pó∏nocno-zachodniej dzielnicy miasta, otoczonej
z trzech stron torami kolejowymi, a rzekà Odrà z czwartej, co u∏atwia∏o kontro-
l´ nad nimi30. Dzielnice dla Niemców tworzono tak˝e w innych miastach regio-
nu oraz w pozosta∏ych okr´gach ziem zachodnich. W pierwszej po∏owie lipca
1945 r. postanowiono wysiedliç wszystkich Niemców z miast i umieÊciç ich
w majàtkach paƒstwowych31. Pomys∏u nie mo˝na by∏o zrealizowaç, poniewa˝
okaza∏o si´, ˝e z powodu braku Polaków „ludnoÊç niemiecka jest jedynym Êrod-
kiem w wykonaniu wszystkich robót miejskich”32. 

Plan deportowania z Polski tak du˝ej spo∏ecznoÊci nie by∏ mo˝liwy do natych-
miastowej realizacji, dlatego postanowiono wykorzystaç jà jako si∏´ roboczà.
„Niemcy muszà swà pracà przyczyniç si´ do odbudowy zak∏adów przemys∏o-
wych, zniszczonych przez nich lub z ich winy przez dzia∏ania wojenne, dokonaç
zasiewów wiosennych i sadzenia kartofli, aby zapewniç byt ludnoÊci polskiej,
która przyb´dzie, by objàç te ziemie, z których przed wiekami Germanie wypar-
li ogniem i mieczem naszych braci S∏owian zachodnich”33.

Przedpoczdamskie wysiedlenia wojskowe
Zmiana sytuacji politycznej po zakoƒczeniu wojny przyspieszy∏a decyzje do-

tyczàce ludnoÊci niemieckiej mieszkajàcej na wschód od linii Odra–Nysa ¸u˝yc-
ka. Dla komunistycznych w∏adz kwestià najwa˝niejszà by∏o stworzenie faktów
dokonanych, przesàdzajàcych o przysz∏ym losie tych terenów. Pierwszym kro-
kiem by∏o powstrzymanie powrotów tej cz´Êci ludnoÊci niemieckiej, która ucie-
k∏a przed nadciàgajàcym frontem.

Masowe powroty uciekinierów nak∏ada∏y si´ na stopniowy nap∏yw niemiec-
kich m´˝czyzn zwalnianych z armii niemieckiej. W opinii w∏adz polskich przez

28 AAN, MAP, 2416, Zarzàdzenie nr 1 Pe∏nomocnika Rzàdu Rzeczypospolitej Polskiej na Okr´g Ad-
ministracyjny Dolnego Âlàska, 2 IV 1945 r., k. 1. 
29 AAN, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów [dalej: KERM], 69, Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci
Grupy Operacyjnej Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów i Ministerstwa Przemys∏u na Âlàsk
Dolny za okres 11 V–8 VI 1945 r., 8 VI 1945 r., k. 58–59. 
30 AAN, MAP, 2474, Plan Boles∏awa Drobnera w sprawie Wroc∏awia, 1 IV 1945 r., k. 14.
31 AP Olsztyn, Urzàd Pe∏nomocnika Rzàdu RP na Okr´g Mazurski, 71, Okólnik Pe∏nomocnika Rzà-
du RP na Okr´g Mazurski do wszystkich starostów, 22 VI 1945 r., k. 11. 
32 AP Olsztyn, Urzàd Pe∏nomocnika Rzàdu RP na Okr´g Mazurski, 71, Pismo burmistrza Pas∏´ka
do Starostwa Powiatowego w Pas∏´ku, 30 VI 1945 r., k. 34.
33 AP Wroc∏aw, Urzàd Wojewódzki Wroc∏awski [dalej: UWW], I/1, Zarzàdzenie nr 1 Pe∏nomocni-
ka Rzàdu RP na Okr´g Administracyjny Dolnego Âlàska, 2 IV 1945 r., k. 1. 
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s∏abo strze˝onà granic´ przedostawali si´ do Polski tak˝e „bandyci, dywersanci,
szpiedzy niemieccy”34. Ju˝ wtedy dochodzi∏o do pierwszych wyp´dzeƒ35. 

Z powodu znikomej poczàtkowo liczby Polaków na ziemiach na wschód od
Odry, do organizacji ˝ycia przyst´powali ich niemieccy mieszkaƒcy. Na obszarach
z przewagà ludnoÊci niemieckiej, przy poparciu Rosjan, rozpocz´∏o si´ tworzenie
w∏adz lokalnych sk∏adajàcych si´ z Niemców. W Zielonej Górze niemiecki bur-
mistrz zewidencjonowa∏ ca∏à ludnoÊç, powo∏a∏ milicj´ „sk∏adajàcà si´ z »obmanów«,
którzy kontrolujà porzàdek na mieÊcie, posiadajà klucze od niezamieszka∏ych jesz-
cze przez Niemców domów, przedsi´biorstw handlowych i przemys∏owych”. Biuro
burmistrza organizowa∏o tak˝e zaopatrzenie w ramach systemu kartkowego. Apro-
wizacja by∏a na tyle dobra, ̋ e sklepy sprzedawa∏y nawet mas∏o i jaja. Burmistrz usta-
li∏ te˝ kurs marki w stosunku do z∏otego w proporcjach 2 z∏ za 1 mark´36. Radziec-
cy „komendanci wojenni powo∏ali w tych powiatach wójtów, burmistrzów,
so∏tysów Niemców, którzy jedynie w ich poj´ciu majà prawo reprezentowaç lud-
noÊç cywilnà. LudnoÊç polska jest z tych terenów usuwana, podczas gdy faworyzo-
wani sà wyraênie Niemcy” – pisa∏ w liÊcie do dowództwa 1. Frontu Ukraiƒskiego
Pe∏nomocnik Rzàdu na Dolny Âlàsk37. Podobnie dzia∏o si´ na ca∏ym Dolnym Âlàsku,
gdzie „w∏adz´ cywilnà sprawowali burmistrzowie niemieccy, nominowani przez ko-
mendantów wojennych, a w∏adz´ wykonawczà stanowi∏a milicja, nieraz uzbrojona,
z miejscowej ludnoÊci niemieckiej”38. Miejsce szczególne zajmowa∏ sam Wroc∏aw,
w tym okresie zamieszkany wy∏àcznie przez Niemców. O poczuciu pe∏ni w∏adzy
i bezkarnoÊci Êwiadczy fakt, ˝e niemiecki burmistrz miasta wyda∏ rozkaz nakazujà-
cy wszystkim ˚ydom, pó∏-˚ydom i Polakom zg∏osiç si´ do radzieckiej komendan-
tury w celu rejestracji i przydzia∏u pracy39. W r´kach niemieckich znajdowa∏a si´ nie
tylko ca∏a w∏adza administracyjna. Przy poparciu Rosjan powstawa∏y tam tak˝e sto-
warzyszenia niemieckich antyfaszystów40. 

W po∏owie roku w∏adze postanowi∏y przyspieszyç akcj´ wyp´dzenia ludnoÊci
niemieckiej. Tym bardziej ˝e trwa∏a równoczeÊnie akcja przesiedlania ludnoÊci
polskiej z ZSRR, dla której musia∏o znaleêç si´ miejsce na ziemiach zachodnich.

34 CAW, IV.521.11-14, Rozkaz nr 029 sztabu 11. DP, Zommerfeld, 25 VI 1945 r., k. 22–23.
35 CAW, IV.521.11-14, Rozkaz nr 022 sztabu 11. DP, Zommerfeld, 8 VI 1945 r., k. 29. Proces wy-
jazdu Niemców z Polski przebiega∏ w kilku ró˝niàcych si´ od siebie fazach. Dzia∏ania podejmowa-
ne przez wojsko i polskà administracj´ w 1945 r. nazywam „wyp´dzeniem”, uznajàc, ˝e by∏y to dzia-
∏ania samowolne, bez poparcia wielkich mocarstw; taka te˝ by∏a ich istota. Wyjazdy od 1946 do
1949 r. uwa˝am za wysiedlenia, odbywa∏y si´ bowiem w sposób zorganizowany i by∏y realizacjà de-
cyzji wielkich mocarstw w Poczdamie. Wyjazdy po 1950 r. uznaj´ za przesiedlenia lub, szczególnie
w póêniejszym okresie – emigracj´, zob. szerzej S. Jankowiak, Terminologia w stosunkach polsko-
-niemieckich, „Sprawy NarodowoÊciowe” Seria Nowa 1997, t. 6, z. 2 (11). 
36 AAN, MAP, 2443, Sprawozdanie z inspekcji powiatów pó∏nocno-zachodnich Dolnego Âlàska kie-
rownika Inspekcji Przemys∏owej ob. Schmidtke, 24 V 1945 r., k. 67–68.
37 AP Wroc∏aw, UWW, VI/735, Pismo Pe∏nomocnika Rzàdu RP na Okr´g Administracyjny Dolnego
Âlàska do Dowódcy I Ukraiƒskiego Frontu, 26 V 1945 r., k. 32.
38 AAN, KERM, 69, Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Grupy Operacyjnej Komitetu Ekonomicznego Rady
Ministrów i Ministerstwa Przemys∏u na Âlàsk Dolny za okres 11 V–8 VI 1945 r., 8 VI 1945 r., k. 58–59.
39 AP Wroc∏aw, Zarzàd Miasta Wroc∏awia, 139, Rozkaz szefa Antyfaszystowskiego Ruchu Wolno-
Êciowego, 15 VI 1945 r., k. 26.
40 AP Wroc∏aw, Zarzàd Miasta Wroc∏awia, 131, Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Wydzia∏u Spo∏eczno-
-Politycznego za czerwiec 1945 r., k. 14–15. 
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II Armia Wojska Polskiego obsadzi∏a granic´, a wydzielone dywizje (5., 7., 8.,
10., 11., 12., 13.) otrzyma∏y rozkaz wysiedlenia ludnoÊci niemieckiej z nadgra-
nicznego pasa wzd∏u˝ Odry i Nysy ¸u˝yckiej41.

