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Komunistyczny aparat bezpieczeństwa i ludność niemiecka  

na Górnym Śląsku w latach 1945–1990 

 

W wyniku II wojny światowej nowe granice państwowe Polski objęły w szczególności cały 

obszar Górnego Śląska. Niestety miejscowa ludność została dotkliwie poszkodowana  

w końcowej fazie działań wojennych, gdy na tych terenach operowały wojska sowieckie. Na 

porządku dziennym były wówczas wszelkiego rodzaju zbrodnie i inne akty gwałtu wobec 

miejscowej ludności cywilnej: rabunki, podpalenia, rozstrzeliwania i zwykłe morderstwa, 

gwałcenie kobiet itd.1  

Kolejnym dramatycznym doświadczeniem historycznym dla rdzennych mieszkańców 

regionu była weryfikacja narodowościowa, przeprowadzona w latach 1945–1949 na terenach 

świeżo przyłączonych do Polski (na obszarze przedwojennej rejencji opolskiej). Liczba 

pozytywnie zweryfikowanych Ślązaków (tj. zaliczonych do narodowości polskiej)  osiągnęła 

ostatecznie poziom powyżej 850 000 osób2. Osoby zweryfikowane negatywnie podlegały 

wysiedleniu z Polski. Ogółem w latach 1945–1950 wysiedlono z ówczesnego województwa 

śląskiego („śląsko-dąbrowskiego”) ponad 300 tysięcy osób3. 

 

Aparat bezpieczeństwa i wysiedlenie ludności niemieckiej 

 

Osoby uznane za Niemców podlegały wysiedleniu z Polski. Akcja ta nabrała charakteru 

masowego już latem 1945 r., na długo przed konferencją mocarstw w Poczdamie. Znaczna część 

wysiedlanej ludności trafiała do prowadzonych przez UB obozów, w których miała oczekiwać na 

transport za Odrę i Nysę Łużycką. Szczególnie złą sławę zdobyły sobie obozy w Mysłowicach  

i Świętochłowicach, utworzone w byłych filiach niemieckiego obozu Auschwitz, oraz obóz  

w Łambinowicach, utworzony w byłych obozach jenieckich. Osadzone w tych obozach osoby 

                                                 
1 Por. P.  Madajczyk  Przyłączenie Śląska Opolskiego do Polski 1945–1948, Warszawa 1996, s. 90–91; M. Lis, 
Górny Śląsk. Zarys dziejów do połowy XX wieku, Opole 2001, s. 199–200;  A.  Hanich,  Czas przełomu. Kościół 
katolicki na Śląsku Opolskim w latach 1945–1946, Opole 2008, s. 104–113; idem , Martyrologium duchowieństwa 
Śląska Opolskiego w latach II wojny światowej, Opole 2009, s. 33–95.     
2 M.  L is ,  op. cit., s. 211-212; A.  Hanich,  op. cit., s. 126–128.   
3 P. Madajczyk, op. cit., s. 221; M.  L is ,  op. cit., s. 214; idem , Baza społeczna i okoliczności ujawnienia się 
mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim w 1989 roku, „Studia Śląskie”, t. 69, 2010, s. 39; Z. W oźniczka , 
Represje na Górnym Śląsku po 1945 roku, wyd. 2, Katowice 2013, s. 176–177, 312–319; A.  Dziurok , Problemy 
narodowościowe w województwie śląskim i sposoby ich rozwiązania, [w:] Województwo śląskie 1945–1950. Zarys 
dziejów politycznych, red. A. Dziurok i R. Kaczmarek, wyd. 2, Katowice 2014, s. 480–488; Z. Bereszyńsk i ,  
Władza, społeczeństwo i działalność opozycyjna na pograniczu Śląska Opolskiego i Czechosłowacji w latach 
1945–1980, [w:] Wielka księga opozycji na pograniczu. Władza, społeczeństwo i działalność opozycyjna na 
pograniczu Śląska Opolskiego i Czechosłowacji w latach 1945–1989, t. 1, red. Z. Bereszyński i R. Roszkowski, 
Prudnik 2014, s. 38–44; T.  Browarek , Ludność niemiecka w polityce państwa polskiego w latach 1945–1989, 
Lublin 2015, s. 79–85, 100–136. Piotr Madajczyk podaje liczbę 308 900 przesiedlonych, zastrzegając jednak, że 
nie wie, czy liczba ta jest kompletna. 
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stawały się nagminnie ofiarami nieludzkiego traktowania, włącznie z gwałtami, morderstwami  

i biciem na śmierć podczas apeli4. 

Do obozu w Mysłowicach trafili m.in. młodzi mężczyźni z Białej w powiecie prudnickim, 

zabrani początkowo przez sowieckie władze wojskowe do pracy w Opolu: „wszyscy prawie 

młodzi i zdolni do pracy mężczyźni” z tej miejscowości. Po zakończeniu robót w Opolu władze 

sowieckie przekazały tych ludzi do dyspozycji UB, które przeniosło ich do obozu w Mysłowicach. 

W grupie tej znajdował się m.in. szesnastoletni dopiero Alfred Sowart (ur. 2 stycznia 1929 r.), nie 

należący, jak wykazało późniejsze dochodzenie, do żadnych organizacji hitlerowskich. Został on 

osadzony w obozie mysłowickim na podstawie nakazu Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa 

Publicznego w Katowicach z 3 września 1945 r. – bez sankcji prokuratorskiej i bez 

przedstawienia jakichkolwiek zarzutów, wyłącznie jako obywatel niemiecki (niem. 

Reichsdeutsch). Zwolniono go z obozu po 17 kwietnia 1946 r. w wyniku starań jego rodziny, 

zakwalifikowanej w całości jako osoby narodowości polskiej5.              

Szczególnie dobrą ilustrację tego, jak wyglądało wysiedlanie ludności niemieckiej, stanowi 

pochodzące z końca listopada 1945 r. sprawozdanie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa 

Publicznego w Prudniku dla WUBP w Katowicach. W sprawozdaniu tym opisano 

przeprowadzoną 23 listopada tegoż roku akcję wysiedlenia pierwszej grupy Niemców  

z Prudnika6.  

Przed rozpoczęciem wysiedleń mieszkało w Prudniku około sześciu tysięcy Niemców. Do 

wysiedlania ich przystąpiono na mocy zarządzenia wydanego przez miejscowego starostę,  

Władysława Czechowicza. Wysiedlanie prowadzono w sposób planowy, tak by sukcesywnie 

zwalniać mieszkania dla starających się o nie osadników polskich. Jako pierwsi zostali wysiedleni 

mieszkańcy ul. Królowej Jadwigi, stanowiącej część ówczesnej dzielnicy niemieckiej w Prudniku. 

Wczesnym rankiem funkcjonariusze PUBP, liczący 30 osób wraz z wartownikami, zamknęli tę 

ulicę i przystąpili do wysiedlania mieszkańców. Niemcy mogli zabrać ze sobą mienie w ilości 

                                                 
4 Z. W oźniczka, op. cit., s. 265–267, 363–373; J. Ruszczewski , Polskie obozy i miejsca odosobnienia dla 
ludności śląskiej i niemieckiej na Śląsku Opolskim w latach 1945–1949, „Kwartalnik Opolski”, 1993, nr 4, s. 3–23; 

idem ,  Polskie obozy dla ludności śląskiej i niemieckiej Opola w latach 1945–1946, „Almanach Miejski. 
Opolanin”, 1998, s. 50–51; A.  Hanich,  Czas przełomu…, s. 117–121; B.  L inek,  Weryfikacja narodowościowa 
i akcja osadnicza na Śląsku Opolskim, [w:] Województwo śląskie 1945–1950. Zarys dziejów politycznych, red.  
A. Dziurok i R. Kaczmarek, wyd. 2, Katowice 2014, s. 520–522; Obóz Pracy w Świętochłowicach w 1945 roku. 
Dokumenty, wybór, wstęp i oprac. A. Dziurok, wyd. 2 rozszerzone, Katowice 2014, s. 12–30; K.  Mi roszewski , 
System obozowy, [w:] Województwo śląskie 1945–1950. Zarys dziejów politycznych, red. A. Dziurok  
i R. Kaczmarek, wyd. 2, Katowice 2014, s. 248–253.            
5 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach (dalej: AIPN Ka), 08/1075, Pismo naczelnika 
Wydziału IV A WUBP w Katowicach do naczelnika Obozu Pracy w Mysłowicach, [po 17 IV 1946 r.], s. 2–3; 
ibidem, Pismo naczeln ika Obozu Pracy w Mysłowicach do naczelnika Wydziału IV A WUBP w Katowicach, [po 
11 IV 1946 r.], s. 4;  ibidem, Pismo Erny Ditel z Białej do MBP w Warszawie, [przed 20 III 1946 r.], s. 7; ibidem, 
Zaświadczenie [prokuratora Sądu Okręgowego w Nysie z siedzibą w Prudniku] 4 II 1946 r., odpis z 14 III 1946 r., 
s. 8 (kopia cyfrowa – Pdf).        
6 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział we Wrocławiu (dalej: AIPN Wr), 07/354, Sprawozdania PUBP 
Prudnik, Sprawozdanie z akcji wysiedleńczej Niemców z miasta pow[iatowego] Prudnik[a], 27 XI 1945 r., s. 4–6 
(kopia cyfrowa – Pdf).  
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nieprzekraczającej 20 kg na osobę. Klucze do opróżnionych mieszkań wręczono natychmiast 

osadnikom, legitymującym się przydziałami wystawionymi na poszczególne lokale7.  

Wysiedlanych Niemców poddano selekcji w siedzibie PUBP. 90 osób, zatrudnionych  

w fabrykach i większych warsztatach, zostało uwolnionych po przedłożeniu stosownych 

zaświadczeń i sprawdzeniu, czy figurują w spisie zatwierdzonym przez starostę. Osoby te 

skoszarowano w fabrykach pod ochroną milicji. Pozostałych Niemców, 540 osoby, poddano 

prowizorycznej rewizji osobistej, w wyniku której odebrano im złoto i wszelkie pieniądze. 

Skonfiskowane środki pieniężne w walucie krajowej, za zgodą starosty, przekazano na rzecz 

opieki społecznej i na potrzeby stołówki PUBP. Złoto i środki pieniężne w walucie obcej podlegały 

przekazaniu do WUBP w Katowicach8.  

Osoby podlegające wysiedleniu umieszczono w ośmiu ogromnych pomieszczeniach  

w piwnicy i na ostatnim piętrze siedziby PUBP. Trzy dni później  540 Niemców załadowano do 

ośmiu wagonów towarowych. Według przywołanego sprawozdania dokonano tego w sposób 

humanitarny, lokując w wagonach najpierw dzieci, kaleki i starców, a następnie całą resztę9. 

W trakcie opisanej powyżej akcji doszło do szabrowania opuszczonych domów  

i mieszkań. Wysłane do dzielnicy niemieckiej patrole UB i MO nie były w stanie opanować 

sytuacji do tego stopnia, że całkowicie obrabowane zostały również dwa domy zarezerwowane 

dla funkcjonariuszy UB. Rabunków dokonywali zarówno cywile, jak też żołnierze sowieccy, 

„którzy ładowali nawet auta”. Grabieże trwały również po wprowadzeniu się osadników. Część 

osadników nie potrafiła przeciwstawić się szabrownikom, a niektórzy porzucali świeżo otrzymane 

lokale, niezadowoleni z ich stanu. Szabrownicy grasowali również w zamieszkałych nadal 

partiach dzielnicy niemieckiej. Napadów dokonywała tutaj „przeważnie młodzież bezdomna, 

panosząca się na ziemiach zachodnich”10. 

Dla Niemców wysiedlanych z terenu przedwojennej rejencji opolskiej utworzono punkt 

zborny w Głubczycach, działający do 1951 r. Panujące tam warunki pozostawiały wiele do 

życzenia. Pomiędzy 26 czerwca 1946 a 26 stycznia 1947 r., zgodnie z ustaleniami lekarza 

powiatowego, 115 oczekujących na wyjazd Niemców zmarło w tym punkcie „z powodu 

niedożywienia, starości itd.”11 Na przełomie lutego i marca 1947 r. kierownictwo PUBP  

w Głubczycach informowało władze zwierzchnie w Katowicach, że zgromadzona tam ludność 

niemiecka „choruje na skutek braku dobrego odżywiania lub wieku”12. 

26 czerwca 1945 r. z punktu zbornego w Głubczycach odszedł pierwszy transport 

kolejowy, liczący 1785 osób. Jeden z kolejnych transportów, obejmujący 1500 osób, 

wyekspediowano do Niemiec 27 kwietnia 1947 r. Z materiałów sprawozdawczych PUBP  

                                                 
7 AIPN Wr, 07/354, Sprawozdania PUBP Prudnik, Sprawozdanie z akcji wysiedleńczej Niemców z miasta 
pow[iatowego] Prudnik[a], 27 XI 1945 r., s. 4 (kopia cyfrowa – Pdf).   
8 Ibidem, s. 5 (kopia cyfrowa – Pdf).   
9 Ibidem, s. 4–5 (kopia cyfrowa – Pdf).   
10 Ibidem, s. 5 (kopia cyfrowa – Pdf).    
11 AIPN Wr, 07/66, Raport dekadowy [PUBP Głubczyce] za okres od 19 do 29 I 1947 r., dokument z 28 I 1947 r., 
s. 6 (kopia cyfrowa – Pdf).   
12 AIPN Wr 07/61, Meldunek sytuacyjny za czas od 26 II do 6 III 1947 r., s. 23 (kopia cyfrowa – Pdf).   



 4 

w Głubczycach dowiadujemy się, że wysiedlonych wówczas Niemców poddano kontroli, 

przeprowadzonej z udziałem przedstawicieli partii politycznych, miejscowego starostwa 

powiatowego, UB, MO, Powiatowego Urzędu Repatriacyjnego, Urzędu Celnego i innych 

instytucji. W wyniku tej kontroli skonfiskowano im biżuterię, zbiory filatelistyczne, krajowe  

i zagraniczne papiery wartościowe oraz walutę nieznajdującą się aktualnie w obiegu13. 

W czerwcu 1947 r. trafił do Głubczyc m.in. zakwalifikowany do wysiedlenia ks. Buschman 

z Koźla. Nie chcąc wyjeżdżać do Niemiec, próbował on wcześniej ucieczki. W związku 

postanowiono osadzić go do dnia wywózki w areszcie PUBP w Głubczycach14.  

W listopadzie 1947 r. punkt zborny w Głubczycach zlikwidowano, uznając akcję wysiedleń 

za zakończoną. W punkcie tym przebywało wówczas jeszcze około 800 Niemców. Część z nich 

przeniesiono do obozów pracy w Prudniku i Gliwicach, a resztę skierowano do pracy pod 

dozorem na miejscu15.   

Działalność punktu zbornego w Głubczycach wznowiono jednak w drugiej połowie 1948 r. 

(działał on jeszcze do 1951 r.16). We wrześniu tegoż roku odszedł stąd kolejny transport 

wysiedlanych z Polski Niemców, złożony przeważnie z osób przebywających do tego czasu  

w obozach pracy. Odnotowano dużo przypadków zgłoszenia chęci wyjazdu przez osoby, które 

nie były zakwalifikowane do tego transportu17.  

13 października 1948 r. z punktu zbornego w Głubczycach odprawiono do Niemiec 

transport złożony z około 2200 osób z całego województwa śląsko-dąbrowskiego (118 rodzin). 

Tym razem doszło do licznych protestów ze strony wysiedlanych Ślązaków, a także ich  

i krewnych, znajomych itp. Do Głubczyc napłynęła spora liczba ludzi, zabiegających o wyłączenie 

z transportu poszczególnych osób i rodzin. Obrońcy wysiedlanych Ślązaków twierdzili,  że 

wywozi się ludzi wyłącznie z racji posiadanych przez nich dużych majątków. Według ustaleń UB 

interwencje w obronie wysiedlanej ludności były inspirowane przez wicewojewodę Arkę Bożka,  

a także licznych członków PPS i PPR z powiatu raciborskiego i Zabrza18.  

12 maja 1949 r. z punktu etapowego w Głubczycach wyekspediowano 580 osób, 

przesiedlanych do zachodnich stref okupacyjnych w Niemczech. Siedem dni później odszedł stąd 

kolejny transport, złożony z 590 osób, które skierowano do sowieckiej strefy okupacyjnej19.     

Do czerwca 1947 r. ze Śląska Opolskiego wyjechało w 60 transportach ogółem  

103 924 osób zaliczanych do narodowości niemieckiej. Ogółem w latach 1945–1950 wysiedlono 

z ówczesnego województwa śląskiego („śląsko-dąbrowskiego”) ponad 300 tysięcy osób20.  

                                                 
13 Ibidem, Meldunek sytuacyjny za czas od 17 do 26 IV 1947 r., s. 39 (kopia cyfrowa – Pdf).   
14 Ibidem, Meldunek sytuacyjny za okres od 27 V do 7 VI 1947 r., s. 47 (kopia cyfrowa – Pdf).   
15 AIPN Wr, 07/66, Raport miesięczny [PUBP Głubczyce] za okres od 31 X do 30 XI 1947 r., dokument z 28 XI 
1947 r., s. 68 (kopia cyfrowa – Pdf).   
16 P.  Madajczyk,  op. cit., s. 228.  
17 Ibidem, Raport miesięczny [PUBP Głubczyce] za okres od 30 VIII do 30 IX 1948 r., dokument z 29 IX 1948 r., s. 
105 (kopia cyfrowa – Pdf).   
18 Ibidem, Raport miesięczny [PUBP Głubczyce] za okres od 30 IX do 30 X 1948 r., dokument z 29 X 1948 r., s. 
111 (kopia cyfrowa – Pdf).   
19 Ibidem, Raport miesięczny [PUBP Głubczyce] za okres od 29 IV do 30 V 1949 r., s. 143 (kopia cyfrowa – Pdf)  
20 Z. Łempińsk i ,  Przesiedlenie ludności niemieckiej z województwa śląsko-dąbrowskiego z latach 1945–1950, 
Katowice 1979, s. 185–186; P. Madajczyk, op. cit., s. 221; A.  Szymczyna,  Społeczne i polityczne problemy 



 5 

Niektórym Niemcom, na zasadzie tzw. reklamacji, pozwolono zostać czasowo w Polsce, 

ponieważ byli niezbędni jako specjaliści w uruchomionych po wojnie zakładach przemysłowych. 

Specjalistów takich zatrudniano m.in. jako majstrów w Fabryce Pluszu i Dywanów w Kietrzu21. Na 

przełomie września i października 1945 r. niektóre zakłady pracy w powiecie nyskim, z uwagi na 

„brak polskich sił fachowych”, zmuszone były „zatrudniać w 80 procentach siły fachowe 

niemieckie”22. „Wyreklamowani” Niemcy pracowali także w prudnickich zakładach tekstylnych  

i fabryce papieru w Rudawie koło Głuchołaz23. 

W listopadzie 1945 r. kierownik elektrowni miejskiej w Nysie, niejaki Neuman,  wyłączył 

prąd na miejscowej stacji kolejowej, protestując w ten sposób przeciwko wysiedleniu dwóch 

zatrudnionych u niego Niemców. W porozumieniu z PUBP Niemcy ci zostali wyłączeni  

z transportu, ale sprawa wyłączenia prądu została zgłoszona prokuraturze wojskowej  

w Katowicach24.             

Pozostająca nadal w Polsce ludność niemiecka była obiektem intensywnych działań 

operacyjnych aparatu bezpieczeństwa, obejmujących m.in. werbowanie agentury. Dla 

zilustrowania skali tych działań warto przytoczyć fakt, że w okresie jednej dekady pomiędzy  

6 a 16 listopada 1945 r. wyeliminowano dwunastu informatorów PUBP w Nysie z powodu 

wysiedlenia ich do Niemiec. Łączny stan agentury tegoż PUBP wynosił w tym czasie 135 osób25.  

Ubocznym skutkiem wysiedleń, bardzo istotnym z punktu widzenia długofalowych 

interesów komunistycznego aparatu władzy, było zastraszenie pozytywnie zweryfikowanej 

ludności śląskiej. W grudniu 1947 r. kierownictwo PUBP w Nysie oceniało, że „ostatnie 

wysiedlenie nastraszyło ludność zweryfikowaną i zmusiło do większej powściągliwości  

i ostrożności w wypowiedziach”26.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
przyłączenia powiatu głubczyckiego do Polski (1945–1948), Branice 2008, s. 67 przyp. 30 i s. 71; B.  L inek, 
Weryfikacja narodowościowa…, s. 627; M.  L is ,  Górny Śląsk…, s. 214; M.  L is ,  Baza społeczna i okoliczności 
ujawnienia się mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim w 1989 roku, „Studia Śląskie”, t. 69, 2010, s. 39. Piotr 
Madajczyk podaje liczbę 308 900 przesiedlonych, zastrzegając jednak, że nie wie, czy liczba ta jest kompletna. 
21 AIPN Wr, 07/61, Sprawozdanie Referatu I-go [PUBP Głubczyce], za okres od 1 VI do 1 IX 1950 r., dokument z 
26 VIII 1950 r., s. 224 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr, 07/68, Sprawozdanie kier[ownika] Powiatowej Delegatury 
do spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Głubczycach z pracy agenturalno-operacyjnej za III-ci kw[artał] 1955 r., 
3 IX 1955 r., s. 37 (kopia cyfrowa – Pdf). Jeszcze w 1955 r., „ze względu na brak sił fachowych”, w fabryce tej 
było zatrudnionych ośmiu obywateli niemieckich. Zdaniem UB wśród osób tych była prowadzona działalność 
rewizjonistyczna, występująca w formie  propagandy, przesyłania listów do Niemiec Zachodnich o treści wrogiej 
Państwu Polskiemu oraz otrzymywania nielegalnej  literatury.    
22 AIPN Wr, 07/61, Sprawozdanie dekadowe Pow[iatowego] Urzędu Bezp[ieczeństwa] Publ[icznego] w Nysie za 
czas od 29 IX do 9 X 1945 r., s. 34 (kopia cyfrowa – Pdf).  
23 Ibidem, Część opisowa raportu okresowego Ref[eratu] I-go [PUBP Nysa], [26 XI 1949 r.], s. 400 (kopia cyfrowa 

– Pdf).   
24 AIPN Wr, 07/451, Raport dekadowy [PUBP Nysa] za czas od 6 do 16 XI 1945 r., s. 47 (kopia cyfrowa – Pdf); 
AIPN Wr, 07/452, cz. 1, Raport dekadowy [PUBP Nysa] za czas od 6 do 16 XI 1945 r., s. 29 (kopia cyfrowa – 
Pdf).    
25 AIPN Wr, 07/452, cz. 1, Raport dekadowy [PUBP Nysa] za czas od 6 do 16 XI 1945 r., s. 31 (kopia cyfrowa – 
Pdf).    
26 Ibidem, Raport miesięczny za grudzień 1947 r., 29 XII 1947 r., s. 173 (kopia cyfrowa – Pdf).    



 6 

Ludność niemiecka i postawy proniemieckie na Górnym Śląsku   

oraz walka z nimi w latach 1945–1956  

 

Od zakończenia weryfikacji i wysiedleń aż do 1989 r. władze Polski Ludowej trwały 

oficjalnie na stanowisku, że na Górnym Śląsku nie ma praktycznie żadnej ludności niemieckiej. 

Na przekór temu w całym okresie powojennym wśród rdzennej ludności Śląska Opolskiego 

nagminnie występowały najrozmaitsze przejawy postaw proniemieckich. Świadczą o tym 

informacje zawarte w licznych dokumentach odnoszących się do faktycznych postaw rdzennej 

ludności śląskiej. Szczególnie interesujące pod tym względem są tajne materiały aparatu 

bezpieczeństwa PRL, którego zadania w województwie opolskim obejmowały m.in. 

monitorowanie i zwalczanie rozmaitych przejawów tzw. rewizjonizmu niemieckiego wśród 

Ślązaków. Podobną wymowę ma również wiele dokumentów z archiwalnych zasobów PZPR oraz 

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu27.    

Powojenna weryfikacja narodowościowa Ślązaków bynajmniej nie spełniła wiązanych  

z nią oczekiwań co do pełnej polonizacji miejscowego społeczeństwa. Tak np. na przełomie lat 

1946 i 1947 r. w materiałach Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Głubczycach 

pisano: „Zweryfikowani [pozytywnie autochtoni] większą częścią wypowiadają się [za tym] aby te 

ziemie zostały nazad oddane Niemcom […] względnie nastały rządy anglosaskie”28. W połowie 

1947 r. informatorka „Marlena”, współpracująca z Referatem I PUBP w Prudniku, oceniała, że 

większa część rodzimej ludności poddała się weryfikacji jedynie „dla zabezpieczenia swych 

majątków, natomiast ideał Polski tkwi […] tylko w jednostkach, przeważnie w starszych osobach. 

Młodzież jest jeszcze przesiąknięta duchem hitlerowskim. […] wszystko jest dobre i piękne co 

niemieckie, a polskie to [dla nich] szumowina”29. W tym czasie, według spostrzeżeń UB, 

pozytywnie zweryfikowani mieszkańcy gminy Strzeleczki w ówczesnym powiecie prudnickim  

w rozmowach między sobą powszechnie używali języka niemieckiego. Dzieci w szkołach uczyły 

się języka polskiego, ale w domach rozmawiano po niemiecku30. „Marlena” oceniała, że „ludność 

tubylcza w okolicy Strzeleczek jest w 50 proc. po stronie niemieckiej i antyrządowo usposobiona. 

Propaganda niemiecka jest rozsiewana i to przeważnie przez tych, którzy z Niemiec przyjeżdżają. 

Dużo młodzieży jest po stronie niemieckiej”31. 

                                                 
27 Z. Bereszyńsk i ,  Mniejszość, której nie było. Niemiecka mniejszość narodowa na Śląsku Opolskim w latach 
1956-1989 w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa oraz Prezydium WRN w Opolu, [w:] Mniejszości 
narodowe i etniczne w Europie Środkowej. W 60-lecie uchwalenia Ustawy Serbołużyckiej, pod red. P. Pałysa, 
Opole 2008, s. 89–103; M. Pate lsk i ,  M.  Świder ,  Między marcem 1968 a grudniem 1970. Mniejszość 
niemiecka na Śląsku w świetle dokumentów KW PZPR w Opolu, [w:] Mniejszości narodowe i etniczne…, s. 104–
118. Pod pojęciem rdzennej bądź rodzimej ludności Śląska Opolskiego rozumiemy tutaj mieszkańców 
przedwojennej rejencji opolskiej oraz ich potomków.     
28 AIPN Wr, 07/53, Opis elementów antydemokratycznych, b. d., s. 177 (kopia cyfrowa – Pdf).   
29 AIPN Wr, 07/364, Sprawozdanie z pracy operatywnej Referatu I-go za okres od 27 V do 7 VI 1947 r., s. 86 
(kopia cyfrowa – Pdf).  
30 Ibidem, Sprawozdanie dekadowe z pracy operatywnej Referatu I-go za okres od 27 VI do 7 VII 1947 r., s. 100 

(kopia cyfrowa – Pdf).   
31 Ibidem, Sprawozdanie dekadowe z pracy operatywnej Referatu I-go za okres od 7 do 17 VII 1947 r., s. 104 
(kopia cyfrowa – Pdf).  
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W materiałach sprawozdawczych PUBP i KP MO w Prudniku pisano, że dzieci urodzone 

w rodzinach śląskich w okresie powojennym w ogóle nie znają języka polskiego, co wskazywało 

na używanie języka niemieckiego w domu32. Wobec osób posługujących się językiem niemieckim 

stosowane były kary administracyjne. W wyniku tego do jesieni 1947 r. udało się praktycznie 

wyeliminować mowę niemiecką z miejsc publicznych na terenie Głogówka. Język niemiecki był 

jednak nadal używany w mieszkaniach prywatnych. Używała go przeważnie młodzież, wśród 

której obserwowano niechęć do nauki języka polskiego33. 

 W marcu 1948 r. PUBP w Prudniku informował, że młodzież autochtoniczna 

uczęszczająca na kursy repolonizacyjne „lekceważy […] sobie te kursy” i na lekcjach drwi  

z nauczycieli. Informowano też, że wśród miejscowej ludności nadal notowane są wypowiedzi 

wyrażające nadzieję na wybuch trzeciej wojny światowej, po której tzw. Ziemie Odzyskane 

powrócą do Niemiec34. W tym samym czasie większa część młodzieży śląskiej w powiecie 

prudnickim wypowiadała się przeciwko planowanemu poborowi do Wojska Polskiego, mówiąc,  

że „ze Ślązaka nigdy nie będzie Polak[a]’35. 

W tymże czasie (marzec 1948 r.) kierownictwo PUBP w Głubczycach informowało: 

„Miejscowa ludność jest wrogo ustosunkowana do narodu polskiego, jak też [do] obecnej 

rzeczywistości. Tu i ówdzie słychać rozmowy w języku niemieckim”. Miejscowi Ślązacy używali 

języka niemieckiego także w wysyłanej przez siebie korespondencji36. W lutym 1948 r. miejscowe 

UB aresztowało Marię Habarę, pozytywnie zweryfikowaną Ślązaczkę, pracownicę głubczyckiej 

fabryki „Mercur”, za uprawianie propagandy proniemieckiej37. W następnym miesiącu  

z analogicznego powodu został aresztowany w powiecie nyskim inny pozytywnie zweryfikowany 

Ślązak, Feliks Moczko38. W grudniu tegoż roku kierownictwo PUBP w Głubczycach informowało, 

że młodzież śląska złośliwie utrudnia prowadzenie kursów repolonizacyjnych w gromadzie 

Tłustomosty, tłukąc szyby w oknach. W gromadzie tej było kilkadziesiąt osób, które uzyskały 

                                                 
32 Ibidem, Sprawozdanie dekadowe z pracy operatywnej Referatu I-go za okres od 17 do 27 XI 1947 r., s. 162; 
ibidem, Sprawozdanie dekadowe z pracy operatywnej Referatu I-go za okres od 7 do 17 XII 1947 r., s. 172; 
bidem, Pismo szefa PUBP w Prudniku do naczelnika Wydziału I WUBP w Katowicach, 12 III 1948 r., s. 213  
(kopia cyfrowa – Pdf).  
33 Ibidem, Sprawozdanie dekadowe z pracy operatywnej Referatu I-go za okres od 7 do 17 X 1947 r., s. 141 
(kopia cyfrowa – Pdf); ibidem, Sprawozdanie dekadowe z pracy operatywnej Referatu I-go za okres od 7 do 17 XI 
1947 r., s. 157; AIPN Wr, 07/365, Pismo zastępcy komendanta powiatowego MO ds. polityczno-wychowawczych 
w Prudniku do zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. polityczno-wychowawczych w Katowicach, 2 X 1947 
r., s. s. 0262 (kopia cyfrowa – Pdf). Tylko w ciągu jednej dekady pomiędzy 7 a 17 X 1947 r. PUBP w Prudniku 
wnioskował do Starostwa Powiatowego o ukaranie za mowę niemiecką 25 osób z Przychodu, Mokrej i 
Strzeleczek.  
34 AIPN Wr, 07/364, Sprawozdanie dekadowe z pracy operatywnej Referatu I-go za okres od 17 do 27 III 1948 r., 
s. 222 (kopia cyfrowa – Pdf). 
35 Ibidem, Sprawozdanie dekadowe z pracy operatywnej Referatu I-go za okres od 7 do 17 III 1948 r., s. 217 

(kopia cyfrowa – Pdf). 
36 AIPN Wr, 07/61, Pismo szefa PUBP w Głubczycach do naczelnika Wydziału I WUBP w Katowicach,  
10 III 1948 r., s. 105 (kopia cyfrowa – Pdf). 
37 AIPN Wr, 07/66, Raport miesięczny [PUBP Głubczyce] za okres od 30 I do 29 II 1948 r., dokument  
z 28 II 1948 r., s. 81(kopia cyfrowa – Pdf).   
38 AIPN Wr, 07/453, Raport miesięczny [PUBP Nysa] za marzec 1948 r., 29 III 1948 r., s. 14 (kopia cyfrowa – 
Pdf). 
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obywatelstwo polskie nie znając języka polskiego, a mimo to nie chciały uczestniczyć  

w zorganizowanych dla nich kursach39.      

W raporcie miesięcznym za maj 1948 r. Komenda Powiatowa MO w Prudniku 

wskazywała na pogłębianie się negatywnego stosunku Ślązaków do władz państwowych oraz 

coraz powszechniejsze używanie języka niemieckiego „jak w domu tak i w życiu publicznym”. 

Przechodząc do konkretów, pisano: „Robotnice Fabryki Cukierków „Piast” w Głogówku 

rozmawiają prawie wyłącznie po niemiecku. Młodzież szkolna po opuszczeniu budynku 

szkolnego używa przeważnie języka niemieckiego. Dzieci uczęszczające do przedszkoli, które 

poczyniły już duże postępy w opanowaniu języka polskiego, zaczynają ponownie używać języka 

niemieckiego nawet w samym przedszkolu. Dowodzi to tego, iż w ich domach rodzinnych 

używany jest przeważnie język niemiecki”. Zdaniem milicji zjawiska te nasiliły się po części z winy 

lokalnych władz administracyjnych, którym zarzucano lekceważący stosunek do zgłaszanych 

przez MO przypadków używania języka niemieckiego i wymierzanie zbyt niskich kar w tego typu 

przypadkach40. 

W ciągu następnych dwóch miesięcy liczne kary administracyjne, wymierzane przez 

Starostwo Powiatowe w Prudniku, zmieniły sytuację o tyle, że osoby posługujące się językiem 

niemieckim czyniły to „w formie bardziej zakonspirowanej, to jest wtedy, kiedy rozmawiający byli 

pewni, że ich nikt nie podsłuchuje’. Używanie języka niemieckiego było jednak nadal zjawiskiem 

powszechnym wśród miejscowej młodzieży41. W listopadzie 1950 r. Referat Sprawozdawczy 

WUBP w Opolu informował wojewódzkie władze partyjne PZPR, że rdzenna ludność Głogówka, 

zamieszkałego w 80 proc. przez Ślązaków, nadal „w publicznych miejscach używa języka 

niemieckiego’42.  

