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więzami rodzinnymi”17. W latach 1956–1959 z terenu województwa kato-
wickiego wyjechało ponad 63 tys. osób, z czego do NRD zaledwie 7797. 
Zgody na wyjazd odmówiono ok. 30 tys. osób18. 

W czerwcu 1960  r. sekretariat KC PZPR podjął uchwałę „w sprawie 
wzmożenia walki z dywersyjną antypolską działalnością zachodnioniemiec-
kich rewizjonistów”. Zalecono w niej, aby na emigrację do RFN zezwalać 
„tylko w indywidualnych uzasadnionych przypadkach, np. niezdolnym do 
pracy inwalidom, osobom samotnym i wymagającym opieki” oraz „innym 
osobom będącym ciężarem dla państwa”. Podkreślono, że wnioski wyjazdowe 
powinny być rozpatrywane przez właściwe komisje prezydiów wojewódzkich 
rad narodowych przy udziale egzekutyw komitetów wojewódzkich PZPR. 
Nakazano również ograniczenie czasowych wyjazdów do RFN i przyjazdów 
z tego kraju „do wypadków szczególnych, uzasadnionych ważnymi okoliczno-
ściami rodzinnymi”, ograniczono przyjazdy zorganizowanych grup wyciecz-
kowych oraz postanowiono podnieść cło na paczki z żywnością i ubraniami 
z RFN i wstrzymać doręczanie przesyłek zawierających „zachodnioniemiec-
ką prasę i literaturę lub inne materiały o treści wrogiej Polsce Ludowej bądź 
przedmioty, których przewóz, obrót i rozpowszechnianie w kraju jest zabro-
nione […] lub posiadających zewnętrzne antypolskie symbole i znaki”19.

Zainteresowanie emigracją do RFN nie słabło. Tylko w 1963 r. w wojewódz-
twie katowickim złożono 9601 wniosków o wyjazd. Duża część była składana 
po raz drugi i kolejny. Wydział Paszportów w Katowicach przeżywał dosłowne 
oblężenie po tym, jak rozeszła się plotka o wznowieniu rozmów między NCK 
i PCK w sprawie kontynuowania przerwanej w 1958 r. akcji łączenia rodzin. 
W jednym z listów, otwartych przez SB w ramach kontroli prywatnej korespon-
dencji, tak przedstawiano sytuację pod katowickim Wydziałem Paszportów: 
„Nie da się opisać, co się tam działo. Było chyba 2000 ludzi i niektórzy ustawili 
się w kolejce już w sobotę wieczorem. Tonia przyjechała w poniedziałek o godz. 
4.30 i była 785 z kolei. Była to tylko rejestracja, a papiery można złożyć dopiero 
15 X 1963 [r.]”20.

Władze dostrzegały złożoność tych problemów, ale tradycyjnie przyczyn 
upatrywały w powiązaniach rodzinnych i zachętach tych, którzy wcześniej wy-
jechali i już zdążyli zadomowić się w nowym miejscu, jak również w czynnikach 