By zapewniç powodzenie akcji, nale˝a∏o najpierw odpowiednio przygotowaç
do niej ˝o∏nierzy. Fakt, ˝e wojna si´ skoƒczy∏a, nie nastr´cza∏ wi´kszych trudnoÊci.
„Przypad∏o Wam w udziale zaszczytne zadanie, oczyÊciç odwiecznie ziemie pol-
skie od niemieckiego plugastwa” – pisano w rozkazie 10. DP42. Wojsko mia∏o za-
chowywaç si´ stanowczo, „pami´tajàc o tym, ˝e jest to wykonanie zadania o wiel-
kim politycznym znaczeniu”43. „Z Niemcami post´powaç tak, jak oni post´powali
z nami. Wielu zapomnia∏o ju˝, jakie by∏o ich post´powanie z naszymi dzieçmi, ˝o-
nami i starcami. […] Nale˝y wykonywaç swoje zadanie w sposób tak twardy i zde-
cydowany, ˝eby germaƒskie plugastwo nie chowa∏o si´ po domach, a ucieka∏o od
nas samo, a znalaz∏szy si´ na swojej ziemi, dzi´kowa∏o Bogu za szcz´Êliwe wynie-
sienie g∏ów”44. Realizacja rozkazu polega∏a na otoczeniu wsi lub dzielnicy miasta
przez ˝o∏nierzy; mieszkaƒcom dawano od kilkudziesi´ciu minut do kilku godzin
na spakowanie niezb´dnych rzeczy. Nast´pnie formowano kolumn´, którà pro-
wadzono w kierunku Odry. Tam dokonywano rewizji, konfiskujàc wszystkie cen-
niejsze przedmioty i pozostawiajàc ok. 20 kg baga˝u na osob´45.

Poniewa˝ zak∏adano, ˝e akcja obejmie tylko tereny przygraniczne, przy jej
przeprowadzaniu nie przewidywano transportu ko∏owego. RzeczywistoÊç okaza-
∏a si´ inna i ludnoÊç niemiecka musia∏a pieszo pokonywaç niekiedy znaczne odle-
g∏oÊci, przekraczajàce 100, a nawet 200 km46. W uzasadnionych przypadkach
wojsko mog∏o zezwoliç ludnoÊci na zabranie po˝ywienia i rzeczy osobistych, a na-
wet na odbywanie podró˝y w∏asnymi Êrodkami transportu (furmanki, konie, wo-
∏y), które jednak odbierano przed przekroczeniem Odry47. Pod koniec czerwca sy-
tuacj´ u∏atwia∏y dobre warunki atmosferyczne, póêniej jednak pogoda popsu∏a
si´, a ulewne deszcze stanowi∏y dodatkowà udr´k´ dla wyp´dzanych Niemców.
By∏o to szczególnie ucià˝liwe przy wielogodzinnym oczekiwaniu na przepraw´
przez rzek´. Kolumny ludzi za rzekà pozostawiano najcz´Êciej swemu losowi48.

Rezultaty akcji wojskowej sà trudne do oszacowania. W ocenie polskich hi-
storyków wojsko wyp´dzi∏o za Odr´ ok. 500 tys. osób. W akcji wysiedlania
Niemców oprócz wojska uczestniczy∏y tak˝e MO i UB oraz oddzia∏y KBW. 

Wysiedlenia prowadzone przez administracj´
Po zakoƒczeniu akcji wojskowej prowadzenie wysiedleƒ przej´∏a polska admi-

nistracja. Poniewa˝ przewa˝y∏a opinia, ˝e trzeba je kontynuowaç, ustalono, i˝

41 Z. Romanow, LudnoÊç niemiecka..., s. 16.
42 CAW, III-5.30, Rozkaz nr 12 sztabu 10. DP, Hirszberg, 23 VI 1945 r., k. 54–55. 
43 CAW, III-60.5, Rozkaz dowództwa I Korpusu II Armii WP, 22 VI 1945 r., k. 111–113.
44 CAW, III-60.5, Rozkaz nr 0150 dowództwa II Armii WP, 24 VI 1945 r., k. 155.
45 CAW, III-5.257, Raport z inspekcji w 12. DP odbytej w dniach 9–18 VII 1945 r., k. 280. 
46 H. Szczegó∏a, Przedpoczdamskie wysiedlenia Niemców z Polski (czerwiec–lipiec 1945) [w:] Lud-
noÊç niemiecka na ziemiach polskich w latach 1939–1945 i jej powojenne losy, red. W. Jastrz´bski,
Bydgoszcz 1995, s. 48. 
47 CAW, IV.521.11-14, Rozkaz nr 027 sztabu 11. DP, Zommerfeld, 21 VI 1945 r., k. 34; zob. B. Nit-
schke, Wysiedlenie..., s. 138.
48 H. Szczegó∏a, Przedpoczdamskie wysiedlenia..., s. 50.
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ca∏a operacja b´dzie si´ odbywa∏a w sposób planowy. Wyciàgni´to te˝ wnioski
z pierwszych doÊwiadczeƒ wysiedleƒczych. Na tym etapie nastàpi∏o ograniczenie
tendencji do jak najszybszego „odniemczenia” ziem zachodnich na rzecz wyegze-
kwowania od Niemców pewnego zadoÊçuczynienia za pope∏nione zbrodnie. Wy-
siedleni mieli byç przede wszystkim ci Niemcy, których w∏adze uwa˝a∏y za „ele-
ment ucià˝liwy”, a wi´c starcy, chorzy, kobiety z ma∏ymi dzieçmi. Cz´Êç Niemców
mia∏a pozostaç, by pracowaç. Zalecano zatrzymywaç w Polsce „wszystkie si∏y fa-
chowe”, do czasu, a˝ b´dzie je mo˝na zastàpiç Polakami. W praktyce okazywa∏o
si´ jednak, ˝e bardzo cz´sto ci „wybitni fachowcy” to po prostu wszyscy zdolni
do pracy.

Tymczasem skomplikowa∏a si´ mi´dzynarodowa atmosfera wokó∏ problemu.
Jeszcze w trakcie obrad konferencji poczdamskiej ambasada brytyjska w Warsza-
wie przekaza∏a polskiemu ministrowi spraw zagranicznych pismo, w którym do-
maga∏a si´ wstrzymania dalszych wysiedleƒ ludnoÊci niemieckiej do okupowa-
nych Niemiec49. W∏adze postanowi∏y prowadziç nadal akcj´, ale w celu jej
zakamuflowania zmieniç form´ wyjazdów na „dobrowolnà”50. Jeszcze w lipcu
pojawi∏y si´ og∏oszenia pe∏nomocników rzàdu informujàce Niemców, ˝e ch´tni
do wyjazdu mogà zg∏aszaç si´ w okreÊlonym dniu, w wyznaczonym miejscu, skàd
zostanà odtransportowani na dworzec kolejowy i pociàgami wyjadà do Nie-
miec51. Rejestracja „ch´tnych” do wyjazdu nie przynios∏a jednak oczekiwanych
rezultatów52. Dlatego te˝ w∏adze nadal prowadzi∏y akcj´ wyjazdowà, do której
Niemcy byli kwalifikowani niezale˝nie od ich woli. 

W drugiej po∏owie roku sytuacja zmieni∏a si´. LudnoÊç niemiecka sama dekla-
rowa∏a ch´ç wyjazdu z Polski. Do Komisarza do Spraw Repatriacji we Wroc∏a-
wiu zg∏osi∏ si´ Paul Eggers, który za zgodà w∏adz polskich zorganizowa∏ wyjazd
Niemców z Wroc∏awia autobusami. Miejski autobus kursowa∏ do Zgorzelca, za-
bierajàc jednorazowo ok. 37 osób53.