We wrześniu 1957 r. w sprawozdaniu kwartalnym  Służby Bezpieczeństwa Komendy 

Powiatowej MO w Głubczycach pisano, że większa część młodzieży z rodzin autochtonicznych  

w Dziećmarowie „włada językiem niemieckim”, a fakt ten „nie napotyka na  żadne reakcje ze 

strony społeczeństwa cz też rodziców”. Informowano również, że występujący w tej miejscowości 

„pewien podział ludności na […] miejscową i napływową przypomina pierwsze lata po 

wyzwoleniu”. Zaobserwowano też, że w różnych miejscowościach powiatu głubczyckiego zaczęły 

używać języka niemieckiego również takie osoby, które wcześniej mówiły wyłącznie po polsku43.  

W połowie 1948 r. powiatowe kierownictwo MO w Prudniku uskarżało się na lekceważący 

stosunek Ślązaków do milicji i UB, a nawet na stawianie przez nich czynnego oporu tym 

                                                 
39 AIPN Wr, 07/66, Raport miesięczny [PUBP Głubczyce] za okres od 29 XI do 29 XII 1948 r., s. 123 (kopia 
cyfrowa – Pdf).   
40 AIPN Wr, 07/365, Raport miesięczny komendanta powiatowego Milicji Obywatelskiej w Prudniku o sytuacji 
polityczno-gospodarczej w powiecie za miesiąc maj 1948 r., 3 VI 1948 r., s. 0327 (kopia cyfrowa – Pdf). Te same 
informacje znajdujemy w sporządzonym w początkach czerwca 1948 r. raporcie pionu polityczno-
wychowawczego KP MO w Prudniku. Ibidem, [Sprawozdanie] z pracy aparatu polit[yczno]-wych[owawczego] 
Powiatowej Komendy MO w Prudniku za okres od 3 V do 3 VI 1948 r., s. 0331–332 (kopia cyfrowa – Pdf).  
41Ibidem, Raport miesięczny komendanta powiatowego Milicji Obywatelskiej w Prudniku o sytuacji polityczno-
gospodarczej w powiecie za miesiąc lipiec 1948 r., 4 VIII 1948 r., s. 0350 (kopia cyfrowa – Pdf). 
42 AIPN Wr, 09/629, Zestawienie meldunków nr 60, 17 XI 1950 r., s. 0018 (kopia cyfrowa – Pdf).   
43 AIPN Wr, 07/68, Sprawozdanie z[astęp]cy komendanta Służby Bezpieczeństwa KP MO w Głubczycach z pracy 
ag[enturalno-operacyjnej za okres III-go kwartału 1957 r., 24 IX 1957 r., s. 111 (kopia cyfrowa – Pdf).   
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organom. Notowano wówczas także nowe formy oporu społecznego ze strony ludności 

autochtonicznej, wyrażającego się w bojkocie różnych przejawów życia publicznego. Tak np.  

w czerwcu 1948 r. miejscowa ludność zbojkotowała uroczystość otwarcia radiowęzła  

w Głogówku, Zbojkotowano także zbiórkę pieniędzy na fundusz Towarzystwa Burs i Stypendiów. 

W zbiórce tej wzięła udział jedynie ludność napływowa. W tym samym mniej więcej czasie na 

terenie Prudnika, na murach kościoła, pojawiły się ręcznie pisane ulotki w języku niemieckim44. 

22 lipca 1948 r. rdzenna ludność powiatu prudnickiego zbojkotowała komunistyczne Święto 

Odrodzenia45. 

W marcu następnego roku nieznane osoby zamalowały czarną farbą polskie napisy na 

tablicach informacyjnych szkoły powszechnej, Zarządu Gminy i Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Walcach, a także na drogowskazie pomiędzy Walcami i Brożcem oraz na skrzynce pocztowej 

w Brożcu46. 

Rozmaite przejawy postaw proniemieckich obserwowano również wśród rdzennych 

mieszkańców powiatu raciborskiego. Wśród miejscowych Ślązaków krążyły informacje 

pochodzące z nasłuchu zagranicznych rozgłośni radiowych, śpiewano niemieckie piosenki, 

podejmowano także próby działalności konspiracyjnej (zwłaszcza w środowiskach 

młodzieżowych) w formie malowania napisów, kolportażu ulotek itp. Miejscowa ludność 

utrzymywała ożywione kontakty korespondencyjne z krewniakami w Niemczech Zachodnich  

i wyciągała bardzo negatywne dla „Polski Ludowej” wnioski z otrzymywanych tą drogą informacji 

na temat tego, jak wyglądało życie na Zachodzie47.  

W 1949 r. wśród Ślązaków zamieszkałych bądź zatrudnionych w powiecie nyskim 

notowano liczne przypadki uchylania się od złożenia wniosku o nadanie stałego obywatelstwa 

polskiego. W związku z tym w październiku tegoż roku kadrę kierowniczą i aktyw partyjny PZPR 

w miejscowych jednostkach Polskich Kolei Państwowych zobowiązano do indywidualnego 

zajęcia się opornymi Ślązakami. Każdemu uczestnikowi zwołanej w tej sprawie odprawy 

                                                 
44 AIPN Wr, 07/365, Raport miesięczny komendanta powiatowego Milicji Obywatelskiej w Prudniku o sytuacji 
polityczno-gospodarczej w powiecie za miesiąc czerwiec 1948 r., 2 VII 1948 r., s. 0340 (kopia cyfrowa – Pdf).  
W późniejszych raportach pisano, że stosunek Ślązaków do MO „jest raczej poprawny niż przychylny”,  
a przypadki współpracy z milicją są bardzo rzadkie. Ibidem, Raport miesięczny komendanta powiatowego Milicji 
Obywatelskiej w Prudniku o sytuacji polityczno-gospodarczej w powiecie za miesiąc sierpień 1948 r., 2 IX 1948 r., 
s. 0358 (kopia cyfrowa – Pdf).     
45 Ibidem, Raport miesięczny komendanta powiatowego Milicji Obywatelskiej w Prudniku o sytuacji polityczno-
gospodarczej w powiecie za miesiąc lipiec 1948 r., 4 VIII 1948 r., s. 0350 (kopia cyfrowa – Pdf).  
46 Ibidem, Sprawozdanie aparatu polit[yczno]-wych[owawczego] Komendy Powiatowej MO [w] Prudnik[u]  
za miesiąc marzec 1949 r., 2 IV 1949 r., s. 0403 (kopia cyfrowa – Pdf).     
47 AIPN Wr, 09/900, Charakterystyka kontrwywiadowcza powiatu raciborskiego, 24 III 1956 r., s. 0173–0176, 
0190–0191, 0194 (kopia cyfrowa – Pdf). Za „prowokacyjne śpiewanie piosenek rewizjonistycznych” UB 
aresztowało czterech mieszkańców gromady Żerdziny. W 1954 r. w rejonie Kuźni Raciborskiej aresztowano dwie 
osoby „za wrogą rewizjonistyczną propagandę”. W materiałach wytworzonych przez aparat bezpieczeństwa 
proniemieckie postawy wśród rodzimej ludności powiatu raciborskiego wiązano także z zamieszkiwaniem w tym 
powiecie sporej liczby byłych członków NSDAP (około 740 osób w marcu 1956 r.). Zwracano jednak uwagę, że 
niektóre osoby tego rodzaju są lojalnie ustosunkowane, a nawet aktywnie włączyły się do budownictwa 
socjalistycznego.        
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przydzielono „kilku opornych autochtonów do opracowania ich szczegółowego i nakłonienia  

do podpisania wniosku”48.  

Nasilaniu się postaw proniemieckich sprzyjał postępujący od 1949 r. spadek stopy 

życiowej w Polsce, jaskrawo kontrastujący z coraz szybszą poprawą sytuacji gospodarczej  

w Niemczech Zachodnich. „Przecież do 1949 r. nie było zgłoszeń na wyjazdy do Niemiec, 

dopiero 49-tym roku, gdy u nas w kraju stopa życiowa zaczęła się obniżać” – zwracał uwagę 

Władysław Hatalski na styczniowym posiedzeniu Egzekutywy KW PZPR w Opolu w 1957 r.49  

Zdarzało się, że Ślązacy (a także przedstawiciele innych grup ludności)  odmawiali 

podpisania arkuszy spisu powszechnego, przeprowadzanego w grudniu 1950 r. z aktywnym 

udziałem Milicji Obywatelskiej. W całym województwie opolskim odnotowano 693 takie przypadki, 

w tym 523 na wsi. Odmówiło podpisu nawet 35 członków PZPR, w tym 25 osób w samej tylko 

gminie Zębowice w powiecie oleskim. W gromadach Brynica, Dobrzeń Wielki, Gosławice, 

Grudzice, Kup, Lędziny i Nowa Wieś Królewska w powiecie opolskim pojawiły się w tym czasie 

ulotki w języku niemieckim o treści: „Uwaga, Górnoślązacy! Nie podpisujcie polskiego 

obywatelstwa, bo przez to sprzedajecie Waszą ojczyznę i Waszą wiarę. Związek Młodzieży 

Niemieckiej”50. Na terenie Opola wielu Ślązaków nie chciało wypełniać ankiet spisowych, 

obawiając się, że może to skutkować nadaniem im stałego obywatelstwa polskiego51. 

Postawy proniemieckie uzewnętrzniły się bardzo wyraźnie m.in. w 1951 r., gdy władze 

państwowe przeprowadzały akcję wydawania kart meldunkowych. Część Ślązaków 

kategorycznie odmówiła przyjęcia takich kart, których wypełnienie wiązało się z koniecznością 

zadeklarowania swojej przynależności państwowej. W samym tylko województwie opolskim 

odnotowano około 4500 takich przypadków52.       

Na poważne problemy natrafiono także w 1952 r., gdy władze „Polski Ludowej” 

przeprowadzały akcję ankietyzacji w celu wystawienia obywatelom dowodów osobistych. Około 

67 000 mieszkańców województwa opolskiego, mimo wiążącego się z tym ryzyka, zadeklarowało 

wówczas narodowość niemiecką. Około 1500 Ślązaków wpisało w ankietach obywatelstwo 

niemieckie, a około 1800 osób odmówiło wypełnienia ankiety. W województwie katowickim 

narodowość niemiecką zadeklarowało około 12 000 Ślązaków. Około 900 autochtonów wpisało  

                                                 
48 AIPN Wr, 07/452, cz. 1, Raport dzienny [PUBP Nysa] z 15 X 1949 r., dokument datowany na 17 X 1949 r.,  
s. 383 (kopia cyfrowa – Pdf).  
49 APO, KW PZPR w Opolu, 261, Protokół nr 3 z odbytego posiedzenia Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego 
PZPR Opolu, 25 1957 r., s. 16. 
50 APO, Akta Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Opolu [dalej: KW PZPR w Opolu], 244, Informacja o przebiegu 
Narodowego Spisu Powszechnego w wojew[ództwie] opolskim, 20 XII 1950 r., s. 2–4; ibidem, Sprawozdanie  
z przebiegu Narodowego Spisu Ludności, odbywającego się od 3 do 10 XII w woj.[ewództwie] opolskim, s. 11. 
Rzecz ciekawa, że przejawy oporu wobec spisu powszechnego odnotowano także wśród tzw. repatriantów czyli 
Polaków przesiedlonych z przedwojennych Kresów Wschodnich. W powiatach opolskim, kluczborskim  
i niemodlińskim ludzie z tych środowisk przestrzegali przed spisem, mówiąc, że „w Związku Radzieckim również 
był taki spis, po którym ludziom zabierali narzędzia, sprzęt rolniczy itp.” Postawy Ślązaków i „repatriantów” 
okazywały się zbieżne także w innych kwestiach. Tak np. jedni i drudzy stawiali szczególnie silny opór wobec 
wymuszanej odgórnie przez komunistów kolektywizacji rolnictwa.   
51 APO, KW PZPR w Opolu, 246, Sprawozdanie z działalności MO województwa opolskiego za okres  
od 1 VIII [1950] do 28 II 1951 r., s. 167. 
52 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (dalej: AIPN), 1572/4062, Notatka służbowa dot. sytuacji 
wśród autochtonów, 15 X 1952 r., s. 2 (kopia cyfrowa – Pdf).  
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w ankietach obywatelstwo niemieckie, a około 170 osób odmówiło wypełnienia ankiety. Wielu 

Ślązaków uparcie trwało przy swoim stanowisku, nie poddając się wywieranym na nich naciskom. 

37 160 osób w województwie opolskim i 5281 osób w województwie katowickim nie chciało 

zmienić deklarowanej narodowości z niemieckiej na polską. W przypadku zmiany deklarowanego 

obywatelstwa liczba opornych wyniosła 781 w województwie opolskim i 500 w województwie 

katowickim. Wypełnienia ankiety uparcie odmawiało 469 osób w województwie opolskim  

i 65 w województwie katowickim. Alfons Grzymek z Głogówka, były oficer Wehrmachtu,  

w miejscowym punkcie ankietowym demonstracyjnie podarł ankietę swojej żony, zadeklarowała 

obywatelstwo i narodowość polską53. W maju 1952 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 

w Opolu, reprezentowane przez przewodniczącego Szczepana Jurzaka i sekretarza Edwarda 

Wilczka zarządziło, aby „w miejscowościach, gdzie zachodzą wypadki zorganizowanego oporu” 

wobec ankietyzacji, stosowano areszt i karę grzywny wobec „najbardziej opornych”. Już 

wcześniej represje takie zastosowano w Golczowicach w gminie Skorogoszcz w powiecie 

niemodlińskim, karząc po trzy osoby aresztem lub grzywną54. Ostatecznie, według danych  

z kwietnia 1955 r., w samym tylko województwie opolskim pozostało około 5000 osób, które 

mimo rozmaitych nacisków konsekwentnie deklarowały narodowość niemiecką55.    

Zdarzały się przypadki odmowy przyjęcia dowodów osobistych, wydawanych w ramach 

wielkiej akcji w 1953 r. Część Ślązaków przyjmowała dowody z otwarcie wyrażaną niechęcią. 

Preferowano tymczasowe zaświadczenia tożsamości (tzw. szare dowody), ale władze 

komunistyczne godziły się na ich wydawanie autochtonom „tylko w wyjątkowych wypadkach”. Do 

głównych powodów oporu w tym zakresie należała praktyka wymuszanej urzędowo polonizacji 

nazwisk, dokonywanej w szczególności przy okazji wystawienia dowodu (prawną podstawę tego 

procederu stanowiło Zarządzenie nr 72 prezesa Rady Ministrów z 7 kwietnia 1952 r.)56.   

                                                 
53 Ibidem, s. 2–3, 5–6; ibidem, Notatka o wynikach prowadzonej wśród autochtonów akcji w związku  
z paszportyzacją, b. d., s. 25 (kopia cyfrowa – Pdf). Por. S.  Sen f t ,  Gospodarcze i społeczne skutki polityki 
uprzemysłowienia Śląska Opolskiego 1950–1955, Opole 1995, s. 228–229.  
54 AIPN, 1572/4062, Notatka w sprawie przebiegu ankietyzacji na terenie wojew[ództwa] opolskiego, 7 V 1952 r., 
s. 53–54; ibidem, Meldunek nr 4 z 7 V 1952 r. w sprawie przebiegu akcji ankietyzacji, b. d., s. 81 (kopia cyfrowa – 
Pdf). 120 mieszkańców Golczowic odmawiało wypełnienia ankiety. „Po przeprowadzeniu rozmów z czynnikiem 
społecznym” wypełniło ankietę zaledwie 28 osób. „W stosunku do najbardziej opornych i podżegaczy 
zastosowano dla przykładu sankcje karne. Trzy osoby ukarano aresztem [i] trzy grzywn”. Dokonano tego  
w porozumieniu z centralnymi i wojewódzkimi władzami PZPR. Wśród autochtonów szerzyły się pogłoski,  
że „ankietyzacja ma związek z przyszłym plebiscytem oraz że wkrótce nastąpi masowe wysiedlenie”.          
55 APO, Akta Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Opolu [dalej: KW PZPR w Opolu], 289, Realizacja wniosków  
z dyskusji na IV Plenum KW [PZPR w Opolu], 26 IV 1955 r., s. 157. Por. M. Świder , „Eine dünne Schicht 
deutscher Farbe auf gesundem polnischen Holz” oder die Entgermanisierung des Oppelner Schlesiens für 
jedermann, [w:] Die Haltung der kommunistischen Behörden gegenüber der deutschen Bevölkerung in Polen  
in den Jahren 1945 bis 1989, red. A. Dziurok, P. Madajczyk i S. Rosenbaum, Gliwice/Gleiwitz – Opole/Oppeln 
2015, s. 194–199; eadem , „Cienka warstwa niemieckiej farby na zdrowym polskim drewnie”, czyli odniemczanie 
Śląska Opolskiego dla każdego, [w:] Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce w latach 1945–
1989, red. A. Dziurok, P. Madajczyk i S. Rosenbaum, Warszawa 2016, s. 210–214; A.  Dawid , Die Reaktionen 
der Oppelner Wojewodschaftsbehörden auf prodeutsche Einstellungen unter Jugendtlichen (1950 bis 1970), [w:] 
Die Haltung der kommunistischen Behörden gegenüber der deutschen Bevölkerung in Polen in den Jahren 1945 
bis 1989, red. A. Dziurok, P. Madajczyk i S. Rosenbaum, Gliwice/Gleiwitz – Opole/Oppeln 2015, s. 328–330; 
eadem , Władze województwa opolskiego wobec proniemieckich postaw młodzieży (1950–1970), [w:] Władze 
komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce w latach 1945–1989, red. A. Dziurok, P. Madajczyk  

i S. Rosenbaum, Warszawa 2016, s. 360.   
56 APO, KW PZPR w Opolu, 269, Protokół nr 16/53 z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR 
Opolu, odbytego 16 IV 1953 r., s. 61; ibidem, Informacja w sprawie wydawania dowodów osobistych, [kwiecień 



 12 

Postawy proniemieckie zaczęły przejawiać się również w tych środowiskach (wsiach, 

rodzinach), które w okresie przedwojennym reprezentowały orientację propolską. Również ta 

część rdzennej ludności Śląska Opolskiego mniej lub bardziej boleśnie rozczarowała się do 

powojennej rzeczywistości społeczno-politycznej. Tak np. według materiałów UB z początku lat 

pięćdziesiątych ks. Joseph Spilla, wieloletni proboszcz w Łanach w powiecie kozielskim, miał 

mówić, że nie szanuje „takiej Polski jak obecnie. Kiedyś był […] Polakiem, ale obecnie, po 

prześladowaniach siedmioletnich, nie czuje się już nim. Tak samo jak on myślą wszyscy Ślązacy, 

czego najlepszym dowodem jest fakt, że Polska nie pozyskała ich sobie i nie pozyska”57. Na 

uwagę zasługuje także odnotowana przez UB w maju 1956 r. wypowiedź pewnego byłego 

powstańca śląskiego o imieniu Ludwik, zamieszkałego w Zawadzkiem, a zatrudnionego  

w Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Strzelcach Opolskich. Człowiek ten  

„w 1921 roku głosował za Polską i walczył jako powstaniec”, a po latach mówił, że „jeśliby 

wiedział, że taka Polska będzie, to by w ogóle nie głosował na nią”. Oświadczył on, że „obecnie 

się wstydzi przyznać, że był powstańcem i że o taką Polskę walczył, bo teraz to jest: kłamstwo, 

cygaństwo, oszustwo i wyzysk człowieka”58.  

Utrzymywaniu się i nasilaniu postaw proniemieckich sprzyjały rozmaite przejawy 

dyskryminacji Ślązaków w życiu społecznym. Jesienią 1950 r. w materiałach WUBP w Opolu 

ubolewano nad tym, że w pierwszych latach powojennych „ludność miejscowa była traktowana 

na tych terenach jako coś niższego, a tym samym niedopuszczana do zajmowania jakichkolwiek 

stanowisk itp., co stworzyło możliwość roboty wroga na tym odcinku”59.  

W okresie bezpośrednio powojennym działało na Śląsku Opolskim podziemie niemieckie, 

którego aktywność ograniczała się głównie do działalności propagandowej (ulotki, malowanie 

napisów itp.), aczkolwiek dochodziło również do akcji o charakterze zbrojnym. Przypuszczalnie   

w wielu wypadkach były to lokalne grupy samoobrony, tworzone samorzutnie przez ludność 

rodzimą dla  ochrony przed grabieżami. Działalność tego typu grup, kwalifikowanych 

                                                                                                                                                         
1953 r.], s. 86; AIPN Wr, 08/595, t. 2, Analiza wrogiej działalności wywiadowczo-rewizjonistycznej oraz omówienie 
innych ujemnych zjawisk występujących wśród części ludności autochtonicznej na terenie województwa 
opolskiego, sierpień 1965 r., k. 67. Zgodnie z tym zarządzeniem zmiany w imionach i nazwiskach obywateli miały 
być dokonywane z urzędu przez komendy powiatowe MO przy wystawianiu dowodów osobistych i tymczasowych 
zaświadczeń tożsamości. Znaki pisarskie nie stosowane w pisowni polskiej miały być zastępowane polskimi 
znakami pisarskimi. Nazwiska o brzmieniu polskim, których pisownia została „zniekształcona” (tj. odpowiadała 
obcym wzorom), miały być zapisywane w wersji spolonizowanej („według pisowni prawidłowej”). Imiona obce 
mające odpowiednik w języku polskim należało zapisywać w brzmieniu polskim. W ślad za wprowadzeniem 
zmian w pisowni przez MO miały być dokonywane analogiczne zmiany w aktach stanu cywilnego. AIPN, 
1550/4299, Notatka służbowa nr 50/52 w sprawie wydawania dowodów osobistych, 24 V 1952 r., k. 23.     
57 AIPN Wr, 09/106, Analiza sytuacji po linii kleru autochtonicznego, b. d., s. 16 (kopia cyfrowa – Pdf).  
58 AIPN Wr, 07/246, Meldunek specjalny, 24 V 1956 r., k. 202. W tym kontekście warto przytoczyć późniejszą  
o ponad trzydzieści lat wypowiedź Jana Goczoła, występującego na zorganizowanym w czerwcu 1988 r.  
specjalnym posiedzeniu Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Opolu, poświęconym zjawisku masowej 
emigracji Ślązaków do Republiki Federalnej Niemiec. Goczoł, literat i działacz partyjny pochodzenia miejscowego, 
przytoczył wówczas krążący na Opolszczyźnie dowcip, mówiący, że Niemcy chcą wykupić Górę św. Anny, pod 
którą w 1921 r. rozegrała się największa bitwa trzeciego powstania śląskiego: „bo mają [już] wszystkich 
powstańców, a jak mogą być powstańcy bez swojej Góry św. Anny?”. APO, KW PZPR w Opolu,  492, Protokół  
z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w dniu 9 VI 1988 r., s. 3.  
59 AIPN Wr, 09/106, Przejawy wrogiej działalności na terenie woj[ewództwa] opolskiego, 5 X 1950 r., s. 312 (kopia 
cyfrowa – Pdf).  
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schematycznie przez władze jako Wehrwolf, sparaliżowały w większej mierze działania 

represyjne aparatu bezpieczeństwa i wojska w latach 1946–194760. 

W niejednym przypadku za grupy niemieckiego podziemia zbrojnego mogły być błędnie 

uważane zwykłe grupy cywilów, szukających z różnych przyczyn schronienia w lasach. Świadczy 

o tym treść sprawozdania dekadowego Powiatowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Strzelcach 

Opolskich z października 1945 r., zawierającego m. in. następujące uwagi: „W wielu wypadkach 

ma się wątpliwości, czy bandy domniemane są w rzeczywistości bandami. Raczej ludność 

niemiecka wracająca z zachodu lub miejscowa, bojąca się wysiedlania, ukrywa się w lesie,  

a właściwie nie w lesie, tylko po innych wsiach, i często zmienia miejsce pobytu, a ponieważ 

obawia się dekonspiracji przed miejscowymi Polakami, okazującymi duży stopień współpracy  

z nami, ukrywa się w lesie w czasie przejścia z jednej kryjówki do drugiej, a ma się wrażenie, że 

jest to jakaś banda, podczas gdy tymczasem po paru dniach z bandy ani śladu”61.  

W latach 1945–1946 w powiatach opolskim i strzeleckim działała zbrojna organizacja 

Niemiecki Bojowiec Wolności, której przywódcami byli Wiktor Mainka i Władysław Mateja. 

Według ustaleń UB liczyła ona dziewiętnastu członków, a jej bezpośrednie zaplecze stanowiło 

dwudziestu trzech pomocników, w tym dziesięć kobiet. Zachowane materiały mówią  

o dokonywaniu przez organizację i jej poszczególnych członków napadów motywowanych 

politycznie, ale mających na celu także korzyści materialne. Pod koniec listopada 1946 r. aparat 

bezpieczeństwa rozbił organizację, aresztując jedenastu jej członków i pomocników. Wśród 

aresztowanych znalazł się także przywódca organizacji, Mainka, ale udało mu się uciec.  

W późniejszym czasie nastąpiły dalsze aresztowania. Trzy osoby skazano na karę śmierci, trzy 

na dożywocie, a co najmniej trzynaście osób na kary więzienia w wymiarze od 5 do 15 lat. 

Mainka zbiegł do Niemiec, ale w 1954 r. został skazany na karę śmierci w NRD. Jego zastępca, 

Mateja, ujawnił się w 1947 r., korzystając z amnestii. Aresztowany w 1948 r., zdołał zbiec  

i w 1953 r. zastrzelił milicjanta z posterunku w Kolonowskiem. W maju 1956 r. ujawnił się 

ponownie w Prokuraturze Wojewódzkiej w Opolu62.           

W lipcu 1945 r. Emil  Merker ze wsi Dziećmarów w powiecie głubczyckim miał, według 

materiałów UB i SB, założyć organizację Freies Deutschland (Wolne Niemcy). Członkowie owego 

związku mieli zajmować się zbieraniem broni palnej i amunicji (łatwo dostępnych wówczas na 

okolicznych terenach) oraz czekać na wybuch nowego konfliktu międzynarodowego. Organizacja 

miała liczyć sześciu członków. W kwietniu 1946 r. nastąpiły aresztowania. Dwóm członkom 

związku udało się uciec z aresztu PUBP w Głubczycach. Trzej inni stanęli przed Wojskowym 

                                                 
60 Por. A.  Czajka,  Sytuacja polityczna w Opolu w pierwszych latach po II wojnie światowej, „Opolski Rocznik 
Muzealny”, t. 16, 2008,  s. 43–45; B.  L inek,  „Rewizjonizm niemiecki”, skala, charakter i polityka władz 
bezpieczeństwa, [w:] Stalinizm i rok  1956 na Górnym Śląsku, red. A. Dziurok, B. Linek i K. Tarka, Katowice – 
Opole – Kraków 2007, s. 225–228; A. Ż łob ińska , Podziemie niemieckie, [w:] Województwo śląskie 1945–1950. 
Zarys dziejów politycznych, red. A. Dziurok i R. Kaczmarek, wyd. 2, Katowice 2014, s. 543–554. .   
61 AIPN Wr, 07/42, Sprawozdania dekadowe PUBP Strzelce Opolskie dla kierownika i szefa WUBP  
w Katowicach, 1945–1946, Sprawozdanie dekadowe, 19 X 1945 r., k. 36 (kopia cyfrowa – Pdf).  
62 AIPN Wr, 09/1276, Charakterystyka nr 27/79 bandy terrorystyczno-rabunkowej „Niemiecki Bojowiec Wolności”, 
6 IX 1979 r., k. 1–11 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN BU 1583/179, Sprawozdanie kwartalne za II-gi kwartał 1956 
roku, lipiec 1956 r. (bez dokładnej daty dziennej), k. 100.      
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Sądem Rejonowym w Katowicach, który rozpatrzył sprawę w lipcu tegoż  roku. Dwaj oskarżeni, 

Emil Merker i Eryk Stanik, odwołali złożone w śledztwie zeznania, „twierdząc, że złożyli je pod 

wpływem stosowanego wobec nich przymusu fizycznego”. W związku z tym, a także z uwagi na 

ich młody wiek i dotychczasową niekaralność, zostali oni uniewinnieni. Wyrok skazujący zapadł 

tylko w stosunku do jednego oskarżonego, Jerzego Puszki, któremu wymierzono karę 6 lat 

więzienia63.  

Próby tworzenia podziemia niemieckiego odnotowano również wśród rdzennych 

mieszkańców powiatu namysłowskiego, leżącego w pierwszych latach po wojnie w ówczesnym 

województwie wrocławskim. W listopadzie 1945 r. aparat bezpieczeństwa aresztował członków 

takiej grupy, funkcjonującej we wsi Starościn pod przywództwem Leona Kaczmarka. Również ta 

grupa, według materiałów UB i SB, miała przygotowywać się na wypadek wojny pomiędzy 

Związkiem Sowieckim i państwami zachodnimi64.    

Jesienią 1945 r. w podopolskiej wsi Świerkle, z inspiracji przebywających tam  

i cieszących się znaczną swobodą jeńców niemieckich, powstała licząca kilkunastu członków 

konspiracyjna organizacja młodzieżowa, nawiązująca do tradycji Hitlerjugend. Jej założycielem  

i przywódcą był Maksymilian Gładki ps. „Max”. Zastępcami dowódcy byli Franciszek Jędryca ps. 

„Korfanty” i Engelbert Prochota ps. „Marschal”. Przed referendum ludowym w 1946 r. członkowie 

organizacji kolportowali wykonane przez Gładkiego ulotki w języku niemieckim, wzywające do 

głosowania 3 razy nie. Organizacja została zlikwidowana przez Powiatowy Urząd 

Bezpieczeństwa Publicznego w Opolu w maju 1948 r. Gładki został skazany przez Wojskowy 

Sąd Rejonowy w Katowicach na karę 10 lat więzienia. Engelbertowi Prochocie wymierzono karę 

5 lat więzienia. Czterech członków organizacji miało być pozyskanych do współpracy przez UB65.  

                                                 
63 AIPN Wr, 09/1194, Charakterystyka nr 53/81 nielegalnej organizacji pn. „Freies Deutschland”, 4 II 1981 r.,  
k. 1–4 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr, 09/671, Analiza ważniejszych wydarzeń związanych z walką  
i działalnością aparatu Milicji Obywatelskiej, b. d. [1964 r.], k. 32.   
64 AIPN Wr, 09/1169, Notatka nr 76/81 dotycząca nielegalnej organizacji „Wehrwolf”, założonej na terenie wsi 
Starościn, pow. Namysłów, w czerwcu 1945 r. przez Kaczmarka Leona, 12 IX 1981 r., k. 1. Wiarygodność 
zachowanych szczątkowo informacji na ten temat jest bardzo problematyczna.    
65 W 1945 r. Maksymilian Gładki został powołany do odbycia kursu repolonizacyjnego, który ukończył w roku 
następnym. Został on także działaczem komunistycznego Związku Walki Młodych, przewodniczył tej organizacji 
w gminie Czarnowąsy, a w czerwcu 1947 r. zobowiązał się do współpracy z UB, obierając sobie pseudonim „Lis”. 
Prawdopodobnie traktował to jako swoistą formę kamuflażu politycznego. Gładki posługiwał się podrobionymi 
legitymacjami PUBP w Opolu i został aresztowany w maju 1948 r. po wyjściu na jaw tego faktu. Po aresztowaniu 
ponownie zobowiązał się do współpracy z UB pod pseudonimem „Słowik”. W 1951 r. zastosowano wobec niego 
sankcje dyscyplinarne w związku z uchylaniem się od współpracy. Skazany przez sąd wojskowy na 10 lat 
więzienia, Gładki wyszedł formalnie na wolność w kwietniu 1953 r. na podstawie amnestii. Trafił jednak jeszcze 
na okres roku do specjalnego 12 Wojskowego Batalionu Górniczego w Jaworznie. Z amnestii skorzystał także 
Engelbert Prochota. AIPN Wr, 0010/1, t. 1, Teczka personalna informatora „Lis”, Raport [dla szefa PUBP  
w Opolu], 18 VI 1947 r., k. 11; ibidem, Zobowiązanie, 17 VI 1947 r., k. 12; ibidem, Pismo do naczelnika Wydziału 
II WUBP w Katowicach, 15 V 1948 r., k. 15; ibidem, t. 2, Charakterystyka, 20 VIII 1948 r., k. 5; ibidem, 
Zobowiązanie, 23 VIII 1948 r., k. 6; ibidem, Życiorys, 23 VIII 1948 r., k. 7; ibidem, Raport, 11 IV 1951 r.; ibidem, 
Raport (o wyłączeniu z sieci, przekazaniu), 4 IV 1953 r., k. 26; ibidem, Raport, 2 I 1954 r., k. 29; ibidem, Pismo do 
naczelnika Wydziału II WUBP w Katowicach, 21 IV 1954 r., k. 30; AIPN Wr, 012/816, Akta dochodzenia  
w sprawie wytwarzania i przechowywania ulotek o treści antypaństwowej oraz przynależności do organizacji 
Hitlerjugend przeciwko: Gładki Maksymilian i inni, Protokół przesłuchania podejrzanego [Maksymiliana 
Gładkiego], 11 V 1948 r., s. 29–37; AIPN Wr, 09/1190, Charakterystyka nr 47/80 nielegalnej organizacji 
młodzieżowej pn. „Hitlerjugend”, dowodzonej przez Gładkiego Maksymiliana, ps. „Max”, „Makel”, „Strolch”,  
25 IX 1980 r., k. 1–5 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr, 00147/354, R. Żół towsk i ,  Walka Służby Bezpieczeństwa 
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Wiosną 1946 r. aresztowano członków ośmioosobowej grupy podziemia niemieckiego  

na terenie Radawia i Radawki w powiecie oleskim. Zostali oni skazani na karę więzienia66.    

W czerwcu 1946 r. funkcjonariusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego  

w Oleśnie aresztowali Gerharda Chwalka z Kościelisk – „za uprawianie propagandy i zrywanie 

afiszów” wywieszonych u progu referendum. Przesłuchiwany przez UB Chwalek zeznał, że 

należy do niemieckiej organizacji konspiracyjnej Wiedergewinnung des Reiches (Odzyskanie 

Rzeszy). Organizacja ta miała działać w powiatach kozielskim, strzeleckim, oleskim  

i kluczborskim, a na jej czele miał stać Antoni Maciuga z Raszowej (ze wsi tej pochodził także 

Chwalek). Chwalek jako „Gruppenführer” miał organizować lokalną grupę konspiracyjną  

w Kościeliskach. Podobno udało mu się zwerbować Piotra Stracha oraz niejakiego Matuska. Miał 

on też podjąć działania werbunkowe wobec Moczki i Mikosa (Mikoscha?). W związku z tym UB 

aresztowało Moczkę i Mikosa, natomiast Strach i Matusek zdołali się ukryć67.  