17   D. Stola, Kraj bez…, s. 110–128; S. Jankowiak, Wysiedlenie i emigracja…, s. 390.
18   Idem, Migracje z Górnego…, s. 234, tab. nr 1.
19   D. Stola, Kraj bez…, s. 187.
20   Cyt. za: ibidem, s. 191. 15 X 1963 r. wypadał we wtorek. 
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wagi, biorąc pod uwagę jej znaczenie zarówno dla polityki zagranicznej, jak 
i sytuacji w kraju oraz ewentualne reperkusje polityczne. Za przebieg akcji 
odpowiadało MSW w porozumieniu z MSZ, przy czynnym udziale „czyn-
nika partyjnego” w terenie. Już w listopadzie 1955  r. przy prezydiach rad 
narodowych szczebla wojewódzkiego powołano komisje do zbadania zale-
głych podań o wyjazd. Zasiedli w nich przedstawiciele KW PZPR. Weszli 
oni następnie w skład komisji do spraw łączenia rodzin również przy Pre-
zydium WRN, na której posiedzeniach rozpatrywano wnioski wyjazdowe. 
W następnych miesiącach procedury zdecentralizowano, przesuwając punkt 
ciężkości w podejmowaniu decyzji na miejskie i powiatowe komisje kwali-
fikacyjne. Opuszczający Polskę nie otrzymywali paszportu, tylko tzw. doku-
ment podróży, i tracili polskie obywatelstwo wraz z przekroczeniem granicy 
państwa. Kiedy okazało się, że coraz więcej osób może bez większych prze-
szkód wyjechać z Polski, liczba wniosków wyjazdowych zaczęła rosnąć la-
winowo, co oczywiście wywołało niepokój rządzących. Zresztą nie tylko nad 
Wisłą. Paradoksalnie, choć z innych przyczyn, również w Bonn obawiano się 
zbyt szybkiego odpływu ludności niemieckiej z Polski. Zachodnioniemiecka 
dyplomacja obawiała się, że nazbyt wielka skala wyjazdów osłabi roszczenia 
Niemiec do terenów pozostających w ich rozumieniu tylko pod tymczasową 
polską administracją. Priorytet stanowiło połączenie najbliższych faktycznie 
rozłączonych rodzin, a nie doprowadzenie do całkowitego exodusu Niem-
ców i proniemiecko nastawionych mieszkańców. Z kolei stronie polskiej 
zależało na pozbyciu się „elementu rewizjonistycznego”, czyli osób jawnie 
deklarujących swoją niemieckość, jednak nie było w interesie władz w War-
szawie i Katowicach doprowadzenie do depopulacji terenu i utraty warto-
ściowych pracowników. Podważało to również sens wcześniejszej weryfikacji 
narodowościowej i całej dotychczasowej polityki polonizacji. W maju 1958 r. 
ogłoszono wstrzymanie przyjmowania wniosków wyjazdowych na obsza-
rze województwa katowickiego. W następnych miesiącach skupiono się już 
wyłącznie na rozpatrywaniu złożonych wcześniej wniosków. Planowano, że 
akcja wyjazdów wygaśnie pod koniec 1958 r., ale ostatecznie przeciągnęła 
się ona do początku 1959 r. W przyjętej w tym samym miesiącu przez sekre-
tariat KC PZPR uchwale stwierdzono, że w kraju pozostało jedynie 3 tys. 
Niemców, a reszta ludności rodzimej to ludność polska. Od tej pory MSW 
miało zezwalać na emigrację do RFN „tylko w wypadkach wyjątkowych, 
uzasadnionych szczególnymi względami”, a wyjazdy czasowe do tego kra-
ju nakazano ograniczyć wyłącznie „do wypadków uzasadnionych bliskimi 
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mieszkających w Berlinie Zachodnim twierdzi, że „integracja górnośląskich 
przesiedleńców w mieście przebiegała w pełni pozytywnie. Przybysze, ko-
rzystając z oferowanych kursów językowych i dodatkowych zajęć w szkole, 
szybko opanowywali język niemiecki i – jako dobrze wykształcona, a zatem 
pożądana na rynku pracy grupa – niemal bezproblemowo i z reguły po za-
ledwie kilku tygodniach lub miesiącach podejmowali pracę odpowiadającą 
ich umiejętnościom. Dzieci i młodzież wzorowo integrowali się w szkołach 
i osiągali na ogół wysokie wyniki w nauce, przy czym często grono pedago-
giczne wskazywało na wysoki potencjał, stan wiedzy, dobre zachowanie oraz 
motywację do nauki dzieci przesiedleńczych”16.

Jeśli decydowano się na emigrację, to kiedy od połowy lat pięćdziesiątych 
można już było wybierać między NRD a RFN, krajem docelowego osiedlenia 
stawał się najczęściej ten drugi. Pierwszą i najważniejszą przyczyną był fakt, 
że większość mieszkańców Górnego Śląska, którzy sami bądź pod przymusem 
opuścili ten region w latach 1945–1949, trafiła do zachodnich stref okupa-
cyjnych, z których we wrześniu 1949 r. utworzono Republikę Federalną Nie-
miec. Zachodnie tereny Niemiec, przede wszystkim uprzemysłowione Zagłę-
bie Ruhry, w mniejszym stopniu Zagłębie Saary, już na początku XX w. były 
obszarami, na których osiedlali się Górnoślązacy. Wielu uciekających przed 
Armią Czerwoną pod koniec 1944 r. i na początku 1945  r. starało się do-
trzeć możliwie najdalej na zachód i tam już pozostało. Wreszcie działająca od 
czerwca 1945 r. Sowiecka Administracja Wojskowa w Niemczech niechętnie 
przyjmowała uchodźców czy przesiedleńców i kierowała ich do zachodnich 
stref okupacyjnych. W efekcie na terenie RFN znalazło się najwięcej osób 
mieszkających przed 1945 r. na Górnym Śląsku i to do nich następnie chcieli 
dołączyć członkowie ich rodzin, krewni i znajomi. Nie bez znaczenia był rów-
nież fakt rozczarowania warunkami egzystencji w komunistycznym państwie 
i wspominana już wcześniej korzystniejsza oferta socjalna w RFN.