Przebieg deportacji by∏ ró˝ny w zale˝noÊci od lokalnych warunków. Niekiedy
przypomina∏ niestety wyp´dzenia organizowane przez wojsko. Jak zanotowano
w sprawozdaniu z Wroc∏awia, „akcja polega∏a na obstawieniu wszystkich drzwi,
wychodzàcych zarówno na ulice, jak i na podwórze, […] opró˝nianych domów
oraz na wyprowadzeniu z opró˝nianych domów ludnoÊci niemieckiej. Na wy-
prowadzenie si´ ludnoÊci niemieckiej komisarze dawali pó∏ godziny czasu”54.
Tak˝e na tym etapie nie obesz∏o si´ bez nadu˝yç. Najcz´Êciej dochodzi∏o do gra-
bie˝y pozostawionego mienia, gdy˝ opuszczone mieszkania nie by∏y odpowied-

49 AMSZ, z. 6, t. 26, w. 1, Pismo ambasady brytyjskiej w Warszawie do Ministra Spraw Zagranicz-
nych, 2 VIII 1945 r., k. 1.
50 AP Szczecin, Urzàd Wojewódzki Szczeciƒski [dalej: UWS], 1099, Plan wysiedlania Niemców ze
S∏upska, b.d., k. 181–188; zob. Niemcy w Polsce.., t. 3, dok. 154, s. 284–288. 
51 AAN, MAP, 163, Zarzàdzenie wyjazdu do Niemiec osób narodowoÊci niemieckiej, 21 VII 1945 r.,
k. 25.
52 AAN, Generalny Pe∏nomocnik, 35, Wypis ze sprawozdania inspektora Biura Kontroli Paƒstwa
z kontroli przeprowadzonej na Dolnym Âlàsku, 4 IX 1945 r., k. 83.
53 AP Wroc∏aw, UWW, VI/425, Pismo zast´pcy Komisarza do Spraw Repatriacji do Komisarza do
Spraw Repatriacji na Dolny Âlàsk, 3 I 1946 r., k. 48.
54 AP Wroc∏aw, Zarzàd Miasta Wroc∏awia, 137, Sprawozdanie z akcji repatriacji Niemców z terenu
VI Miejskiego Urz´du Obwodowego, 10 X 1945 r., k. 17.
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nio zabezpieczone. Napadano na zgromadzonych Niemców, którym odbierano
cenniejsze rzeczy z i tak niewielkiego dobytku55.

Póênà jesienià przejÊciowo pojawi∏y si´ protesty starostów przeciwko akcji
wysiedleƒ. Sugerowali oni, by terminy wyjazdowe przesunàç, gdy˝ w przeciw-
nym razie zabraknie ràk do pracy przy zbiorach roÊlin okopowych, co spowodu-
je znaczne straty gospodarcze56. Protestowali zw∏aszcza starostowie z obszarów,
na których by∏o ma∏o Polaków. Pod koniec paêdziernika, po zakoƒczeniu prac
polowych, cz´Êç wojewodów poleca∏a przystàpiç do bezzw∏ocznego wysiedle-
nia Niemców. Sugerowano jednoczeÊnie, ˝e wkrótce nastàpi akcja wysiedlenia
wszystkich Niemców z Polski57. Tym razem mia∏a ona charakter przymusowy,
dlatego w∏adzom powiatowym polecono sporzàdzenie list osób, które mia∏y zo-
staç wysiedlone. 

Trudno jest oszacowaç liczb´ osób obj´tych akcjà wysiedleƒczà organizowanà
przez administracj´ paƒstwowà. Wed∏ug informacji PKP pociàgami wyjecha∏y
366 322 osoby58. Nie mo˝na jednak uznaç, ˝e jest to w∏aÊciwa liczba wyp´dzo-
nych w tym okresie Niemców. Wyjazdy odbywa∏y si´ bowiem w ró˝nej formie.
W powiatach przygranicznych transport organizowali starostowie we w∏asnym
zakresie. Trudno te˝ oceniç liczb´ wyje˝d˝ajàcych indywidualnie, którzy otrzymy-
wali tylko zaÊwiadczenia wyjazdowe od starostów. W polskiej literaturze przed-
miotu znajdujemy ró˝ne dane – od 365 tys. do 1,2 mln59. W Dokumentation der
Vertreibung przyj´to, ˝e w 1945 r. Polsk´ opuÊci∏o ok. 400 tys. Niemców60.

Wysiedlenia
Aktem wykonawczym uchwa∏ poczdamskich by∏a uchwa∏a Sojuszniczej Rady

Kontroli Niemiec z 20 listopada 1945 r., ustalajàca szczegó∏owy plan wysiedle-
nia ludnoÊci niemieckiej z poszczególnych krajów. OkreÊlono w niej liczb´ lud-
noÊci niemieckiej w Polsce na 3,5 mln, z czego brytyjska strefa okupacyjna mia-
∏a przyjàç 1,5 mln, a radziecka 2 mln osób. W myÊl zatwierdzonego wówczas
planu, wysiedlanie mia∏o rozpoczàç si´ w grudniu 1945 r., a zakoƒczyç do po∏o-
wy 1946 r.61 Ogólne wytyczne sformu∏owane przez Sojuszniczà Rad´ Kontroli
nale˝a∏o i tak skonkretyzowaç w dwustronnych rozmowach.

55 AP Poznaƒ, Urzàd Wojewódzki Poznaƒski [dalej: UWP], 127, Meldunek Szczepana Marczewskie-
go do szefa Kryminalnej S∏u˝by Âledczej ob. kpt. Tomczaka, 19 XI 1945 r., k. 217.
56 AP Poznaƒ, UWP, 126, Pismo starosty powiatowego Êredzkiego do Urz´du Wojewódzkiego w Po-
znaniu, 12 X 1945 r., k. 37.
57 AP Poznaƒ, UWP, 126, Okólnik wojewody poznaƒskiego, 30 X 1945 r., k. 47.
58 AAN, PUR, XIV/22, Liczba przewiezionych osób repatriantów i przesiedleƒców przez Polskie
Koleje Paƒstwowe, b.d., k. 128.
59 Zob. S. Banasiak, Przesiedlenie Niemców z Polski w latach 1945–1950, ¸ódê 1968, s. 41 i n.;
A. Magierska, Ziemie zachodnie i pó∏nocne w 1945 roku. Kszta∏towanie si´ podstaw polityki inte-
gracyjnej paƒstwa polskiego, Warszawa 1978, s. 131; B. Nitschke, Wysiedlenie..., s. 161; M. Jawor-
ski, Na piastowskim szlaku. Dzia∏alnoÊç Ministerstwa Ziem Odzyskanych w latach 1945–1948,
Warszawa 1973, s. 153. 
60 Dokumentation der Vertreibung aus Ost-Mitteleuropa, t. 1, cz. 1, Bonn 1953, s. 155E. 
61 AMSZ, z. 6, t. 666, w. 42, Plan przesiedlenia niemieckiej ludnoÊci z Austrii, Czechos∏owacji, W´gier
i Polski do czterech stref okupacyjnych Niemiec, [20 XI 1945 r.] [w:] P. Lippóczy, T. Walichnowski,
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W Polsce podj´to wi´c przygotowania organizacyjne do uruchomienia trans-
portów na du˝à skal´. Stronà technicznà akcji mia∏ si´ zajàç Paƒstwowy Urzàd
Repatriacyjny. Do jego zadaƒ nale˝a∏o zorganizowanie punktów zbornych, gdzie
mia∏a gromadziç si´ wyje˝d˝ajàca ludnoÊç, ich pe∏ne zaopatrzenie, organizacja
Êrodków transportowych i konwoju, za∏adowywanie transportów. Poniewa˝ ak-
cja wysiedleƒcza mia∏a rozpoczàç si´ na terenach o najwi´kszej liczbie ludnoÊci
niemieckiej, punkty zborne tworzono w poszczególnych powiatach. Najcz´Êciej
lokalizowano je w pobli˝u dworców kolejowych, co u∏atwia∏o dalszà organizacj´
transportów. Tam odbywa∏a si´ kontrola baga˝u wysiedlanych oraz sprawdzenie,
czy w grupach nie znajdujà si´ osoby, które powinny pozostaç w Polsce (prze-
st´pcy wojenni, fachowcy, autochtoni). Wszyscy wyje˝d˝ajàcy mieli byç badani
przez lekarza i dezynfekowani. Dzia∏ajàce w punktach Komisje Weryfikacyjne
rozpatrywa∏y wnioski osób posiadajàcych polskie pochodzenie62. Dostarczanie
ludnoÊci niemieckiej do punktów zbornych nale˝a∏o do starostów. Przed za∏ado-
waniem transportów komisja celna dokonywa∏a rewizji baga˝u. Wyje˝d˝ajàcy
mogli zabraç ze sobà tylko najpotrzebniejsze rzeczy (ubrania, bielizn´, obuwie,
poÊciel i niewielkà iloÊç sprz´tu kuchennego) oraz 500 marek na osob´. Zakaza-
no wywozu waluty polskiej oraz kruszców szlachetnych63.

Kierownicy punktów zbornych zwracali si´ do lokalnych dyrekcji kolei
z proÊbà o podstawienie w oznaczonym dniu sk∏adu pociàgu. Transport sk∏ada∏
si´ zwykle z 55 wagonów towarowych. Skrajne przeznaczone by∏y do przejazdu
polskiego personelu i konwoju, Êrodkowe (25. i 26.) przeznaczone by∏y dla cho-
rych. Drugi wagon s∏u˝y∏ do przechowywania ˝ywnoÊci w czasie przejazdu. Prze-
ci´tnie kierowano do wagonu po 35 osób, co pozwala∏o umieÊciç w transporcie
ok. 1750 ludzi. Nadzór sprawowa∏ polski kierownik transportu. Pomaga∏ mu
kierownik wyznaczony spoÊród ludnoÊci niemieckiej.

Pociàgi przybywa∏y do punktów zdawczych, w których nast´powa∏o ich prze-
kazanie misji angielskiej i radzieckiej. Sprawdza∏y one stan transportu i decydo-
wa∏y o przekroczeniu granicy. Takie punkty funkcjonowa∏y w Ka∏awsku i Szcze-
cinie. Póêniej transporty kierowane by∏y z Ka∏awska do Wehrkirch oraz przez
Tuplice do Forst w radzieckiej strefie okupacyjnej64.