Faktyczne istnienie organizacji Wiedergewinnung des Reiches stoi pod wielkim znakiem 

zapytania. Zwierzchnicy z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego ostro skrytykowali działania 

PUBP w Oleśnie, określając ową organizację jako rzekomo istniejącą. Informacje zawarte  

w odnośnym meldunku PUBP  oceniono jako „jeden wielki błąd”, wskazujący na „zupełne 

nieprzygotowanie pracowników do pracy w kontrwywiadzie”. Aresztowani w tej sprawie Mikos  

i Moczko nie dostarczyli żadnych godnych uwagi informacji. W związku z tym Wojskowa 

Prokuratura Garnizonowa w Katowicach nakazała wysłanie ich za Odrę wraz z rodzinami. 

Chwalek natomiast jako rzekomy „Gruppenführer” został przekazany do dyspozycji PUBP  

w Koźlu68.  

W 1949 r. aparat bezpieczeństwa zlikwidował ośmioosobową grupę konspiracyjną  

w Brynicy w powiecie opolskim, gromadzącą broń palną na wypadek wojny. Grupie przewodził 

Jan Moch. W późniejszym czasie część członków grupy wraz z jej przywódcą wyjechała  

do RFN69. W 1947 r. działania aparatu bezpieczeństwa położyły kres działalności Związku 

Wolnych Ślązaków, pięcioosobowej organizacji pod przywództwem Wojciecha Rejmana, 

działającej od 1945 r. w powiecie niemodlińskim70.  

Od 1946 r. Ernest Świtała, młody mieszkaniec wsi Domaradz w powiecie opolskim, 

podejmował kolejne próby utworzenia organizacji o nazwie „Dammfelder Freiheitskommando” 

                                                                                                                                                         
o utrwalenie władzy ludowej na terenie powiatu i miasta Opola w latach 1945–1949, praca dyplomowa napisana 
w Wyższej Szkole Oficerskiej MSW im. Feliksa Dzierżyńskiego, Legionowo 1978, s. 48–49.  
66 AIPN Wr, 09/671, Analiza ważniejszych wydarzeń związanych z walką i działalnością aparatu Milicji  
i Bezpieczeństwa powiatu oleskiego, 10 I 1964 r., k. 111.  
67 AIPN Wr, 011/198, Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna nr 1365/56 krypt. „Mały”, Pismo PUBP w Oleśnie do 
kierownika Sekcji I Wydziału I WUBP w Katowicach (odpis), 27 VIII 1946 r., s. 159; ibidem, Protokół 
przesłuchania podejrzanego [Gerharda Chwalka] (odpis), b. d., s. 183–184 (kopia  cyfrowa – Pdf).            
68 Ibidem, Pismo Wydziału I Departamentu I MBP do kierownika Referatu 3 Sekcji I Wydziału I WUBP  
w Katowicach, 16 IX 1946 r., s. 160–161; ibidem, Meldunek [PUBP w Oleśnie dla Sekcji I Wydziału I WUBP  
w Katowicach] o przebiegu rozpracowania sprawy org[anizacji] niemieckiej „Wiedergewinnung des Reiches”,  
29 I 1947 r., s. 162 (kopia  cyfrowa – Pdf).            
69 AIPN Wr, 09/671, Pismo zastępcy komendanta powiatowego MO ds. SB w Opolu do Komisji Historycznej 
Komitetu Obchodu XX-lecia MO i SB przy KW MO w Opolu, 27 II 1964 r., k. 5.  
70 Ibidem, Analiza z ważniejszych wydarzeń związanych z działalnością i walką aparatu Milicji Obywatelskiej  
i Bezpieczeństwa na terenie powiatu niemodlińskiego w okresie 1945–1963 r., 18 I 1964 r., k. 73.    
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(Domaradzka Grupa Wolności). W różnym czasie współpracowało z nim pięciu innych 

mieszkańców jego rodzinnej miejscowości. Organizacja miała w szczególności gromadzić broń  

z myślą o podjęciu działań partyzanckich w wypadku wybuchu wojny między Zachodem a krajami 

bloku sowieckiego. Faktycznie w posiadaniu Świtały i jego kolegów znalazło się kilka sztuk broni 

palnej, a także pewna ilość amunicji, granatów i materiałów wybuchowych. W 1951 r. 

wywieszono ulotkę wzywającą do oporu przeciwko kolektywizacji rolnictwa. Dokonano także 

dwóch aktów sabotażu w postaci przecięcia linii telefonicznych. Dalszą działalność grupy 

uniemożliwiły aresztowania przeprowadzone w okresie od stycznia do kwietnia 1952 r. Wojskowy 

Sąd Rejonowy w Opolu wymierzył Świtale łączną karę dożywotniego więzienia. Pięć innych osób 

skazano na kary więzienia w wymiarze od 6 do 14 lat71.      

Wiosną 1948 r. Alfons Piontek, były żołnierz Wehrmachtu, doprowadził do założenia 

organizacji pod nazwą „Freikorps Groß Maßdorf Oberschlesien”. Organizacja ta rekrutowała się 

spośród  mieszkańców Rozmierki w powiecie strzeleckim (do niemieckiej nazwy tej wsi 

nawiązywała nazwa związku) oraz Łazisk. Zamierzano prowadzić działalność propagandową 

oraz przygotowywać się do działań partyzanckich w wypadku wybuchu wojny pomiędzy 

państwami zachodnimi i blokiem komunistycznym. W nocy z 8 na 9 maja 1948 r. (w trzecią 

rocznicę zakończenia II wojny światowej), chcąc zasygnalizować fakt istnienia organizacji, 

przecięto linię telefoniczną pomiędzy Rozmierką i Kadłubem. Organizacja została rozbita przez 

aresztowania w sierpniu 1949 r. Dwóch konspiratorów (w tym Piontek) zostało skazanych na karę 

śmierci, zamienioną następnie aktem łaski na karę 15 lat więzienia. Osiemnaście innych osób 

otrzymało kary więzienia w wymiarze od 2 do 15 lat. Przynajmniej część skazanych skorzystała  

z amnestii uchwalonych w latach 1952 i 195672.  

Na przełomie lat 1947 i 1948 w ówczesnym powiecie kozielskim próbowano założyć 

konspiracyjną organizację pod nazwą Freikorps O/S. Zmierzające w tym kierunku działania podjął 

Jan Kmoch, który we wrześniu 1947 r. przedostał się nielegalnie z Niemiec Zachodnich do Polski. 

Udało mu się pozyskać kilkadziesiąt osób. W lutym 1948 r. oddał on kilka strzałów do 

próbującego wylegitymować go komendanta posterunku MO w Pawłowiczach. Poszukiwany 

przez milicję i UB, zbiegł w niedługi czas potem do Niemiec73.     

W latach 1949–1950 w rejonie Sławięcic w powiecie kozielskim i Ujazdu w powiecie 

strzeleckim działała kilkuosobowa konspiracyjna organizacja młodzieżowa Schlesierbund 

                                                 
71 AIPN Wr, 09/1087, Historia powstania i działalności nielegalnej organizacji krypt. „Domaradzka Grupa 
Wolności”, zorganizowanej przez Świtała Ernesta w rejonie miejscowości Pokój, pow[iat] Opole, 25 X 1961 r. 
[omyłkowo wpisano 1951 r.], k. 16–20; ibidem, Notatka służbowa dot. nielegalnej organizacji rewizjonistycznej 
„Dammfelder Freiheits Komando”, 21 X 1961 r., k. 42–45.       
72 AIPN Wr, 09/1240, Notatka nr 60/81 dotycząca nielegalnej organizacji rewizjonistycznej, istniejącej na terenie 
Rozmierki, pow.[iat] Strzelce Opolskie, woj.[ewództwo] Opole, pod nazwą „Freikorps Groß Maßdorf 
Oberschlesien” w okresie od wiosny 1948 do sierpnia 1949 r., 15 III 1981 r., k. 1–3 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN 
Wr, 09/671, Informacja dot. powstania i działalności Służby Bezpieczeństwa na terenie pow[iatu] Strzelce 
Opolskie, 21 1964 r., k. 125, 153–157.    
73 AIPN Wr, 011/47, Sprawa wstępno-agenturalna krypt. „Podżegacze”, Raport [do szefa WUBP w Opolu],  
26 XI 1954 r., k. 23–31 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr, 012/2584, Akta śledcze nr 8/64 przeciwko Janowi 
Kmochowi, Meldunek o wszczęciu dochodzenia przedśledczego w sprawie nr repertorium Wydziału Śledczego 
[KW MO w Opolu] – 8/64, 27 II 1964 r., k. 5 (kopia cyfrowa – Pdf).  
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(Związek Ślązaków) pod przywództwem urodzonego w 1932 r. Mariana Fichtnera. Jej działalność 

polegała głównie na zbieraniu, naprawie i gromadzeniu broni ze złomu. Przywódcę organizacji 

skazano na dożywocie, a innych jej członków na kary więzienia w wymiarze od 2 do 12 lat. 

Wyszli oni na wolność na zasadzie amnestii w latach 1952 i 1955 lub 1956. Mimo to Fichtner 

nadal demonstrował proniemiecką postawę. Nie godził się na przyjęcie obywatelstwa polskiego i 

w lutym 1958 r. wyjechał na stałe do RFN. Do Niemiec wyjechali również inni członkowie 

organizacji (z wyjątkiem jednej osoby)74.  

W niejednym przypadku działalność „podziemia” niemieckiego sprowadzała się  

w praktyce do mniej lub bardziej luźnych dyskusji na temat możliwych form sprzeciwu wobec 

powojennej rzeczywistości politycznej. Było tak m. in. w wypadku grupy młodych ludzi z Olesna, 

występującej w materiałach SB pod nazwą Edelweißpiraten (Szarotkowi Piraci). Nazwa ta 

odnosiła się do subkulturowego ruchu młodzieżowego w Niemczech, którego członkowie 

dystansowali się od ideologii nazistowskiej i Hitlerjugend, doznając nawet represji z tego powodu, 

ale w okresie powojennym zaczęli dopuszczać się napaści na Polaków i Rosjan w różnych 

strefach okupacyjnych Niemiec. Grupa oleska, funkcjonująca w latach 1947–1948, miała jednak 

zaledwie charakter dyskusyjny. Przewodzący jej Georg Steinbach vel Jerzy Skorupa, próbował 

namówić kolegów do podjęcia działalności na wzór Edelweißpiraten, ale nie znalazł  wśród nich 

posłuchu. Ostatecznie w latach 1948–1949 wyjechał on nielegalnie z Polski, osiedlając się  

w Niemczech Zachodnich. Podobnie postąpiło dwóch jego kolegów75.   

Na przełomie lat 1951 i 1952 aparat bezpieczeństwa rozbił niemiecką grupę kolportażową 

w Oleśnie, zajmującej się przedrukiem i rozpowszechnianiem sprowadzanej z RFN gazety 

„Rosenberger Heimat Bote”. Grupie tej, liczącej 12 osób, przewodził Franciszek Rataj. Sprawę 

rozpatrywał Wojewódzki Sąd Rejonowy w Opolu, który wydał surowy wyrok skazujący76.  

Szczególnie dużą siłę liczebną reprezentowała organizacja Schwarzer Wolf von Hubertus 

(Czarny Wilk z Hubertusa), działająca od przełomu lat 1949 i 1950 w kilku powiatach ówczesnego 

województwa śląsko-dąbrowskiego, a następnie na pograniczu województw opolskiego  

i katowickiego. Organizacji tej przewodził Manfred Lucia z Toszka w powiecie gliwickim. 

Najliczniejsze struktury organizacyjne powstały w powiatach strzeleckim i gliwickim. W przypadku 

powiatu strzeleckiego (wraz z częścią powiatu kozielskiego, obejmującą Lichynię) struktury te 

były podzielone na trzy rejony z odrębnym dowództwem: rejon Kielczy i Żędowic (dowódca 

Florian Ibrom), rejon Baruta, Jemielnicy i Pietrówki (dowódca Walter Kała) oraz rejon Zalesia  

                                                 
74 AIPN Wr, 011/112, Materiały operacyjne dot. Mariana Fichtnera, Postanowienie o założeniu sprawy 
ewidencyjno-obserwacyjnej, 19 III 1956 r., k. 6; ibidem, Plan operacyjnych przedsięwzięć do sprawy ewidencyjno-
obserwacyjnej krypt. „Cudzoziemiec”, 19 III 1956 r., k. 8; ibidem, Postanowienie o zakończeniu (zaniechaniu)  
i przekazaniu do archiwum spraw ewidencji obserwacyjnej, 11 III 1958 r., k. 92 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr, 
09/671, Pismo zastępcy komendanta powiatowego MO ds. SB w Koźlu do zastępcy komendanta wojewódzkiego 
MO ds. SB w Opolu, 17 I 1964 r., k. 55; AIPN Wr, 09/1199, Charakterystyka nr 34 nielegalnej organizacji 
młodzieżowej Schlesierbund (Związek Ślązaków) o zabarwieniu prohitlerowskim, 26 XI 1979 r., k. 1–5 (kopia 
cyfrowa – Pdf).     
75 AIPN BU 0184/35, Notatka służbowa nr 35, 21 XI 1979 r., k. 4.  
76 AIPN Wr, 09/671, Analiza ważniejszych wydarzeń związanych z walką i działalnością aparatu Milicji  
i Bezpieczeństwa powiatu oleskiego, 10 I 1964 r., k. 111.  
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i Lichyni (dowódca Jan Piela). W powiecie oleskim rolę przywódczą odgrywał Józef Jurczyk  

ze Skrońska (w późniejszych materiałach SB rolę taką przypisuje się Piotrowi Strachowi  

z Kościelisk). Organizacja czyniła przygotowania do spodziewanego konfliktu zbrojnego między 

państwami zachodnimi a blokiem sowieckim. Starano się zdobywać broń, rekrutowano i szkolono 

członków z myślą o przyszłych walkach partyzanckich itp. „Czarny Wilk z Hubertusa” został 

rozpracowany operacyjnie przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach. 

W ślad za tym nastąpiły aresztowania, przeprowadzone w sierpniu i wrześniu 1954 r. siłami 

WUBP w Katowicach oraz powiatowych struktur UB z województwa opolskiego. W samym tylko 

powiecie oleskim aresztowano wówczas dwadzieścia osób77.  

Informacje na ten temat, zawarte w odnośnych materiałach UB i SB, należy jednak 

traktować z dużą dozą ostrożności i rezerwy. Zapewne jest w nich sporo przesady i sztucznego 

wyolbrzymiania faktycznego stanu rzeczy. Ograniczoną wiarygodność owych materiałów dobrze 

ilustruje przypadek Piotra Stracha z Kościelisk w powiecie oleskim. Przypadek ten warto 

przytoczyć także dla zilustrowania wyjątkowej złożoności stosunków narodowościowych na 

Górnym  Śląsku.  

Piotr Strach czuł się Niemcem, ale w 1936 wziął polski ślub w kościele i został za to 

wydalony z SA78. Wiosną 1939 r. powołano go do wojska, w którym służył do 1941 r. Po powrocie 

do rodzinnej miejscowości Strach znalazł zatrudnienie w tamtejszym leśnictwie i został nadzorcą 

robót leśnych. W lutym 1945 r. wywieziono go na roboty do Związku Sowieckiego, skąd powrócił 

w sierpniu tegoż roku, zwolniony ze względu na chorobę i niezdolność do pracy. Aresztowany  

w 1954 r. Strach, mówiąc o tym, jak wyglądało jego życie po powrocie do domu, skarżył się na 

milicję, która nie broniła przed złodziejami, ale sama „zajmowała się grabieżą”. Późną jesienią 

1945 r. czterech funkcjonariuszy UB przeprowadziło u niego rewizję w związku ze sprawą 

rzekomej organizacji Widergewinnung des Reiches (w późniejszych materiałach UB i SB 

przedstawiano sprawę inaczej, pisząc, że chodziło o przejęcie broni posiadanej przez niego  

w związku z pracą w służbie leśnej). Przy tej okazji skradziono mu wiele przedmiotów, wobec 

czego Strach odmówił podpisania protokołu rewizji. Funkcjonariusze chcieli zabrać go ze sobą, 

                                                 
77 Ibidem, Pismo zastępcy komendanta powiatowego MO ds. SB w Koźlu do zastępcy komendanta 
wojewódzkiego MO ds. SB w Opolu, 17 I 1964 r., k. 55; ibidem, Analiza ważniejszych wydarzeń związanych  
z walką i działalnością aparatu Milicji i Bezpieczeństwa powiatu oleskiego, 10 I 1964 r., k. 111; ibidem, Informacja 
dot. powstania i działalności Służby Bezpieczeństwa na terenie pow[iatu] Strzelce Opolskie, 21 I 1964 r., k.  126; 
AIPN Wr, 011/198, Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna nr 1365/56 krypt. „Mały”, Plan operacyjnych przedsięwzięć 
do sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej krypt. „Mały”, 13 XI 1956 r., k. 9; ibidem, Protokół przesłuchania 
podejrzanego [Piotra Stracha], 8 XII 1954 r., s. 64–66; ibidem, Protokół przesłuchania podejrzanego [Piotra 
Stracha], 9 XII 1954 r., s. 67–68; ibidem, Notatka urzędowa, 8 X 1953 r., k. 212 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr, 
011/1047, Raport, 20 IX 1955 r., k. 47 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr, 065/342, Materiały operacyjne z 1954 r. 
dot. Waltera Kały, Protokół przesłuchania podejrzanego, 9 VI 1954 r.; ibidem, Protokół przesłuchania 
podejrzanego, 11 VI 1954 r.; ibidem, Protokół przesłuchania podejrzanego, 15 VI 1954 r., mf (kopia cyfrowa – 
Pdf). Por. B.  L inek,  Polityka aparatu bezpieczeństwa wobec ludności rodzimej na Śląsku Opolskim w latach 
1945–1960, [w:] Komunistyczny aparat represji i życie społeczne Opolszczyzny w latach 1945–1989,  
red. K. Jasiak, Opole 2012, s. 164; M. Myśl ińsk i ,  Dobrodzień – miasteczko na polskim Dzikim Zachodzie  
w pierwszych latach po II wojnie światowej, [w:] Zimowa Szkoła Historii Najnowszej 2012. Referaty, red. Ł. 

Kamiński i G. Wołk, Warszawa 2012, s. 67–68.    
78 AIPN Wr, 011/198, Plan operacyjnych przedsięwzięć do sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej krypt. „Mały”,  
13 XI 1956 r., s. 9; ibidem, Dotyczy Stracha Piotra, b. d., s. 43 (kopia  cyfrowa – Pdf).      
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ale Strachowi udało się uciec i od tego czasu pozostawał on w ukryciu (wybudował sobie 

kryjówkę ziemną pod własnym domem)79.   

Przesłuchiwany przez UB w 1954 r. Strach zeznał, że w latach 1951–1952, w czasie, gdy 

się ukrywał, przyjęto go do konspiracyjnej organizacji Rot-Weiß, działającej pod przywództwem 

Floriana Ibroma na terenie Kielczy w powiecie strzeleckim. Miał on pierwotnie liczyć na to, że 

organizacja ta pomoże mu wyjechać za granicę. Organizacja miała wyposażyć go w pistolet, ale 

ostatecznie do tego nie doszło. Do organizacji wciągnął go Józef Jurczyk ze Skrońska w powiecie 

oleskim80. Przebywającym wraz z nim w celi innym aresztantom Strach opowiadał, że nawiązał 

kontakt z organizacją załatwiającą dokumenty dla ludzi chcących wyjechać do Niemieckiej 

Republiki Demokratycznej, ale okazało się, że organizacja ta przestała prowadzić tego rodzaju 

działalność, ponieważ większość osób wyjeżdżających do NRD uciekała następnie do RFN, co 

zwróciło uwagę władz komunistycznych. Według tejże relacji Strach zobowiązał się do 

zachowania tajemnicy na temat organizacji81. W późniejszym czasie Strach opowiadał w celi, że 

przystąpił do organizacji, ponieważ mówiono mu, że „na dniach będzie wojna, że Amerykanie 

rozgromią Związek Radziecki, że Śląsk wróci do Niemiec, a ludzie, którzy byli w organizacji i nie 

poddawali się pokornie […] będą mieli w przyszłych Niemczech dużo lepiej od innych ze względu 

na swoje narażanie życia dla Ojczyzny niemieckiej”82.  

We wrześniu 1953 r. Strach przestał się ukrywać i wkrótce potem został aresztowany 

przez UB. Zarzucane mu przestępstwo miało polegać na dwukrotnym nielegalnym przekroczeniu 

granicy polsko-niemieckiej83. Przed upływem miesiąca zwolniono go z braku dowodów winy,  

a prowadzone przeciwko niemu śledztwo zostało umorzone na wniosek  Prokuratury Powiatowej 

w Oleśnie. Okazało się bowiem, że Strach wcale nie przekraczał granicy. Wynikało to z zeznań 

świadków, którzy potwierdzili, że od 1945 r. nieprzerwanie ukrywał się on we własnym domu. 

Również sam Piotr Strach zaprzeczył swoim wcześniejszym, wymuszonym przez UB zeznaniom, 

mówiącym o rzekomym przechodzeniu granicy84.                                         

W 1954 r. Piotr Strach został ponownie aresztowany przez funkcjonariuszy WU ds. BP  

w Katowicach jako osoba podejrzana o przynależność organizacji Schwarze Wolf von Hubertus. 

Z tego też tytułu skazano go na 8 lat więzienia85.  

W 1956 r. został on amnestionowany. W niedługi czas potem, z końcem  października 

tegoż roku, Powiatowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Oleśnie, objął go kontrolą 

                                                 
79 Ibidem, Dotyczy Stracha Piotra, 7–10 VIII 1954 r., s. 30–31(kopia  cyfrowa – Pdf).         
80 Ibidem, [Protokół przesłuchania Piotra Stracha], 7 VIII 1954 r., s. 34–36.     
81 Ibidem, Dotyczy Stracha Piotra, 7–10 VIII 1954 r., s. 31–32 (kopia  cyfrowa – Pdf).     
82 Ibidem, Dotyczy: Stracha Piotra, 3 I 1955 r., k. 69.  
83 Ibidem, Wniosek o zezwolenie na realizację sprawy p-ko Strach[owi] Piotrowi, 28 IX 1953 r., s. 199–200; 
ibidem, Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, 28 IX 1953 r., s. 205–206 (kopia  cyfrowa – Pdf).       
84 Ibidem, Dotyczy Stracha Piotra, 7–10 VIII 1954 r., s. 30–31; ibidem, Postanowienie o uchyleniu środka 
zapobiegawczego, 24 X 1953 r., s. 245; Wniosek o umorzenie śledztwa, 26 X 1953 r., s. 258–259; ibidem, Pismo 
naczelnika Wydziału Śledczego WUBP w Opolu do Prokuratury Powiatowej w Oleśnie, 7 XI 1953 r., s. 265  (kopia  
cyfrowa – Pdf).         
85 Ibidem, Plan operacyjnych przedsięwzięć do sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej krypt. „Mały”, 13 XI 1956 r.,  
s. 9; ibidem, Plan operacyjnych przedsięwzięć do sprawy ewid[encyjno]-obser[owacyjnej] krypt. „Mały”,  
nr 1365/56, s. 1 VII 1957 r., s. 15; ibidem, Notatka służbowa, 13 I 1955 r., s. 282 (kopia  cyfrowa – Pdf).          
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operacyjną w ramach sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej o kryptonimie „Mały”86. Po dokonanej  

u schyłku 1956 r. reorganizacji aparatu bezpieczeństwa sprawa ta była prowadzona przez SB 

Komendy Powiatowej MO w Oleśnie. Związane z tym zadania realizowano z wykorzystaniem 

informatora o pseudonimie „Nieznany”. Podobne kroki zamierzano podjąć w stosunku do innych 

członków tejże organizacji z terenu powiatu oleskiego. Okazało się jednak, że osoby te (Józef 

Jurczyk, Rudolf Gomolok, Jan Palm) wyjechały na stałe do Niemiec Zachodnich87. We wrześniu 

1960 r. SB zrezygnowała z dalszej kontroli Stracha, uznając, że nie prowadzi on działalność 

mogącej stanowić przedmiot zainteresowania aparatu bezpieczeństwa88.   

Jeden z rejonowych przywódców organizacji Schwarze Wolf von Hubertus, Florian Ibrom 

z Kielczy, uczestniczył jako podoficer Wehrmachtu w działaniach wojennych przeciwko Francji  

w 1940 r. Został on wówczas ciężko ranny, w wyniku czego utracił obie nogi i od tego czasu 

utrzymywał się z renty inwalidzkiej. Z zachowanych materiałów wynika, że prowadzona przez 

niego po wojnie działalność konspiracyjna polegała w praktyce na wspólnym słuchaniu 

niemieckich programów radiowych i dyskusjach z udziałem młodych mieszkańców Kielczy, którzy 

zbierali się w jego domu (sam Florian Ibrom zaprzeczał nawet temu, nie przyznając się do 

prowadzenia żadnej działalności politycznej)89. Również Ibroma skazano na 8 lat więzienia.  

W 1959 r. wyjechał on na stałe do Niemiec90.               

Walter Kała z Jemielnicy za sprawą Manfreda Luci wstąpił do organizacji na przełomie lat 

1951–1952, mając dopiero dwadzieścia lat. Jego ojciec był w latach 1955–1951 internowany  

w Związku Sowieckim. Zadaniem Kały miało być werbowanie dalszych członków w rejonie 

swojego miejsca zamieszkania. Kontakt z kierownictwem organizacji miał być utrzymywany przez 

niego poprzez Józefa Zientka z Dąbrówki w powiecie gliwickim. Aresztowany w 1954 r. Kała 

utrzymywał, że nie prowadził praktycznie żadnej działalności wśród zwerbowanych przez siebie  

i zaprzysiężonych członków organizacji. Wymierzono mu karę 10 lat więzienia91.            

W latach 1954–1955 notowana była działalność młodzieżowych organizacji 

konspiracyjnych o nastawieniu proniemieckim. Jedna z takich organizacji została rozbita przez 

UB w Zdzieszowicach i Otmęcie. Złożona z kilku osób, zajmowała się ona kolportażem ulotek. 

Podobną organizację o nazwie próbował założyć dziewiętnastoletni Krzysztof Macioł  

w Kolonowskiem w powiecie strzeleckim. Pod koniec maja 1955 r. rozwiesił on w swojej 

                                                 
86 Ibidem, Postanowienie o założeniu sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej, 30 X 1956 r., s. 8 (kopia  cyfrowa – 
Pdf).           
87 Ibidem, Plan operacyjnych przedsięwzięć do sprawy ewid[encyjno]-obser[owacyjnej] krypt. „Mały”, nr 1365/56, 
s. 8 VII 1959 r., s. 19–21 (kopia  cyfrowa – Pdf).           
88 Ibidem, Postanowienie o zakończeniu (zaniechaniu) i przekazaniu do archiwum spraw ewidencji operacyjnej, 
13 IX 1960 r., s. 25 (kopia  cyfrowa – Pdf).         
89 AIPN Wr, 011/47, Charakterystyka, 23 I 1952 r., s. 10; ibidem, [Meldunek komendanta posterunku MO w 
Kielczy], 23 I 1952 r., s. 16; ibidem, Protokół przesłuchania podejrzanego [Floriana Ibroma], 15 X 1954 r.,  
s. 30–34 (kopia  cyfrowa – Pdf).     
90 Ibidem, Zapytanie o karalność, 15 VII 1959 r., s. 48; ibidem, Raport o zarejestrowaniu w ewidencji ogólno-
informacyjnej, 20 IX 1955 r., s. 49; ibidem, [Zapytanie do Wydziału VI i III Biura „C” w Warszawie], 15 X 1973 r.,  
s. 51–52 (kopia  cyfrowa – Pdf).     
91 AIPN Wr, 065/342, Protokół przesłuchania podejrzanego [Waltera Kały], 5 VI 1954 r.; ibidem, Protokół 
przesłuchania podejrzanego [Waltera Kały], 16 VI 1954 r.; ibidem, Protokół przesłuchania podejrzanego [Waltera 
Kały], 7 VII 1954 r.; ibidem, Protokół przesłuchania podejrzanego [Waltera Kały], 9 VIII 1954 r.; ibidem, Notatka 
służbowa, 24 IX 1956 r., mf (kopia  cyfrowa – Pdf).    
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miejscowości ręcznie pisane ulotki o treści proniemieckiej i antykomunistycznej. W późniejszym 

czasie proponował podjęcie wspólnych działań Ernestowi Gajdzie i Pawłowi Machnikowi. Aparat 

bezpieczeństwa wpadł na trop Macioła, poszukując kolportera rozwieszonych w Kolonowskiem 

ulotek. Sąd Wojewódzki w Opolu skazał go na karę 4,5 roku więzienia. Gajda i Machnik otrzymali 

wyroki skazujące w zawieszeniu92.  

W latach 1960–1965 Grupa III Wydziału III Służby Bezpieczeństwa Komendy 

Wojewódzkiej MO w Opolu rozpracowywała grupę osób podejrzewanych o przynależność do 

organizacji Wolna Niemiecka Młodzież Śląska, mającej działać mniej więcej w latach 1954-1958. 

W związku z tym prowadzono sprawę operacyjnego rozpracowania krypt. „Młodzieżowiec”. 

Podstawę założenia sprawy stanowiło złożone w Komendzie Powiatowej  MO w Koźlu 

oświadczenie pewnej nauczycielki z Januszkowic, której jeden z byłych konspiratorów, Antoni 

Kampa, miał mówić o swojej przynależności do nielegalnej organizacji. W ramach sprawy krypt. 

„Młodzieżowiec” wykorzystywano tajnych współpracowników o pseudonimach „Bogdan”, 

„Tarnopolski”, „Aspirant” i „Wojciechowski”93.  

Działalność organizacji, a właściwie grupy dyskusyjno-samokształceniowej, miała  

w praktyce sprowadzać się do spotkań, rozmów w języku niemieckim i czytania literatury 

niemieckiej. Członkami organizacji mieli być w szczególności Antoni Kampa, Norbert Gawlytta, 

Werner Deszczyk, Emanuel Kotyrba, Reinhold Oremek, Walter Piechota, Antoni Wojciechowski, 

Michał Rogier, Norbert Pietsch i Herbert Cebula. Organizacja zakończyła działalność w latach 

1956–1958 w związku z tym, że część jej członków otrzymała powołania do wojska (m.in. 

Kampa), a inni wyjechali do RFN94.  

Gdy w 1958 r. Kampa powrócił z wojska, Cebula miał nakłaniać go kontynuowania 

działalności ale spotkał się z odmową. Kampa był później przez krótki czas alumnem Niższego 

Seminarium Duchownego w Nysie i w związku z tym stał się obiektem szczególnego 

zainteresowania SB, która próbowała wykorzystać go w charakterze źródła informacji. W sierpniu 

1964 r. SB zatrzymała go na 48 godzin oraz przesłuchała pięć osób z grona byłych członków 

organizacji95.  

                                                 
92 AIPN Wr, 09/671, Informacja dot. powstania i działalności Służby Bezpieczeństwa na terenie pow.[iatu] Strzelce 
Opolskie, 21 I 1964 r., k. 127–128; AIPN Wr, 011/27, Sprawa agenturalno-śledcza krypt. „Tory”, Protokół 
końcowego przesłuchania podejrzanego, 23 IX 1955 r., k. 131–132; ibidem, Notatka służbowa dot. sprawy 
ag[enturalno]-śledczej, 1956 r. (bez daty dziennej), k. 152; ibidem, Raport [do kierownika WU ds. BP w Opolu],  
16 V 1956 r., k. 154 (kopia cyfrowa – Pdf). .   
93 AIPN Wr, 011/315, t. 1, Postanowienie o założeniu sprawy agenturalnego sprawdzenia, 30 VII 1960 r.,  
s. 12–13; ibidem, Oświadczenie, 21 V 1960 r., s. 29; ibidem, Oświadczenie, 21 V 1960 r., s. 30–31; ibidem, 
Postanowienie o założeniu sprawy operacyjnego rozpracowania, 19 IX 1961 r., s. 171–172; ibidem, Plan 
operacyjnych przedsięwzięć do sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Młodzieżowiec”, 4 X 1961 r.,  
s. 183–188; ibidem, t. 3, Wniosek o zakończenie sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Młodzieżowiec”  
i przekazanie jej do archiwum Wydz[iału] „C” [KW MO w Opolu], 10 II 1965 r., s. 447–448.  
94 Ibidem, t. 3, Wniosek o zakończenie sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Młodzieżowiec” i przekazanie 
jej do archiwum Wydz[iału] „C” [KW MO w Opolu], 10 II 1965 r., s. 449–454.  
95 Ibidem, s. 452. 
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Wydział Śledczy KW MO w Opolu konsultował się z Prokuraturą Wojewódzką w sprawie 

ewentualnego skierowania do sądu sprawy przeciwko byłym konspiratorom. Wojewódzkie władze 

partyjne PZPR uznały to jednak za niecelowe z uwagi na młody wiek członków organizacji96.  

Od połowy lat pięćdziesiątych XX w. nie notowano już poważniejszych prób prowadzenia 

zorganizowanej działalności konspiracyjnej o charakterze proniemieckim. Do ostatnich inicjatyw 

tego rodzaju można zaliczyć działalność organizacji Unsere Junge Adler (Nasze Młode Orły), 

utworzonej w Strzelcach Opolskich z udziałem młodzieży w wieku od szesnastu do dwudziestu 

lat. Kierownictwo organizacji tworzyli bracia Zygfryd i Gerhard Spałkowie oraz Mieczysław Semp. 

Młodzi konspiratorzy mieli krzewić opinię, że tereny przyłączone do Polski w wyniku II wojny 

światowej pozostają ziemiami niemieckimi i znajdują się jedynie pod polską okupacją. 

Zamierzano prowadzić polityczne i wojskowe szkolenie członków. Organizacja została rozbita 

przez SB w lipcu 1958 r. Zastosowane w tym przypadku środki represyjne ograniczyły się do 

zatrzymania poszczególnych osób na 48 godzin oraz  przeprowadzenia rozmów ostrzegawczych 

w obecności rodziców i przesłuchania w charakterze świadków. Stało się tak z uwagi na amnestię 

ogłoszoną w 1956 r., młody wiek konspiratorów oraz okoliczność, że działalność organizacji 

faktycznie ustała już po kilku spotkaniach97.  