W grudniu 1955 r. odjechał pierwszy transport do RFN w ramach ak-
cji łączenia rodzin, która była wynikiem starań Niemieckiego Czerwone-
go Krzyża i nacisków opinii międzynarodowej. Notabene PRL i RFN nie 
utrzymywały wówczas stosunków dyplomatycznych i w tej sytuacji jako 
strony porozumienia występowały Niemiecki Czerwony Krzyż i jego polski 
odpowiednik. Uruchomienie akcji nie byłoby jednak możliwe bez zielonego 
światła ze strony Moskwy. Całą operację traktowano jako sprawę najwyższej 

16   D. Skrabania, Jako Aussiedler w Berlinie. Przemiany tożsamościowe górnośląskich przesiedleń-
ców w Berlinie 1964–1990, „CzasyPismo. O historii Górnego Śląska” 2013, nr 1 (3), s. 172.
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W drugiej połowie 1956  r. zarówno w województwie katowickim, jak 
i w pobliskim województwie opolskim zaobserwowano wzrost liczby skła-
danych wniosków o wyjazd do Niemiec. Latem 1958 r. z KW PZPR w Ka-
towicach raportowano do Warszawy, że na obszarze województwa katowic-
kiego „nastąpiło nasilenie nastrojów rewizjonistycznych”, które przejawiało 
się w „demonstracyjnym używaniu języka niemieckiego”, wychwalaniu sto-
sunków społecznych i sytuacji gospodarczej RFN oraz w masowym zgłasza-
niu wniosków wyjazdowych. Osoby, którym odmówiono zgody na wyjazd 
z Polski, nie chciały pogodzić się z tym faktem i „natrętnie interweniowały 
w sprawie wyjazdu”. Co ważne, wyjeżdżali także ludzie zajmujący wysokie 
stanowiska w PZPR lub administracji państwowej. We wnioskach podkreśla-
no najczęściej, że osoby te czują się „prawdziwymi Niemcami”13.

Za wzrostem liczby składanych wniosków stało rozczarowanie komu-
nistyczną Polską, jak również, a może nawet bardziej, obecność w RFN 
członków rodzin, przyjaciół i znajomych, od których przychodziły informa-
cje o ich statusie majątkowym i możliwościach, jakie dawało coraz zamoż-
niejsze i szybko podnoszące się z wojennej klęski państwo zachodnionie-
mieckie. Niebagatelny wpływ miały również audycje niemieckojęzycznych 
rozgłośni radiowych, ale chyba przede wszystkim nadsyłane paczki, których 
zawartość bezwzględnie świadczyła o zwiększającym się dystansie cywiliza-
cyjnym pomiędzy socjalistyczną Polską Ludową a kapitalistyczną Republiką 
Federalną14. Dariusz Stola podkreśla również wagę niemieckości w sensie 
kompetencji kulturowych, tj. znajomość języka i obyczaju oraz posiadanie 
pewnej, wyniesionej często z przedwojennej szkoły czy służby w niemieckiej 
armii, wiedzy o Niemczech. Były to czynniki redukujące dystans kulturowy 
i ułatwiające asymilację w nowym miejscu zamieszkania. Dodatkowo dosko-
nale zdawano sobie sprawę ze wsparcia, jakie otrzymywali przybysze z Polski 
i innych krajów Europy Wschodniej, którzy przed wojną byli obywatelami 
Rzeszy i deklarowali się jako Niemcy. Po przyjeździe do RFN stawali się 
pełnoprawnymi obywatelami tego państwa, co otwierało dostęp do ubez-
pieczeń społecznych i różnych form pomocy publicznej: zapomóg pienięż-
nych, kursów dokształcających, subsydiowanych mieszkań15. David Skraba-
nia, który badał przemiany tożsamościowe emigrantów z Górnego Śląska 