W pierwszej kolejnoÊci mieli opuÊciç Polsk´ Niemcy pozostajàcy bez zatrud-
nienia, bierni zawodowo: kobiety, dzieci, starcy, niezdolni do pracy; osoby, któ-
rych obecnoÊç mo˝e zagra˝aç bezpieczeƒstwu publicznemu wed∏ug uznania
w∏adz administracji ogólnej; osoby wymagajàce opieki; inwalidzi wojenni, woj-
skowi i cywilni. W drugiej kolejnoÊci mia∏yby wyjechaç osoby zatrudnione w go-
spodarstwach ch∏opskich, pomoc domowa i pracownicy niewykwalifikowani.
W trzeciej fazie – pracownicy wykwalifikowani, których mo˝na zastàpiç pracow-
nikami polskimi bez szkody dla ˝ycia gospodarczego, a dopiero w ostatniej ko-
lejnoÊci, i to w trybie indywidualnym – wybitni fachowcy, których usuni´cie
z granic paƒstwa polskiego mia∏o byç ÊciÊle skoordynowane z pojawieniem si´ na

Przesiedlenie ludnoÊci niemieckiej z Polski po II wojnie Êwiatowej w Êwietle dokumentów, Warsza-
wa–¸ódê 1982, s. 56–59.
62 S. Banasiak, Przesiedlenie..., s. 59 i n. 
63 Ibidem, s. 67 i n.
64 Ibidem, s. 78 i n.
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tych ziemiach odpowiednio wykwalifikowanych Polaków. Wyjazdy mia∏y si´ roz-
poczàç od mieszkaƒców miast65.

Deportacja Niemców z Polski grozi∏a odp∏ywem fachowców zatrudnionych
w ró˝nych ga∏´ziach gospodarki. Polecono wi´c poszczególnym zak∏adom pracy,
by jak najszybciej wystàpi∏y o ich reklamacj´66. 28 stycznia 1946 r. Ministerstwo
Ziem Odzyskanych poleci∏o wydawaç fachowcom niemieckim zaÊwiadczenia ko-
loru bia∏ego, niebieskiego i czerwonego. Razem z nimi w Polsce mia∏y pozostaç
ich rodziny67. 

Po d∏ugich i trudnych rozmowach 14 lutego 1946 r. dosz∏o do podpisania
umowy mi´dzy brytyjskà Armià Renu a w∏adzami polskimi w Warszawie. Precy-
zowa∏a ona zasady i procedury obowiàzujàce podczas wysiedlania ludnoÊci nie-
mieckiej z Polski. Pierwsze transporty drogà làdowà planowano wys∏aç 20 lute-
go 1946 r.68 Wysiedlani Niemcy mieli byç na granicy polskiej przejmowani przez
przedstawicieli wojskowych w∏adz brytyjskich. W tym celu do Szczecina i Ka∏aw-
ska – punktów zdawczych w Polsce – przyby∏y angielskie misje ∏àcznikowe.

Przeciàgajàce si´ negocjacje, a nast´pnie poÊpieszne formowanie transpor-
tów, przy niedoinformowaniu w∏adz lokalnych, spowodowa∏y pewne problemy,
zw∏aszcza w Ka∏awsku. Sformowane transporty nie mog∏y wyjechaç, w∏adze ra-
dzieckie nie wyrazi∏y jeszcze bowiem zgody na ich przyjmowanie. Po jej uzyska-
niu, 24 lutego, odszed∏ pierwszy transport. Mimo poczàtkowych trudnoÊci w na-
st´pnym okresie liczba Niemców wysiedlanych do strefy brytyjskiej szybko ros∏a.
Strona radziecka zasugerowa∏a Polakom, aby jak najszybciej przewieêli do strefy
angielskiej zaplanowanà liczb´ ludnoÊci (1,5 mln), obiecujàc jednoczeÊnie, ˝e na-
st´pnie przyjmie do siebie pozosta∏ych w Polsce Niemców. 

Wysiedlenia rozpocz´to od ziem, na których odsetek ludnoÊci niemieckiej by∏
najwi´kszy, czyli od Dolnego Âlàska i Pomorza Zachodniego. W po∏owie roku
akcjà obj´to pozosta∏e województwa. 5 maja 1946 r. w Berlinie podpisano umo-
w´ o przyjmowaniu transportów wysiedleƒców do radzieckiej strefy okupacyjnej
w Niemczech. Tak jak w przypadku strefy angielskiej, transporty mia∏y byç od-
prawiane przez punkt zdawczy w Forst. Ustalono, ˝e dziennie powinien byç
przekazywany co najmniej jeden transport (1,5–1,7 tys. osób). Wszyscy wyje˝-
d˝ajàcy musieli przejÊç badania lekarskie; w przypadku ujawnienia chorób zakaê-
nych chorzy mieli wróciç do Polski69. RównoczeÊnie 28 maja 1946 r. Komisja

65 AAN, Ministerstwo Ziem Odzyskanych [dalej: MZO], 527, Uwagi do projektu instrukcji dla
w∏adz administracyjnych o repatriacji ludnoÊci niemieckiej z granic paƒstwa polskiego, 14 I 1946 r.,
k. 21–22; AMSZ, z. 6, t. 1725, Instrukcja dla w∏adz administracyjnych o repatriacji ludnoÊci nie-
mieckiej z granic paƒstwa polskiego, styczeƒ 1946 r., k. 12–16. 
66 AAN, MZO, 563, Pismo Pe∏nomocnika Rzàdu RP na Okr´g Administracyjny Dolnego Âlàska do
pe∏nomocników obwodowych, 25 I 1946 r., k. 16.
67 AP Szczecin, UWS, 1099, Pismo MZO do Wojewody jako Pe∏nomocnika Rzàdu RP w Bydgosz-
czy, 28 I 1946 r., k. 51.
68 AMSZ, z. 6, t. 666, w. 42, Umowa mi´dzy brytyjskimi i polskimi reprezentantami w mi´dzyso-
juszniczej egzekutywie repatriacyjnej w sprawie przesiedlenia ludnoÊci niemieckiej z Polski zawarta
w imieniu brytyjskiej Armii Renu i w∏adz polskich w Warszawie, 14 II 1946 r., k. 61–63; zob. S. Ba-
nasiak, Przesiedlenie..., s. 47 i n. 
69 AMSZ, z. 6, t. 666, w. 42, Uk∏ad polsko-radziecki zawarty w mi´dzysojuszniczej egzekutywie re-
patriacyjnej przy Radzie Kontroli dotyczàcy przesiedlenia ludnoÊci niemieckiej z Polski do radziec-
kiej strefy okupacyjnej w Niemczech, 5 V 1946 r., k. 73–74.
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Dewizowa podj´∏a decyzj´ o zwi´kszeniu kwoty, którà wyje˝d˝ajàcy mogli za-
braç, do 1000 marek, co tak˝e mo˝na uznaç za uk∏on w stron´ Rosjan70. Akcja
deportacji do radzieckiej strefy okupacyjnej nie przybra∏a poczàtkowo wi´kszych
rozmiarów71. Transporty z Niemcami Rosjanie zacz´li przyjmowaç od maja, co
wp∏yn´∏o na wzrost liczby wyje˝d˝ajàcych.

LudnoÊç niemiecka ró˝nie reagowa∏a na rozpocz´cie deportacji. Niektórzy
pogodzili si´ ze swym losem, biernie go akceptujàc, inni starali si´ uniknàç wy-
siedlenia72. By zapewniç systematycznoÊç i sprawnoÊç organizacji transportów,
minister ziem odzyskanych zarzàdzi∏ kontrol´ ruchu ludnoÊci niemieckiej. Niem-
cy nie mogli dowolnie opuszczaç swego miejsca zamieszkania i przenosiç si´ do
innej miejscowoÊci bez indywidualnego zezwolenia73.