Władze PRL miały jednak nadal wiele problemów z innymi przejawami postaw 

proniemieckich wśród rdzennej ludności Śląska Opolskiego. Tak np. zdarzało się, że młodzi 

Ślązacy nie chcieli składać przysięgi wojskowej lub broni do ręki, tłumacząc to tym, że od takiej 

samej broni zginęli ich bracia na froncie wschodnim98. Na murach pojawiały się napisy: „do 

wojska ale nie do polskiego”99. W pierwszych miesiącach 1955 r. władze partyjne  

w województwie opolskim zaniepokoił nagły wzrost zainteresowania niemiecką wersją 

czasopisma „O Trwały Pokój i Demokrację”: liczba prenumeratorów tego periodyku w fabryce 

obuwia w Otmęcie wzrosła z piętnastu w pierwszym miesiącu do 100 w miesiącu następnym i do 

500 po upływie kolejnego miesiąca. Okazało się, że miejscowa ludność wykorzystuje do 

czasopismo do nauczania dzieci języka niemieckiego100. W tym samym czasie w hali maszyn  

w Biurze Projektów Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu można było ususzyć 

„tylko mowę niemiecką”. Na kwietniowym posiedzeniu Egzekutywy KW PZPR w Opolu 

narzekano, że milicja nie radzi sobie z tego rodzaju zjawiskami. Domagano się wsparcia ze 

                                                 
96 Ibidem, s. 453.  
97 AIPN Wr, 09/1256, Charakterystyka nr 70/81 nielegalnej organizacji młodzieżowej pn. „Unsere Junge Adler” 
(Nasze Młode Orły) pod dowództwem Zygfryda Spałka ps. „Jung”, 14 X 1981 r., k. 1–2 (kopia cyfrowa – Pdf); 
AIPN Wr, 09/671, Informacja dot. powstania i działalności Służby Bezpieczeństwa na terenie pow.[iatu] Strzelce 
Opolskie, 21 I 1964 r., k. 127–128 
98 APO, KW PZPR w Opolu, 285, Protokół nr 49/54 z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR  
w Opolu, odbytego 30 XII 1954 r., s. 157.    
99 APO, KW PZPR w Opolu, 284, Protokół nr 44/54 z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR  
w Opolu, odbytego 19 XI 1954 r., s. 168. Por. A.  Dawid , Władze województwa opolskiego…, s. 360–362.   
100 APO, KW PZPR w Opolu, 288, Protokół nr 10/55 z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR 
w Opolu, odbytego 11 III 1955 r., s. 84.  
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strony UB i wojska101. W marcu 1955 r. Jan Mrocheń, przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej 

Rady Narodowej w Opolu, alarmował na posiedzeniu Egzekutywy KW PZPR, że w ostatnim 

czasie „na Opolszczyźnie bardzo dużo ludzie czytają książek w języku niemieckim i to trzeba 

pomału ograniczać”102. Rok później w miejscowych „środowiskach autochtonicznych” notowano 

„popyt na postępową literaturę w języku niemieckim”103. 

Z materiałów wytworzonych  przez aparat bezpieczeństwa wynika, że zjawiska takie, ze 

szczególnym uwzględnieniem otwartego deklarowania narodowości niemieckiej, znacznie nasiliły 

się około 1956 r. na tle przejściowej „odwilży” politycznej w Związku Sowieckim (XX Zjazd 

Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego w lutym tegoż roku z wygłoszonym na nim słynnym 

tajnym referatem Nikity Chruszczowa, potępiającym „kult jednostki”) i związanej z tym częściowej 

liberalizacji stosunków politycznych w Polsce. W materiałach SB jako przyczynę nasilenia się 

postaw proniemieckich wymieniano także zwiększone oddziaływanie ze strony mediów 

zachodnioniemieckich (w warunkach ułatwionego dostępu do nich) oraz wyjazdy na pobyt stały 

do RFN („NRF”), do jakich dopuszczono w połowie lat pięćdziesiątych w ramach tzw. łączenia 

rodzin104 .  

W sierpniu 1956 r. kierownictwo PUdsBP w Prudniku meldowało, że już od szeregu 

miesięcy nasila się używanie „mowy niemieckiej wśród ludności autochtonicznej” w Głogówku  

i Białej, a częściowo także w Prudniku, wśród załogi miejscowych zakładów przemysłu 

bawełnianego. Nauczyciele w Białej skarżyli się miejscowym władzom partyjnym PZPR, że „jest 

ciężko uczyć dzieci w szkole, ponieważ […] rodzice w domu uczą po niemiecku, co ujemnie 

wpływa na dzieci w przyswajaniu materiału”. Językiem niemieckim posługiwali się również młodzi 

pracownicy rodzimego pochodzenia „w różnych instytucjach państwowych i społecznych”. Nawet 

w Wydziale Finansowym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Prudniku używano tego 

języka przy obsłudze interesantów105.  

W tym samym czasie język niemiecki był nagminnie używany także w powiecie 

niemodlińskim – nie tylko w życiu prywatnym, ale również „w biurach i instytucjach państwowych”. 

Kierownictwo PUdsBP w Niemodlinie meldowało, że mieszkańcy gromad Golczowice, Narok, 

Przechód i Rzymkowice „obecnie automatycznie zapominają język[a] polski[ego] w trakcie 

załatwiania spraw urzędowych w Prezydiach Rad Narodowych lub innych instytucjach 

państwowych”, akceptując jedynie rozmowę w języku niemieckim106.  

                                                 
101 APO, KW PZPR w Opolu, 289, Protokół nr 13/55 z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR 
Opolu, odbytego 1 IV 1955 r., s. 18. Por. A.  Dawid , Kwestia używania języka niemieckiego w ujęciu władz 
partyjnych województwa opolskiego (1950–1956), „Studia Śląskie”, t. 72, 2013, s. 148–149.  
102 APO, KW PZPR w Opolu, 289, Protokół nr 10/55 z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR 
Opolu, odbytego 11 III 1955 r., s. 83.  
103 APO, KW PZPR w Opolu, 297, Ocena pracy kulturalno-oświatowej wśród klasy robotniczej na terenie 
Opolszczyzny, 19 IV 1956 r., s. 249, 265.   
104 AIPN Wr, 08/594, t. 1, Informacja dot. aktualnej sytuacji w środowiskach autochtonicznych, 11 II 1970 r., 
Załącznik 2. Aktualna sytuacja ludności autonomicznej w województwie opolskim, k. 185.             
105 AIPN Wr, 07/246, Meldunek dot. nasilenia mowy niemieckiej na terenie powiatu prudnickiego, 23 VIII 1956 r., 
k. 225.   
106 Ibidem, Meldunek o sytuacji wśród elementu rewizjonistycznego na naszym terenie, 22 VIII 1956 r.,  
k. 228–229.  
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Również w powiecie krapkowickim zaobserwowano nasilenie się użytkowania języka 

niemieckiego po XX zjeździe KPZS oraz VII Plenum Komitetu Centralnego PZPR (lipiec 1956 r.). 

W sierpniu 1956 r. PUdsBP w Krapkowicach meldował, że wśród miejscowej młodzieży przeważa 

mowa niemiecka, co uwidacznia się w jadłodajniach i restauracjach, a także na ulicach. 

Powszechnym zjawiskiem było również używanie języka niemieckiego przez młodzież 

zatrudnioną w miejscowych zakładach pracy: Krapkowickich Zakładach Celulozowo-

Papierniczych i Śląskich Zakładach Obuwia w Otmęcie. Postępowali tak nawet członkowie PZPR 

i Związku Młodzieży Polskiej. Język niemiecki rozbrzmiewał także w krapkowickich sklepach. 

Ekspedientki przechodziły  na język polski, gdy pojawiał się jakiś milicjant czy funkcjonariusz UB 

bądź aktywista PZPR107.  

Do grudnia 1954 r. główną rolę w zwalczaniu postaw proniemieckich odgrywał pion I 

(kontrwywiadowczy) aparatu bezpieczeństwa: Departament I Ministerstwa Bezpieczeństwa 

Publicznego wraz z podległymi mu wydziałami I wojewódzkich urzędów bezpieczeństwa 

publicznego oraz referatami I powiatowych urzędów bezpieczeństwa publicznego. Zadania 

związane ze zwalczaniem niemieckiego podziemia zbrojnego (podobnie jak zbrojnego podziemia 

polskiego) leżały w gestii pionu III MBP i UB108.  

W późniejszym czasie, po reorganizacji aparatu bezpieczeństwa, zwalczaniem postaw 

proniemieckich zajmowały się piony II i III Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego wraz  

z odpowiednimi wydziałami i referatami lokalnych urzędów ds. bezpieczeństwa publicznego. Pion 

II realizował zadania kontrwywiadowcze, natomiast pion III – zadania związane ze zwalczaniem 

działalności antypaństwowej, w tym także antypaństwowej działalności mniejszości 

narodowych109.         

W przypadku województwa opolskiego kadry aparatu bezpieczeństwa rekrutowały się 

niemal wyłącznie spośród ludności napływowej. Szczególnie liczną grupę stanowili przybysze  

z Zagłębia Dąbrowskiego. Tak np. w październiku 1952 r. w strukturach Wojewódzkiego Urzędu 

Bezpieczeństwa Publicznego w Opolu był zatrudnionych jedynie 54 autochtonów: 21 osób jako 

pracownicy operacyjni i 33 osoby w aparacie administracyjnym (włącznie ze sprzątaczkami itp.). 

Dla porównania można podać, że w tym samym czasie Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR 

przy WUBP w Opolu liczyła łącznie 435 członków i kandydatów110. W lutym 1956 r. opolskie 

                                                 
107 AIPN Wr, 07/246, Notatka dotycząca używania języka niemieckiego na tutejszym terenie, 22 VIII 1956 r.,  
k. 234.   
108 Por. Z.  Nawrock i , Aparat bezpieczeństwa w latach 1944–1956, [w:] Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra 
kierownicza, t. 1, 1944–1956, red. nauk. K. Szwagrzyk, Warszawa 2005, s. 26–28; R.  Ter leck i , Miecz i tarcza 
komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944–1990, Kraków 2007, s. 350; K. Jas iak , Powiatowy 
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Opolu w latach 1945–1947. Struktura i działalność, „Aparat Represji  
w Polsce Ludowej 1944–1989”, 2011, nr 1, s. 19, 21–22; idem , Aparat bezpieczeństwa w Opolu w latach  
1945–1947. Struktura i działalność, [w:] Komunistyczny aparat represji i życie społeczne Opolszczyzny w latach 
1945–1989, red. K. Jasiak, Opole 2012, s. 23, 26–27.  
109 Z .  Nawrock i , op. cit., s. 29, 40; R.  Ter leck i , op. cit., s. 354.  
110 APO, KW PZPR, sygn. 264, Sprawozdanie z pracy POP PZPR przy POP w Opolu za okres od 9 IV do 15 X 
1952 r., s. 133, 136.   
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struktury wojewódzkie aparatu bezpieczeństwa zatrudniały tylko 25 pracowników operacyjnych 

miejscowego pochodzenia111.     

Bardzo ważną rolę w działaniach aparatu bezpieczeństwa odgrywała stale 

rozbudowywana sieć agenturalna, rekrutująca się w znacznej mierze również spośród rdzennych 

mieszkańców Śląska Opolskiego. Werbunków dokonywano w szczególności na podstawie 

materiałów obciążających, pod groźbą odpowiedzialności karnej z tytułu postawy poszczególnych 

osób w okresie hitlerowskim bądź w czasach powojennych112.  

 

Mniejszość niemiecka i postawy proniemieckie na Górnym Śląsku  

po październiku 1956 r. 

 

W 1956 r., w warunkach postępującej liberalizacji życia politycznego w Polsce, pojawiły 

się pewne szanse na zmianę dotychczasowego stosunku władz do ludności niemieckiej na 

Górnym Śląsku. W sierpniu tegoż roku na  posiedzeniu plenarnym KW PZPR w Opolu 

przedstawiciel zakładów „Rafamet” w Kuźni Raciborskiej tak mówił o społecznych  reakcjach na 

uchwały VII Plenum Komitetu Centralnego PZPR, zwiastujące rewizję polityki wobec mniejszości 

narodowych: „Ludzie mówią, że w uchwałach VII Plenum mówi się o poszanowaniu [praw] 

mniejszości narodowej [i pytają:] to dlaczego nie na naszym terenie [?] domagają się otwarcia 

niemieckich szkół. Jak rozumieć tych ludzi, którzy podpisali narodowość niemiecką? Ta sprawa 

wymaga wyjaśnienia”113.  

W październiku 1956 r., w gorącej atmosferze przełomu politycznego dokonującego się  

w tym czasie w kraju, część aparatu władzy skłonna była zrewidować dotychczasową politykę 

narodowościową, godząc się na oficjalne uznanie faktu istnienia niemieckiej mniejszości 

narodowej na Górnym Śląsku. Na dwudniowym posiedzeniu plenarnym KW PZPR w Opolu, 

obradującym 27–28 października 1956 r. Jan Traugut, I sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR 

w Raciborzu, krytykował dotychczasowe praktyki w tej dziedzinie, mówiąc: „Mówiliśmy, że nie ma 

u nas mniejszości narodowej, a jeżeli ktoś ze sprawą tą wychodzi i mówił, że jest inaczej, to 

uznawano go za nierozumiejącego tego zagadnienia. A przecież pamiętamy okres, w którym 

zmuszaliśmy tych ludzi różnymi metodami do przyznawania się do obywatelstwa polskiego, jak 

również [do] zmiany nazwisk”114. Na tymże posiedzeniu Romuald Bedyński, kierownik Wydziału 

Propagandy KW PZPR, ubolewał nad tym, że „w naszej polityce dużo Niemców usiłowaliśmy na 

                                                 
111 APO, KW PZPR, sygn. 296, Protokół nr 3/56 z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR 
Opolu, odbytego 26 I 1956 r., s. 62.  
112 Por. Z. Bereszyńsk i ,  Der kommunistische Sicherheitsapparat gegenüber prodeutschen Einstellungen  
im Oppelner Schlesien in den Jahren 1945 bis 1989,  [w:] Die Haltung der kommunistischen Behörden gegenüber 
der deutschen Bevölkerung in Polen in den Jahren 1945 bis 1989, red. A. Dziurok, P. Madajczyk i S. Rosenbaum, 
Gliwice/Gleiwitz – Opole/Oppeln 2015, s. 384–385; idem ,  Komunistyczny aparat bezpieczeństwa wobec postaw 
proniemieckich na Śląsku Opolskim w latach 1945–1989, [w:] Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej 
w Polsce w latach 1945–1989, red. A. Dziurok, P. Madajczyk i S. Rosenbaum, Warszawa 2016, s. 424.  
113 APO, KW PZPR w Opolu, 76, Protokół narady rozszerzonego IV Plenum Komitetu Wojewódzkiego PZPR  
w Opolu odbytego 6 VIII 1956 r., s. 18. 
114 Ibidem, Protokół z odbytego Plenum KW PZPR w Opolu, 27–28 X 1956 r., s. 125.  
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siłę zrobić Polakami”. Jego zdaniem należało „na Opolszczyźnie więcej rozprowadzać książek  

w języku niemieckim postępowych pisarzy. W kioskach winno się znaleźć więcej gazet  

i czasopism niemieckich. W średnich szkołach (w klasach wyższych) [powinno się] uczyć języka 

niemieckiego”115. Egzekutywa KW PZPR, obradująca 25 października 1956 r., u progu tegoż 

posiedzenia plenarnego, przyznawała samokrytycznie: „Wbrew oczywistym faktom twierdziliśmy, 

że na naszym terenie nie ma ludzi narodowości niemieckiej. W szkołach średnich w sposób 

administracyjny zakazano nauki języka niemieckiego. Ta nacjonalistyczna polityka prowadziła do 

tego, że ludzie ci, którzy jako Niemcy mogli być dobrymi obywatelami Polski Ludowej, w wielu 

wypadkach stali się jej przeciwnikami. Prowadziło to także w konsekwencji do łamania moralnego 

niektórych działaczy rewolucyjnych – Niemców”. Ze stanowiskiem tym zgodził się KW PZPR na 

posiedzeniu planarnym. W podjętej przez KW uchwale oficjalnie uznano fakt istnienia mniejszości 

niemieckiej na miejscowych terenach116. 

Podobne stanowisko zaprezentował w tym czasie nowy I sekretarz KW PZPR  

w Katowicach, Eryk Wyra. Występując 27 października 1956 r. na posiedzeniu plenarnym KW, 

mówił on: „Trzeba skończyć z kłamliwym twierdzeniem, że na terenie województwa 

[katowickiego] nie ma mniejszości niemieckiej, a tym, którzy się tego domagają, umożliwić wyjazd 

do rodzin do NRD i NRF”117.       

Już niebawem poglądy takie zostały jednak skrytykowane przez dawnych działaczy 

śląskich o polskiej orientacji narodowej, zamieszkałych w województwach opolskim i katowickim. 

Również oni wykorzystali ówczesne zmiany polityczne dla ponownego włączenia się w życie 

publiczne. Zebrani 9 listopada 1956 r. na naradzie w Opolu, ostro skrytykowali dotychczasową 

politykę władz wobec rdzennej ludności śląskiej, zwracając w szczególności uwagę na rażące 

„między ilością ludności miejscowego pochodzenia i liczbą jej reprezentantów w organach 

władzy”. Polemizując z władzami wojewódzkimi PZPR, uznali jednak, że  nie ma dostatecznych 

podstaw dla „stwarzania zagadnienia mniejszości narodowej niemieckiej w naszym 

województwie”. Ich zdaniem nie uzasadniały tego takie fakty jak zniechęcenie części miejscowej 

ludności „do błędnej polityki na tych ziemiach oraz istnienie pojedynczych rodzin niemieckich na 

Opolszczyźnie”. Stanowisko to zostało zaprezentowane publicznie na łamach „Trybuny 

Opolskiej”, organu KW PZPR w Opolu118.         

W ślad za tym nastąpiła również ponowna zmiana w stanowisku opolskich władz 

wojewódzkich PZPR. Na kolejnym posiedzeniu plenarnym KW PZPR w Opolu, odbywającym się 

11 grudnia 1956 r., przy jednej tylko osobie wstrzymującej się od głosu, przegłosowano poprawkę 

                                                 
115 Ibidem, s. 132.  
116 Ibidem, Wnioski Plenum KW [PZPR w Opolu, 25 X 1956 r.], s. 169. Por. A.  Dawid , Październik’56,  
[w:] Górny Śląsk w Polsce Ludowej, t. 1, Przełomy i zwroty, red. A. Dziuruk i B. Linek, Katowice – Opole 2016,  

s. 103–104.  
117 P.  Madajczyk , Polityka polska wobec ludności Górnego Śląska w latach 1944/1945–1989, [w:] Górny Śląsk 
i Górnoślązacy. Wokół problemów regionu i jego mieszkańców w XIX i XX wieku, red. S. Rosenbaum, Katowice – 
Gliwice 2014, s. 206.  
118 Po raz pierwszy pełnym głosem przemówili starzy działacze śląscy, walczący o umocnienie więzi między 
Opolszczyzną a Macierzą. Z narady działaczy polskich na Opolszczyźnie, „Trybuna Opolska”, 10–11 XI 1956 r., 
s. 1–2. Por. P.  Madajczyk , Polityka polska…, s. 206; A. Dawid , Październik’56, s. 105.  



 27 

do październikowej uchwały KW. Znów zaczęła obowiązywać teza, że w województwie opolskim 

(i generalnie na Górnym Śląsku) nie ma żadnej mniejszości niemieckiej119. 

Tymczasem codzienna rzeczywistość w oczywisty sposób zaprzeczała mitowi narodowej 

jednolitości Górnego Śląska. W pierwszych miesiącach 1957 r. wielu rdzennych mieszkańców 

województwa opolskiego domagało się „otwarcia szkół niemieckich i kazań w kościołach w języku 

niemieckim”120. Wśród miejscowej młodzieży nasiliło się zjawisko nielegalnych ucieczek do 

Niemiec121. We wrześniu 1957 r. w sprawozdaniu kwartalnym  Służby Bezpieczeństwa Komendy 

Powiatowej MO w Głubczycach pisano, że większa część młodzieży z rodzin autochtonicznych  

w Dziećmarowie „włada językiem niemieckim”, a fakt ten „nie napotyka na  żadne reakcje ze 

strony społeczeństwa czy też rodziców”. Informowano również, że występujący w tej 

miejscowości „pewien podział ludności na […] miejscową i napływową przypomina pierwsze lata 

po wyzwoleniu”. Zaobserwowano też, że w różnych miejscowościach powiatu głubczyckiego 

zaczęły używać języka niemieckiego również takie osoby, które wcześniej mówiły wyłącznie  

po polsku122.  

Po październiku 1956 r. pojawiły się także pierwsze inicjatywy na rzecz formalnego 

uznania mniejszości niemieckiej oraz przywrócenia nauki języka niemieckiego w szkołach  

i zezwolenia na nabożeństwa niemieckojęzyczne123. Przykładem tego może petycja w sprawie 

wprowadzenia w szkole nauki języka niemieckiego, złożona w styczniu 1958 r. w Prezydium 

Powiatowej Rady Narodowej w Głubczycach przez około sześćdziesięciu mieszkańców 

Ściborzyc Wielkich124. Reakcją na tego typu wystąpienia były typowe dla tamtych czasów 

działania represyjne ze strony władz125. Na sierpniowym posiedzeniu Egzekutywy KW PZPR  

w 1957 r. dyrektor Wojewódzkiego Domu Książki w Opolu, Juszczyk,  informował: „W terenie 

daje się zauważyć większe zainteresowanie starą literaturą niemiecką, starą książką, natomiast 

lekceważąco ludność Opolszczyzny podchodzi do książki polskiej”. Zdaniem Juszczyka „książka 

niemiecka w gromadzie nie powinna się znajdować”126. 

W materiałach Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Opolu z 1959 r. odnotowano, że wielu 

„rodziców pochodzenia miejscowego, zanim wyśle swoje dzieci do polskiej szkoły, uczy je  

w domu języka niemieckiego, a młodzież coraz częściej na zabawach […] wraz z orkiestrą 

                                                 
119 APO, KW PZPR w Opolu, 76, Protokół z plenarnego posiedzenia KW PZPR w Opolu, odbytego 11 XII 1956 r., 
s. 178, 184. Por. P.  Madajczyk , Polityka polska…, s. 206–207. Komentując kolejne zwroty w stanowisku 
wojewódzkich władz PZPR, Józef Gruszka, członek KW i rektor Studium Nauczycielskiego w Raciborzu, 
stwierdził: „W sprawie mniejszości narobiliśmy ruchu, sami się wycofujemy, a ci na dole wychodzą na tym 
najgłupiej”.      
120 APO, KW PZPR w Opolu, 300, Informacja Komisji Ideologicznej na Egzekutywę KW PZPR [w Opolu, marzec  
1957 r.],  s. 111.  
121 Ibidem, Informacja o sytuacji materialnej i ideowo-wychowawczej szkolnictwa w wojew[ództwie] opolskim, [maj 
1957 r.], s. 196.  
122 AIPN Wr, 07/68, Sprawozdanie z[astęp]cy komendanta Służby Bezpieczeństwa KP MO w Głubczycach  
z pracy ag[enturalno-operacyjnej za okres III-go kwartału 1957 r., 24 IX 1957 r., s. 111 (kopia cyfrowa – Pdf).   
123 AIPN Wr, 00147/498, Kronika MO i SB w XXX-leciu, Opole 1974, k. 57.  
124 AIPN Wr, 07/57, Meldunek dot. przebiegu akcji przedwyborczej, 29 I 1958 r., s. 0025 (kopia cyfrowa – Pdf). 
125 Por. B.  L inek,  „Rewizjonizm niemiecki”, skala, charakter i polityka władz bezpieczeństwa, [w:] Stalinizm i rok  
1956 na Górnym Śląsku, pod. red. A. Dziuroka, B. Linka i K. Tarki, Katowice–Opole–Kraków 2007,  s. 225–228.   
126 APO, KW PZPR w Opolu, 301, Protokół nr 18/57 z odbytego posiedzenia Egzekutywy Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR Opolu, 2 IX 1957 r., s. 165.  
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śpiewa piosenki niemieckie”. Według tego samego źródła od 10 do 15 proc.  poborowych z maja  

i czerwca 1959 r. odpowiadało odmownie na pytanie o chęć służby w Wojsku Polskim, 

„twierdząc, że są Niemcami”. Niektórzy „wręcz oświadczali, że w wojsku chcą służyć, ale  

w Bundeswehrze”127. W samym tylko powiecie opolskim narodowość niemiecką zadeklarowało 

wówczas 245 spośród 1489 poborowych, co stanowiło 16,5 proc. ogólnego stanu. Na terenie 

Opola postąpił tak analogiczny odsetek poborowych: 25 spośród 153. W wyniku 

przeprowadzonych z nimi rozmów dziewięć osób zmieniło deklarowaną narodowość na polska. 

W materiałach SB odnotowano jednak, że niektórzy uczynili tak tylko z tego względu, że „obawiali 

się jakichś nieprzyjemności ze strony władz”128. 

Ślązacy masowo rejestrowali się w Niemieckim Czerwonym Krzyżu. Rejestracji takiej 

dokonywano w rozmaity sposób – najczęściej drogą korespondencyjną, wykorzystując w tym celu 

osoby wyjeżdżające czasowo do RFN bądź obywateli RFN przyjeżdżających w odwiedziny do 

Polski129. 

W materiałach wytwarzanych na wewnętrzny użytek komunistycznego aparatu władzy 

wskazywano też na rozmaite przejawy niemieckości w życiu religijnym rdzennych mieszkańców 

Górnego Śląska: „Są liczne wypadki, że w kancelariach parafialnych rozmawia się w języku 

niemieckim, spowiedź odbywa się w języku niemieckim. Na cmentarzach spotyka się nagrobki  

z tekstami w języku niemieckim, zniemczone nazwiska i imiona. W Dąbrówce Dolnej 90 proc. 

nazwisk i imion na nagrobkach od 1958 r. jest zniemczonych, w Biadaczu pow. Opole 80 proc.,  

w Łubnianach 70 proc. W Dziergowicach pow. Koźle murowano w ubiegłym roku przy tamtejszym 

kościele tablicę z tekstem w języku niemieckim, który brzmi: »Oby Bóg mu dał za jego wierną 

pracę w ciężkich czasach koronę wiecznego żywota«. W czerwcu bieżącego roku [1963 – Z. B.] 

w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie dyskutowano [w]prowadzenie obowiązkowej nauki 

języka niemieckiego dla alumnów, uzasadniając to tym, że ksiądz, który ma pracować na 

tutejszych terenach, winien znać język niemiecki. Godne uwagi jest również to, że pewna ilość 

alumnów – absolwentów tego seminarium wyjechała do NRF, gdyż uważali się za Niemców (Fryj, 

Młynarek, Kalus, Konieczny i inni)”130.  

Narodowość niemiecką zaczynali deklarować nawet niektórzy działacze PZPR. 

Szczególnie ciekawą tego ilustrację stanowi przypadek Ryszarda Mikołaszka, kierownika Zbytu 

Energii w Strzelcach Opolskich, byłego członka Komunistycznej Partii Niemiec (KPD). Władze 

partyjne zarzucały mu, że po powrocie z wizyty w RFN w 1957 r. „rozpoczął intensywną 

propagandę wśród swego otoczenia na niekorzyść naszej partii i władzy ludowej”. Pod wpływem 

agitacji uprawianej przez Mikołaszka zakładowa organizacja partyjna miała zatracić „swoją 

bojowość i nie potrafiła dostrzec  rozkładowej roboty politycznej w zakładzie pracy”. Mikołaszek 

                                                 
127 APO, KW PZPR w Opolu, 2132, Informacje o nastrojach społeczeństwa w terenie Ocena sytuacji ideowo-
politycznej w powiecie opolskim za okres od III-go Zjazdu P.Z.P.R., 19 IX 1959 r., k. 60–61.         
128 AIPN, 0296/162, t. 15, Meldunek informacyjny [zastępcy naczelnika Wydziału III SB KW MO w Opolu dla 
naczelnika Wydziału III Departamentu III MSW], 5 III 1960 r., s. 33–34.  
129 APO, KW PZPR w Opolu, 304, Informacja, 6 III 1958 r., s. 56.  
130 APO, KW PZPR w Opolu, Analiza politycznej działalności kleru i organizacji kościelnych oraz ocena 
przeciwdziałania ze strony organizacji społeczno-politycznych, 26 XI 1963 r., s. 157.  
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zaczął deklarować się jako Niemiec i nie zmienił tego stanowiska mimo rozmów 

przeprowadzanych z nim kilkakrotnie przez sekretarzy Komitetu Powiatowego PZPR  

w Strzelcach Opolskich oraz dwóch rozmów na posiedzeniach Egzekutywy KP. Tłumaczył się, że 

od 1945 r. bał się ujawniać swoją prawdziwą narodowość z uwagi na dyskryminację tego rodzaju 

osób. W listopadzie 1957 r. Egzekutywa KP PZPR podjęła uchwałę o wykluczeniu Mikołaszka  

z szeregów partii. Postanowiono także wystąpić do dyrekcji Zakładu Zbytu Energii w Katowicach 

– Oddział w Opolu z wnioskiem o odwołanie go ze stanowiska kierownika. Szykany te były tym 

dotkliwsze, że jednocześnie odmówiono Mikołaszkowi prawa wyjazdu do Niemiec w ramach 

ówczesnej akcji łączenia rodzin131.   

W 1955 r. Niemiecki i Polski Czerwony Krzyż zawarły umowę w sprawie dobrowolnej 

emigracji Niemców z Polski w ramach „łączenia rodzin”. Akcja „łączenia rodzin” została oficjalnie 

zakończona w 1959 r., ale na wyjazdy zezwalano również w latach następnych, aczkolwiek nie 

bez wielkich trudności. W latach 1955–1959 w ramach „łączenia rodzin” wyjechało z Polski do 

państw niemieckich łącznie ponad 275 000 osób132. Z samego tylko województwa opolskiego 

wyjechało wówczas około 50 000 osób. W latach 1959–1963 wyjechało jeszcze na stałe do RFN 

9075 osób spośród 16 040 ubiegających się o wyjazd. Niemal wszyscy starający się o wyjazd 

deklarowali narodowość niemiecką. W marcu 1964 r. na posiedzeniu Egzekutywy KW PZPR  

w Opolu stwierdzano z satysfakcją, że w wyniku wyjazdów emigracyjnych liczba osób 

deklarujących narodowość niemiecką spadła o 50 proc. W ściśle tajnej informacji opracowanej w 

tym czasie na użytek Egzekutywy KW PZPR, uwzględniającej prognozę demograficzną 

województwa opolskiego na lata 1966–1970,  oceniano, że „odpływ co roku kilku tysięcy osób z 

województwa opolskiego do NRF nie spowoduje żadnych ujemnych skutków, lecz stanie się 

czynnikiem dalszej stabilizacji politycznej w województwie opolskim”133.        

W tajnej informacji na temat „sytuacji w środowiskach autochtonicznych” w Polsce, 

opracowanej w lutym 1970 r. w Departamencie II Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, pisano, że 

„liczbę osób nastawionych mniej lub bardziej proniemiecko należy szacować na około 300 000,  

z czego około 70 000 gotowych [jest] już dziś przesiedlić się na stałe do NRF”134. W jednym  

z załączników do wspomnianej informacji przytaczano bardzo wymowne dane z ankiety 

przeprowadzonej „wśród dzieci jednego z przedszkoli i jednej ze szkół podstawowych  

w pow[iecie] krapkowickim”. Na łączną liczbę 500 dzieci w wieku przedszkolnym aż „25 proc. 

stwierdziło, że w ich domach używa się języka niemieckiego i że rodzice uczą ich tego języka  

we własnym zakresie. Na analogiczne pytanie postawione 338 uczniom szkoły podstawowej  

– 30 proc. odpowiedziało podobnie jak dzieci przedszkolne”. Według tegoż dokumentu w latach 

                                                 
131 Ibidem, Protokół nr 6/58 z odbytego posiedzenia Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR Opolu,  
28 III 1958 r., s. 103–104.  
132 D.  Sto la , Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949–1989, Warszawa 2012, s. 110–126.    
133 APO, KW PZPR w Opolu, 327, Protokół nr 7 z obrad Egzekutywy KW PZPR w Opolu odbytych 25 III 1964 r., 
s. 339; ibidem, Wyjazdy na stałe do NRF, [marzec 1964 r.], s. 341–347.  
134 AIPN Wr,, 08/594, t. 1, Sprawa problemowa „Ideologowie”. Korespondencja operacyjna, Informacja dot. 
Aktualnej sytuacji w środowiskach autochtonicznych, 11 II 1970 r., k. 172–173. Stwierdzenia te pozostają w 
oczywistej sprzeczności z podanymi w tym samym dokumencie informacjami, jakoby w Polsce mieszkały tylko 
1562 osoby narodowości niemieckiej (w tym 699 osób z paszportami konsularnymi).  
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1965–1966 odnotowano w województwie opolskim 1685 „przypadków nadawania przez ludność 

autochtoniczną obcych imion noworodkom”. Z tego samego źródła dowiadujemy się również, że 

w początkach 1970 r. ubiegało się o wyjazd stały do RFN 10 758 osób, z czego wiele 

deklarowało narodowość niemiecką135.  

Jak wynika z materiałów SB, postawy proniemieckie przejawiały się niejednokrotnie  

w formie radykalnych politycznie wystąpień, kwalifikowanych oficjalnie jako „lżenie Narodu  

i Państwa Polskiego, pochwalanie faszyzmu, negowanie granicy na Odrze i Nysie”136. 

Wystąpienia takie miewały przeważnie formę wypowiedzi ustnych. Nie należały jednak do 

rzadkości również wystąpienia w formie akcji ulotkowych, malowania napisów lub swastyk czy 

wysyłania listów do prasy i różnych instytucji publicznych. O powszechności tego typu zjawisk 

wymownie świadczy fakt, że tylko w latach 1966–1968 odnotowano w województwie opolskim 

229 „jawnych wrogich aktów i wystąpień o charakterze rewizjonistyczno-odwetowym”, co 

pociągnęło za sobą działania represyjne („przeciwdziałanie”) w odniesieniu do 268 osób137.  

W informacji opracowanej w kwietniu 1969 r. przez Wydział II KW MO w Opolu, tak pisano  

o niektórych przejawach radykalnego manifestowania postaw proniemieckich:  

„Na 91 ujawnionych aktów pochwalania faszyzmu w formie wrogich napisów i swastyk 

hitlerowskich, w około 30 % sprawcami była młodzież szkolna, lub młodzież już pracująca.  