13  S. Jankowiak, Migracje z Górnego…, s. 233–234.
14    S.  Rosenbaum, Byzuchy i pakyty z „Rajchu”, [w:] Leksykon mitów, symboli i bohaterów 

Górnego Śląska XIX–XX wieku, red. B. Linek, A. Michalczyk, Opole 2015, s. 374–376.
15   D. Stola, Kraj bez…, s. 107.
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w Katowicach 4118 osób (w tym 1210 do NRD i 2908 do RFN), a w Opolu 
– 1463 osoby (453 do NRD i 1010 do RFN). W ramach akcji paszportyzacyj-
nej w województwach katowickim i opolskim narodowość niemiecką podało 
łącznie ok. 80 tys. osób. Nie była to bynajmniej liczba wymierna i ostateczna10.

Choć exodus na Zachód znacznie ograniczono, nigdy faktycznie go nie 
powstrzymano. Na przeszkodzie całkowitemu zamknięciu granic stało przede 
wszystkim powstanie w 1949  r. „bratniego” państwa niemieckiego. Władze 
NRD naciskały Warszawę, by ta w imię „humanitaryzmu i internacjonali-
stycznej przyjaźni” zezwoliła na emigrację kolejnych Niemców, na co strona 
Polska godziła się niechętnie i z oporami. Pomimo to jesienią 1953 r. wzno-
wiono przesiedlenia do NRD, które trwały do grudnia 1954 r. Koniec 1954 r. 
to początek zmian w polityce emigracyjnej, których rezultatem jest akcja 
łączenia rodzin. Jej rozpoczęcie umożliwiły zmiany w polityce wewnętrznej 
państw bloku sowieckiego po śmierci Józefa Stalina. Według danych MSW 
z 1954 r. o zgodę na wyjazd do Niemiec Zachodnich ubiegało się 30 tys. ro-
dzin, czyli blisko 90 tys. osób. Z kolei zachodnioniemiecki Czerwony Krzyż 
określał liczbę oczekujących na możliwość wyjazdu z Polski na ponad 170 tys. 
Spory odsetek stanowili mieszkańcy województwa katowickiego11.

Złagodzenie represyjnej polityki władz i postępująca destalinizacja spo-
wodowały ożywienie prywatnych kontaktów pomiędzy obywatelami PRL 
i RFN. Powszechniejsze stało się również afiszowanie własnych poglądów 
i przekonań w przestrzeni publicznej. Skrzętnie odnotowywane przez Służbę 
Bezpieczeństwa używanie poza domem języka niemieckiego, śpiewanie nie-
mieckich piosenek, publiczne chwalenie przedwojennych niemieckich rzą-
dów na Górnym Śląsku, jak i zachwalanie sytuacji gospodarczej i warunków 
życia w RFN złożyły się na zjawisko, które określano mianem rewizjonizmu 
zachodnioniemieckiego. Stał się on głównym przedmiotem zainteresowania 
i pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w województwach katowickim 
i opolskim, aż do pojawienia się zorganizowanej opozycji w drugiej połowie 
lat siedemdziesiątych12.

10    S.  Jankowiak, Migracje z Górnego Śląska po drugiej wojnie światowej, [w:] Górny Śląsk 
i Górnoślązacy. Wokół problemów regionu i jego mieszkańców w XIX i XX wieku, red. S. Ro-
senbaum, Katowice–Gliwice 2014, s. 228–230.