Sytuacja skomplikowa∏a si´ w zwiàzku z nadchodzàcà zimà. W tym okresie
wagony przeznaczone do transportowania Niemców mia∏y byç ogrzewane i wy-
Êcie∏ane s∏omà. Stosowne decyzje zosta∏y podj´te, jednak ich realizacja nie prze-
biega∏a bez problemów. Jednà z przyczyn by∏o znikanie wyposa˝enia wagonów
na terenie stref okupacyjnych. Braki zaopatrzeniowe w Polsce powodowa∏y, ˝e
wysy∏ano transporty nie zawsze odpowiednio zabezpieczone przed mrozem.
Przynosi∏o to czasem tragiczne skutki, stanowiàc jednoczeÊnie podstaw´ do
oskar˝ania Polski o prowadzenie wysiedleƒ niezgodnie z umowà. Z tego te˝ po-
wodu w∏adze brytyjskie wstrzyma∏y przyjmowanie przesiedleƒców. Strona pol-
ska zosta∏a o tym powiadomiona 23 grudnia 1946 r.74 Ostatecznie transporty
przestano przyjmowaç w styczniu 1947 r. Najlepszym komentarzem do powsta-
∏ego problemu jest raport szefa Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie. W sprawo-
zdaniu za styczeƒ gen. Jakub Prawin pisa∏: „Materia∏u do ostrej kampanii na te-
mat nieludzkich warunków wysiedlania Niemców […] dostarczyliÊmy, niestety,
w znacznej cz´Êci sami. Sprawa z∏ych warunków wysiedlania, niedostosowanych
do pory zimowej, poruszana by∏a ju˝ w ciàgu grudnia zarówno przez pras´ nie-
mieckà, jak i w cichej plotce, jak wreszcie w ostrze˝eniach prywatnych w Egze-
kutywie Repatriacyjnej przy Radzie Kontroli. PowiadomiliÊmy o tym Warszaw´
za poÊrednictwem Misji Repatriacyjnej. Bardzo skrupulatnie i po kilkakroç za-
wiadamialiÊmy równie˝ o wstrzymaniu transportów na okres Êwiàteczny oraz
póêniej. Tymczasem transporty sz∏y nadal mimo trwajàcych mrozów. O ile nie-
które meldunki ze strefy angielskiej mo˝emy traktowaç jako celowo przesadzo-
ne, to meldunki sowieckie, z pewnoÊcià wstrzemi´êliwe, podajà liczb´ ci´˝ko od-
mro˝onych na 262, a zmar∏ych z zimna na 5 osób. […] Strza∏ odniós∏ podwójny
sukces: wywo∏a∏ g∏oÊny krzyk oskar˝enia przeciwko nam w najmniej dla nas od-
powiednim momencie oraz wzbudzi∏ w Niemcach przekonanie, ˝e wysiedlanie
z Polski zosta∏o wstrzymane tylko na skutek ich krzyku”75.

70 AMSZ, z. 6, t. 666, w. 42, Pismo Biura Komisji Dewizowej do Ministerstwa Skarbu, 29 V 1946 r.,
b.p.
71 AP Szczecin, UWS, 119, Pismo okólne Ministerstwa Ziem Odzyskanych, 9 VI 1946 r. 
72 AP Poznaƒ, PUR, 2107, Okólnik Ministerstwa Ziem Odzyskanych nr 49, 16 V 1946 r., k. 8.
73 AP Poznaƒ, PUR, 2107, Zarzàdzenie Ministerstwa Ziem Odzyskanych o kontroli ruchu ludnoÊci
niemieckiej, 16 V 1946 r., k. 31.
74 AAN, MZO, 528, Pismo gen. Johna Browna do Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie, 10 I 1947 r. 
75 AMSZ, z. 6, t. 720, w. 48, Raport polityczny nr 242/8/47 Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie,
styczeƒ 1947 r. 
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Tak˝e radzieckie w∏adze okupacyjne 10 stycznia podj´∏y decyzj´ o wstrzyma-
niu przyjmowania Niemców. Zadeklarowa∏y jednak, ˝e przyjmà ju˝ przygotowa-
ne transporty, choç dotrà one po tej dacie. Mimo wspomnianych trudnoÊci pla-
nowano wznowienie akcji wysiedleƒ na wiosn´ 1947 r. Oceniajàc z optymizmem
ówczesnà sytuacj´, MZO zak∏ada∏o, ˝e dokoƒczenie akcji wysiedlania Niemców
z Polski potrwa kilka miesi´cy, a nie ca∏y rok 1947.

Podejmowane wiosnà 1947 r. próby wznowienia transportów Niemców z Pol-
ski do brytyjskiej strefy okupacyjnej natrafi∏y na powa˝ne przeszkody, mimo de-
klaracji strony polskiej o usuni´ciu wszystkich niedociàgni´ç, które spowodowa-
∏y wstrzymanie akcji. Ostatecznie do wznowienia wysiedleƒ do strefy brytyjskiej
ju˝ nie dosz∏o. W∏adze radzieckie od poczàtku wznowienia ruchu przesiedleƒcze-
go wiosnà 1947 r. prosi∏y o kierowanie do ich strefy jak najwi´cej Niemców
zdolnych do pracy, w tym mo˝liwie najwi´cej górników76. 

Tak˝e w Polsce podj´to kroki majàce zapewniç ciàg∏oÊç transportów. Podsta-
wowym problemem by∏o zgromadzenie wystarczajàcej liczby Niemców. Tymcza-
sem nasila∏o si´ zjawisko unikania wyjazdów. Co wi´cej, Niemców ukrywa∏y nie
tylko osoby prywatne, ale tak˝e urz´dnicy czy te˝ kierownicy ró˝nych zak∏adów
pracy, którzy „nie mogà zrozumieç wagi przeprowadzanej akcji repatriacyjnej”.
By temu zapobiec, MZO zaleca∏o wzmo˝enie kontroli „ruchu osobowego lud-
noÊci niemieckiej”77. Sugerowano tak˝e zainteresowanym resortom, by przygo-
towa∏y si´ do nowego „sezonu” przez gruntownà weryfikacj´ zaÊwiadczeƒ re-
klamacyjnych78. Przypominano równoczeÊnie osobom odpowiedzialnym za
organizowanie akcji wysiedleƒczej, ˝e b∏´dy ujawnione w 1946 r. nie mogà si´
powtórzyç. Szczególny nacisk k∏adziono na zapewnienie wyje˝d˝ajàcym ogrze-
wania w wagonach, transporty mia∏y byç bowiem organizowane jeszcze w okre-
sie zmiennej pogody. Zwi´kszono te˝ kontrol´ na ka˝dym etapie wysiedleƒ, aby
zapobiec nadu˝yciom. Polecano nawet, by „˝yciowo” prowadziç kontrol´ baga-
˝u wyje˝d˝ajàcych. Nie wolno by∏o odbieraç rzeczy codziennego u˝ytku. 

Oficjalne wznowienie wysiedleƒ nastàpi∏o 20 kwietnia 1947 r.79 Do koƒca
miesiàca zaplanowano odprawienie osiemnastu transportów, g∏ównie z woje-
wództwa wroc∏awskiego i szczeciƒskiego. W stosunku do poprzedniego roku
w organizacji nastàpi∏y pewne zmiany. Wszystkie transporty przechodzi∏y przez
punkt zdawczy w Ka∏awsku. Zalecono tak˝e zwi´kszenie opieki sanitarnej na po-
szczególnych etapach akcji, by uniknàç oskar˝eƒ o ∏amanie zasad80.

Poniewa˝ nasila∏o si´ zjawisko uchylania si´ od wysiedleƒ, w∏adze poleci∏y,
by odpowiedzialne resorty i urz´dy reagowa∏y na publiczne u˝ywanie j´zyka

76 AMSZ, z. 6, t. 1725, Notatka s∏u˝bowa z podró˝y do Warszawy w dniach 23–27 IX 1947 i z ca-
∏oÊci sprawy przes∏ania górników z Polski do strefy radzieckiej w Niemczech, widzianej z poziomu
przedstawiciela polskiego w mi´dzysojuszniczej egzekutywie repatriacyjnej, na tle ca∏oÊci zagadnie-
nia przesiedlania Niemców do obu stref, 6 X 1947 r., k. 214–223. 
77 AP Poznaƒ, PUR, 7, Pismo okólne Ministerstwa Ziem Odzyskanych, 22 III 1947 r., k. 61.
78 AAN, MZO, 528, Pismo Ministerstwa Ziem Odzyskanych do Ministerstwa Przemys∏u, 7 II 1947 r.,
k. 7.
79 AP Poznaƒ, PUR, 2074, Okólnik G∏ównego Delegata Ministerstwa Ziem Odzyskanych do woje-
wodów, 13 IV 1947 r. 
80 AP Szczecin, PUR, 419, Zarzàdzenie G∏ównego Delegata Ministerstwa Ziem Odzyskanych,
12 IV 1947 r. 
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niemieckiego i sprawdza∏y, czy u˝ywajàce go osoby majà prawo pobytu w Polsce.
Postanowiono tak˝e ograniczyç liczb´ Niemców przebywajàcych w majàtkach kon-
trolowanych przez Armi´ Radzieckà. Dotychczas rodziny takich osób, nawet jeÊli
w chwili gdy zakwalifikowano je do wyjazdu, mieszka∏y gdzie indziej, natychmiast
przeprowadza∏y si´ na teren majàtku, chroniàc si´ w ten sposób przed polskimi
w∏adzami. By∏o publicznà tajemnicà, ˝e pod os∏onà Rosjan odbywa∏ si´ ruch lud-
noÊci niemieckiej, i to w obie strony81. By temu zapobiec, Pe∏nomocnik Rzàdu ds.
Repatriacji LudnoÊci Niemieckiej zawar∏ z dowództwem Pó∏nocnej Grupy Wojsk
Radzieckich umow´, na mocy której Niemcy podlegali ca∏kowicie ustawodawstwu
polskiemu. Dotyczy∏y ich wi´c zarzàdzenia wydawane przez w∏adze polskie. Usta-
lono tak˝e liczb´ Niemców, którzy po 1 czerwca 1947 r. za zgodà w∏adz lokalnych
nadal mieli pozostaç w Polsce w majàtkach kontrolowanych przez Rosjan. Pozo-
sta∏ych nale˝a∏o zwolniç, powiadamiajàc o tym polskie w∏adze. W zwiàzku z tym
anulowano wszystkie wydane dotychczas zaÊwiadczenia reklamacyjne dla Niem-
ców pracujàcych u Rosjan82. W ocenie strony polskiej zatrudniali oni ok. 100 tys.
Niemców. W wyniku staraƒ w∏adz polskich liczba ta spad∏a do 14,5 tys. osób. Do-
wództwo radzieckie wyda∏o ponadto surowy zakaz zatrudniania Niemców przez
poszczególnych oficerów. W okresie wiosennych prac polowych nasili∏o si´ tak˝e
zjawisko nielegalnego zatrudniania ludnoÊci niemieckiej przez osoby prywatne.
Z tej przyczyny MZO poleci∏o wojewodom dopilnowaç, by osoby wyznaczone do
transportów dotar∏y do punktów zbornych w planowanych terminach83.