W większości przypadków młodzież ta działała nieświadomie. Stwierdzono, że działania te były  

w wielu wypadkach skutkiem prowadzonych przez rodziców, bądź starsze rodzeństwo rozmów 

gloryfikujących czasy III Rzeszy i aktualną politykę NRF, ale i także audycji telewizyjnych, takich 

jak »Stawka większa niż życie«, kroniki z wydarzeń w NRF, kroniki z Górnej Adygi, czy też filmy 

batalistyczne z okresu II wojny światowej. Niemniej jednak w około 70 proc. tego rodzaju 

przestępstw dopuściły się osoby dorosłe, z czego należy wnosić, że działały one zupełnie 

świadomie, z pełnym rozeznaniem. Notowano również wypadki malowania swastyk w czasie 

wyborów na wrzucanych do urn wyborczych kartkach do głosowania, a także na luźnych 

kartkach. Stwierdzono, że w zdecydowanej większości odnotowanych wypadków sprawcy działali 

pod wpływem propagandy zachodnioniemieckiej, względnie niezadowolenia z istniejącego w PRL 

ustroju – co dotyczy przede wszystkim osób, które w przeszłości były związane z aparatem 

hitlerowskim i piastowały jakieś godności czy też stanowiska.  

93 odnotowanych wypadków lżenia Narodu i Państwa Polskiego dokonane zostało  

w miejscach publicznych (gdyż tylko takimi przypadkami zajmowała się Służba Bezpieczeństwa). 

Sprawcy tych wystąpień w przeważającej większości działali pod wpływem alkoholu lub działali  

w afekcie. Najczęściej były to osoby w młodym lub średnim wieku. Zdecydowana większość tych 

spraw, za wyjątkiem kilku o dużej szkodliwości politycznej – była potraktowana jako wykroczenie 

p-ko porządkowi publicznemu i znalazła swój epilog w K[olegium] K[arno-]A[dministracyjnym]. 

Bliższe jednak zanalizowanie tych zjawisk wykazało, że były one konsekwencją oraz 

                                                 
135 Ibidem, Załącznik 2. Aktualna sytuacja ludności autonomicznej w województwie opolskim, k. 185. 
136 AIPN Wr, 08/595, t. 1, Informacja, 17 IV 1969 r., k. 251.     
137 Ibidem, k. 258.      
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uzewnętrznieniem nastrojów proniemieckich i tendencji rewizjonistycznych, wyzwalających się 

pod wpływem alkoholu, a także skutkiem oddziaływania propagandy zachodnioniemieckiej. 

Odnotowano również 25 wypadków kwestionowania granic na Odrze i Nysie. Wypadków tych 

dopuściły się z reguły osoby w wieku dojrzałym. Nasze rozpoznanie wykazało, iż są to ludzie 

zdecydowanie negatywnie ustosunkowani do PRL i socjalizmu – czują się obywatelami NRF  

i oczekują zmiany granic.  

Z analizy całości osób, w odniesieniu do których stosowano przeciwdziałanie 

stwierdzono, że około 80 proc. utrzymuje aktywne rodzinne i towarzyskie, korespondencyjne oraz 

osobiste (wyjazdy, przyjazdy) kontakty z NRF. Około 30 proc. tych osób oficjalnie deklaruje 

przynależność do państwa niemieckiego, przy czym z reguły ubiegają się one (czasem 

bezskutecznie już od dłuższego czasu) o stały wyjazd do NRF”138.  

Według ocen SB tendencje proniemieckie przejawiały się najwyraźniej w powiatach 

opolskim, krapkowickim i strzeleckim oraz w mniejszym stopniu w powiatach kozielskim, 

raciborskim, prudnickim, oleskim, kluczborskim i niemodlińskim139. Z materiałów wytworzonych 

przez SB dowiadujemy się również, że zjawiska związane z manifestowaniem postaw 

proniemieckich nasilały się „w określonych sytuacjach politycznych”, jak „np. kryzys berliński, 

kryzys w rejonie Morza Karaibskiego, dojście Kiesingera do władzy w NRF, utworzenie NPD, 

wydarzenia marcowe i sytuacja polityczno-militarna w CSRS [w 1968 r.]”140. W dalszej części 

przywołanej tu informacji z kwietnia 1969 r. czytamy:  

„W okresie tzw. napięć politycznych stwierdzono tendencję zwyżkową wrogich aktów  

i wystąpień. Notuje się w takich sytuacjach reaktywowanie działalności rewizjonistyczno-

odwetowej ze strony niektórych elementów141. [...]  

                                                 
138 Ibidem, k. 258–260.      
139 Ibidem, k. 259–260.      
140 Ibidem, k. 252.  Tytułem przykładu warto przytoczyć tu niektóre incydenty z okresu „wydarzeń marcowych”  
w 1968 r.  18 III 1968 r., oprócz ulotek kolportowanych przez protestujących studentów, pojawiły się na terenie 
Opola również ulotki o treści „Opole zawsze niemieckie”. Wywołało to ogromną konsternację wśród uczestników 
studenckiej akcji protestacyjnej. AIPN Wr, 011/461, Protokół przesłuchania świadka, 23 III 1968 r., k. 67; Marzec 
1968. Trzydzieści lat później, t. 2, Aneks źródłowy. Dzień po dniu w raportach SB oraz Wydziału Organizacyjnego 
KC PZPR, oprac. M. Zaremba, Warszawa 1998, s. 158. Por. Z.  Bereszyńsk i ,  Marzec’68 w opolskim 
środowisku akademickim, [w:] Marzec’68 z czterdziestoletniej perspektywy, pod red. D. Kisielewicz i M. Świder, 

Opole 2009, s. 154–155. 16 oraz 19 i 20 III 1968 r. na terenie Gogolina rozpowszechniono ręcznie pisane ulotki  
o treści wyrażającej poparcie dla protestujących studentów, a zarazem wskazującej na proniemiecką orientację 
ich autorów. Na ulotkach tych widniały hasła w rodzaju: „Popieramy studentów warszawskich”, „Popieramy 
studentów poznańskich”, „Precz z Gomułką”, „Precz z Partią”, „Precz z Gomułką”, „Precz z władzą”, „Won z 
socjalizmem”, „Żądamy wolności”, „Chcemy Hitlera”, „Cześć Hitlerowi”, „Chcemy Kiesingera”, „Kiesinger na 
miejsce Gomułki”. Na niektórych ulotkach widniał ponadto znak swastyki. W wyniku podjętych przez SB 
czynności operacyjno-śledczych ustalono, że wykonawcami i kolporterami ulotek byli czterej młodzi mieszkańcy 
Gogolina: Joachim Tice, Zygfryd Wit, Andrzej Gawron i  Maksymilian Libowski. 16 V 1968 r. Sąd Powiatowy w 
Opolu skazał całą czwórkę na umieszczenie w zakładzie poprawczym (wszyscy mieli mniej niż 17 lat). AIPN Wr, 
012/2799, Sentencja wyroku z 16 V 1968 r., k. 11; ibidem, Sentencja wyroku (odpis) z 16 V 1968 r., k. 23; ibidem, 
Meldunek o rozpoznaniu przez sąd sprawy nr rep[ertorium] Wydziału Śledczego 13/68, sygn. akt Prok[uratury] 
Woj[ewódzkiej] w Opolu II DS 14/68, sygn. akt Sądu dla Nieletnich w Opolu III NK-157/68, 17 VI 1968 r., k. 12; 
AIPN Wr, 011/393, k. 97; AIPN Wr, 09/622, Meldunek [dla naczelnika Wydziału Inspekcji Departamentu III MSW 
w Warszawie], 24 VI 1968 r., k. 42; Marzec 1968…, s. 221. Por. Z. Bereszyńsk i ,  Marzec’68 na Śląsku 
Opolskim – w cieniu studenckiego protestu, „Studia Śląskie”, t. 73, 2013, s. 115–119.  
141 AIPN Wr, 08/595, t. 1, Informacja, 17 IV 1969 r., k. 260.      
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Każde zaostrzenie się sytuacji natychmiast znajduje odbicie w działalności 

rewizjonistyczno-odwetowej. Wymownym tego przykładem były wydarzenia marcowe oraz 

sytuacja polityczno-militarna w CSRS. W takich określonych sytuacjach reaktywują się wrogie 

elementy rewizjonistyczno-odwetowe. Np. w 1967 r. (gdzie sytuacja międzynarodowa mniej 

obfitowała w tak ważne wydarzenia) było dokumentowane 35 wypadków wrogich aktów  

i wystąpień mniej niż w 1968 r. (dość obfitym w ważne wydarzenia polityczne). [...] Zaostrzona 

sytuacja polityczna w Europie pobudza określone jednostki i grupy do wrogich wystąpień  

i powoduje wzrost tendencji i sympatii prozachodnioniemieckich. W tych wypadkach bardzo 

istotną rolę odgrywają zachodnie środki masowego przekazu, które wykorzystując takie sytuacje 

sieją zamęt i niepokój”142.  

W opracowywanych przez SB materiałach wskazywano na rozmaite przyczyny 

utrzymywania się postaw proniemieckich oraz przejmowania ich przez wychowane już po wojnie 

pokolenie Ślązaków.  Pisano o takich czynnikach jak „pokutujące jeszcze wpływy germanizacji 

i utrzymujące się przeświadczenie o wyższości kultury zbiorowości społecznej Śląska 

Opolskiego”143. Wśród czynników sprzyjających utrzymywaniu się postaw proniemieckich 

wymieniano także utrzymujące się jeszcze resztki tendencji odśrodkowych i separatystycznych 

oraz „b. silne i tradycyjne, datujące się od b. wielu lat wpływy kleru katolickiego”, kwalifikowane 

jako bardzo poważna przeszkoda w osobliwie pojmowanej „demokratyzacji i socjalizacji 

stosunków społecznych”144. Pisano o negatywnym oddziaływaniu wychowawczym ze strony 

niektórych przedstawicieli starszego pokolenia, związanych przeszłości z hitlerowskim aparatem 

władzy bądź dobrze sytuowanych materialnie w okresie przedwojennym i poszkodowanych 

osobiście w wyniku powojennych zmian społeczno-politycznych. Wskazywano na rolę, jaką  

w szerzeniu postaw proniemieckich odgrywały zachodnioniemieckie środki masowego przekazu  

i ośrodki dywersji ideologicznej oraz organizacje ziomkowskie i różnego rodzaju 

zachodnioniemieckie organizacje o charakterze charytatywnym, świadczące pomoc również dla 

mieszkańców Opolszczyzny. Pisano też o analogicznej roli kontaktów rodzinnych i towarzyskich  

z mieszkańcami RFN. Nie ukrywano jednak również kłopotliwych politycznie faktów, 

wskazujących na to, że do utrzymywania się, a nawet dalszego szerzenia się postaw 

proniemieckich mogły przyczyniać się również rozmaite zjawiska związane z ustanowieniem  

i późniejszym funkcjonowaniem reżimu komunistycznego w Polsce, jak np. barbarzyńskie 

poczynania wojsk sowieckich na Śląsku w 1945 r., różne przejawy nacjonalizmu polskiego  

w okresie powojennym oraz relatywnie niski poziom materialnych warunków życia w PRL  

w porównaniu z warunkami panującymi w RFN145. Według ocen SB deklarowanie przez 

Ślązaków narodowości niemieckiej oraz innego rodzaju demonstrowanie postaw proniemieckich 

                                                 
142 Ibidem, k. 265.      
143 AIPN Wr, 08/595, t. 1, Informacja, 17 IV 1969 r., k. 254.       
144 Ibidem.  
145 Ibidem, k. 252.        
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miało w wielu przypadkach, a może nawet w większości przypadków, podłoże pragmatyczne, 

związane z dążeniem do zapewnienia sobie lepszych warunków życia146.  

W materiałach SB wskazywano także na negatywne następstwa polityki paszportowej 

PRL, pisząc, że obowiązujące w tej dziedzinie przepisy skłaniają Ślązaków do deklarowania 

narodowości niemieckiej. W informacji z 17 kwietnia 1969 r. czytamy m. in.: „Stwierdzić trzeba, że 

podawanie narodowości niemieckiej przy składaniu podań o stały wyjazd do NRF przez ludność 

rodzimą jest wynikiem obowiązujących u nas przepisów paszportowych. Osoba, która 

zadeklarowała narodowość niemiecką, otrzymuje »Dokument Podróży« (w wypadku otrzymania 

decyzji pozytywnej na wyjazd do NRF). Po przekroczeniu granicy traci obywatelstwo polskie, 

uzyskując w NRF obywatelstwo tego kraju. Natomiast w wypadku, gdy osoba ubiegająca się  

o stały wyjazd w ankiecie podała narodowość polską, w wyniku pozytywnej decyzji otrzymuje 

»paszport«, który jej nie pozbawia obywatelstwa polskiego. Stąd też osoby ubiegające się o stały 

wyjazd, chociażby chciały zachować obywatelstwo polskie, nie czynią tego z obawy [w oryginale: 

przed obawą], iż na terenie NRF będą pozbawione wszystkich praw i przywilejów, jakie 

przysługują osobom wyjeżdżającym na podstawie dokumentu podróży”147.   

Według ocen SB deklarowanie przez Ślązaków narodowości niemieckiej oraz innego 

rodzaju demonstrowanie postaw proniemieckich miało w wielu przypadkach, a może nawet  

w większości przypadków, podłoże pragmatyczne, związane z dążeniem do zapewnienia sobie 

lepszych warunków życia. Tak np. w informacji z 17 kwietnia 1969 r. spotykamy się z opinią, że 

za oficjalnym deklarowaniem  narodowości niemieckiej „w większości przypadków kryją się 

względy praktyczne”. „Najczęściej – pisali autorzy informacji – osobom takim chodzi o wywieranie 

presji na organach administracji państwowej w celu otrzymania zezwolenia na stały wyjazd lub 

uchylenia się od służby wojskowej itp.” Zaraz za ta opinią pojawia się jednak następujące 

zastrzeżenie: „Niemniej jednak w wyniku znajomości tego problemu i na podstawie 

przeprowadzonych badań stwierdzono, iż istnieje około 400 osób, które uporczywie deklarują 

swą przynależność do narodu niemieckiego i NRF, określają się, iż są Niemcami. Osobom tym 

chodzi bowiem o podkreślenie i zademonstrowanie swej narodowości ze względów politycznych, 

gdyż liczą, iż tutejsze ziemie zostaną włączone pod administrację NRF”148.  

Głównie względami natury praktycznej tłumaczono także powszechność posługiwania się 

językiem niemieckim przez rdzennych mieszkańców województwa opolskiego, ciągłego 

aczkolwiek i w tym wypadku nie kwestionowano faktu, iż w niektórych przypadkach może to mieć 

autentyczny związek ciągłego orientacją narodową poszczególnych osób. „Używanie przez 

pewną część ludności języka niemieckiego – pisano w informacji ciągłego 17 kwietnia 1969 r. – 

wynika oczywiście ciągłego ich postawy narodowościowej. Osoby, które zadeklarowały się jako 

Niemcy, robią to ciągłego przekonania, a zatem fakt posługiwania się przez nich tym językiem 

wynika ciągłego konsekwencji samookreślenia narodowego. Podkreślić jednak trzeba,  

                                                 
146 Ibidem, k. 269.        
147 AIPN Wr, 08/595, t. 1, Informacja, 17 IV 1969 r., k. 268.        
148 Ibidem, k. 269.        
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iż większość osób posługujących się językiem niemieckim robi to z czysto praktycznych 

względów. Najczęściej chodzi o wyrobienie biegłości językowej w celu swobodnego 

porozumiewania się ciągłego krewnymi za granicą. Znajomość „języka niemieckiego w znacznym 

stopniu ułatwia osobiste kontakty tej ludności w czasie wzajemnych odwiedzin. Rozmowy  

w języku niemieckim prowadzone są przeważnie w ramach rodzin. Tylko do nielicznych faktów 

można zaliczyć przypadki demonstracyjnego używania tegoż języka w miejscach publicznych”149.  

Różnego rodzaju wystąpienia proniemieckie – „rewizjonistyczno-odwetowe” – 

przypisywano ekstremistycznie nastawionej grupie rdzennych mieszkańców województwa 

opolskiego, której liczebność szacowano na kilka procent ogółu ludności. W informacji  

z dnia 17 kwietnia 1969 r., opracowanej przez Wydział II KW MO w Opolu, pisano, że liczebność 

owej grupy nie przekracza 3 proc. Zastrzegano się jednak, że procent ten przedstawia się różnie 

w poszczególnych przypadkach150. Dane te, niezależnie od tego, na ile wiarygodne w sensie 

statystycznym, w oczywisty sposób zaprzeczają tezie o rzekomym braku niemieckiej mniejszości 

narodowej na Śląsku Opolskim.  

Mimo ciągłego sygnalizowania rozlicznych przejawów postaw proniemieckich wśród 

Ślązaków, SB podtrzymywała w swoich materiałach generalnie optymistyczną wizję 

kształtowania się stosunków społecznych w województwie opolskim. W informacji  

z 19 kwietnia 1969 r. znajdujemy m. in. następującą ogólną ocenę sytuacji: „Istniały dawniej,  

a nawet spotyka się i dzisiaj trudności w nawiązywaniu bliższych kontaktów i więzów między 

ludnością napływową i miejscową. Mimo to proces integracji ciągle postępuje naprzód. Postępuje 

repolonizacja. Poważny procent ludności miejscowej szczerze deklaruje swą polskość  

i przywiązanie do PRL”151. Na przekór swojemu formalnie optymistycznemu przesłaniu, ocena ta 

jest jednak kolejnym świadectwem ogromnej złożoności stosunków narodowościowych na 

Opolszczyźnie. W sposób pośredni wynika z niej, że szczere deklarowanie polskości  

i przywiązania do PRL nie było bynajmniej zjawiskiem powszechnym wśród rdzennych 

mieszkańców regionu.  

Uważna lektura materiałów SB bynajmniej nie potwierdza tezy o postępującej 

repolonizacji Ślązaków. Materiały te świadczą raczej o czymś przeciwnym – o wyraźnym 

narastaniu i upowszechnianiu się postaw proniemieckich wśród rodzimej ludności śląskiej, która  

z różnych powodów nic chciała utożsamiać się ze społeczno-polityczną rzeczywistością PRL.  

Bardzo wymowne pod tym względem są wyniki ankiety przeprowadzonej w 1973 r. wśród 

pracowników Zakładów Azotowych „Kędzierzyn” w Kędzierzynie w związku z wdrożeniem 

nowego systemu elektronicznego obliczania wynagrodzeń. Co najmniej 612 pracowników 

zadeklarowało wówczas narodowość niemiecką, a w rubryce „znajomość języków obcych” podało 

                                                 
149 Ibidem, k. 268.        
150 APO, KW PZPR w Opolu, sygn. 2132, Informacje o nastrojach społeczeństwa w terenie Ocena sytuacji 
ideowo-politycznej w powiecie opolskim za okres od III-go Zjazdu PZPR, 19 IX 1959 r., k. 255.     
151 AIPN Wr, 08/595, t. 1, Informacja, 17 IV 1969 r., k. 262.        
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język polski. Przypadków takich było zapewne jeszcze więcej, ponieważ w czasie, gdy obliczano 

te wyniki, czekano nadal na zwrot około 1000 ankiet – kart obiegowych152.                  

Godne uwagi informacje można znaleźć też w materiałach wytworzonych przez Sekcję III 

Wydziału KW MO w Częstochowie. Gdy w 1975 r. doszło do utworzenia województwa 

częstochowskiego, w jego granicach znalazła się również znaczna część terenów górnośląskich 

z ośrodkami w Oleśnie, Lublińcu i Dobrodzieniu. Według danych SB pod koniec 1976 r. około 

20 000 mieszkańców nowego województwa (około 4 proc. całej jego ludności) posiadało związki 

z RFN, a 4539 osób deklarowało narodowość niemiecką153.  

  

 

Normalizacja stosunków PRL – RFN, KBWE oraz ich konsekwencje  

społeczne na Górnym Śląsku  

 

Ogromny wpływ na sytuację rdzennej ludności Górnego Śląska miało zawarcie  

w dniu 7 grudnia 1970 r. układu o podstawach normalizacji stosunków między PRL a Republiką 

Federalną Niemiec. Według ocen SB, fakt ten szybko zaowocował śmielszym manifestowaniem 

postaw proniemieckich154. W styczniu 1971 r. Wydział II KW MO w Opolu podawał m.in. 

następujące informacje: „Zawarcie układu wywołało między innymi śmielsze demonstrowanie 

»niemczyzny«. Np. niektórzy mieszkańcy Dziećmarowa pow. głubczycki [...] częściej oficjalnie 

używają języka niemieckiego. Niektórzy obywatele miejscowego pochodzenia podkreślają 

ostentacyjnie swą niemiecką narodowość na piśmie przy składaniu ankiet personalnych, 

wniosków paszportowych itp. Powyższe fakty odnotowano w szeregu miejscowościach, a także  

w Opolskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego w Opolu i Miejskim 

Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym w Strzelcach Opolskich. Dotychczas zanotowano  

42 tego rodzaju wypadki (poza wnioskami paszportowymi), w tym 16 to robotnicy, 10 rolnicy,  

11 pracownicy umysłowi i 5 prywatni przedsiębiorcy”155. 

Dość charakterystyczna dla ówczesnego stanu nastrojów wśród rdzennych mieszkańców 

Górnego Śląska była treść anonimowego listu „Jerzego Niemca”, nadesłanego z Jełowej  

na adres Jerzego Opolskiego z redakcji „Trybuny Opolskiej”, ówczesnego organu Komitetu 

Wojewódzkiego PZPR. Autor listu protestował przeciwko utrudnieniom paszportowym dla 

Ślązaków, grożąc pokojowymi manifestacjami ulicznymi pod hasłem „Wir wollen nach 

Deutschland in unsere Heimat”. Uzasadniając pragnienie wyjazdu z Polski, pisał on, że Ślązacy 

                                                 
152 APO, KW PZPR w Opolu, 384, Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli przestrzegania zasad statutowych  
w zakresie orzecznictwa partyjnego w Zakładowej Organizacji Partyjnej w Zakładach Azotowych w Kędzierzynie 
za lata 1971–1973, maj 1974 r., s. 160.  
153 AIPN Ka, 010/91, t. 1, Plan przedsięwzięć operacyjnych do sprawy obiektowej kryptonim „Przeciwnik”,  
21 II 1977 r., s. 17 (kopia cyfrowa – Pdf).  
154AIPN Wr, 08/595, t. 2, Sprawa problemowa „Ideologowie”. Korespondencja operacyjna, Informacja nr 01/71,  
5 I 1971 r., k. 210.  
155 AIPN Wr, 08/595, t. 2, Informacja nr 01/71, 5 I 1971 r., k. 210.  
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„nie chcą być nadal Murzynami i pracować jeszcze kilka lat na obiecany dobrobyt i lepsze jutro na 

margarynie, mortadeli i metce”156.  

Potraktowany z ostentacyjną awersją list „Jerzego Niemca” posłużył Jerzemu Opolskiemu 

za kanwę artykułu zamieszczonego w „Trybunie Opolskiej” 11 września 1971 r.157 Artykuł ten 

wzbudził gorące dyskusje zarówno wśród rodzimej, jak i napływowej ludności województwa 

opolskiego. Przykładem tego mogą być odzwierciedlone w materiałach KW PZPR wypowiedzi 

pracowników Huty im. gen. Świerczewskiego w Zawadzkiem. Jeden z zatrudnionych tam 

Ślązaków, pracownik umysłowy z tytułem inżyniera, solidaryzował się z opiniami autora anonimu, 

mówiąc, że sam czuje się Niemcem. Na dowód tego, że „Jerzy Niemiec” słusznie krytykował 

społeczną rzeczywistość PRL, przytaczał on fakt, że „chcąc awansować trzeba być partyjnym”. 

Odnotowano również inne wypowiedzi popierające treść anonimu. Zdarzały się jednak również 

uwagi w stylu: „takich, którym zbrzydnął polski chleb, zdeklarowanych wrogów narodu polskiego, 

należałoby się z kraju jak najprędzej pozbyć”. W duchu takim wypowiadali się niektórzy 

członkowie PZPR na zebraniu oddziałowej organizacji partyjnej na Wydziale Walcowni158.                            

Oryginał listu „Jerzego Niemca” został przesłany przez redaktora naczelnego „Trybuny 

Opolskiej”, Włodzimierza Kosińskiego, na ręce płk. Józefa Spisaka, I zastępcy komendanta 

wojewódzkiego MO ds. SB, z prośbą, aby „w wypadku zgłoszenia się nadawcy – można było 

umożliwić mu wyjazd z Polski w ramach akcji łączenia rodzin”. Między innymi na tej podstawie 

Wydział II KW MO w Opolu rozpoczął szeroko zakrojone poszukiwania autora listu, 

wykorzystując w tym celu swoją sieć agenturalną oraz Wydział Kryminalistyki KW MO w Opolu159. 

Celem poszukiwań nie było oczywiście spełnienie prośby wyrażonej przez red. Kosińskiego.   

Najważniejszym następstwem praktycznym układu o podstawach normalizacji stosunków 

PRL – RFN było otwarcie przed Ślązakami nowych możliwości wyjazdu na pobyt stały do RFN  

w ramach akcji „łączenia rodzin”. W latach 1971–1975 wyemigrowało na tej zasadzie  

z województwa opolskiego 12 450 osób. Dalsze wyjazdy wiązały się z trwającą od września 1975 

realizacją zapisu protokolarnego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie  

                                                 
156 APO, KW PZPR w Opolu, 1770, Informacja [KW MO w Opolu] o sytuacji operacyjno-politycznej  
w województwie opolskim za okres od 1–5 XII 1971 roku, dokument z 5 XII 1971 r., s. 72.   
157 J .  Opolsk i ,  Ktoś nie podpisany z Jełowej, „Trybuna Opolska”, 11 IX 1971 r., s. 5. Partyjny dziennikarz tak 
zamanifestował swój stosunek do listu i jego autora: „List wredny, list tchórza. List ten bez namysłu wrzuciłbym  
do kubła na śmieci, gdyby autor nie mieszkał w naszej ojczyźnie. Ktoś taki istniejący fizycznie tutaj, skręcający się 
w apoplektycznym ataku nienawiści, ktoś taki jest uciążliwym balastem w każdym kraju”.  
158 APO, Akta byłego KW PZPR w Opolu, zespół 2579, sygn. 1770, Informacja nr 1 zakładowej organizacji 
partyjnej Huty im. gen. K. Świerczewskiego za okres 14-21.09.1971 r., s. 170.  
159 AIPN Wr, 08/595, t. 1, Notatka służbowa, 13 IX 1971 r., k. 3; ibidem, [Pismo redaktor naczelnego „Trybuny 
Opolskiej” do płk. Józefa Spisaka z KW MO w Opolu], 14 IX 1971 r., k. 54; ibidem, [Pismo naczelnika Wydziału II 
SB KW MO w Opolu do naczelnika Wydziału Kryminalistyki KW MO], 17 IX 1971 r., k. 59; ibidem, [Pismo  
I zastępcy komendanta miejskiego i powiatowego MO ds. SB w Opolu do naczelnika Wydziału II KW MO],  
18 IX 1971 r., k. 59; ibidem, Meldunek dot. anonimowego listu z Jełowej [I zastępca komendanta miejskiego 
 i powiatowego MO ds. SB w Opolu do naczelnika Wydziału II KW MO], 18 IX 1971 r., k. 66; ibidem, Wyciąg z 
Doniesienia nr 34 taj.[nego] współprac.[ownika] ps. „Fik” z dnia 28.09.1971 r., 29 IX 1971 r., k. 67; ibidem, [Pismo 
zastępcy komendanta powiatowego MO ds. SB w Koźlu do naczelnika Wydziału II KW MO], 20 X 1971 r., k. 75; 
ibidem, Wyciąg z Doniesienia nr t.w. ps. „Antek” z dnia 20 X 1971 r., k. 76; ibidem, [Pismo I zastępcy komendanta 
miejskiego i powiatowego MO ds. SB w Opolu do naczelnika Wydziału II KW MO], 23 X 1971 r., k. 79; ibidem, 
[Pismo zastępcy naczelnika Wydziału II KW MO w Opolu do naczelnika Wydziału Kryminalistyki KW MO],  
24 X 1971 r., k. 80; ibidem, Notatka służbowa, 28 X 1971 r., k. 81.          
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w Helsinkach. W latach 1975–1979 wyjechało na tej zasadzie 37 370 osób. Ponad 88 % procent 

osób, które uzyskały zgodę na wyjazd stały w okresie od września 1975 do września 1979 r.  

(32 989 spośród 37 291) deklarowało narodowość niemiecką160.  

Władze PRL przez długi czas bardzo niechętnie udzielały zezwoleń na wyjazdy 

emigracyjne. Nagminnym zjawiskiem było wyzbywanie się przez emigrantów posiadanego 

majątku trwałego w zamian za możliwość opuszczenia kraju161. Nie brakowało również 

związanych z tym praktyk o charakterze korupcyjnym162.   

Stosunkowo najmniejsze problemy z uzyskaniem zgody na wyjazd mieli mieszkańcy 

terenów włączonych w 1975 r. do nowo utworzonego województwa częstochowskiego. Wśród  

miejscowych Ślązaków zrodził się nawet przekonanie, że „władze PRL chcą się ich pozbyć  

i oczyścić sobie teren”. Z drugiej strony ci mieszkańcy byłego powiatu oleskiego, którzy pozostali 

w granicach województwa opolskiego, żałowali, że nie znaleźli się w województwie 

częstochowskim, „gdyż władze Opolszczyzny wydają zbyt mało zezwoleń na wyjazdy 

emigracyjne do RFN”163. Część Ślązaków zamieszkałych w województwie częstochowskim 

decydowała się na wyjazd z Polski w związku z drastycznym pogorszeniem się ich relacji  

z innymi grupami ludności w granicach nowego województwa (częstym zjawiskiem stało się 

używanie obraźliwych określeń wobec Ślązaków w rodzaju „Szwaby” i „hanysy”). Podobny efekt 

miała obawa przed masowym napływem ludności z innych części województwa i wypieraniem 

przez nią Ślązaków z ważniejszych stanowisk w administracji i życiu gospodarczym164.  

Po zakończeniu w 1979 r. realizacji zapisu protokolarnego z Helsinek ilość udzielanych 

zezwoleń drastycznie zmniejszyła się i w 1980 r. uzyskało je już tylko 1929 spośród  

23 976 wnioskodawców. Po powstaniu „Solidarności” nastąpiła przejściowa zmiana sytuacji. 

Zliberalizowano politykę paszportową i w 1981 r., pod silną presją ze strony potencjalnych 

emigrantów, wydano 5864 nowych zezwoleń na wyjazd stały na łączną liczbę. Chętnych do 

wyjazdu było jednak nadal znacznie więcej: wpłynęło wówczas kolejnych 23 841 wniosków 

                                                 
160 APO, KW PZPR w Opolu, zespół 2579, sygn. 2657, Notatka nr 30 dot. wyjazdów stałych do RFN i Berlina 
Zachodniego z województwa opolskiego po zakończeniu realizacji „Zapisu Protokolarnego”, tj. w okresie  
od 1 IX 1979 r. do 1 X 1980 r., 30 X 1980 r., s. 147; ibidem, sygn. 2660, Raport dla I sekretarza KC PZPR  
w sprawie wyjazdów ludności z województwa opolskiego do RFN, b. d. [1981 r.], s. 9; G. Podgórsk i ,  op. cit.,  

s. 62. „O stały wyjazd ubiegają się głównie ludzie poczuwający się do niemieckiej przynależności narodowej  
i częściowo element chwiejny” – pisał autor przywołanej pracy magisterskiej z 1980 r. G.  Podgórsk i ,  op. cit.,  
s. 26. Por. D.  Sto la ,  op. cit., s. 236–238, 242, 244–249.       
161 Tak np. Skarb Państwa przejął aż 7470,93 ha z łącznej powierzchni 11 092,96 ha gospodarstw rolnych 
pozostawionych w latach 1975–1979 przez osoby emigrujące do RFN w ramach akcji „łączenia rodzin”. Ibidem, 
sygn. 2660, Raport dla I sekretarza KC PZPR w sprawie wyjazdów ludności z województwa opolskiego do RFN, 
b. d. [1981 r.], s. 30.    
162 Zdarzały się nawet przypadki pociągania do odpowiedzialności karnej funkcjonariuszy pionu paszportowego 
SB, podejrzanych o przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za pomoc w załatwieniu paszportu. AIPN Wr, 
0126/1892, Sprawozdanie z postępowania dyscyplinarnego, 11 III 1986 r., k. 45–51; ibidem, Wyciąg z rozkazu 
personalnego nr 01629 z dnia 16 V 1986 r., k. 52.   
163 AIPN Ka, 010/91, t. 1, Informacja [ z Wydziału II KW MO w Częstochowie dla naczelnika Wydziału III 
Departamentu II MSW] dot. nastrojów w środowiskach prozachodnioniemieckich, 2 I 1976 r., , s. 176–177  (kopia 
cyfrowa – Pdf).  
164 Ibidem, Informacja dot. nastrojów w środowiskach prozachodnioniemieckich, 17 III 1976 r., s. 186–187  (kopia 
cyfrowa – Pdf).  
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wyjazdowych165. Ludzie załatwiający formalności w komórce paszportowej Komendy Miejskiej 

MO w Kędzierzynie-Koźlu zmuszeni byli wystawać w kolejce po kilka dni166. „Najdłuższa  

i najstarsza kolejka na Śląsku Opolskim ma swój początek pod biurem paszportowym w Koźlu” – 

pisał latem 1981 r. Janusz Rudnicki w wydawanym przez miejscową „Solidarność” piśmie 

„Sierpień”167.    

W tym kontekście lokalne władze komunistyczne, nie wyłączając aparatu 

bezpieczeństwa, pozytywnie oceniały postawę władz kościelnych, którym udało się praktycznie 

zlikwidować zjawisko emigracji wśród miejscowego duchowieństwa. Przeciwny wyjazdom księży 

był w szczególności biskup ordynariusz opolski Alfons Nossol. Jego stanowisko respektowały 

niemieckie władze kościelne, w związku z czym kapłani pozostający samowolnie za granicą nie 

mogli liczyć na obejmowanie stanowisk w Niemczech168.      

Okres stanu wojennego przyniósł ponownie radykalny spadek liczby udzielanych 

zezwoleń na wyjazd stały. W 1982 r. rozpatrzono pozytywnie tylko 1389 spośród 9837 wniosków. 