11   D. Stola, Kraj bez…, s. 104.
12  A. Dziurok, Zwalczanie rewizjonizmu niemieckiego wśród mieszkańców Górnego Śląska 

od końca lat czterdziestych do lat sześćdziesiątych XX wieku, [w:] „Po linii rewizjonizmu 
zachodnioniemieckiego”. Aparat bezpieczeństwa i akcja antyrewizjonistyczna wobec ludności 
niemieckiej i rodzimej w Polsce, red. S. Rosenbaum, Katowice–Warszawa 2020, s. 62–75.
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że od lutego 1950 r. ruszyła fala przesiedleń, która do marca następnego roku 
i objęła ok. 76 tys. osób. Ta, jak ją nazywano w niemieckiej prasie, „Aktion 
Link” stała się punktem wyjścia do kolejnych wyjazdów w latach 1952–1954. 
Dariusz Stola uważa, że „władze polskie potraktowały ją po prostu jako nową 
podstawę do kontynuowania wysiedleń zahamowanych w poprzednich la-
tach przez alianckie zarządy stref okupacyjnych Niemiec. Jednak charakter 
znacznej części wyjazdów z 1950 r. i ich formalna podstawa odróżniają je od 
wcześniejszych wysiedleń. Można powiedzieć, że »Aktion Link« była przy-
padkiem pośrednim, łączyła pewne cechy wysiedleń przymusowych realizo-
wanych na podstawie decyzji poczdamskich i cechy migracji późniejszych, 
które odbywały się nie pod przymusem, lecz pod hasłem łączenia rodzin”8.

Wyjeżdżający byli dokładnie sprawdzani pod kątem postulowanej narodo-
wości, związków rodzinnych w Niemczech oraz przydatności dla gospodarki 
narodowej. Już wtedy można było zaobserwować zjawisko, obecne również 
w latach siedemdziesiątych, że raczej niechętnie zgadzano się na emigrację wy-
kwalifikowanych robotników, ludzi z wyższym wykształceniem i osób określa-
nych jako fachowcy, nawet jeśli otwarcie deklarowali oni swoją niemieckość. 
Tym bardziej, jeśli wcześniej określili się jako Polacy.

W lipcu 1950 r. Biuro Polityczne KC PZPR przyjęło uchwałę „O zada-
niach pracy wśród ludności autochtonicznej i o walce z wypaczeniami linii 
partyjnej w tej dziedzinie”. Stwierdzono w niej m.in., że polityka wobec lud-
ności rodzimej „wymaga przełomu” i bardziej „klasowego podejścia”, a postulo-
wane działania, które zalecono instancjom wojewódzkim PZPR, administracji 
przemysłowej i terytorialnej oraz organizacjom masowym, wskazują, że za-
mierzano powstrzymać emigrację przy jednoczesnym wzmocnieniu procesów 
integracyjnych. Uchwała ta, przyjęta przez najwyższe gremium rządzącej mo-
nopartii, zamykała proces weryfikacji i jednocześnie zakładała przeprowadze-
nie całkowitej integracji ludności rodzimej z resztą społeczeństwa polskiego9.

Wiosną 1951 r. wstrzymano przesiedlenia i ograniczono możliwość wyjaz-
dów. Po raz kolejny obwieszczono, że na Górnym Śląsku „nie ma już ludności 
niemieckiej, są tylko autochtoni”. Wbrew deklaracjom o rozwiązaniu problemu 
do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach i Opolu stale płynęły poda-
nia od ludzi zainteresowanych wyjazdem. W drugiej połowie 1952 r. złożyło je 

8   D. Stola, Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949–1989, Warszawa 2010, s. 71.
9   Ibidem, s. 75; Z. Romanow, Polityka władz polskich wobec ludności rodzimej ziem zachod-

nich i północnych w latach 1945–1960, Słupsk 1999, s. 111–114; G. Strauchold, Autochtoni 
polscy, niemieccy, czy… Od nacjonalizmu do komunizmu (1945–1949), Toruń 2001, s. 197.
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gospodarki narodowej”. Z kolei władze RFN opierały się na definicji przyna-
leżności państwowej i w tym sensie prawo do bycia obywatelem niemieckim 
posiadali wszyscy, którzy przed wojną byli obywatelami Rzeszy, oraz ich dzie-
ci7. Deklaracje złożone w powojennej Polsce przed komisjami weryfikacyjny-
mi i status prawny tych osób nie miały znaczenia. Zakładano, że spora część 
tych, którzy z różnych powodów złożyli polskie deklaracje narodowościowe 
i nie afiszowali się publicznie ze swoją niemieckością, posługiwała się w domu 
językiem niemieckim, czytała niemieckie książki i korzystała z niemieckich 
modlitewników. Władze obydwu zainteresowanych państw przeszły zatem 
do porządku nad labilnymi postawami ludności.