W 1947 r. nie wznowiono ju˝ jednak wysiedleƒ na skal´ z poprzedniego ro-
ku, choç w∏adze polskie podejmowa∏y wysi∏ki w tym kierunku. Podstawowym
powodem by∏a stosunkowo niewielka liczba ludnoÊci niemieckiej i wynikajàce
stàd trudnoÊci w kompletowaniu transportów. W∏adze polskie zak∏ada∏y, ˝e ak-
cj´ deportacyjnà uda si´ zakoƒczyç do 1 paêdziernika 1947 r. Pod koniec lipca
1947 r. Józef Jaroszek – G∏ówny Delegat MZO – uda∏ si´ do Berlina, gdzie od-
by∏ narad´ z przedstawicielem radzieckich w∏adz okupacyjnych p∏k. Jewsieje-
wem. Poinformowa∏ go, ˝e w Polsce pozosta∏o do wysiedlenia ok. 300 tys. Niem-
ców. Miesi´cznie wyje˝d˝a∏o ok. 90 tys. osób. By zrealizowaç plan zakoƒczenia
wysiedleƒ w 1947 r., postanowiono w sierpniu, wrzeÊniu i paêdzierniku zwi´k-
szyç o siedem liczb´ odprawianych miesi´cznie transportów. Podczas pobytu de-
legata w Berlinie dosz∏o tak˝e do spotkania z przedstawicielami brytyjskich
w∏adz okupacyjnych. Podczas rozmów uzgodniono, ˝e strefa brytyjska przyjmie
pewnà liczb´ Niemców z Polski, g∏ównie osoby z rozdzielonych rodzin84.

˚yczliwoÊç Rosjan nie by∏a przypadkowa. Jaroszek obieca∏ Jewsiejewowi, ˝e
do transportów b´dà w∏àczani górnicy. Rosjanie chcieli zawrzeç nowà umow´,
w której kwestia ta by∏aby jednoznacznie rozstrzygni´ta, tzn. dok∏adnie okreÊlo-
na liczba górników w wieku od 16 do 50 lat, którzy w kolejnych miesiàcach do-
trà do strefy radzieckiej. Strona polska gotowa by∏a pójÊç na kompromis i co

81 AAN, MZO, 62, Notatka s∏u˝bowa, 18 VI 1947 r. 
82 AP Zielona Góra, UWP Ekspozytura w Gorzowie, 78, Okólnik Ministerstwa Ziem Odzyskanych,
28 VIII 1947 r., k. 191.
83 AAN, MAP, 135, Telefonogram Ministerstwa Ziem Odzyskanych do wojewodów, 16 V 1947 r. 
84 AAN, MAP, 784, Sprawozdanie G∏ównego Delegata Ministerstwa Ziem Odzyskanych do Spraw
Repatriacji Niemców z pobytu w Berlinie w dniach 24–29 VII 1947 r., k. 8.
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miesiàc, od sierpnia do paêdziernika, wysy∏aç po tysiàc górników85. Ostatecznie
zapewniono Rosjan, ˝e Polska wyÊle tylu górników, ilu b´dzie mog∏a.

Poniewa˝ w∏adze polskie obawia∏y si´, ˝e transporty przestanà byç przyjmo-
wane, MZO poleci∏o przyspieszyç akcj´ wysiedleƒczà, by ostatecznie zakoƒczyç
jà do 1 listopada 1947 r. Po tej dacie w Polsce mieli pozostaç tylko reklamowa-
ni fachowcy i ludnoÊç niezweryfikowana86. W 1947 r. transporty kierowane
by∏y ju˝ tylko do radzieckiej strefy okupacyjnej w Niemczech. Mimo oficjalnie
deklarowanej przyjaêni kwestia kontynuowania wysiedleƒ z Polski nie by∏a pro-
sta. Rosjanie coraz bardziej odczuwali problemy zwiàzane z rozmieszczaniem
tak du˝ej liczby ludnoÊci na okupowanym terenie. By∏o to tym bardziej k∏opo-
tliwe, ˝e w transportach ma∏o by∏o zdolnych do pracy m´˝czyzn, gdy˝ wysiedla-
no g∏ównie kobiety, dzieci i starców. Zwi´ksza∏o to obcià˝enie w∏adz okupacyj-
nych, które musia∏y zapewniç tym ludziom mieszkanie i utrzymanie. Dlatego te˝
w po∏owie paêdziernika strona polska zosta∏a powiadomiona przez przedstawi-
ciela w∏adz radzieckich w Niemczech, ˝e podj´∏y one decyzj´ o zakoƒczeniu
przyjmowania transportów wysiedleƒców z Polski w momencie, gdy liczba
przyj´tych w 1947 r. osiàgnie 520 tys. Powo∏ywano si´ przy tym na oÊwiadcze-
nie ministra W∏adys∏awa Wolskiego z kwietnia, który zapytany, ilu Niemców
mieszka w Polsce, poda∏ takà w∏aÊnie liczb´. Minister Wolski obawia∏ si´, ˝e
wstrzymanie transportów mo˝e nastàpiç z dnia na dzieƒ, do 14 paêdziernika
strefa radziecka przyj´∏a bowiem 475 tys. Niemców z Polski87. Obawy te szyb-
ko si´ potwierdzi∏y, gdy˝ gen. Grochow zawiadomi∏ gen. Prawina, i˝ od 20 paê-
dziernika liczba Niemców przyj´tych przez stref´ radzieckà w 1947 r. przekro-
czy 500 tys. By zapobiec wstrzymaniu przyjmowania transportów, Prawin
zwróci∏ si´ do marsza∏ka Wasilija Soko∏owskiego w oficjalnym piÊmie, w którym
udowadnia∏, ˝e Rosjanie nie wywiàzali si´ dotychczas z przyj´tych zobowiàzaƒ
(2 mln Niemców z Polski)88.

Od poczàtku akcji do 31 grudnia 1947 r. zorganizowano 1337 transportów,
w których wyjecha∏o 2 189 286 Niemców. Nie oznacza∏o to jednak wysiedlenia
wszystkich Niemców. W grudniu w Polsce mieszka∏o ich jeszcze ponad 100 tys.89

W styczniu 1948 r. starostowie w województwach zachodnich otrzymali polecenie
przeprowadzenia spisu ludnoÊci niemieckiej przebywajàcej w ich powiatach. Jak
pokazuje przyk∏ad Poznaƒskiego, na tym etapie zainteresowanie urz´dników lokal-
nych sprawà wysiedleƒ by∏o ju˝ jednak s∏abe, a wykonywanie poleceƒ co najmniej
problematyczne. Nie pomaga∏y groêby ze strony wojewodów przypominajàcych,

85 AMSZ, z. 6, t. 1725, Repatriacja Niemców, 19 VIII 1947 r., k. 188–191. 
86 AAN, MZO, 529, Telefonogram Ministerstwa Ziem Odzyskanych, 16 X 1947 r., k. 83.
87 AMSZ, z. 6, t. 1725, Raport w sprawie zawiadomienia przez w∏adze radzieckie o zakoƒczeniu
przyjmowania transportów z Niemcami, 13 X 1947 r., k. 224–226. 
88 AMSZ, z. 6, t. 1738, Pismo gen. Jakuba Prawina do marsza∏ka Wasilija Soko∏owskiego, g∏ówno-
dowodzàcego radzieckich wojsk okupacyjnych w Niemczech, 17 X 1947 r. 
89 AAN, MAP, 759, Sprawozdanie z województwa pomorskiego w sprawie zebrania danych
o Niemcach, by∏ych obywatelach Polski, w zakresie w∏aÊciwoÊci Departamentu Politycznego Mini-
sterstwa Administracji Publicznej, 20 XII 1947 r., k. 74–76; AP Wroc∏aw, UWW, VI/41, Sprawo-
zdanie Wydzia∏u Spo∏eczno-Politycznego za pierwszy kwarta∏ 1948 r., [1 IV 1948 r.], k. 21; AAN,
MAP, 759, Sprawozdanie z podró˝y s∏u˝bowej do województwa gdaƒskiego odbytej w dniach
9–13 XII 1947 r., a poÊwi´conej zebraniu materia∏ów do zagadnienia niemieckiego.
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˝e „starostowie widocznie nie rozumiejà tak wa˝nego problemu, jakim jest dla
paƒstwa problem ludnoÊci niemieckiej”90.

Interesujàcym zjawiskiem w lutym 1948 r. okaza∏a si´ fala powrotów wysie-
dlonych wczeÊniej Niemców. Przekraczali oni ciàgle s∏abo strze˝onà granic´
i udawali si´ do poprzednich miejsc zamieszkania, gdzie nowi w∏aÊciciele ich go-
spodarstw dawali im prac´91. 