Drastyczne ograniczenia w tym zakresie utrzymywano jeszcze przez parę lat po formalnym 

zawieszeniu i zniesieniu stanu wojennego. W 1983 r. zostało pozytywnie rozpatrzonych  

2157 spośród 16 084, a w roku następnym zaledwie 376 spośród 16 886 złożonych wniosków.  

W latach 1985–1986 rozpatrywano pozytywnie średnio jeden na dziesięć wniosków: odpowiednio 

1446 na 14 452 oraz 1226 na 13 179 w poszczególnych latach169.  

Liczba emigrantów rosła jednak znacznie szybciej, ponieważ wiele osób uzyskujących 

zezwolenie na wyjazd czasowy odmawiało powrotu do kraju. W 1980 r. odnotowano  

w województwie opolskim 1136 takich przypadków, dotyczących osób przebywających w RFN 

bądź Berlinie Zachodnim. W następnym roku, w związku z przejściową liberalizacją polityki 

paszportowej, odmówiło powrotu tylko 487 osób. W 1982 r., w warunkach stanu wojennego, osób 

takich było jednak już 1534. Podobnie działo się w latach następnych: liczba odmów w skali roku 

nawet nieco wzrosła170.    

                                                 
165 APO, KW PZPR w Opolu, zespół 2579, sygn. 2660, Informacja o sytuacji i tendencjach społecznych w sprawie 
wyjazdów emigracyjnych z woj. opolskiego do RFN i Berlina Zachodniego, 20 I 1982 r., s. 8; ibidem, sygn. 441, 
Posiedzenia Egzekutywy KW [PZPR]. Protokoły wraz z załącznikami od dnia 14 I – 18 III 1982 r., Informacja  
[z 20 I 1982 r.] o sytuacji i tendencjach społecznych w sprawie wyjazdów emigracyjnych z woj. opolskiego do 
RFN i Berlina Zachodniego, s. 148; Emigracja z województwa opolskiego do RFN. Skutki społeczno-polityczne  
i ekonomiczne, red. J. Korbel, Opole 1988, s. 5 (APO, KW PZPR w Opolu, 492); AIPN Wr, 08/956, t. 1, Pismo 
naczelnika Wydziału II KW MO w Opolu do naczelnika Wydziału II KW MO w Chełmie, 17 VII 1980 r., k. 218.  
166 APO, KW PZPR w Opolu, 435, Wnioski zgłoszone w dyskusji przedzjazdowej dot. władz wojewódzkich, b. d., 
s. 447. Sytuację tę krytykowali nawet miejscowi członkowie PZPR, postulując przekazanie spraw paszportowych 
do urzędu gminy.   
167 J .  Rudnick i ,  Exodus, „Sierpień”, 1981, nr z 31 VII, s. 3 (APO, KW PZPR w Opolu, 1489, s. 124).  
168 APO, KW PZPR sygn. 2660, Raport dla I sekretarza KC PZPR w sprawie wyjazdów ludności z województwa 
opolskiego do RFN, b. d. [1981 r.], s. 205; Z.  Skupińsk i ,  Główne aspekty zarządzania diecezją opolską przez 
biskupa ordynariusza Alfonsa Nossola a działania operacyjne Wydziału IV KW MO w Opolu (1977–1981), praca 

dyplomowa napisana w Wyższej Szkole Oficerskiej MSW w Legionowie pod kierownictwem kpt. dr. Stanisława 
Hoca, Legionowo 1981, s. 11 – AIPN Wr, 00147/345. Charakteryzując postawę biskupa Nossola, Zygmunt 
Skupiński pisał: „Poprzez wpływy osobiste spowodował m. in., że konferencja biskupów niemieckich 
ustosunkowała się negatywnie do sprawy nadawania jurysdykcji księżom wyjeżdżającym do RFN  
i odmawiającym powrotu do kraju. Świadczyć to może o jego patriotycznej postawie”.  
169 Emigracja z województwa opolskiego do RFN.., s. 20.  
170 Ibidem.  
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Dopiero w 1987 r. władze PRL zdecydowały się na ponowną liberalizację polityki 

paszportowej, posuwając się w tym zakresie jeszcze dalej niż w 1981 r.171 Udzielono wówczas 

4670 zezwoleń na wyjazd stały do RFN lub Berlina Zachodniego, podczas gdy liczba złożonych 

wniosków wyniosła 12 301172. Władze komunistyczne doszły do słusznego skądinąd wniosku, że 

przeciwdziałanie emigracji na drodze ograniczeń administracyjnych nie zdaje egzaminu i należy 

szukać innych rozwiązań problemu. W opracowaniu przygotowanym w 1988 r. na potrzeby 

Egzekutywy KW PZPR kierownictwo Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Opolu, 

reprezentowane przez płk. Juliana Urantówkę, zaprezentowało następujący punkt widzenia: 

„Ponieważ około 95 proc. motywów, którymi kierują się ludzie wyjeżdżający na stałe legalnie, czy 

też odmawiający powrotu z wyjazdów czasowych, to motywy ekonomiczne – trzeba jasno sobie 

uzmysłowić, że żadnymi barierami administracyjno-prawnymi nie da się tych zjawisk 

ograniczyć”173. W opracowanym w czerwcu 1988 r. projekcie stanowiska Egzekutywy KW PZPR 

w Opolu pisano: „Nie należy utrudniać wyjazdów w sposób administracyjny. Nie daje to żadnych 

pozytywnych efektów. Pogłębia nastroje niezadowolenia, a nawet frustracji, wytwarza psychozę  

i gorączkę poszukiwania wszystkich legalnych i nielegalnych sposobów wyemigrowania”174. 

Podobne stanowisko zaprezentował kilka miesięcy później pełnomocny przedstawiciel Komitetu 

Centralnego PZPR do spraw województwa opolskiego, Józef Trzciński. Występując w marcu 

1989 r. na Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczej PZPR w Opolu stwierdził on, że emigracja 

jest „zjawiskiem naturalnym, a jej zahamowanie, czy nawet powroty ludzi do kraju, zależą od 

stabilizacji sytuacji”175.  

           W całym okresie lat 1956–1981 wyemigrowało z województwa opolskiego do RFN  

i Berlina Zachodniego 122 100 osób176. Do 1987 r. liczba emigrantów wzrosła do około  

                                                 
171 Por. D.  Sto la ,  op. cit., s. 334–335.  Zmiany te wręcz zaszokowały Ślązaków, o czym tak informował TW ps. 
„Bolko”: „nastąpiło po prostu rozgoryczenie wśród ludności. Jedni czekali [na wyjazd] latami i [spotykała] ich 
odmowa, drudzy [tylko] parę miesięcy i [już] wyjeżdżają. Na ten temat mówi się w sklepach, autobusach i na ogół 
z kim [tylko] się rozmawia. W rozmowach jest wprost [wyrażane] zdziwienie; mówi się, że będzie dużo mieszkań 
wolnych”. AIPN Wr, 00268/30, t. 2, Teczka pracy TW ps. „Bolko”, Informacja, 18 IX 1987 r., k. 8.         
172 Emigracja z województwa opolskiego do RFN.., s. 20.  
173 APO, KW PZPR w Opolu, zespół 2597, sygn. 492, Informacja [szefa WUSW w Opolu] dotycząca wyjazdów 
emigracyjnych oraz zagrożeń działalnością rewizjonistyczną w województwie opolskim, b. d., s. 25. Stanowisko to 
poparł uczestniczący w posiedzeniu Egzekutywy KW PZPR na prawach gościa Franciszek Marek z Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Ślązak o polskiej orientacji narodowej. Ibidem, Protokół z posiedzenia 
Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w dniu 9 VI 1988 r., s. 2.   
174 Ibidem, Projekt stanowiska Egzekutywy KW PZPR w Opolu dot. emigracji ludności z Opolszczyzny do RFN 
oraz możliwości przeciwdziałania temu zjawisku, b. d., s. 59. W ostatecznej wersji dokumentu potraktowano 
sprawę znacznie bardziej powściągliwie, pisząc: „Zjawisku emigracji nie można przeciwdziałać na drodze 
ograniczeń paszportowych, gdyż praktyka dowodzi niskiej skuteczności wszelkich poczynań administracyjnych  
w tym względzie. Ograniczenia takie musiałyby dotknąć wszystkich obywateli, a to kłóciłoby się ze słuszną 
polityką otwarcia Polski na świat”. Ibidem, Stanowisko Egzekutywy KW PZPR w Opolu w sprawie emigracji 
ludności z Opolszczyzny oraz możliwości i sposobów przeciwdziałania temu zjawisku, b. d., s. 63.  
175 Ibidem, sygn. 71,  
176 Ibidem, sygn. 2660, Informacja o sytuacji i tendencjach społecznych w sprawie wyjazdów emigracyjnych z woj. 

opolskiego do RFN i Berlina Zachodniego, 20 I 1982 r., s. 8; ibidem, sygn. 441, Posiedzenia Egzekutywy KW 
[PZPR]. Protokoły wraz z załącznikami od dnia 14 I – 18 III 1982 r., Informacja o sytuacji i tendencjach 
społecznych w sprawie wyjazdów emigracyjnych z woj.[ewództwa] opolskiego do RFN i Berlina Zachodniego,  
20 I 1982 r., s. 148–149. Por. P. Madajczyk, Niemcy, [w:] Mniejszości narodowe w Polsce. Państwo  
i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w okresach przełomów politycznych (1944–1989),  
red. P. Madajczyk, Warszawa 1998, s. 87–108; M.  L is ,  Baza społeczna i okoliczności ujawnienia się 
mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim w 1989 roku, „Studia Śląskie”, 2010, t. 69, s. 41–42.   
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158 tysięcy177. Liberalizacja polityki paszportowej zaowocowała masowym exodusem Ślązaków.   

Największe nasilenie wyjazdów wystąpiło w latach 1988–1990. Wyjeżdżało wówczas rocznie od 

około 5000 (w latach 1988 i 1990) do blisko 8500 osób (w 1989 r., gdy natężenie ruchu 

migracyjnego doszło do maksimum)178. Olbrzymia większość osób starających się o wyjazd 

deklarowała narodowość niemiecką (np. 88,5 % wnioskodawców w 1983 r.)179 

Emigrantami powodowały w głównej mierze względy natury ekonomicznej. Poszukiwano 

lepszych warunków życia, atrakcyjniejszych perspektyw zawodowych itp. Istotne znaczenie miało 

jednak także szeroko rozpowszechnione wśród Ślązaków poczucie dyskryminowania ich w życiu 

społeczno-gospodarczym PRL.  

Z drugiej strony jest faktem, że społeczno-polityczna rzeczywistość PRL, od której 

uciekali emigranci, była aktywnie współtworzona również przez część Ślązaków. Ówczesne elity 

aparatu władzy rekrutowały się po części również spośród autochtonów, czego przykładem może 

być postać Jana Goczoła, literata piastującego od 1985 r. mandat posła na Sejm PRL180. 

Rodowitymi Ślązakami byli również m.in. Oswald Mateja (rektor Wyższej Szkoły Inżynierskiej  

w Opolu) oraz Norbert Lysek (dyrektor Opolskich Zakładów Cementowo-Wapienniczych  

w Tarnowie Opolskim) – obaj funkcjonujący w latach osiemdziesiątych w wojewódzkich władzach 

partyjnych PZPR. Podobnym pochodzeniem legitymowała się Nina Kracherowa, dziennikarka 

„Trybuny Opolskiej”, szczególnie „zasłużona” w propagandowym zwalczaniu lokalnych środowisk 

opozycyjnych i demonstrująca wrogie nastawienie wobec proniemiecko zorientowanych 

Ślązaków („Schlesierów”).  

Nawet w tych środowiskach można było jednak usłyszeć krytyczne wypowiedzi na temat 

sytuacji Śląska i Ślązaków w PRL. Tak np. wspomniany Norbert Lysek, członek Egzekutywy KW, 

w następującym duchu wypowiadał się na Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczej PZPR  

w marcu 1989 r.: „wielu mieszkańców [regionu] utwierdza się w przekonaniu, że w Warszawie  

o Opolszczyźnie, jeżeli nie zapomniano całkiem, to przypominają tam sobie o nas z rzadka i jak 

przez mgłę. Zapomniano, że przez wiele lat powojennej historii Opolszczyzna wnosiła znaczący 

wkład w rozwój gospodarczy kraju i poprawę warunków życia całego społeczeństwa  

i że proporcjonalnie do tego wkładu nie uzyskaliśmy środków na rozwiązywanie naszych 

problemów”181. „Tow. Lysek podkreślił” – relacjonowano wystąpienie owego działacza  

w dokumencie opracowanym przez Sekretariat KW PZPR – „że w przeszłości na Opolszczyźnie 

                                                 
177 APO, KW PZPR w Opolu, zespół 2579, sygn. 492, Projekt stanowiska Egzekutywy KW PZPR w Opolu dot. 
emigracji ludności z Opolszczyzny do RFN oraz możliwości przeciwdziałania temu zjawisku, b. d., s. 57. 
178 R. Rauzińsk i  i  K.  Szczygie lsk i ,  Skutki zjawiska emigracji z obszaru Śląska Opolskiego (wybrane 
aspekty demograficzne), [w:] Migracje zagraniczne a polityka rodzinna. International migration and state policy for 
families, red. nauk. J. Szymborski i A. Potrykowska, Warszawa 2009 („Biuletyn RPO. Materiały”, nr 66), s. 97.    
179 R. Rauzińsk i ,  Zróżnicowanie sytuacji demograficznej społeczeństwa Śląska Opolskiego w zależności od 
pochodzenia regionalnego na tle emigracji zewnętrznych w latach 1951–1985, [w:] Ludność Śląska Opolskiego  
w XIX i XX wieku (analizy statystyczne), red. Z. Kowalski, Materiały i studia opolskie, R. XXIX, zeszyt 60, Opole 
1987, s. 148 (APO, KW PZPR w Opolu, zespół 2579, sygn. 492, s. 226. 
180 APO, KW PZPR, 464, Lista kandydatów z ramienia PZPR na posłów do Sejmu (w układzie okręgów 
wyborczych) do tajnego głosowania na Plenum KW 7 IX 1985 r., b. d. s. 51; ibidem, Protokół nr 16/85 

posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Opolu, 5 VIII 1985 r., s. 197.  
181 APO, KW PZPR w Opolu, 71, Załączniki do protokołu z obrad Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczej 
PZPR w Opolu, 3 III 1989 r., s. 68.  
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nie stworzono w pełni warunków dla rozwoju tożsamości i integracji ludności rodzimej. Nie 

traktowano także Opolszczyzny na równi z innymi województwami, chociaż wnosiła ona wysoki 

wkład w dorobek kraju. W tabeli »daj« była wysoko notowana, natomiast w tabeli »masz« była 

nisko. Są to główne powody pogarszania się kondycji społeczno-politycznej rodowitych 

Opolan”182. Ze stanowiskiem tym zgadzali się inni uczestnicy konferencji. W uchwalonym 

wówczas stanowisku pisano: „Przez wiele lat powojennej historii Opolszczyzna wnosiła znaczący 

wkład w rozwój gospodarczy kraju, poprawę warunków życia społeczeństwa. Proporcjonalnie do 

tego wkładu nie uzyskaliśmy środków na rzecz rozwiązywania problemów środowiska 

opolskiego. W wyniku takiego działania warunki życia ludności nie pozostawały w prostej 

zależności od bazy wytwórczej i wkładu pracy. Wyraża się to dzisiaj w zdekapitalizowaniu 

majątku trwałego służby zdrowia, oświaty i kultury, telekomunikacji, infrastruktury społecznej  

i komunalnej [oraz] poważnej degradacji środowiska”183.       

Inną, nie mniej istotną, konsekwencją normalizacji stosunków PRL – RFN była 

intensyfikacja kontaktów pomiędzy mieszkańcami Górnego Śląska a ich krewnymi i przyjaciółmi 

w Niemczech. W 1970 r. wyjechało na pobyt czasowy do RFN lub Berlina  Zachodniego łącznie 

2553 mieszkańców województwa opolskiego. W następnych latach liczba takich osób znacznie 

wzrosła, osiągając poziom 4086 w 1971, 8448 w 1972, 12 567 w 1973 i 10 997 w 1974 r. 

Radykalnie wzrosła również liczba osób przyjeżdżających z RFN lub Berlina  Zachodniego na 

teren województwa opolskiego. W latach 1971, 1972, 1973 i 1974 osób takich było odpowiednio 

3470, 4912, 17 783 i 24 788184.  Wzmożenie kontaktów międzyludzkich w oczywisty sposób 

skutkowało umocnieniem orientacji proniemieckiej wśród Ślązaków.  

Również po 1970 r. władze komunistyczne nie dopuszczały jednak możliwości oficjalnego 

uznania niemieckiej mniejszości narodowej na Górnym Śląsku. Podejmowane w tym kierunku 

inicjatywy spotykały się z jednoznacznie negatywną reakcją władz. Bardzo wymownym tego 

przykładem są perypetie Gintera Wolnego z Bąkowa w powiecie kluczborskim. Od lutego 1971 r. 

podejmował on bezskuteczne starania o wyjazd emigracyjny do RFN lub NRD, deklarując się 

jako Niemiec. W związku z tymi staraniami był w rozmaity sposób szykanowany: prace 

wykonywane przez niego w charakterze elektryka-instalatora były za każdym razem 

dyskwalifikowane pod pretekstem rzekomych usterek (wcześniej nie spotykał się z tego rodzaju 

zarzutami), odebrano mu pozwolenie na broń myśliwską. W związku z tym w październiku 1971 r. 

zamknął prowadzony przez siebie warsztat elektryczny, a w następnym roku odmówił udziału  

w wyborach do Sejmu PRL, „stwierdzając, że jest Niemcem i może tylko głosować w NRF”.  

W końcu 11 grudnia 1972 r. zwrócił się do Rady Państwa PRL z prośbą o wyrażenie zgody na 

                                                 
182 Ibidem, Ocena przebiegu i wyników Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczej PZPR w Opolu odbytej  

3 III 1989 r., dokument z 6 III 1989 r., s. 227.  
183 Ibidem, Stanowisko Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczej PZPR w Opolu w sprawie emigracji 
mieszkańców Opolszczyzny, 3 III 1989 r. – Protokół z obrad wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczej PZPR w 
dniu 3 III 1989 r. w Opolu, Załącznik nr 7, bez numeracji stron, przed s. 114.    
184 AIPN Wr, 09/64, Zestawienie statystyczne wyjazdów czasowych z województwa opolskiego w latach  
1970–1974  i ich dynamika, 17 IV 1975 r., s. 241; ibidem, Przyjazdy cudzoziemców z krajów kapitalistycznych do 
województwa opolskiego w latach 1971–1974 i ich dynamika, 17 IV 1975 r., s. 241.       
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założenie „związku mniejszości niemieckiej w Polsce”. W związku z tym wystąpieniem SB 

Komendy Powiatowej MO w Kluczborku objęła go kontrolą operacyjną w ramach kwestionariusza 

ewidencyjnego o kryptonimie „Niemiec”, założonego w marcu 1973 r. Ostatecznie uznano, że 

najlepiej będzie zezwolić Wolnemu na upragniony wyjazd do RFN „jako osobie uciążliwej  

ze społecznego i politycznego punktu widzenia”. Tak też się stało i pod koniec listopada 1974 r. 

wyjechał on z Polski na stałe wraz z rodziną185.    

Ginter Wolny może być uznany za prekursora znacznie szerzej zakrojonych inicjatyw, 

które w latach osiemdziesiątych XX w. ostatecznie doprowadziły do powstania zorganizowanych 

struktur mniejszości niemieckiej  na Górnym Śląsku. Jak zobaczymy poniżej, również wtedy 

działania na rzecz utworzenia takich struktur zostały zainicjowane w reakcji na brak możliwości 

wyjazdu z Polski i także wówczas władze komunistyczne próbowały rozwiązać problem poprzez 

wypuszczenie z kraju osób działających na rzecz zorganizowania mniejszości.  

 

Walka z przejawami niemczyzny i postaw proniemieckich w latach 1957–1989  

 

Również po 1956 r. władze PRL w rozmaity sposób dbały o to, by nic nie kolidowało  

z oficjalnie podtrzymywaną tezą o braku niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce186. 

Przykładem tego może być walka z pisownią imion i nazwisk w formie właściwej dla języka 

niemieckiego oraz z różnego rodzaju napisami w języku niemieckim. Walka ta nie ominęła nawet 

cmentarzy, które były pod tym kątem inspekcjonowane przez przedstawicieli władz  

i funkcjonariuszy SB. Starano się także uniemożliwić sprawowanie opieki nad grobami poległych 

żołnierzy niemieckich.  

W 1961 r. Egzekutywa KW PZPR w Opola zobowiązała rady narodowe w województwie 

opolskim do odpowiedniego „zajęcia się” kamieniarzami wykonującymi nadal nagrobki z napisami 

w języku niemieckim. Ponieważ dwa lata później nagrobki takie nadal powstawały, Egzekutywa 

KW ponownie zajęła się tym tematem. Zgodnie z wypowiedziami, jakie padły w na listopadowym 

posiedzeniu  tego ciała w 1963 r., należało: „ścigać zgodnie z prawem wypadki sporządzania 

nagrobków z przekręconymi nazwiskami [tj. z nazwiskami w wersji niemieckiej – Z.B.], odbierać 

rzemieślnikom niestosującym się do tych zarządzeń koncesje […] przeprowadzić ekshumację 

grobów żołnierzy Wehrmachtu, którymi opiekują się ludzie nastawiani przez organizacje 

ziomkowskie z NRF”. W grudniu 1963 r. zalecono ustalenie osób wykonujących napisy w języku 

niemieckim oraz wyciągnięcie w stosunku do nich konsekwencji administracyjnych. 

                                                 
185 AIPN Wr, 011/758, Wniosek o założeniu kwestionariusza ewidencyjnego, 19 III 1973 r., s. 3–4; ibidem, 
Podanie (odpis), 17 VII 1972 r., s. 7–8; ibidem, Prośba do Rady Państwa w Warszawie, 11 XII 1972 r., s. 9; 
ibidem, Pismo do naczelnika Wydziału II SB KW MO w Opolu, 21 II 1973 r., s. 14–15; ibidem, Wniosek  

o zaniechanie prowadzenia kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Niemiec”, nr ewid[encyjny] 18 571/73,   
3 I 1975 r., s. 103–104.  
186 Por. T.  Browarek , op. cit., s. 307–314.   
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Odpowiedzialnym za realizację tego zadania uczyniono Józefa Buzińskiego, ówczesnego 

przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu187. 

Kamieniarze wykonujący niemieckie napisy narażali się na kary administracyjne z utratą 

koncesji włącznie. Tak np. w piśmie datowanym 28 września 1965 r. Józef Buziński, 

przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu, w kategorycznej formie 

zobowiązywał przewodniczących prezydiów rad narodowych szczebla powiatowego do 

„bezzwłocznego usunięcia wszystkich istniejących na zabudowaniach napisów niemieckich  

w sposób trwały i estetyczny”, a także do “wyciągnięcia, w stosunku wykonawców nagrobków  

z napisami niemieckimi, najdalej idących konsekwencji – łącznie z ew[entualnym] cofnięciem 

koncesji na prowadzenie warsztatów”188. Władze wojewódzkie podjęły również „kroki, aby Kuria 

Biskupia w Opolu zobowiązała podległe parafie do nie wyrażania zgody na ustawianie nagrobków 

z napisami niemieckimi oraz nieprawidłową pisownią imion i nazwisk”189.  

W 1965 r. w całym województwie opolskim, na mocy decyzji Prezydium WRN190, 

przeprowadzono wielką akcję likwidacji niemieckich pomników wojennych z okresu po I wojnie 

światowej (a także jeszcze starszych). Oszczędzano zasadniczo tylko te pomniki, które 

upamiętniały poległych z poszczególnych miejscowości i pozostawały pod stałą opieką 

miejscowej ludności191.  

Do końca czasów komunistycznych obowiązywał zakaz nauczania języka niemieckiego  

w szkołach na terenie województwa opolskiego192. W pierwszej połowie lat sześćdziesiątych 

Urząd Spraw Wewnętrznych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu, działając 

zgodnie z uchwałą KC PZPR z czerwca 1960 r., podjął następujące działania „na odcinku walki  

z dywersją i antypolską działalnością zachodnioniemieckich rewizjonistów”:  

 

„1. Usunięto z księgarń i antykwariatów wydawnictwa o charakterze antypolskim, a m.in. 

kalendarze olimpijskie ze swastyką, mapy i atlasy. Ponadto Dyrekcja Domu Książki 

                                                 
187 APO, KW PZPR w Opolu, 326, Protokół z prac Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Opolu,  
21 XI 1963 r., s. 92; ibidem, Protokół nr 27 z obrad Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Opolu,  
5 XII 1963 r., s. 138.   
188 APO, Akta Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu [dalej: PWRN], sygn. 5122, Pismo 
przewodniczącego Prezydium WRN w Opolu do przewodniczących Prezydiów Rad Narodowych oraz rad 
Narodowych miast wyłączonych z powiatów, 28 IX 1965 r., s. 5.    
189 Ibidem, s. 4; APO, PWRN, sygn. 5127, Pismo przewodniczącego Prezydium WRN w Opolu do 

przewodniczących Prezydiów Powiatowych Rad Narodowych oraz Rad Narodowych miast wyłączonych  
z powiatów, 28 IX 1965 r., s. 4–5. W najgorszej sytuacji znalazły się cmentarze położone na terenach 
zasiedlonych po II wojnie światowej przez ludność napływową. Pozbawione opieki i nieopłacone groby ulegały 
stopniowej likwidacji. Niemieckie nagrobki były kupowane przez kamieniarzy jako materiał na nowe pomniki. 
Rozległy cmentarz komunalny przy ul. Wrocławskiej w Opolu, funkcjonujący od 1813 r., z licznymi zabytkowymi 
nagrobkami, został w dużej części zniszczony i przekształcony w zwykłe tereny parkowe. Por. J. Filipczyk, 
Opolskie cmentarze, „Almanach Miejski. Opolanin”, Opole 2002, s. 94; Historia cmentarza [w Prudniku], 
http://www.dom-pogrzebowy.pl/historia/   (data wejścia:  8 VIII 2012 r.). 
190 APO, PWRN, Pismo przewodniczącego Prezydium WRN w Opolu, Józefa Buzińskiego, 9 IV 1966 r., sygn. 
5122, s. 156.   
191 Ibidem, Przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Namysłowie do kierownika Urzędu Spraw 
Wewnętrznych w Opolu, 26 IV 1966 r., sygn. 5122, s. 130. Przy tej okazji zniszczono również cenny zabytek, 
jakim był grobowiec zmarłego w 1773 r. generała Fryderyka Wilhelma von Seydlitz, bohatera wojen śląskich,  
we wsi Minkowskie w powiecie namysłowskim Wniosek o zniszczenie grobowca uzasadniano tym, że „jest w nim 
pochowany junkier pruski gen. Seidlitz – zdecydowany wróg narodu polskiego”.   
192 Por. Th.  Urban,  Niemcy w Polsce. Historia mniejszości w XX wieku, Opole 1994, s. 82.  

http://www.dom-pogrzebowy.pl/historia/


 44 

zarządzeniem wewnętrznym powołała specjalną komisję, która raz na kwartał sprawdza 

wydawnictwa rozprowadzane przez antykwariaty. 

 

 2. W zakresie upowszechniania filmów produkcji NRF, w związku z centralnie kierowanym 

zestawem filmowym, ograniczono ich upowszechnienie tylko do filmów o wybitnych walorach 

artystycznych i o aspekcie politycznym – antyfaszystowskim. Podobnie jak film, założenia 

propagandowo-repertuarowe muzyki i teatru niemieckiego są przedmiotem ścisłej kontroli  

i nadzoru Wydziału Kultury PWN. 

 

 3. Zaprzestano udzielania zezwoleń na zabawy publiczne w tych miejscowościach, w których 

miały miejsce przypadki śpiewania pieśni niemieckich o treści faszystowskiej. Zwrócono 

również uwagę na repertuar orkiestr, nakazując wyeliminowanie utworów niemieckich 

mających charakter rewizjonistyczny. Orkiestry, które nie zastosowały się do polecenia, nie 

zostały zweryfikowane (dot. to 40 zespołów).    

 

 4. Wydział Handlu Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej wydał zalecenie jednostkom 

handlowym zwrócenia uwagi na całkowite wyeliminowanie języka niemieckiego z placówek 

handlowych, używanego przez personel w czasie pełnienia obowiązków służbowych.   

 

 5. W porozumieniu z władzami sportowymi zaniechano sprowadzania z NRF drużyn sportowych, 

ze względu na fakt, iż powodowało to w poprzednich latach niejednokrotnie powstawanie 

akcentów antypolskich.    

 

 6. Urzędy Stanu Cywilnego przeprowadziły prawie w całości zmiany pisowni imion i nazwisk  

w metrykach z pisowni niemieckiej na polską.  

 

 7. Zwiększono nadzór i kontrolę nad stowarzyszeniami i związkami w celu uniemożliwienia 

prowadzenia w nich działalności rewizjonistycznej”193.   

 

W walkę z „rewizjonizmem niemieckim” włączyły się w tym samym czasie także inne komórki 

organizacyjne Prezydium WRN w Opolu. W ramach tego m.in.:    

 

„1. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej czuwał nad kwestią nieudzielania zezwoleń  

i niezatwierdzania projektów nagrobków w języku niemieckim. Równocześnie indywidualnym 

rzemieślnikom zakazano umieszczania na wykonanych przez nich pomnikach, nagrobkach 

                                                 
193 AIPN Wr, 08/595, t. 2, Analiza wrogiej działalności wywiadowczo-rewizjonistycznej oraz omówienie innych 
ujemnych zjawisk występujących wśród części ludności autochtonicznej na terenie województwa opolskiego, 
Opole, sierpień 1965 r., k. 128–129.  
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nazwisk w pisowni niemieckiej, a ponadto z wykonawcami takich pomników przeprowadzano 

rozmowy ostrzegawcze.  

 

 2. Przeprowadzono rozmowy wyjaśniające z tymi poborowymi, którzy na komisjach podawali 

narodowość niemiecką. Celem tych rozmów było wyjaśnienie poborowym, że fakt podawania 

narodowości niemieckiej nie jest argumentem uzasadniającym zwolnienie od obowiązku 

służby wojskowej. Spowodowało to ilościowy spadek tego rodzaju faktów.   

 

 3. Wydział do spraw Wyznań przeprowadził rozmowy z przedstawicielami Kurii Biskupiej  

w Opolu, w kwestii wydania odpowiedniego zarządzenia proboszczom, zakazującego 

wydawania przez nich zezwoleń na wykonywanie nagrobków w języku niemieckim”194. 

 

Bardzo ważną rolę w zwalczaniu przejawów niemczyzny i postaw proniemieckich 

odgrywał aparat bezpieczeństwa. Po zaistniałym w Polsce przełomie politycznym został on 

gruntownie zreorganizowany na mocy ustawy z 13 listopada 1956 r. o zmianie organizacji 

naczelnych organów administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Efektem 

tego było utworzenie Służby Bezpieczeństwa, funkcjonującej w organizacyjnych ramach resortu 

spraw wewnętrznych195.  

Zadania związane ze zwalczaniem tzw. rewizjonizmu niemieckiego realizował 

początkowo pion III SB, podległy Departamentowi III Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  

i reprezentowany w terenie w szczególności przez analogiczne wydziały komend wojewódzkich 

MO. Pion ten realizował także innego rodzaju zadania, związane m.in. z tzw. ochroną gospodarki 

i zwalczaniem opozycyjnej działalności politycznej. W zależności od potrzeb współpracował on  

z innymi pionami SB, jak np. pion „W”, zajmującym się tajną kontrolą (perlustracją) 

korespondencji, pion „T”, specjalizujący się w stosowaniu tzw. techniki operacyjnej  

(a w szczególności podsłuchu), czy pion śledczy, odpowiedzialny za przygotowanie materiałów 

procesowych na potrzeby ewentualnego postępowania karnego196.    

W ramach Departamentowi III MSW walką z „rewizjonizmem niemieckim” zajmował się 

jego Wydział III, którego kompetencje obejmowały również zwalczanie „dywersji ideologicznej  

i politycznej”, uprawianej przez Radio Wolna Europa i inne ośrodki zagraniczne. Na poziomie 

lokalnym organizacyjnym odpowiednikiem tego wydziału były grupy III wydziałów III SB komend 

wojewódzkich MO197.   

                                                 
194 Ibidem, k. 128.  
195 Ustawa z 13 XI 1956 r. o zmianie organizacji naczelnych organów administracji publicznej w zakresie 
bezpieczeństwa publicznego, Dz. U. 1956, nr 54, poz. 241. Por. H. Domin iczak , Organy bezpieczeństwa PRL 
1944–1990, Warszawa 1997, s. 125–128; Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 2, 1956–1975, 
red. nauk. P. Piotrowski, Warszawa 2006, s. 7, 11; Historyczno-prawna analiza struktur organów bezpieczeństwa 
państwa w Polsce Ludowej (1944–1990). Zbiór studiów, red. A. Jusupović i R. Leśkiewicz, Warszawa 2013,  
s. 185–188, 191–195; R.  Ter leck i , Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce  
1944–1990, Kraków 2007, s. 146–147.          
196 Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 2, s. 14.  
197 Ibidem.   
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Rdzenną ludnością Górnego Śląska i jej kontaktami z RFN i Berlinem Zachodnim 

interesował się od początku także pion II SB. W 1965 r. pion ten przejął również dotychczasowe 

zadania pionu III w zakresie walki z  „rewizjonizmem niemieckim”. Wraz z tym przejęto odnośną 

dokumentację, agenturę itp.198 

Zadania pionu II SB obejmowały zasadniczo działalność kontrwywiadowczą, a w praktyce 

śledzenie wszelkich kontaktów zagranicznych obywateli PRL na kierunku zachodnim199.  

W województwach górnośląskich zajmował się on w szczególności zwalczaniem postaw 

proniemieckich oraz śledzeniem kontaktów z RFN i Berlinem Zachodnim. Zachował się ramowy 

zakres zadań Wydziału II SB Komendy Wojewódzkiej MO w Opolu z kwietnia 1975 r., mówiący, 

że wydział ten w szczególności:  

 

„- rozpoznaje i inwigiluje osoby i grupy osób podatne na wpływy rewizjonizmu 

zachodnioniemieckiego, podejrzane o działalność prozachodnioniemiecką oraz powiązane  

w przeszłości z hitlerowskim aparatem ucisku oraz organizacjami odwetowymi, 

rewizjonistycznymi, ziomkowskimi itp.    

 

 - prowadzi operacyjne rozpracowanie ośrodków i organizacji rewizjonistycznych NRF 

oddziaływujących na kraj i województwo”200. 