Tragiczne doświadczenia 1945 r. i pierwszych lat powojennych, które gene-
ralnie można określić jako rozczarowanie ówczesną rzeczywistością, sprzyjały 
odrzuceniu polskości. Sprzyjała temu również polityka odniemczania i para-
doksalnie również polityka tzw. repolonizacji, polegająca nie tylko na niszczeniu 
ewidentnych symboli niemieckiej przeszłości i rugowaniu języka niemieckiego, 
ale częstokroć na urzędowym odrzuceniu większości lokalnego dziedzictwa 
kulturowego czy – szerzej ujmując – niemieckiego dorobku cywilizacyjnego. 
Napływ nowych mieszkańców, szaber i rabunkowa gospodarka, wreszcie bu-
dowa nowego systemu społeczno-politycznego, w czym istotną rolę odgrywali 
nowi mieszkańcy, były bez wątpienia przyczynami tego rozczarowania.

Utworzenie jesienią 1949  r. Niemieckiej Republiki Demokratycznej 
(NRD) otworzyło drogę do regulacji prawnych, które umożliwiły rozpo-
częcie procesów migracyjnych, po tym jak zostały one zahamowane wraz 
z zakończeniem przymusowych wysiedleń i zamknięciem przez alianckie 
zarządy granic swoich stref okupacyjnych w zachodnich Niemczech. Poro-
zumienie zawarte w styczniu 1950 r. przez rządy PRL i NRD spowodowało, 

7   Zgodnie z „Orzeczeniem Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie układów 
między RFN a ZSRS i PRL o podstawach normalizacji ich wzajemnych stosunków” 
wydanym w Karlsruhe 7 VII 1975 r.: „Republika Federalna Niemiec zatem prawnie nie 
przeszkadza, lecz nawet zgodnie z niemieckim prawem konstytucyjnym […] zobowiąza-
na jest traktować osoby o niemieckiej przynależności państwowej pochodzące z terenów 
wschodnich nadal jako ją posiadające. Jest bowiem zagwarantowane, że przysługuje im 
pełna ochrona i zapewnienie praw zasadniczych na obszarze obowiązywania Ustawy Za-
sadniczej […]”. Właśnie dlatego osoby przybywające jako tzw. późni wysiedleńcy były 
traktowane jak rodowici Niemcy ze wszystkimi przysługującymi im z tego tytułu przywi-
lejami. Z. Łempiński, RFN wobec problemów ludnościowych w stosunkach z Polską (1970–
1985), Katowice 1987, s. 301; J. Kijonka, Migracje z Górnego Śląska do Republiki Federalnej 
Niemiec w latach 1970–1989, czyli między ojczyzną prywatną a ideologiczną, „Górnośląskie 
Studia Socjologiczne” 2013, t. 4, s. 34.
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na obszarze województwa śląskiego został ostatecznie rozwiązany, gdyż lud-
ność tej narodowości wysiedlono prawie w całości, a niewielka część, która 
jeszcze pozostała, ma „w niedługim czasie” opuścić Polskę4. Twierdzenia te, 
jak się z czasem okazało, rozmijały się z prawdą. 

Wysiedlaniu osób narodowości niemieckiej lub uznanych za Niemców 
towarzyszyła polityka polonizacji (czy też – jak twierdzono – repolonizacji), 
z którą integralnie związane było tzw. odniemczanie, przybierające formę usu-
wania wszelkich pozostałości kultury niemieckiej i zakazu używania języka nie-
mieckiego w przestrzeni publicznej5. Skutkiem tych działań było bez wątpienia 
radykalne ograniczenie funkcjonowania niemczyzny w przestrzeni publicznej 
i publicznego deklarowania niemieckości, jednak pytaniem otwartym pozosta-
je, ilu spośród ówczesnych mieszkańców województwa śląskiego uważało się za 
Niemców bądź nie czuło się Polakami. Jedno jest pewne, że pomimo usilnych 
starań tzw. polityka repolonizacyjna nie przyniosła zamierzonych efektów.