31 maja 1948 r. w∏adze polskie zawar∏y z Rosjanami nowà umow´ dotyczàcà
deportacji pozosta∏ych w Polsce Niemców. Przewidywa∏a ona wysiedlenie od
czerwca do paêdziernika 40 tys. robotników oraz dodatkowo cz∏onków ich ro-
dzin zwolnionych z pracy w fabrykach i majàtkach ziemskich. W grupie tej mia-
∏o si´ znaleêç 3 tys. górników, w tym 2100 poni˝ej 45 lat92. Na tym etapie prze-
siedleƒ spe∏nienie tych warunków by∏o jednak trudne. Nie prowadzono ju˝
aktualnej ewidencji ludnoÊci niemieckiej. Bardzo szybko zareagowa∏ przemys∏
w´glowy. Jego przedstawiciele zwrócili si´ do w∏adz, by wstrzymaç wysy∏anie
górników. Poniewa˝ zdawano sobie spraw´, ˝e oznacza∏oby to zerwanie umowy,
proponowano podjàç z Rosjanami rozmowy, a w czasie ich trwania nadal wyko-
rzystywaç Niemców do pracy. Obawiano si´ jednak, ˝e jeÊli w transportach nie
b´dzie górników, to Rosjanie wstrzymajà ich przyjmowanie. MSZ zaproponowa∏
rozwiàzanie poÊrednie. Poniewa˝ umowa nie okreÊla∏a, czy nale˝y wysy∏aç gór-
ników pracujàcych pod ziemià czy na powierzchni, a Polsce zale˝a∏o na zatrzy-
maniu górników do∏owych, zalecano, by do transportów w∏àczaç pracowników
naziemnych93.

DolnoÊlàskie Zjednoczenie Przemys∏u W´glowego posz∏o jeszcze dalej i po
prostu fa∏szowa∏o zaÊwiadczenia. W transportach byli wi´c „górnicy”, którzy
w kopalni pracowali 2–3 dni. Oszustwo wysz∏o na jaw, gdy˝ w punkcie zdaw-
czym oficer radziecki – z zawodu górnik – szybko zorientowa∏ si´ w ca∏ej spra-
wie. W wyniku kontroli ustalono, ˝e du˝a grupa wysiedlanych nie pracowa∏a
w zawodzie, zaliczono ich wi´c do „zwyk∏ych repatriantów”. Wyciàgajàc „w∏a-
Êciwe” wnioski z zaistnia∏ej sytuacji, w∏adze polskie postanowi∏y lepiej przygoto-
waç wyje˝d˝ajàcych do nowego zawodu. W Wa∏brzychu i w powiecie wa∏brzy-
skim dokonano rejestracji Niemców, których nast´pnie kierowano do kopalƒ. Po
kilku tygodniach byli oni ju˝ na tyle obeznani z pracà górnika pod ziemià, ˝e wy-
s∏ano ich jako „górników”, podczas gdy, jak stwierdzono w sprawozdaniu, „na-
prawd´ wartoÊciowy niemiecki element górniczy b´dzie móg∏ byç zatrzymany do
czasu ostatecznego, ca∏kowitego zastàpienia go górnikami polskimi”94. Dzi´ki ta-
kiej polityce od 12 czerwca do 24 wrzeÊnia 1948 r. w transportach umieszczono
tylko 1979 pracowników DolnoÊlàskiego Zjednoczenia Przemys∏u W´glowego.

90 AAN, MZO, 558, Okólnik wojewody poznaƒskiego, 3 II 1948 r. 
91 AAN, MZO, 565, Notatka dr. Taubego, naczelnika Wydzia∏u Spo∏eczno-Politycznego UWW, 1 III
1948 r., k. 6.
92 AMSZ, z. 6, t. 764, w. 54, Porozumienie o porzàdku i warunkach przyj´cia niemieckich przesie-
dleƒców z Polski do radzieckiej strefy okupacyjnej w Niemczech, 31 V 1948 r.
93 AMSZ, z. 6, t. 764, w. 54, Notatka s∏u˝bowa z konferencji odbytej 7 VIII 1948 r. w Minister-
stwie Przemys∏u i Handlu w sprawie repatriacji Niemców z Polski do radzieckiej strefy okupacyjnej
w Niemczech w ramach porozumienia polsko-radzieckiego, k. 154–155.
94 AAN, MZO, 1027a, Sprawozdanie z kontroli akcji repatriowania Niemców z punktu zbiorczego
w Wa∏brzychu w dniach 20 VIII–6 IX 1948 r.
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Po 1 paêdziernika zatrudnia∏o ono nadal ponad 8 tys. pracowników narodowo-
Êci niemieckiej95. W paêdzierniku do transportów w∏àczano g∏ównie ludnoÊç nie-
mieckà zamieszka∏à w pasie nadgranicznym, w zwiàzku z decyzjà o jego „oczysz-
czeniu z Niemców”96. 

Ogó∏em w 1948 r. do radzieckiej strefy okupacyjnej wyjecha∏o tylko 42 797
Niemców97. Na niewielkà skal´ akcja wysiedleƒcza by∏a kontynuowana tak˝e
w 1949 r. 

Szacuje si´, ˝e po zakoƒczeniu akcji wysiedleƒczej w Polsce pozosta∏o jeszcze
ok. 170 tys. Niemców98. W polityce paƒstwa wobec mniejszoÊci niemieckiej za-
cz´∏y nast´powaç powa˝ne zmiany. Wynika∏y one w g∏ównej mierze z faktu ist-
nienia dwóch paƒstw niemieckich, z których NRD by∏a sojusznikiem Polski,
a z RFN nie utrzymywano oficjalnych stosunków. W tej sytuacji NRD sta∏a si´
jedynym „opiekunem” niemieckiej mniejszoÊci w Polsce. 

W∏adze polskie uzna∏y, ˝e pod koniec 1949 r. akcja wysiedleƒcza zosta∏a za-
koƒczona i dalsze wyjazdy z Polski nie b´dà mo˝liwe. W styczniu 1950 r. na mo-
cy specjalnej uchwa∏y KC PZPR zrównano warunki pracy i p∏ace robotników
niemieckich z polskimi99. Innym przejawem normalizacji by∏o obj´cie dzieci nie-
mieckich obowiàzkiem szkolnym. Zasadnicze zmiany nastàpi∏y w kwestii two-
rzenia szkolnictwa z niemieckim j´zykiem nauczania. Rozpocz´∏y tak˝e dzia∏al-
noÊç niemieckie stowarzyszenia kulturalne. Mimo tych zmian w∏adze NRD
rozpocz´∏y starania o umo˝liwienie wyjazdu pewnej cz´Êci Niemców, którzy zo-
stali roz∏àczeni z rodzinà. 

2 stycznia 1950 r. polskie w∏adze centralne pod naciskiem podj´∏y decyzj´
o po∏àczeniu rozdzielonych w wyniku wojny i wysiedleƒ rodzin. Tak rozpocz´∏a
si´ kolejna faza akcji wyjazdowej. Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e na tym etapie ist-
nia∏a zasadnicza ró˝nica w stosunku do okresu wczeÊniejszego, poniewa˝ teraz
o zgod´ na wyjazd ubiegali si´ sami Niemcy, choç w∏adze polskie korzysta∏y te˝
z okazji, by w∏àczyç do transportów tych Niemców, którzy z ró˝nych powodów
byli niewygodni. Poczàtkowo planowano, ˝e akcja potrwa rok. W rzeczywistoÊci