 

W latach 1970–1971 działalność pionu II SB w województwie opolskim na kierunku 

niemieckim, włącznie ze zwalczaniem postaw proniemieckich wśród rodzimej ludności śląskiej, 

została usystematyzowano poprzez założenie kilku spraw obiektowych. Jedną z nich była sprawa 

obiektowa o kryptonimie „Ziomkowie”, założona pod koniec grudnia 1970 r. Celem tej sprawy 

miało być: „Ustalenie i rozpoznanie elementów narodowości niemieckiej [na terenie] 

woj[ewództwa] opolskiego uprawiających proniemiecką i rewizjonistyczno-odwetową działalność. 

Rozpoznanie duchowych przywódców wym[ienionego]  środowiska i ich powiązań z wrogimi 

ośrodkami i osobami w NRF”. W ramach sprawy krypt. „Ziomkowie” miano podejmować 

„działania operacyjne zmierzające do zapobiegania i paraliżowania szkodliwych wystąpień osób 

narodowości niemieckiej, ich kontaktów z NRF i wrogiego oddziaływania rewizjonistycznego na 

środowisko”. Ujawnione przez SB osoby o poglądach proniemieckich miały być poddawane 

„operacyjnej inwigilacji”201.      

Z początkiem kwietnia 1971 r. założono sprawę obiektową o kryptonimie „Westfalia”, 

mającą na celu „rozpoznawanie form i metod oddziaływania ośrodków wrogich NRF na ludność 

rodzimą woj[ewództwa] opolskiego w świetle nowej sytuacji politycznej między Polską a NRF 

[zaistniałej po zawarciu w grudniu 1970 r. układu o podstawach normalizacji stosunków między 

                                                 
198 AIPN Wr, 09/853, Protokół zdawczo-odbiorczy, 24 II 1965 r., s. 4 (kopia cyfrowa – Pdf). Por. P.  Piot rowsk i , 
Struktury Służby Bezpieczeństwa MSW 1975–1990, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2003, nr 1, s. 63. 
199 Por. P.  Piot rowsk i , Struktury Służby Bezpieczeństwa MSW…, s. 63; R.  Ter leck i , op. cit., s. 360.  
200 AIPN Wr, 09/64, Zakres pracy Wydziału II Służby Bezpieczeństwa KW MO w Opolu, [kwiecień 1975 r.], s. 3.  
201 AIPN Wr, 013/13, Wniosek o wszczęcie sprawy obiektowej kryptonim „Ziomkowie”, 28 XII 1970 r., k. 3.  
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PRL a RFN – Z.B.). Obiektem zainteresowania SB miały być przede wszystkim osoby 

przejawiające „tendencje do odbudowywania i zalegalizowania niemieckiej mniejszości 

narodowej w naszym województwie”202.  

W grudniu 1970 r. Wydział II SB KW MO w Opolu założył też sprawy obiektowe  

o kryptonimach „Ośrodek” i „Rozgłośnia”. Pierwsza z tych spraw miała na celu: „Rozpoznanie 

planów i zamierzeń organizacji ziomkowskiej Górnoślązaków z siedzibą zarządu federalnego  

w Bonn, ustalenie stosowanych środków i metod oddziaływania na ludność miejscowego 

pochodzenia”. Stosowane w ramach tej sprawy przedsięwzięcia operacyjne miały, na zasadzie 

odcinania i kompromitowania, zapobiegać i przeciwdziałać poczynaniom „kontrolowanego 

ośrodka Górnoślązaków w Bonn oraz osób z nim związanych”203.  

Celem sprawy krypt. „Rozgłośnia” było: „Systematyczne rozpoznawanie  

i dokumentowanie form i metod działania” zachodnioniemieckich rozgłośni radiowych 

Deutschlandfunk i Deutsche Welle. W uzasadnieniu wniosku o założenie tej sprawy pisano m.in.: 

„Prowadzona w sposób naukowo-psychologiczny propaganda tych radiostacji polega na 

szerzeniu i wzniecaniu nastrojów proniemieckich, tendencji wyjazdowych wśród ludności 

miejscowego pochodzenia”. Obiektem zainteresowania SB byli w szczególności korespondenci 

obu rozgłośni204.                   

W maju 1971 r. założono sprawę obiektową o kryptonimie „Elita”, w ramach której 

zamierzano sprawować kontrolę operacyjną nad osobami „spośród elementu pohitlerowskiego  

i ze środowisk proniemieckich”. W Wydziale „C” KW MO w Opolu (zajmującym się prowadzeniem 

ewidencji operacyjnej) było w tym czasie zarejestrowanych 2950 osób zaliczanych do tej 

kategorii205.             

Kolejną sprawą tego rodzaju była sprawa obiektowa o kryptonimie „Ostforschung”, 

założona w listopadzie 1971 r. Celem tej sprawy było rozpoznawanie form i metod działania oraz 

struktury organizacyjnej zachodnioniemieckich placówek naukowych zajmujących się 

problematyką wschodnią. SB zamierzała w szczególności stosować „działania profilaktyczne 

mające na celu kompromitowanie pracowników tych placówek, znanych z wrogiej postawy lub 

działalności przeciwko PRL, oraz odcinanie kontaktów utrzymywanych przez naszych obywateli  

z tymi osobami”206.          

Sprawy o kryptonimach „Ziomkowie”, „Westfalia”, „Ośrodek”, „Rozgłośnia”, „Elita”  

i „Ostforschung” były prowadzone do sierpnia 1972 r., gdy postanowiono je zamknąć207. W to 

miejsce w połowie sierpnia założono jedną sprawę o kryptonimie „Ideologowie”. Podstawę 

                                                 
202 Ibidem, Wniosek o wszczęcie sprawy obiektowej kryptonim „Westfalia”, 1 IV 1971 r., k. 5.  
203 Ibidem, Wniosek o wszczęcie sprawy obiektowej kryptonim „Ośrodek”, 23 XII 1970 r., k. 2.    
204 Ibidem, Wniosek o wszczęcie sprawy obiektowej kryptonim „Rozgłośnia”, 29 XII 1970 r., k. 4.    
205 Ibidem, Wniosek o wszczęcie sprawy obiektowej kryptonim „Elita”, 5 V 1971 r., k. 6.    
206 Ibidem, Wniosek o wszczęcie sprawy obiektowej kryptonim „Ostforschung”, 8 XI 1971 r., k. 7.  
207 Ibidem, Wniosek o zaniechanie sprawy obiektowej kryptonim „Ziomkowie”, 11 VIII 1972 r., k. 8; ibidem, 
Wniosek o zaniechanie sprawy obiektowej kryptonim „Ośrodek”, 12 VIII 1972 r., k. 9; ibidem, Wniosek  
o zaniechanie sprawy obiektowej kryptonim „Westfalia”, 12 VIII 1972 r., k. 10; ibidem, Wniosek o zaniechanie 
sprawy obiektowej kryptonim „Ostforschung”, 12 VIII 1972 r., k. 11; ibidem, Wniosek o zaniechanie sprawy 
obiektowej kryptonim „Elita”, 12 VIII 1972 r., k. 12.  
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założenia owej sprawy stanowiło Zarządzenie nr 0014/72 dyrektora Departamentu II MSW  

z 24 VII 1972 r.208   

Sprawa krypt. „Ideologowie”, prowadzona przez SB aż do 1989 r., miała na celu: 

„Ustalenie i rozpoznanie operacyjne planów i zamierzeń ośrodków dywersji ideologicznej NRF  

i całokształtu ich działalności oraz ujawnianie osób prowadzących wrogą działalność. 

Rozpoznanie duchowych przywódców środowiska proniemieckiego i rewizjonistyczno-

odwetowego [na terenie] woj[ewództwa] opolskiego i ich powiązań z wrogimi ośrodkami  

i osobami w NRF. Ustalenie faktów, form, metod i charakteru wrogiej działalności uprawianej 

przez osoby pozostające pod wpływami wrogich ośrodków”209.       

W ramach sprawy krypt. „Ideologowie” założono kilka odrębnych teczek dla 

poszczególnych zagadnień operacyjnych. Teczka nr 1 odnosiła się do organizacji ziomkowskich 

Górnoślązaków i Ślązaków w RFN oraz „obywateli polskich współpracujących z tymi 

organizacjami”. Tematem teczki nr 2 była działalność zachodnioniemieckich ośrodków 

badawczych zajmujących się problematyką wschodnią (niem. Ostforschung). Teczka  

nr 3 dotyczyła rozgłośni radiowych Deutschlandfunk i Deutsche Welle. Teczkę nr 4 założono  

w związku z działalnością zachodnioniemieckich organizacji charytatywnych udzielających 

„zorganizowanej pomocy materialnej ludności rodzimej woj[ewództwa] opolskiego”. Tematem 

teczki nr 5 były „osoby i fakty dotyczące inspiracji do wyjazdów emigracyjnych, osoby 

zarejestrowane w NCK i deklarujące narodowość niemiecką oraz wywierające presję  

na zalegalizowanie niemieckiej mniejszości narodowej w woj[ewództwie] opolskim”. Teczka  

nr 6 miała za temat „grupy i osoby o poglądach rewizjonistyczno-odwetowych”. Założono ją 

„celem ustalenia i rozpoznawania form i metod ich działania, zapobiegania  i paraliżowania 

wrogiej i szkodliwej działalności przez stosowanie profilaktyki i represji”. Teczka nr 7 została 

założona z myślą o okresowej kontroli   „członków byłego hitlerowskiego aparatu ucisku, byłych 

członków i przywódców nielegalnych organizacji rewizjonistycznych, [a także] osób 

represjonowanych w przeszłości za działalność rewizjonistyczno-odwetową”210.  

W połowie lat siedemdziesiątych obiektem zainteresowania pionu II SB w województwie 

opolskim były w szczególności następujące fakty i zjawiska, wiązane w bezpośredni sposób  

z zagadnieniem „rewizjonizmu niemieckiego”:    

 

„- około 400 000 osób miejscowego pochodzenia, utrzymujących liczne więzy osobowe, 

korespondencyjne itp. z RFN; około 70 000 osób zarejestrowanych w NCK jako »Niemcy« 

chętni na wyjazd stały lub pozostanie w kraju w [charakterze] mniejszości narodowej 

niemieckiej;  

 

                                                 
208 Ibidem, Wniosek o wszczęcie sprawy obiektowej krypt. „Ideologowie”, 14 VIII 1972 r., k. 13–15. Por.  
P.  Piot rowsk i ,  Struktury Służby Bezpieczeństwa MSW…, s. 63. 
209 AIPN Wr, 013/13, Wniosek o wszczęcie sprawy obiektowej krypt. „Ideologowie”, 14 VIII 1972 r., k. 13.  
210 Ibidem, k. 13–15.  
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- 39 586 osób ubiegających się o wyjazd emigracyjny, w tym czynnie 17 563, tj. [osoby, które] 

ponowiły starania lub złożyły [wnioski] po raz pierwszy w 1974 r.;     

 

- ponad 15 000 rentobiorców, tzn. [biorców] rent uznaniowych z RFN, za udział w wojnie, 

inwalidztwo itp.;  

 

- około 2000 osób (młodzież) utrzymujących kontakty korespondencyjne o treści negatywnej  

z rozgłośniami Deutsche Welle i Deutschlandfunk, w tym 230 osób, które kontakty nawiązały 

w 1974 r.;      

 

- ponad 30 000 osób otrzymujących pomoc rzeczową i pieniężną z NCK i organizacji 

ziomkowskich – pozarodzinną;   

 

- 1150 osób utrzymujących kontakty osobiste z placówkami dyplomatycznymi w Warszawie itp. 

zjawiska”211.  

 

Tematyką niemiecką zajmowały się wówczas (wiosną 1975 r.) dwie grupy Wydziału II SB 

KW MO w Opolu: III oraz III „A”. Grupa III miała zwalczać działalność wywiadu RFN, natomiast 

zadaniem Grupy III „A” było zwalczanie zachodnioniemieckiego „rewizjonizmu odwetowego”212.  

W połowie 1975 r., w ramach ogólnej reorganizacji aparatu bezpieczeństwa, podział na 

grupy został zastąpiony podziałem na sekcje. Dotychczasowe zadania grup III oraz III „A” 

Wydziału II SB KW MO były odtąd realizowane przez opatrzone analogiczną numeracją sekcje 

Wydziału II KW MO, a później (od 1983 r.) Wydziału II Wojewódzkiego Urzędu Spraw 

Wewnętrznych213. Na szczeblu centralnym organizacyjnym odpowiednikiem tych sekcji był 

Wydziały III Departamentu II MSW214.  

Do maja 1975 r. działały także referaty SB w poszczególnych komendach powiatowych  

i miejsko-powiatowych MO. Ich zadania obejmowały również prowadzenie spraw objętych 

zainteresowaniami pionu II SB. Gdy z końcem maja 1975 r. doszło do likwidacji powiatów  

i powiatowych struktur aparatu bezpieczeństwa, materiały operacyjne o takiej tematyce, wraz  

z agenturą posiadaną przez poszczególne referaty powiatowe SB, zostały protokolarnie przejęte 

przez wydziały II odpowiednich komend wojewódzkich MO215.    

                                                 
211 AIPN Wr, 09/64, Projekt 1. Zakres pracy i struktura organizacyjna Wydziału II SB KW MO w Opolu, [kwiecień 
1975 r.], s. 84–85.  
212 Ibidem, s. 81.  
213 Ibidem, Zakres pracy i struktura organizacyjna Wydziału II KW MO w Opolu, 19 VI 1975 r., s. 43, 175.  
214 R.  Ter leck i , op. cit., s. 356, 360.  
215 AIPN Wr, 09/322, Protokół zdawczo-odbiorczy materiałów operacyjnych Referatu SB KPiM MO Brzeg po 
pionie II, 12 VI 1975 r., s. 5–7; ibidem, Protokół zdawczo-odbiorczy materiałów operacyjnych Służby 
Bezpieczeństwa KP MO w Głubczycach po pionie II, 4 VI 1975 r., s. 8–9; ibidem, Protokół zdawczo-odbiorczy 
[materiałów operacyjnych] Referatu Sł[użby] Bezp[ieczeństwa] KP MO Grodków [z zakresu zainteresowań} 
Wydz[iału]  II [KW MO], 20 VI 1975 r., s. 10; ibidem, Akt zdawczo-odbiorczy [materiałów operacyjnych] Referatu 
Służby Bezpieczeństwa KP MO w Kluczborku po pionie II, 2 VI 1975 r., s. 12–14; ibidem, Akt zdawczo-odbiorczy 
materiałów operacyjnych Referatu Sł[użby] Bezp[ieczeństwa] KP MO w Koźlu po pionie II, 6 VI 1975 r., s. 15–19; 
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W poszczególnych województwach zostały jednak utworzone terenowe grupy operacyjne 

(ekspozytury) SB z siedzibami w niektórych większych miastach. Obszar działania takich grup 

obejmował z reguły jeden lub więcej byłych powiatów i ewentualnie niektóre gminy. W przypadku 

województwa opolskiego grupy takie powstały w pięciu miastach: Brzegu, Nysie, Kędzierzynie-

Koźlu, Kluczborku i Strzelcach Opolskich. Na obsadę personalną grup składali się 

funkcjonariusze realizujący zadania z zakresu działania niektórych pionów organizacyjnych SB. 

W większości przypadków byli wśród nich również funkcjonariusze zajmujący się sprawami  

z zakresu działania pionu II SB. Potrzebę utworzenia tych struktur uzasadniano w szczególności 

faktem, że mieszkańcy województwa opolskiego utrzymują „silne związki rodzinne i inne 

powiązania z państwami kapitalistycznymi, a zwłaszcza z RFN”216.     

Kolejną reorganizację aparatu bezpieczeństwa przyniosła ustawa z 14 lipca 1983 r.  

o urzędzie ministra spraw wewnętrznych i zakresie działania podległych mu organów, regulująca 

w szczególności działalność Służby Bezpieczeństwa. Na jej mocy dotychczasowe komendy  

i komisariaty Milicji Obywatelskiej zostały przekształcone w terenowe urzędy spraw 

wewnętrznych z pionami MO i SB217.  Wydziały II komend wojewódzkich MO zostały 

przekształcone w analogiczne wydziały wojewódzkich urzędów spraw wewnętrznych. Zadania  

z zakresu działania pionu II SB realizowała również część funkcjonariuszy zatrudnionych  

w rejonowych urzędach spraw wewnętrznych.  

Rdzenna ludność Górnego Śląska i jej kontakty z państwami niemieckimi były także 

obiektem szczególnego zainteresowania pionu paszportowego SB. Pion ten, funkcjonujący  

w strukturach SB od 1964 r., zajmował się wydawaniem paszportów i dowodów osobistych218, ale 

nie tylko. Do 1983 r. prowadził on także działalność operacyjną, obejmującą w szczególności 

zbieranie informacji o cudzoziemcach odwiedzających PRL i obywatelach polskich ubiegających 

się o wyjazd za granicę, selekcjonowaniem kandydatów na wyjazd itp. W związku z tym 

funkcjonariusze pionu paszportowego, podobnie jak funkcjonariusze typowych pionów 

                                                                                                                                                         
ibidem, Akt zdawczo-odbiorczy materiałów operacyjnych Referatu Służby Bezpieczeństwa KP MO  
w Krapkowicach po pionie II, 31 V 1975 r., s. 20–23; ibidem, Protokół zdawczo-odbiorczy materiałów 

operacyjnych po zagadnieniu Wydziału II Referatu Służby Bezpieczeństwa KP MO w Namysłowie, 5 VI 1975 r.,  
s. 24–25; ibidem, Akt zdawczo-odbiorczy materiałów operacyjnych Referatu Służby Bezpieczeństwa KP MO  
w Nysie po pionie II, 6 VI 1975 r., s. 26–29; ibidem, Protokół zdawczo-odbiorczy czynnych zainteresowań, tajnych 
współpracowników, L[okali] K[ontaktowych], kandydatów, K[ontaktów] O[peracyjnych] po pionie II z terenu  
b. powiatu Olesno, 24 VI 1975 r., s. 30–31; ibidem, Akt zdawczo-odbiorczy dokumentów operacyjnych SB KMiP 
MO w Opolu po pionie II, 9 VI 1975 r., s. 32–38; ibidem, Akt zdawczo-odbiorczy materiałów operacyjnych 
Referatu Służby Bezpieczeństwa KP MO Prudnik po pionie II, 12 VI 1975 r., s. 39–43; ibidem, Protokół zdawczo-
odbiorczy do protokołu głównego po pionie II, 6 VI 1975 r., s. 44–45; ibidem, Protokół zdawczo-odbiorczy teczek 
personalnych, [teczek] pracy tajnych współpracowników po pionie II, 31 V 1975 r., s. 46–52; ibidem, Akt zdawczo-
odbiorczy materiałów operacyjnych Referatu SB KP MO Strzelce Opolskie po pionie II, 20 VI 1975 r., s. 54–57; 
ibidem, Protokół zdawczo-odbiorczy [materiałów operacyjnych Referatu] Służby Bezpieczeństwa KP MO KP MO 
Niemodlin – pion II, 17 VI 1975 r., s. 58–59 (kopia  cyfrowa – Pdf).            
216 AIPN Wr, 09/64, Tabela proponowanych terenowych grup operacyjnych oraz ogniw techniczno-operacyjnych, 
[kwiecień 1975 r.], s. 144; ibidem, [Część dokumentu bez tytułu i daty z 1975 r.], s. 215–216; ibidem, Problemy 
występujące w ekspozyturach, [kwiecień 1975 r.], s. 217–220.      
217 Ustawa z dnia 14 VII 1983 r. o urzędzie ministra spraw wewnętrznych i zakresie działania podległych mu 
organów, Dziennik Ustaw nr 38/1983, poz. 172. Por. Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 3, 
1975–1990, red. nauk. P. Piotrowski, Warszawa 2008, s. 47–48, 51–52; P.  Piot rowsk i ,  Struktury Służby 
Bezpieczeństwa MSW 1975–1990, s. 57.  
218 Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 2, s. 20.  
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operacyjnych SB, przeprowadzali rozmowy operacyjne, werbowali agenturę itp.219 W drugiej 

połowie 1983 r., w związku reorganizacją aparatu bezpieczeństwa i nowym podziałem pracy 

pomiędzy jego poszczególnymi pionami, pion paszportowy SB przestał zajmować się pracą 

operacyjną. Składające się na nią zadania, związane w szczególności ze zwalczaniem postaw 

proniemieckich wśród Ślązaków, przejął pion II SB220.  

Dobrą ilustrację operacyjnej aktywności pionu paszportowego SB stanowi przypadek TW 

ps. „Tadeusz”, funkcjonującego w latach 1975–1983 jako współpracownik tegoż pionu  

w Krapkowicach i Opolu, a następnie jako współpracownik pionu II SB. Pod pseudonimem tym 

był zarejestrowany rodowity mieszkaniec Kamionka, wieloletni pracownik Opolskich Zakładów 

Przemysłu Wapienniczego w Górażdżach, a później Zakładów Cementowo-Wapienniczych 

„Górażdże” w Choruli221. Według zachowanej dokumentacji, do kwietnia 1983 r. SB uzyskała od 

„Tadeusza” sto trzydzieści dwie informacje na temat osób ubiegających się o wyjazd czasowy za 

granicę, głównie do RFN. W czterdziestu ośmiu przypadkach informacje takie wykorzystano do 

pokrzyżowania planów osobom, które po wyjeździe za granicę zamierzały pozostać tam na stałe. 

„Tadeusz” miał przekazać także sześćdziesiąt dwie informacje o osobach, które po wyjeździe 

czasowym za granicę powróciły do kraju. Miał on również udzielać informacji o „uciekinierach”  

z rejonu Kamienia Śląskiego i Kamionka, ich pobycie za granicą, adaptacji w nowym środowisku 

itp.222  

Podobnych usług oczekiwano od TW ps. „Barysz”, mieszkańca Głogówka, 

wykorzystywanego pion paszportowy opolskiej SB od początku  1980 r. W ramach swojej 

współpracy z tym pionem miał on w szczególności przekazywać informacje o osobach 

„ubiegających się o czasowy wyjazd do K[rajów] K[apitalistycznych]”, które zamierzałyby 

pozostać za granicą, a także na temat osób, które już odmówiły powrotu do kraju223. Od 1984 r. 

„Barysz” był zaliczany do sieci agenturalnej pionu II SB Rejonowego Urzędu Spraw 

Wewnętrznych w Prudniku224. W 1987 r. planowano wykorzystanie go do rozpoznawania 

zamierzeń osób zaangażowanych w organizowanie lokalnych struktur mniejszości niemieckiej225.  

                                                 
219 AIPN Wr, 09/64, Zakres pracy Wydziału Paszportów Służby Bezpieczeństwa KW MO w Opolu, [kwiecień  
1975 r.], s. 12–13. Zgodnie z przywołanym to dokumentem zadania pionu paszportowego SB obejmowały m.in. 
„operacyjne rozpoznawanie niektórych obywateli PRL wyjeżdżających do państw kapitalistycznych  
i cudzoziemców – obywateli państw kapitalistycznych przebywających na terenie województwa na pobycie 
czasowym; […] organizowanie osobowych źródeł informacji wśród obywateli polskich mających styczność  
z cudzoziemcami, a także wśród cudzoziemców i bezpaństwowców w celu ujawniania osób podejrzanych  
o prowadzenie wrogiej działalności przeciwko PRL”.   
220 Por. Z. Bereszyńsk i ,  Wyjazdy na pobyt stały do RFN i Berlina Zachodniego w latach 70. i 80. XX wieku  
a narodziny zorganizowanych struktur mniejszości niemieckiej w województwie opolskim, „Studia Śląskie”, t. 77, 
Opole 2015, s. 148–149.  
221 AIPN Wr, 0010/1666, t. 1, Kwestionariusz TW, s. 6 [pdf]. Funkcjonariuszem prowadzącym „Tadeusza” był 
chor. Marek Gołas. W 1983 r. wraz ze swoim podopiecznym przeszedł on z pionu paszportowego do pionu II SB.   
222 Ibidem, Charakterystyka okresowa tajnego współpracownika ps. „Tadeusz”, 22 IV 1983 r., s. 60 (kopia cyfrowa 

– Pdf).  
223 AIPN Wr, 0010/1543, t. 1, Kwestionariusz TW, k. 5, 7–8; ibidem, Kierunkowy plan wykorzystania i szkolenia 
TW ps. „Barysz”, 22 IX 1980 r., k. 20–21.  
224 Ibidem, Karta kontrolna, k. 3.   
225 Ibidem, Uzupełnienie do kierunkowego planu wykorzystywania TW „Barysz”, 9 X 1987 r., k. 82. Wśród osób 
stanowiących wówczas obiekt zainteresowania SB znajdowali się: Dorota Alkier (sołtys wsi Twardawa), Piotr 
Scheithauer (według posiadanej przez SB wiedzy zbierał podpisy na liście osób deklarujących pochodzenie 
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Służba Bezpieczeństwa podejmowała różnego rodzaju działania represyjne w stosunku 

do osób podejrzanych o manifestowanie postaw proniemieckich. W wyniku jej działań doszło do 

ukarania dużej liczby osób przez sądy lub kolegia karno-administracyjne. Formę działań 

represyjnych stanowiły także przeprowadzane przez SB rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. 

W latach 1962, 1963, 1964 i 1965 w samym tylko województwie opolskim łączna liczba osób 

represjonowanych (w formie aresztu, rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych bądź postawienia 

przed kolegium) wyniosła odpowiednio 195, 154, 194 i 24226.  

Podobnie kształtowała się sytuacja w województwie katowickim. W samym tylko 

czwartym kwartale 1960 r. odnotowano tam 34 różnego rodzaju przejawy „rewizjonizmu 

niemieckiego”, na które SB reagowała aresztowaniami i skierowaniem sprawy do prokuratury. 

Najczęściej chodziło o rozmaite wypowiedzi w duchu proniemieckim, ale zdarzały się również 

przypadki mniej typowe. Do najciekawszych należał przypadek Władysława Folwarcznego  

z Gliwic, aresztowanego za utrzymywanie systematycznych kontaktów z firmami muzycznymi  

w RFN i rozpowszechnianie nagrań magnetofonowych z piosenkami niemieckimi. Andrzej 

Maryniok z Chorzowa został zatrzymany przez SB za wysłanie listu „do NCK, w którym 

przedstawiał w fałszywym świetle sytuację polityczno-gospodarczą w PRL oraz szkalował 

przywódców partii i rządu PRL”227. 

W pierwszym kwartale 1962 r. SB województwa katowickiego odnotowała „189 wystąpień 

rewizjonistycznych”. W ciągu tegoż kwartału miejscowe organy SB i MO w województwie 

katowickim aresztowały na mocy sankcji prokuratorskiej łącznie 23 osoby podejrzane  

o „działalność bądź wystąpienia rewizjonistyczne”. Oprócz tego zatrzymano na 24 lub 48 godzin 

łącznie 24 osoby, w przypadku których nie było dostatecznych podstaw do wszczęcia 

postępowania karnego. Do kolegiów karno-orzekających przy prezydiach rad narodowych 

skierowano 52 wnioski „w celu ukarania grzywną osób, które wrogo występowały”. Wobec 

objętych tymi wnioskami osób były orzekane grzywny w wysokości od 500 do 4500 zł. 

Przeprowadzono łącznie 30 rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych, nie licząc rozmów odbytych 

w związku z likwidacją punktu rozdziału paczek w Chorzowie, o której będzie mowa poniżej228.    

Obiektem szczególnego zainteresowania SB była w tym czasie „cicha pomoc” z RFN dla 

ludności miejscowego pochodzenia w województwie katowickim. Z ustaleń poczynionych przez 

Wydział II SB KW MO w Katowicach na podstawie wykazów z poczty wynikało, że tylko w okresie 

od września 1960 do grudnia 1961 r. na teren województwa nadeszło około 700 000 paczek  

                                                                                                                                                         
niemieckie) oraz Krystian Siodlaczek (działacz klubu kibica KS „Fortuna”, podejrzewany o wykorzystywanie tegoż 
klubu dla prowadzenia działalności proniemieckiej).           
226 AIPN Wr, 08/595, t. 2, Analiza wrogiej działalności wywiadowczo-rewizjonistycznej oraz omówienie innych 
ujemnych zjawisk występujących wśród części ludności autochtonicznej na terenie województwa opolskiego, 
Opole, sierpień 1965 r., k. 125.  
227 AIPN Ka, 032/60, t. 5, Wykaz osób aresztowanych przez jednostki terenowe Służby Bezpiecz[eństwa] 
wojew[ództwa] katowickiego oraz spraw skierowanych do Prokuratur za wystąpienia rewizjonistycz[ne]  
w IV kw[artale] 1960 r., 3 I 1961 r., s. 256–263.  
228 Ibidem, Notatka informacyjna dot. sytuacji polityczno-operacyjnej i stosowanych  w I kw[artale] 1961 r. 
środków represyjnych i profilaktyczno-zaradczych w zwalczaniu rewizjonizmu niemieckiego, 3 IV 1962 r. 
s. 345–346.   
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z RFN. Oprócz paczek przesyłana była również pomoc finansowa za pośrednictwem firm 

handlowych lub osób prywatnych. Tylko na przestrzeni pięciu miesięcy (w bliżej nieokreślonym 

czasie) pomoc taką otrzymało około 1500 osób. Około 3000 osób korzystało z pomocy 

finansowej w formie przesyłania banknotów w listach. W związku z tą „cichą pomocą” pion  II SB 

inwigilował całą korespondencję wychodzącą do RFN, ze szczególnym uwzględnieniem listów 

posiadających określonych nadawców. Pod koniec pierwszego kwartału 1962 r. SB doprowadziła 

do wspomnianej likwidacji punktu rozdziału paczek w Gliwicach, a wobec osób korzystających  

z „cichej pomocy” zastosowano odpowiedzialność karno-skarbową229.  

Aż do końca lat osiemdziesiątych XX w. Służba Bezpieczeństwa prowadziła nękające  

w stosunku do osób opiekujących się grobami poległych żołnierzy niemieckich okresu II wojny 

światowej. Z osobami takimi przeprowadzano tzw. rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze w celu 

zniechęcenia ich do prowadzenia tego rodzaju działalności230.  

Zadaniem SB było także zbieranie informacji stanowiących podstawę do podejmowania 

działań represyjnych przez inne organy władzy. Dobrą ilustrację tej sfery działalności SB stanowi 

poniższe wyliczenie ważniejszych dokonań Wydziału II KW MO w Opolu, stanowiące część 

obszernego opracowania z sierpnia 1965 r.:  

 

„- Opracowano informację o incydencie, jaki miał miejsce na zabawie w Fabryce Papieru      

w Krapkowicach, gdzie orkiestra zainicjowała manifestacyjnie śpiewanie piosenki     

niemieckiej. Skutkiem informacji były zwolnienia z pracy, kary partyjne oraz rozwiązanie     

orkiestry.  

 

  - Przekazano szereg informacji do instancji partyjnych o różnych przejawach rewizjonizmu     

zachodnioniemieckiego, które miały miejsce w zakładach pracy, jak używanie języka     

niemieckiego przez urzędników, personel handlu, a nawet wrogie wypowiedzi wśród       

pracowników rad narodowych. We wszystkich wypadkach winni zostali ukarani     

administracyjnie – zdjęci ze stanowisk, zwolnieni z pracy i ukarani partyjnie.   

 

  - Przekazano informację o ujawnionych napisach w języku niemieckim na przydrożnych     

kaplicach [i] krzyżach wykonanych przez prywatnych kamieniarzy. W związku z tym     WRN 

podjęła decyzję o administracyjnym ukaraniu kamieniarzy, a ponadto przewidziano     środki 

zapobiegawcze i wnioski w tej sprawie zostały przekazane wszystkim radom     narodowym na 

terenie województwa. [...]       

 

                                                 
229 Ibidem, s. 343–344.  
230 AIPN Wr, 08/596, t. 2, Wykaz osób opiekujących się grobami byłych żołnierzy niemieckich, 8 I 1975 r., 
k. 94–95; ibidem, Informacja dot. opieki nad grobami byłych żołnierzy niemieckich, 27 VII 1973 r., k. 100–101; 
ibidem, Notatka służbowa, 22 VI 1973 r., k. 103;  ibidem, Notatka służbowa, 27 IV 1973 r., k. 112; ibidem, Notatka 
dot. opieki nad niemieckimi grobami, 23 XI 1987 r., k. 122;  ibidem, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału II 
WUSW w Opolu do zastępcy szefa RUSW ds. SB w Opolu, sierpień 1988 r., k. 233.   
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  - Przekazano informację do P[owiatowego] Z[wiązku] G[minnych] S[półdzielni] Olesno,     

mówiącą o podawaniu przez pracowników tej instytucji narodowości niemieckiej  

w ankietach personalnych. Z ludźmi tymi Kierownictwo PZGS przeprowadziło rozmowy    

wyjaśniające, skutkiem czego dwóch pracowników zostało zwolnionych.    

 

  - Zwrócono uwagę przedsiębiorstwu »Ruch« na ich pracowników, którzy w kioskach używali 

przy obsłudze klientów języka niemieckiego. Pracownicy ci zostali zwolnieni z pracy”231.  

 

Czynna walka z przejawami postaw proniemieckich na Opolszczyźnie nie należała do 

wyłącznych kompetencji pionu II SB. Okazjonalnie w walkę tę angażowały się także inne piony 

operacyjne aparatu bezpieczeństwa. Tak np. w latach 1984–1986 Wydział III WUSW w Opolu 

zajmował się sprawą anonimu skierowanego do warszawskiego kierownictwa radia i telewizji. 

Autor owego anonimu, deklarujący się jako członek istniejącej rzekomo organizacji Obowiązek – 

Ojczyzna – Niemcy, groził rozruchami z użyciem „odręcznie skonstruowanej broni pod 

niemieckimi barwami narodowymi z 1939 r.” Potraktowano to jako akt terrorystyczny i dlatego 

sprawą zajął się pion III SB, którego struktura wojewódzka w Opolu obejmowała także zespół do 

zwalczania terroryzmu. Założono sprawę operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie „Pisarze”, 

prowadzoną przez st. szer. Cezarego Kudybę (z ramienia wymienionego zespołu działał także  

st. sierż. Adam Gozdek). Obiektem szczególnego zainteresowania SB stały się środowiska 

młodzieży szkolnej w Krapkowicach i Gogolinie. Wśród podejrzanych znaleźli się również 

niektórzy działacze utworzonego w 1985 r. Stowarzyszenia Niemców w Polsce, Maksymilian 

Kalisz i Joachim Sowiecki. W Wydziale Kryminalistyki WUSW w Opolu przebadano próbki pisma 

 i wymienionych działaczy, zlecono odpowiednie zadania agenturze SB (m.in. TW ps. „Bolko”  

z sieci agenturalnej SB RUSW w Krapkowicach). Sprawę zamknięto po przeprowadzaniu rozmów 

wyjaśniających z osobami podejrzanymi o napisanie anonimu: Krystianem Noconiem, stolarzem 

z Gogolina, oraz Krzysztofem Bartoniem, pracownikiem Śląskich Zakładów Przemysłu 

Skórzanego „Otmęt” w Krapkowicach. (osoby te nie przyznały się jednak do zarzucanego im 

czynu)232.  