Zapewne nigdy nie poznamy dokładnej liczby Niemców, którzy w 1950 r. 
mieszkali na obszarze nowo utworzonego województwa katowickie-
go6. Nie prowadzono dokładnych statystyk, a szacunkowe dane tworzono 
na podstawie różnych, często niezbyt precyzyjnych kryteriów. Oficjalnie 
ludność rodzimą, która po 1945  r. przeszła proces weryfikacji i pozostała 
w Polsce, traktowano w całości jako Polaków. Za takowych uznano również 
górnośląskich Niemców, których nie wysiedlono z racji „przydatności dla 

4   Protokół odprawy instrukcyjnej kierowników referatów społeczno-politycznych w woje-
wództwie śląskim z dn. 23–24 IX 1947 r., [w:] Niemcy w Polsce 1945–1950. Wybór doku-
mentów, t. 2, red. I. Eser, J. Kochanowski, Warszawa 2000, s. 483–484.

5   A. Dziurok, Problemy narodowościowe…, s. 496–502; B. Linek, „Odniemczanie” Górnego 
Śląska w latach 1945–1950 (zarys problemu), „Polska 1944/45–1989. Studia i Materia-
ły” 1999, nr IV, s. 149–160. Szerzej zob. idem, Polityka antyniemiecka na Górnym Śląsku 
w latach 1945–1950, Opole 2014; idem, „Odniemczanie” województwa śląskiego w latach 
1945–1950 (w świetle materiałów wojewódzkich), Opole 1997.

6   Na mocy ustawy sejmu zmieniającej kształt administracyjny państwa 6 VII 1950 r. utwo-
rzono województwo katowickie. Tym samym przestało istnieć dotychczasowe wojewódz-
two śląskie, z którego wydzielono zachodnią część (dziewięć powiatów wraz z trzema 
miastami wydzielonymi) i utworzono województwo opolskie ze stolicą w Opolu. Do wo-
jewództwa katowickiego włączono część województwa kieleckiego (powiat częstochow-
ski wraz ze stanowiącym powiat miejski miastem Częstochowa). W 1951  r. do woje-
wództwa katowickiego włączono część powiatu bialskiego z województwa krakowskiego 
(miasto powiatowe Biała Krakowska i szereg okolicznych gmin). A. Dziuba, Wojewódz-
two katowickie w Polsce Ludowej, [w:] „Encyklopedia województwa śląskiego”, t. 1, red. 
R. Kaczmarek, Katowice 2014, http://ibrbs.pl/mediawiki/index.php/Województwo_ka-
towickie_w_Polsce_Ludowej (dostęp: 15 XII 2020).
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w granicach Niemiec, zaczęto sukcesywnie tworzyć dopiero po przesunię-
ciu się na zachód „strefy przyfrontowej”. Do tego momentu tereny te pod-
legały sowieckim komendanturom wojennym1. 18 marca 1945 r. sowieckie 
władze wojskowe przekazały stronie polskiej położoną na prawym brzegu 
Odry część Śląska Opolskiego z powiatami: bytomskim, gliwickim, klucz-
borskim, kozielskim, oleskim, opolskim, raciborskim i strzeleckim, powiaty 
na lewym brzegu Odry: głubczycki, grodkowski, niemodliński, nyski, pru-
dnicki i raciborski zostały objęte przez polskie władze w dniach 9–11 maja. 
Tym samym powojenne województwo śląskie stało się mieszaną jednostką 
administracyjną, złożoną z ziem „starych” (leżących przed wojną w gra-
nicach Rzeczypospolitej) i „nowych”, zwanych w propagandzie „Ziemiami 
Odzyskanymi”2.

W związku z oparciem polityki narodowościowej na tezie o tzw. Ziemiach 
Odzyskanych, gdzie pomimo niemieckiej polityki germanizacyjnej przetrwał 
silny „żywioł polski”, zadecydowano o oddzieleniu od siebie Polaków i Niem-
ców. Górnośląska ludność rodzima została poddana weryfikacji narodowo-
ściowej, a w przypadku osób wpisanych na Niemiecką Listę Narodowościową 
(Deutsche Volksliste) – rehabilitacji. Uznani za Niemców mieli opuścić ob-
szar państwa polskiego, osoby zaś indyferentne narodowo zamierzano poddać 
procesowi asymilacji narodowej. Realizacji tych postulatów towarzyszyła sze-
roko zakrojona operacja wysiedlania Niemców, która rozpoczęła się w pierw-
szej połowie 1945 r. (tzw. wysiedlenia przedpoczdamskie) i trwała do 1949 r., 
z największym nasileniem w drugiej połowie 1945 r., cały rok 1946 i pierwszą 
połowę 1947 r.3