95 AP Katowice, Centralny Zarzàd Przemys∏u W´glowego, 4763, Notatka dotyczàca Niemców dol-
noÊlàskich, 2 X 1948 r., k. 135–136.
96 AAN, MZO, 536, Pismo wojewody wroc∏awskiego do Ministerstwa Ziem Odzyskanych, 20 X
1948 r.; AAN, MZO, 536, Sprawozdanie z konferencji odbytej 18 X 1948 r. w godz. 9.00–13.00
w gmachu Urz´du Wojewódzkiego w Szczecinie.
97 AMSZ, z. 6, t. 26, w. 1, Zestawienie iloÊci repatriowanych Niemców przyby∏ych z podanych wo-
jewództw, którzy zdani na punkcie granicznym w Tuplicach-Forst opuÊcili Polsk´ w roku 1948, we-
d∏ug miesi´cy.
98 AAN, MAP, 753, Wykaz mniejszoÊci narodowych. Podana w wykazie liczba ludnoÊci niemieckiej
w Polsce (170 tys.) nie jest wiarygodna. Podstawowa przyczyna to mechaniczne traktowanie ludno-
Êci autochtonicznej jako Polaków. DoÊç powszechnym zjawiskiem by∏o bowiem nielegalne zatrud-
nianie Niemców, i to zarówno przez zak∏ady paƒstwowe, jak i osoby prywatne. Poza tym cz´Êç po-
czàtkowo deklarowa∏a si´ jako Polacy, a nast´pnie z ró˝nych przyczyn zmienia∏a zdanie. Zjawisko
to nasili∏o si´ w latach pi´çdziesiàtych. W miar´ rozwoju akcji wyjazdowej liczba Niemców gwa∏-
townie ros∏a.
99 AAN, Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, 1640, Uchwa∏a Sekretariatu
KC PZPR w sprawie uregulowania warunków pracy i bytu robotników niemieckich w Polsce,
20 VII 1950 r., k. 67–69; zob. L. Olejnik, Polityka narodowoÊciowa Polski w latach 1944–1960,
¸ódê 2003, s. 114.
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wysy∏anie transportów przeciàgn´∏o si´ do poczàtków kwietnia 1951 r. Do tego
czasu w transportach zbiorowych wyjecha∏o 75 757 osób100. W nast´pnych la-
tach wyjazdy odbywa∏y si´ nadal, choç ich skala by∏a zdecydowanie mniejsza. Na
poczàtku 1953 r. planowano nawet ca∏kowite zakoƒczenie akcji wyjazdowej, ale
sytuacja zmieni∏a si´ po powstaniu czerwcowym w NRD. W∏adze NRD przeko-
na∏y stron´ polskà, ˝e zgoda na wyjazd ludnoÊci niemieckiej z Polski przyczyni
si´ do szybszej „normalizacji” sytuacji wewn´trznej101. Prawdziwy prze∏om nastà-
pi∏ w okresie „odwil˝y” w 1955 r. Za zgodà w∏adz partyjnych zarzàdy Polskiego
Czerwonego Krzy˝a i Czerwonego Krzy˝a RFN podj´∏y rozmowy zakoƒczone
porozumieniem umo˝liwiajàcym wyjazd ludnoÊci niemieckiej z Polski do RFN.
Akcja ∏àczenia rodzin pomi´dzy Polskà a RFN, która przybra∏a znaczne rozmia-
ry, zosta∏a zakoƒczona w lutym 1959 r. W latach pi´çdziesiàtych do obu paƒstw
niemieckich wyjecha∏o z Polski ∏àcznie 350 tys. Niemców. W ten sposób problem
Niemców w Polsce zosta∏ praktycznie rozwiàzany. W kolejnym dziesi´cioleciu
nadal mo˝liwe by∏y wyjazdy ludnoÊci powo∏ujàcej si´ na swe niemieckie pocho-
dzenie, odbywa∏y si´ one jednak ju˝ w trybie indywidualnym. Rozmiar zjawiska
by∏ zdecydowanie mniejszy, rocznie opuszcza∏o Polsk´ ok. 10 tys. Niemców. Na
masowà skal´ wyjazdy pojawi∏y si´ dopiero w latach siedemdziesiàtych.

Polityka w∏adz polskich wobec ludnoÊci niemieckiej w okresie powojennym
ulega∏a zmianom. Poczàtkowo liczono na to, ˝e w stosunkowo krótkim czasie
Niemcy zostanà wyp´dzeni przez armi´. Szybko okaza∏o si´, ˝e koncepcja ta ze
wzgl´du na liczb´ ludnoÊci niemieckiej nie mo˝e zostaç zrealizowana. Za∏o˝ono
wi´c ca∏kowite wyeliminowanie Niemców przez masowe wysiedlenia prowadzo-
ne przez administracj´ paƒstwowà. Polskie prawodawstwo nie uwzgl´dnia∏o na-
wet praw ludnoÊci niemieckiej. Do chwili deportacji Niemcy mieli stanowiç dar-
mowà si∏´ roboczà czasowo pozostajàcà w Polsce. Tak okreÊlony status nie budzi∏
te˝ wi´kszych oporów moralnych polskiego spo∏eczeƒstwa, które mia∏o jeszcze
ciàgle w pami´ci koszmar okupacji niemieckiej. Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e na-
wet wtedy w indywidualnych przypadkach nie tylko nienawiÊç kszta∏towa∏a wza-
jemne stosunki. Pozytywne jednostkowe przyk∏ady nie wp∏ywa∏y na polityk´
paƒstwa. Zakoƒczenie akcji wysiedleƒ mia∏o oznaczaç koniec „problemu nie-
mieckiego” w Polsce. Okaza∏o si´ jednak, ˝e w∏adze centralne nie mia∏y pe∏nego
rozeznania w skali zjawiska. Poniewa˝ znaczna liczba osób pochodzenia niemiec-
kiego z ró˝nych powodów pozosta∏a w Polsce, konieczne sta∏o si´ uregulowanie
ich sytuacji. Najpierw zrównano je w prawach pracowniczych oraz obj´to takim
samym jak Polaków zakresem pomocy socjalnej. Pewnego rodzaju przyznaniem
si´ do istnienia mniejszoÊci niemieckiej w Polsce by∏a zgoda na tworzenie szkó∏
z niemieckim j´zykiem nauczania, istnienie prasy niemieckoj´zycznej, czy wresz-

100 AMSZ, z. 10, t. 399, w. 44, Pismo Ministerstwa Spraw Wewn´trznych do Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, 12 V 1951 r. 
101 Szerzej zob. S. Jankowiak, Akcja „∏àczenia rodzin” mi´dzy Polskà a Niemieckà Republikà Demo-
kratycznà w latach 1949–1954, „Przeglàd Zachodni” 1995, nr 3; idem, ¸àczenie rodzin mi´dzy Pol-
skà a NRD w latach 1955–1959, „Przeglàd Zachodni” 1995, nr 4; idem, Akcja ∏àczenia rodzin mi´-
dzy Polskà a Republikà Federalnà Niemiec w latach 1950–1959 [w:] Ziemie Zachodnie i pó∏nocne
Polski w okresie stalinowskim, red. C. Os´kowski, Zielona Góra 1999.
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cie towarzystw kulturalnych. Dzia∏o si´ to jednak ju˝ w okresie, w którym sami
zainteresowani wyra˝ali ch´ç wyjazdu z Polski do Niemiec. B∏´dy w polityce
paƒstwa wobec ludnoÊci uznanej wczeÊniej za rodzimà spowodowa∏y, ˝e coraz
wi´ksza grupa autochtonów deklarowa∏a swe niemieckie pochodzenie i podej-
mowa∏a starania o uzyskanie zgody na wyjazd z Polski. Z tego te˝ powodu pro-
blem ludnoÊci niemieckiej w Polsce towarzyszy∏ kolejnym ekipom w∏adzy do
koƒca okresu PRL.

STANIS¸AW JANKOWIAK (ur. 1959) – historyk, doktor nauk humanistycznych.
Adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. Naczelnik Oddzia∏owego Biura Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu. Zaj-
muje si´ najnowszà historià Polski, a w szczególnoÊci kwestià mniejszoÊci nie-
mieckiej i dziejami Wielkopolski. Autor i wspó∏autor ksià˝ek: Wielkopolska
w okresie stalinizmu (1995) oraz wydawnictwa êród∏owego Poznaƒski Czer-
wiec w dokumentach (1995), Niemcy w Polsce 1945–1950. Wybór dokumen-
tów, t. 4 (2001).

Displacements of Germans from Poland after WW II
Experiences of the past, especially the horror of Nazi occupation, led to the opinion

popular both among the Underground activists and the emigration politicians that Poland
has to protect itself against another German aggression by moving the western border to-
wards the Oder river. Such an attitude was often presented by the Polish government in
the exile. It was also suggested that territories behind the Oder river should be occupied
by the Poles. Similar opinions were held by the Communists, although their declarations
concerning the borders were at first rather general. It was only later when, on Soviet in-
spiration, they started postulating border on the Oder and Nysa ¸u˝ycka rivers. It seems
that also western powers during military operations could have supported Polish territo-
rial postulates, but only under the condition that Stanis∏aw Miko∏ajczyk had assumed au-
thority in Poland.

Such a large change of the western border must have raised a question of the future of
German residents living in the borderland. The failure of international authorities to pro-
tect the rights of national minorities during the interwar period and the tragic experience
of WW II caused hatred towards the Nazis to expand onto all German people. No-one
could imagine living in one country with the Germans. Thus the idea of displacement of
all the Germans beyond new borders of Poland was commonly accepted. 

At first Communist authorities thought that the problem of the German people could
be easily solved. A great number of people ran away from the front, moreover, in June and
July 1945 the Second Army of the Polish Army was ordered to drive the rest of the Ger-
mans out of a several kilometers wide area along the Oder river. It was believed that in
such a way „accomplished facts” would be created, thus there would be a proof that are-
as demanded by Polish Communists are practically free from German citizens. The reali-
ty proved to be different. An exile of such a large number of the Germans (about 3.5 mln)
was not possible in such a way and in such a short time. However, at that time both So-
viet and Polish postulates concerning borders were supported by representatives of Western
superpowers. On the Potsdam conference a decision was taken to displace all the Germans
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from areas on the eastern bank of the Oder and Nysa ¸u˝ycka rivers. The displacement
started in the beginning of 1946 and it was led in an organized way in the following years.
Nevertheless, it did not mean that it was really planned to displace everybody. Not only
war criminals or prisoners, but also so called professionals were tried to be kept in Poland.
It should be underlined that „professionals” often meant anyone able to work. The situ-
ation of the Germans in Poland began to change at the end of the forties. It was decided
then that all the Germans had left Poland, although the official end of the displacement
did not mean the end of the process itself. Motions of individuals to leave were voted
down. For political reasons it was only possible to leave to the German Democratic Re-
public. The situation changed during the Thaw in the middle of the fifties. Agreements
with the Red Cross of the Federal Republic of Germany were signed then, which began the
series of departures to West Germany. In the second half of the fifties the vast majority of
the Germans in Poland desired to leave for the Federal Republic of Germany. In the begin-
ning of the sixties it was officially acknowledged that there are no Germans in Poland,
consequently the number of departures was much lower, transforming gradually into emi-
gration, for which German origin was only one of the reasons. 
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