We wrześniu 1947 r. naczelnik Wydziału Społeczno-Politycznego Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach Edmund Duda ogłosił, że problem niemiecki 

1    A. Skrzypek, Mechanizmy uzależnienia. Stosunki polsko-radzieckie 1944–1957, Pułtusk 
2002, s. 75–76.

2    M. Fic, Nowy podział administracyjny, [w:] Województwo śląskie 1945–1950. Zarys dzie-
jów politycznych, red. A. Dziurok, R. Kaczmarek, Katowice 2014, s. 81–83; Z. Kowalski, 
Powrót Śląska Opolskiego do Polski. Organizacja władzy ludowej i regulacja problemów na-
rodowościowych w latach 1945-1948, Opole 1983. Szerzej zob. P. Madajczyk, Przyłączenie 
Śląska Opolskiego do Polski 1945–1948, Warszawa 1996.

3   A. Dziurok, Problemy narodowościowe w województwie śląskim i sposoby ich rozwiązania, 
[w:] Województwo śląskie 1945–1950…, s. 459–488; B. Linek, Weryfikacja narodowościowa 
i akcja osadnicza na Śląsku Opolskim, [w:] ibidem, s. 513–542; S. Jankowiak, Wysiedlenia 
Niemców z Polski po II wojnie światowej, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2004, s. 145–157. Sze-
rzej zob. idem, Wysiedlenie i emigracja ludności niemieckiej w polityce władz polskich w latach 
1945–1970, Warszawa 2005.
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Migracje do Niemiec stanowiły istotny, jeśli nie najważniejszy element poli-
tyki migracyjnej w powojennej Polsce. Kiedy tylko w 1945 r. umilkły działa 
na obszarach, które znalazły się w gestii kontrolowanego przez komunistów 
Rządu Tymczasowego, rozpoczęto realizację koncepcji unitarnego państwa 
narodowego. Doświadczenia wojny i okupacji spowodowały, że Niemcy stali 
się grupą nie tylko obcą, ale przede wszystkim niechcianą na obszarze powo-
jennej Polski. Nowy kształt terytorialny państwa i przejęcie obszarów będą-
cych przed 1939 r. integralną częścią Rzeszy Niemieckiej oraz terenu Wol-
nego Miasta Gdańsk spowodowały, że pod polską administracją znalazła się 
ludność rodzima, wśród której spory odsetek stanowili Niemcy oraz osoby 
posługujące się – często wymiennie – językami niemieckim i polskim oraz 
etnolektami chrakterystycznymi dla terenów pogranicza, o labilnym poziomie 
tożsamości narodowościowej. Zgodnie z wolą i za przyzwoleniem zwycięskich 
mocarstw ludność niemiecka miała zostać wysiedlona na obszar pokonanych 
i terytorialnie pomniejszonych Niemiec. Jej miejsce mieli zająć polscy osadni-
cy, w dużej części będący do 1945 r. mieszkańcami tzw. Kresów Wschodnich, 
tj. przedwojennych obszarów państwa polskiego, które na skutek konferen-
cji jałtańskiej zostały odłączone od Polski i wcielone do sowieckich republik 
związkowych: Białoruskiej SRS, Litewskiej SRS i Ukraińskiej SRS.

Niemiecka prowincja Górny Śląsk została prawie w całości włączona do 
państwa polskiego. Od końca stycznia 1945 r. administracja Rządu Tym-
czasowego sukcesywnie przejmowała obszar przedwojennego wojewódz-
twa śląskiego z rąk Armii Czerwonej. Jeszcze przed ustaleniami konfe-
rencji poczdamskiej, 14 marca 1945 r., Rząd Tymczasowy podjął decyzję 
o organizowaniu polskiej administracji na obszarze sięgającym rzek Odry 
i Nysy Łużyckiej. Działania Rządu Tymczasowego umożliwiła dyrekty-
wa Państwowego Komitetu Obrony ZSRS z 20 lutego 1945 r. dotycząca 
uprawnień Armii Czerwonej w Polsce, w której za zachodnią granicę Pol-
ski uznano linię Odry i Nysy Łużyckiej. Administrację polską na terenach 
tej części Górnego Śląska, która przed wrześniem 1939 r. znajdowała się 
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