Ważną rolę w działaniach SB odgrywała gęsta sieć agentury ulokowanej w środowiskach 

rdzennej ludności śląskiej. W 1965 r. Wydział II KW MO w Opolu dysponował  w tych 

                                                 
231 Analiza wrogiej działalności wywiadowczo-rewizjonistycznej..., IPN Wr 08/595, t. 2, k. 124.  
232 AIPN Wr, 065/1122, Sprawa operacyjnego sprawdzenia krypt. „Pisarze” [wybór materiałów], Wniosek  
o wszczęcie sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Pisarze, 8 XI 1984 r.; ibidem, Plan przedsięwzięć 
operacyjnych do sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Pisarze, b. d.; ibidem, Charakterystyka nr 55, 11 VII 
1985 r.; ibidem, Meldunek operacyjny, 9 XI 1984 r.; ibidem, Meldunek uzupełniający nr 5/86, 13 I 1986 r.; ibidem, 
Analiza sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Pisarze, 3 VII 1986 r.; ibidem, Meldunek o zakończeniu sprawy 
nr 98/86, 4 VII 1986 r.; ibidem, Notatka służbowa dot. ustalenia autora[ów] anonimu, 26 XI 1984 r.; ibidem, Pismo 

naczelnika Wydziału  Kryminalistyki WUSW w Opolu do naczelnika Wydziału III WUSW, 4 I 1985 r.; Notatka 
służbowa dot. ustalenia autora anonimu, 18 I 1985 r.; ibidem, Wniosek o zakończenie (zaniechanie) sprawy 
operacyjnego sprawdzenia krypt. „Pisarze, 2 VII 1986 r., mf.  
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środowiskach siecią złożoną ze 181 tajnych współpracowników233. Działania werbunkowe 

prowadzono oczywiście także w późniejszym czasie.  

 

Aparat bezpieczeństwa i rozwój struktur organizacyjnych 

mniejszości niemieckiej na Opolszczyźnie 

 

Przed połową lat osiemdziesiątych XX w. zaczęły się mnożyć nowe inicjatywy na rzecz 

samoorganizacji i formalnej legalizacji niemieckiej mniejszości narodowej. W 1984 r. do Wydziału 

II Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Opolu dotarły pierwsze informacje  

o podejmowaniu przez niektóre osoby działań na rzec powołania organizacyjnych struktur 

mniejszości niemieckiej234. Podobna sytuacja zaistniała w tym czasie również w sąsiednim 

województwie katowickim.        

W przypadku województwa katowickiego pionierską rolę w organizowaniu miejscowych 

struktur mniejszości niemieckiej odegrał Norbert Gaida, nauczyciel z Roszkowa w gminie 

Krzyżanowice koło Raciborza. Kilkakrotnie starał się on o możliwość wyjazdu emigracyjnego do 

Niemiec – za każdym razem otrzymywał jednak odpowiedź odmowną. W końcu, zdesperowany 

bezskutecznością swoich dotychczasowych zabiegów, zdecydował się na przejście od działań 

indywidualnych do zbiorowych. Wraz z innymi osobami w podobnej sytuacji założył 

Stowarzyszenie Niemców w Polsce (niem. Bund der Deutschen in Polen) i w 1984 r. wystąpił  

z wnioskiem o zarejestrowanie tej organizacji. Niestety otrzymano odpowiedź odmowną,  

a założyciele stowarzyszenia stali się obiektem szykan ze strony władz komunistycznych. Podjęta 

przez Gaidę walka okazała się jednak w pewnym stopniu skuteczna, ponieważ w 1985 r. 

zezwolono mu wreszcie na wyjazd z kraju235. Władze komunistyczne liczyły zapewne na to,  

że w ten sposób pozbędą się problemu, jakim stały się dla nich działania na rzecz organizowania 

mniejszości niemieckiej w Polsce. Stało się jednak inaczej i procesu samoorganizacji mniejszości 

nie dało się już zahamować.  

Inicjatorem podobnych działań w województwie  opolskim był Herbert Piontek, pracownik 

umysłowy Zakładów Chemicznych „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu. Również w jego 

przypadku bodźcem do działania stała się bezskuteczność dotychczasowych starań o wyjazd 

emigracyjny do RFN (podejmowanych wielokrotnie od 1980 r.). W maju 1985 r. na czele  

zorganizowanej  przez siebie grupą inicjatywnej wystąpił on do Wydziału Społeczno-

Administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu z wnioskiem o zarejestrowanie 

Stowarzyszenia Niemców w Polsce z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu i Kuźni Raciborskiej. Do 

wniosku załączono projekt statutu wraz z listą członków-założycieli. Lista ta obejmowała 

nazwiska czternastu osób z Kędzierzyna-Koźla, czterech osób z innych miejscowości 

                                                 
233 Analiza wrogiej działalności wywiadowczo-rewizjonistycznej..., IPN Wr 08/595 t. 2, k. 102.  
234 AIPN Wr, 013/13, Sprawa obiektowa „Ideologowie”, Ocena występowania problemu rewizjonizmu 
zachodnioniemieckiego na terenie woj. opolskiego, 12 X 1984 r., k. 142.  
235 Opis powstania DFK Bieńkowice, http://www.haus.pl/pliki/cbmn/7-bienkowice.pdf (dostęp: 3 IX 2017 r.);  
P.  Madajczyk , Polityka polska…, s. 213–214. 

http://www.haus.pl/pliki/cbmn/7-bienkowice.pdf
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województwa opolskiego (Niezdrowice, Ostrożnica) oraz siedemnastu osób z ówczesnego 

województwa katowickiego. Osoby podpisane na liście znane były SB z tego, że już od szeregu 

lat starały się o wyjazd do Niemiec Zachodnich236.            

Wniosek o zarejestrowanie Stowarzyszenia Niemców w Polsce został odrzucony przez 

dyrektora Wydziału Społeczno-Administracyjnego  UW w Opolu, powołującego się m. in.  

na okoliczność, że „utworzenie i działanie organizacji niemieckiej na terenie Śląska Opolskiego 

może wywołać protest ludności polskiej”237. Założyciele Stowarzyszenia odwołali się od tej decyzji 

do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ale organ ten utrzymał w mocy postanowienie wydane  

w pierwszej instancji238. Nic nie dała również napisana w późniejszym czasie petycja do 

marszałka Sejmu PRL239.   

W tej sytuacji założyciele Stowarzyszenia Niemców w Polsce postanowili połączyć swoje 

wysiłki z działaniami podobnych grup inicjatywnych w innych rejonach Górnego Śląska.  

W czerwcu 1985 r. jedna z takich grup na czele z Maksymilianem Kaliszem, zatrudnionym jako 

kierowca w miejscowych Zakładach Koksowniczych, wystąpiła z wnioskiem o zarejestrowanie 

Towarzystwa Mniejszości Niemieckiej z siedzibą w Zdzieszowicach. Członkowie towarzystwa 

rekrutowali się spośród mieszkańców gminy Zdzieszowice oraz z rejonu Krapkowic240. 

Do ścisłego grona założycieli TMN zaliczał się także Willibald Waniek, zatrudniony  

w Zakładach Koksowniczych jako specjalista ds. przygotowania remontów. Zarówno Kalisz jak  

i Waniek wielokrotnie bez powodzenia starali się o możliwość wyjazdu do Niemiec Zachodnich 

bądź Austrii (Kalisz już od 1974 r.). Bezskuteczność tych starań spotęgowała u nich negatywny 

stosunek do władz PRL. Jednocześnie weszli oni w bliski kontakt z przedstawicielstwem 

dyplomatycznym RFN w Polsce. We wrześniu 1984 r. Kalisz wraz z grupą innych osób odbył  

na terenie ambasady RFN w Warszawie głodówkę na znak protestu przeciwko niemożności 

opuszczenia kraju. Protest trwał około tygodnia. Niestety akcja nie przyniosła spodziewanych 

efektów i Kaliszowi ponownie odmówiono zgody na wyjazd. W związku z tym na przełomie lat 

1984 i 1985 wziął on udział w kolejnym proteście głodowym na terenie ambasady. Tym razem 

                                                 
236 AIPN Wr, 011/1813, t. 1, Analiza materiałów operacyjnych związanych z inicjatywą powołania Stowarzyszenia 
Niemców w Polsce, 18 VI 1985 r., k. 22; ibidem, Pismo do Wydziału Społeczno-Administracyjnego  Urzędu 
Wojewódzkiego w Opolu, 16 V 1985 r., k. 37–38; ibidem, Projekt statutu Stowarzyszenia Niemców w Polsce,  
b. d., k. 39–44 (kopia cyfrowa – Pdf).      
237 Ibidem, t. 3, Decyzja, 26 VI 1985 r., k. 72 (kopia cyfrowa – Pdf).   
238 Ibidem, t. 1, Pismo do ministra spraw wewnętrznych, 5 VII 1985 r., k. 47–50; ibidem, Decyzja z sierpnia 1985 r. 
[trudna do odczytania data dzienna], k. 51–52 (kopia cyfrowa – Pdf). Założycielom Stowarzyszenia zarzucono 
bazowanie „na kłamliwych twierdzeniach wrogich Polsce ośrodków rewizjonistycznych z terenu RFN […] jakoby 
ludność deklarująca przynależność do narodowości niemieckiej poddawana była w Polsce dyskryminacji”. 
Poprzez zawarcie takich twierdzeń we wniosku o rejestrację mieli oni faktycznie udzielić „moralnego wsparcia 
antypolskiej działalności wrogich ośrodków rewizjonistycznych z terenu RFN, a tym samym działać na szkodę 
PRL”.    
239 Ibidem, Petycja do marszałka Sejmu PRL, 15 X 1985 r., k. 55–57 (kopia cyfrowa – Pdf).   
240 APO, KW PZPR, sygn. 492, Informacja [szefa WUSW w Opolu] dotycząca wyjazdów emigracyjnych oraz 
zagrożeń działalnością rewizjonistyczną w województwie opolskim, b. d., s. 23; AIPN Wr, 065/1233, Sprawa 
operacyjnego sprawdzenia krypt. „Ziomek” [wybór materiałów], Wniosek o wszczęcie sprawy operacyjnego 
sprawdzenia krypt. „Ziomek”, 18 XII 1985 r.; ibidem,.  
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protestowano przez dwa tygodnie (do 2 stycznia 1985 r.). Akcje te wzbudziły spory rozgłos  

w miejscu pracy Kalisza241.  

 „Waniek i Kalisz liczą – pisano w materiałach SB – iż zarejestrowanie Stowarzyszenia 

Mniejszości Niemieckiej przyczyni się do ustępstw ze strony władz, a w przyszłości do masowej 

emigracji do RFN”. Podobnie oceniano motywy działania innych działaczy mniejszościowych: 

„Powołanie Stowarzyszenia Niemców w Polsce oraz aktywną w nim działalność uważają za jedną 

z dróg prowadzących do określonego celu, czyli wyjazdu stałego do RFN”242.   

W grudniu 1985 r. połączone zespoły założycielskie stowarzyszeń niemieckich z rejonu 

Kędzierzyna-Koźla, Zdzieszowic, Wodzisławia Śląskiego, Kuźni Raciborskiej i Rybnika wydały 

wspólny apel do ludności pochodzenia niemieckiego. Adresatów apelu wzywano w szczególności 

do masowego podpisywania się na liście ludności pochodzenia niemieckiego, by dzięki temu 

można było skuteczniej walczyć o uznanie Niemców za mniejszość narodową243.  

W związku z bezskutecznością prób zarejestrowania organizacji na prawach 

stowarzyszenia działacze mniejszościowi zaczęli zakładać związki koleżeńskie, określane 

mianem Niemieckich Kół Przyjaźni, zwanych też Kołami Zaprzyjaźnionych Niemców (niem. 

Deutscher Freundschaftskreise – DFK). Uważano  bowiem, że związki takie nie podlegają 

przepisom prawa o stowarzyszeniach i nie występuje konieczność ich rejestracji244. Pierwsze 

takie koło powstało w grudniu 1985 r. w rejonie Raciborza, a jego liderem był Blasius Hanczuch, 

stolarz z Bieńkowic245.    

W odpowiedzi na założenie Stowarzyszenia Niemców w Polsce Referat II SB 

Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Kędzierzynie-Koźlu wszczął w czerwcu 1985 r. 

sprawę operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie „Krajan”. Sprawa ta była prowadzona do 

czerwca 1987 r.246 Podobnie wyglądała reakcja aparatu bezpieczeństwa na założenie 

Towarzystwa Mniejszości Niemieckiej w Zdzieszowicach. W grudniu 1985 r. tenże referat wszczął 

analogiczną sprawę o kryptonimie „Ziomek”, którą prowadzono do kwietnia 1987 r.247   

Funkcjonariuszom SB udało się odnieść duży sukces w postaci pozyskania niezwykle 

operatywnego informatora o pseudonimie „Jan”, utrzymującego bezpośredni kontakt z Herbertem 

                                                 
241 Wir kamen uns vor wie Bettler”. Bericht eines Oberschlesiens, „Menschenrechte”, listopad – grudzień 1986, s. 
20; AIPN Wr, 065/1233, Analiza materiałów operacyjnych związanych z inicjatywą powołania „Towarzystwa 
Mniejszości Niemieckiej” w Polsce, 13 XII 1985 r., mf.  
242 AIPN Wr, 065/1233, Analiza materiałów operacyjnych związanych z inicjatywą powołania „Towarzystwa 
Mniejszości Niemieckiej” w Polsce, 13 XII 1985 r., mf (kopia cyfrowa Pdf).   
243 AIPN Wr, 011/1813, t. 1, Do ludności pochodzenia niemieckiego!, grudzień 1985 r., k. 58 (kopia cyfrowa – 
Pdf).  
244 Ibidem, t. 3, Informacja [ze słów TW ps. „Jan”] (odpis), 18 II 1986 r., k. 152 (kopia cyfrowa – Pdf). W 
ówczesnych materiałach SB pisano o Kołach Zaprzyjaźnionych Niemców (KZN) bądź Kołach Przyjaźni 
Niemieckiej (KPN).  
245 Th.  Urban,  op. cit., s. 97; Opis powstania DFK Bieńkowice, http://www.haus.pl/pliki/cbmn/7-bienkowice.pdf 
(dostęp: 3 IX 2017 r.)   
246 AIPN Wr, 011/1813, t. 1, Wniosek o wszczęcie sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Krajan”, 14 VI 1985 
r., k. 6; ibidem, Wniosek o zakończenie sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Krajan”, nr ewid[encyjny] 
30 135,  
19 VI 1987 r., k. 35.   
247 AIPN Wr, 065/1233, Wniosek o wszczęcie sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Ziomek”, 18 XII 1985 r.; 
ibidem, Wniosek o zakończenie sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Ziomek”, nr ewid[encyjny] 31 391 – 
31 678, 21 IV 1987 r., mf (kopia cyfrowa – Pdf). 

http://www.haus.pl/pliki/cbmn/7-bienkowice.pdf
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Piontkiem i innymi czołowymi działaczami mniejszości niemieckiej z rejonu Kędzierzyna-Koźla. 

Jak wynika z akt sprawy krypt. „Krajan”, źródło to cieszyło się zaufaniem działaczy 

mniejszościowych, w związku z czym miało bieżący wgląd w ich poczynania, włącznie  

z planowanymi dopiero przedsięwzięciami.  

Tożsamość TW ps. „Jan” pozostaje jak na razie nieznana. Z dostępnych materiałów 

wynika, że był on z zawodu ślusarzem-kierowcą, miał własny dom w Kędzierzynie-Koźlu  

i w 1985 r. liczył sobie 35 lat. Oficerem prowadzącym „Jana” był por. Kazimierz Kowalski  

z SB RUSW w Kędzierzynie-Koźlu248.     

Wiosną 1986 r. Wydział II WUSW w Opolu uzyskał informację, ze 10 maja na Górze św. 

Anny ma odbyć się – pod nazwą „Kongres Kultury Niemców w Polsce” – duże spotkanie 

inicjatorów i sympatyków zarejestrowania organizacji mniejszości niemieckiej. Głównym 

inicjatorem i organizatorem spotkania był Herbert Piontek. Aby nie dopuścić do odbycia się tego 

spotkania, funkcjonariusze Wydziału II oraz Wydziału Śledczego WUSW w Opolu przeprowadzili 

dużą akcję zatrzymań i rewizji. Sześciu działaczy mniejszościowych (Herbert Piontek, Werner 

Josz, Jan Białas, Maksymilian Kalisz, Joachim Smykała, Karol Klosek) trafiło na 48 godzin do 

aresztu. W wyniku przeprowadzonych u nich rewizji skonfiskowano „dokumenty związane  

z działalnością organizacyjną […] w tym m. in. paszporty zachodnioniemieckie […] dokumenty 

przyznające obywatelom PRL obywatelstwo RFN, odezwy do ludności pochodzenia 

niemieckiego, listy osób deklarujących narodowość niemiecką itp.”, a także list do biskupa 

Nossola z prośbą o wprowadzenie nabożeństw w języku niemieckim249.  

Zgodnie z zachowanymi materiałami całą operacją mieli kierować osobiście naczelnicy 

Wydziału II oraz Wydziału Śledczego WUSW w Opolu: ppłk Jerzy Bielski i ppłk Jan Pastuch. 

Działaniami na Górze św. Anny miał kierować zastępca naczelnika Wydziału II WUSW, mjr 

Marian Andruszkiewicz. W operacji mieli uczestniczyć funkcjonariusze różnych pionów SB,  

a w szczególności pionu II, pionu śledczego oraz pionu „B”, zajmującego się obserwacją 

zewnętrzną. Wydział IV WUSW miał zapewnić dopływ informacji od swojej agentury w wypadku, 

gdyby spotkanie odbywało się w klasztorze o.o. franciszkanów. Okazało się jednak, że posiadana 

przez ten wydział agentura (trzech TW wywodzących się z zakonu franciszkanów) nic nie wie  

o planowanym kongresie. Do akcji włączono również milicję: Wydział Ruchu Drogowego i ZOMO. 

Ważną rolę w podjętych przez SB działaniach prewencyjnych wyznaczono także wspomnianemu 

TW ps. „Jan”. Planowano wyposażenie go w minifon w celu nagrywania rozmów prowadzonych 

przez uczestników spotkania oraz obecnych ewentualnie dyplomatów i korespondentów 

zagranicznych250.  

                                                 
248 AIPN Wr, 011/1813, t. 3, Notatka dot. możliwości oraz wykorzystania w sprawie krypt. „Krajan” TW ps. „Jan” 
będącego na kontakcie por. Kowalskiego, listopad 1985 r., k. 116–117 (kopia cyfrowa Pdf).   
249 AIPN Wr, 011/1813, t. 2, Notatka służbowa dot. spraw operacyjnego sprawdzenia krypt. „Krajan” i krypt. 
„Ziomek”, 4 VI 1986 r., k. 52–53; ibidem, t. 3, Pismo zastępcy szefa WUSW ds. SB w Opolu do dyrektora 
Departament II i dyrektora Biura Śledczego MSW w Warszawie, 10 V 1986 r., k. 226; ibidem, Informacja dla szefa 

WUSW w Opolu, 10 V 1986 r., k. 228–229 (kopia cyfrowa – Pdf).   
250 Ibidem, t. 3, Notatka dot. koncepcji działań destrukcyjnych i zabezpieczających [w stosunku] do mającego się 
odbyć w dniu 10 V 1986 r. kongresu tzw. mniejszości niemieckiej w Polsce, 2 V 1986 r., k. 192–197; ibidem, Plan 
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Organizatorzy Kongresu zaplanowali na 10 maja 1986 r. także odbywające równolegle 

spotkanie w zespole kościelno-klasztornym w Raciborzu, połączone z nabożeństwem 

zamówionym w miejscowym kościele p.w. św. Anny251. Połączone siły SB z województw 

opolskiego i katowickiego nie dopuściły również do odbycia się tego spotkania252.            

Również w późniejszym czasie SB w rozmaity sposób represjonowała działaczy 

mniejszościowych. Inwigilowano poszczególne osoby, przeprowadzano rozmowy profilaktyczno-

ostrzegawcze, werbowano agenturę w celu inwigilacji i wewnętrznego rozbijania środowisk 

mniejszościowych253. Oprócz wymienionych powyżej działaczy mniejszości niemieckiej gnębieni 

przez aparat bezpieczeństwa byli także członkowie ich rodzin, m.in. brat Maksymiliana Kalisza – 

Franciszek (Franz Kalisch), zajmujący się przepisywaniem materiałów organizacyjnych. Ten 

ostatni był nękany przez SB i władze partyjne PZPR w miejscu pracy w zdzieszowickich 

Zakładach Koksowniczych. Wytykano mu, że przebywając w Warszawie, odwiedził grób  

ks. Jerzego Popiełuszki itp. (fakt posiadania przez władze takiej wiedzy może wskazywać na 

stałą inwigilację Franciszka Kalisza przez SB)254. Sześcioletni syn Maksymiliana Kalisza, Roland, 

doznał długotrwałego szoku, gdy w maju 1986 r. funkcjonariusze SB przeszukali mieszkanie,  

a następnie zabrali jego ojca255.  

Podczas gdy aparat bezpieczeństwa wkładał wiele trudu w zwalczanie rozwijających się 

struktur organizacyjnych mniejszości niemieckiej, władze polityczne województwa opolskiego po 

staremu oficjalnie negowały istnienie takiego zjawiska społecznego. Z opracowanego w 1985 r. 

projektu zasad funkcjonowania i organizacji władz partyjnych PZPR w województwie opolskim 

wykreślono zawarty tam pierwotnie zapis (zaczerpnięty zapewne z analogicznych uregulowań 

ogólnopolskich) o zajmowaniu się przez partię (a dokładniej – przez Referat Społeczno-Prawny 

Komitetu Wojewódzkiego PZPR) również sprawami mniejszości narodowych256.  

Jeszcze w czerwcu 1988 r., na specjalnym posiedzeniu Egzekutywy KW PZPR w Opolu, 

poświęconym zjawisku masowej emigracji Ślązaków do Republiki Federalnej Niemiec, 

wicedyrektor Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Waldemar Lipka-

                                                                                                                                                         
realizacji sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Krajan”, nr ewid[encyjny] 30 135, 8 V 1986 r., k. 209–214; 
ibidem, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału IV WUSW w Opolu do naczelnika Wydziału II WUSW, 9 V 1986 r., 
k. 220 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr, 013/13, Informacja dot. „Kongresu Kultury Niemców w Polsce” na Górze 
św. Anny, który miał odbyć się w dniu 10 V 1986 r., k. 225–226. 
251 AIPN Wr, 011/1813, t. 3, Pismo naczelnika Wydziału II WUSW w Opolu do naczelnika Wydziału II WUSW w 
Katowicach, 8 V 1986 r., k. 215 (kopia cyfrowa – Pdf). 
252 Por. Th.  Urban,  op. cit., s. 97–98.     
253 Ibidem, s. 95–96, 128–129. W listopadzie 1988 r. Franciszek Poppe z koła DFK w Zdzieszowicach wyrzucał 
rozmawiającemu z nim funkcjonariuszowi SB, że pod jego nieobecność w kraju (w związku z pobytem czasowym 
w RFN) Służba Bezpieczeństwa próbowała stworzyć „własną grupę” o charakterze rozbijackim w ramach DFK. 
Zagroził on, że działania te zostaną opisane w biuletynie DFK. Poppe mówił też, że po tych doświadczeniach 
działacze mniejszościowi stali się nieufni i ograniczyli nabór członków do DFK, poddając dokładnemu 
sprawdzeniu (przepuszczeniu „przez dziesięć sit”) wszystkich kandydatów. AIPN Wr, 0010/3533, Notatka 
sporz[ądzona] na podst[awie] rozmowy z ob. Poppe Franciszkiem, 4 XI 1988 r., k. 29 (kopia cyfrowa – Pdf).  
W latach 1988–1989 funkcjonariusze SB prowadzili dość zaawansowany dialog operacyjny z Poppem, ale nie 
udało im się nakłonić go do podjęcia formalnej współpracy. 
254 Relacja ustna Franza Kalischa z 9 X 2014 r.  
255 Deutsche wehren sich gegen Polonisierung, „Menschenrechte”,  maj – sierpień 1986, s. 25.  
256 APO, Akta byłego Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Opolu [dalej: KW PZPR w Opolu], zespół 2597, sygn. 
463, Zasady funkcjonowania i organizacji pracy Komitetu Wojewódzkiego oraz instancji I-go stopnia, lipiec 1985 
r., s. 172.  
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Chudzik, oświadczył autorytatywnie: „Mniejszości niemieckiej w Polsce nie ma”. Nikt  nie 

próbował polemizować ani z tą deklaracją, ani z zaprotokołowanymi nieco dalej słowami 

Franciszka Adamca, który zaproponował przyjęcie przez Egzekutywę następującego stanowiska: 

„nie możemy dopuścić do tego, że w Polsce jest mniejszość niemiecka. Jest to sprawa 

bezprzedmiotowa. Nie możemy nawet dyskutować na temat mniejszości niemieckiej  

w Polsce”257. W przyjętych ostatecznie przez Egzekutywę wnioskach zaprezentowano 

następujący punkt widzenia: „Emigranci ze Śląska Opolskiego, głównie do RFN, to ludność 

rdzennie polska, która w okresie weryfikacji z punktu widzenia narodowości obiektywnej, jak  

i subiektywnej, wykazała opcję za polskością. Nie może więc być aktualnie mowy o jakiejkolwiek 

niemieckiej mniejszości narodowej”258.  

W latach 1986–1987 aparat bezpieczeństwa uporał się z problemem Stowarzyszenia  

w ten sposób, że Herbertowi Piontkowi i innym osobom z grona założycieli udzielono zgody  

na wyjazd emigracyjny do RFN, pozbywając się ich z kraju259. Próby organizowania się 

mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku były jednak nadal podejmowane.  

W 1987 r. miejscowe koła DFK liczyły prawdopodobnie już łącznie około  

5000 członków260. W tymże roku SB odnotowała takie przedsięwzięcia jak „nielegalne” założenie 

biblioteki z książkami w języku niemieckim oraz „nielegalne” wydawanie (od marca tegoż roku) 

biuletynu informacyjnego Niemieckich Kół Przyjaźni (DFK) na Śląsku261. Wspomniany biuletyn 

ukazywał się w cyklu miesięcznym262. W styczniu 1988 r. działacze mniejszościowi spotkali się  

z przebywającym w Warszawie wicekanclerzem i ministrem spraw zagranicznych RFN, Hansem 

Dietrichem Genscherem, od którego uzyskano obietnicę pomocy. W spotkaniu tym, urządzonym 

w ambasadzie RFN, uczestniczyli m.in. następujący działacze z województwa opolskiego: 

Franciszek Poppe (Raszowa), Piotr Kral (Kędzierzyn-Koźle), Dariusz Opiełka (Dziergowice)  

i Erwin Winkler (Januszkowice). Wicekanclerzowi wręczono petycję z postulatami dotyczącymi 

głównie trzech kwestii: zarejestrowania niemieckich organizacji mniejszościowych, pomocy  

w wyjazdach emigracyjnych oraz wprowadzenia nabożeństw w języku niemieckim263.  

                                                 
257 Ibidem, sygn. 492, Protokół z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w dniu 9 VI 1988 r.,  
s. 4. Uczestniczący w tym samym posiedzeniu szef Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Opolu, płk 
Julian Urantówka, mówił: „My nie twierdzimy, że jest mniejszość niemiecka, ale jest duża presja na organizowanie 
takowej na Opolszczyźnie”.             
258 Ibidem, Wnioski Egzekutywy KW PZPR w Opolu dot. emigracji ludności Opolszczyzny oraz możliwości 
przeciwdziałania temu zjawisku (projekt), 9 VI 1988 r., s. 52.  
259 APO, KW PZPR w Opolu, zespół 2579, sygn. 492, Informacja [szefa WUSW w Opolu] dotycząca wyjazdów 
emigracyjnych oraz zagrożeń działalnością rewizjonistyczną w województwie opolskim, b. d., s. 24. Herbert 
Piontek wyjechał z Polski we wrześniu 1986 r. Por. Z.  Bereszyńsk i ,  Wyjazdy…, s. 160–161.     
260 P.  Madajczyk , Polityka polska…, s. 214. 
261 APO, KW PZPR w Opolu, zespół 2579, sygn. 492, Informacja [szefa WUSW w Opolu] dotycząca wyjazdów 
emigracyjnych oraz zagrożeń działalnością rewizjonistyczną w województwie opolskim, b. d., s. 24. 
262 AIPN Wr, 0010/3533, Notatka sporządzona na podstawie rozmowy z ob. Poppe Franciszkiem, 4 V 1988 r.,  
k. 19 (kopia cyfrowa – Pdf). 
263 Ibidem, Teczka personalna osoby zastrzeżonej – Franciszek Poppe, Notatka służbowa z rozmowy 
przeprowadzonej w dniu 12 II 1988 r. z ob. Franciszkiem Poppe, k. 16; ibidem, Notatka sporządzona na 

podstawie rozmowy z ob. Poppe Franciszkiem, 4 V 1988 r., k. 20 (kopia cyfrowa – Pdf). Por. P.  Madajczyk , 
Polityka polska…, s. 215. Do czołowych działaczy mniejszości niemieckiej w województwie opolskim należeli  
w tym czasie również Emil Kupka, Hubert Materla, Emil Giemza, Maksymilian Kalisz i Oswald Gerlich.         
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Przez długi czas jednym z głównych motywów działania osób próbujących organizować 

mniejszość niemiecką w województwie opolskim była chęć zapewnienia sobie i innym osobom 

możliwości wyjazdu na pobyt stały do Niemiec Zachodnich. W szczególnie jaskrawy sposób 

ilustruje to postawa Franciszka Poppego z Raszowej, pracownika Zakładów Chemicznych 

„Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu, znanego jako lider koła DFK w Zdzieszowicach. 

Nagabywany przez funkcjonariuszy SB miał on twierdzić, że w działalności Stowarzyszenia 

Niemców w Polsce „uczestniczył będzie do czasu uzyskania zgody (paszportu) na wyjazd stały 

do RFN (o co ubiega się od roku 1980)”. Podobnie nastawieni mieli być również inni działacze 

DFK264. Jego celem – pisał o Poppem ppor. Mariusz Sikorski z Sekcji III Wydziału II 

Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Opolu – „jest wyjazd emigracyjny do RFN, 

natomiast jeśli będzie on niemożliwy, to według jego oświadczenia ze wzmożoną aktywnością 

będzie walczył o zarejestrowanie mniejszości niemieckiej”265. W lutym 1989 r. Poppe miał 

oświadczyć, że „chęć uzyskania paszportu jest faktycznym motywem jego działalności w 

strukturach KZN” [tj. DFK – Z.B.]266. W tej sytuacji ppor. Sikorski pobrał od niego pisemne 

oświadczenie, zgodnie z którym z chwilą uzyskania zgody na wyjazd Poppe miał zaprzestać 

działalności w DFK oraz przekazać SB posiadaną przez siebie dokumentację koła267. Już nieco 

wcześniej Wydział II WUSW w Opolu opowiedział się za umożliwieniem Poppemu emigracji, 

uzasadniając to spodziewanymi korzyściami operacyjnymi „w postaci spadku aktywności 

działaczy KZN, pozbawionych przywództwa najbardziej aktywnego członka struktury 

mniejszościowej”268. Zachowane materiały mówią o przejęciu przez SB od Poppego dokumentacji 

DFK (korespondencji oraz biuletynów w języku niemieckim i polskim) w drugiej połowie maja 

1989 r.269 Miesiąc później Poppe wraz z żoną wyjechał na stałe z Polski270.      

Inicjatywy zmierzające do powstania zorganizowanych struktur mniejszości niemieckiej 

na Górnym Śląsku znacznie nasiliły się na przełomie lat 1988 i1989, równocześnie z odbudową 

jawnie funkcjonujących struktur NSZZ „Solidarność” i szybkim rozwojem zorganizowanych form 

opozycyjnej działalności politycznej271. Ogromne znaczenie pod tym względem miała rysująca się 

już od sierpnia 1988 r. perspektywa rozmów przy okrągłym stole pomiędzy przedstawicielami 

aparatu władzy i reprezentantami środowisk opozycyjnych.  

                                                 
264 AIPN Wr, 0010/3533, Notatka służbowa z rozmowy przeprowadzonej w dniu 12 II 1988 r. z ob. Franciszkiem 
Poppe, k. 17 (kopia cyfrowa – Pdf).  
265 Ibidem, Notatka sporz[ądzona] na podst[awie] rozmowy z ob. Poppe Franciszkiem, 4 XI 1988 r., k. 29 (kopia 
cyfrowa – Pdf). 
266 Ibidem, Notatka służbowa dot. rozmowy operac.[yjnej] z ob. Poppe Franciszkiem, 16 II 1989 r., k. 33 (kopia 

cyfrowa – Pdf). 
267 Ibidem, Oświadczenie [kopia], 15 II 1989 r., k. 38/1; ibidem, Oświadczenie [kopia], 15 II 1989 r., k. 38/2; 
ibidem, Oświadczenie [oryginał], 15 II 1989 r., k. 38/3 (kopia cyfrowa – Pdf).  
268 Ibidem, Raport [naczelnika Wydziału II WUSW do zastępcy szefa WUSW ds. SB w Opolu], 6 II 1989 r., k. 36 
(kopia cyfrowa – Pdf). 
269 Ibidem, Notatka służbowa dot. rozmowy operacyjnej z ob. Poppe, 24 V 1989 r., k. 41 (kopia cyfrowa – Pdf). 
270 Ibidem, Szyfrogram szefa Oddziału Kontroli Ruchu Granicznego Zarządu Zwiadu WOP do zastępcy szefa 
WUSW ds. SB w Opolu, 26 VI 1989 r., k. 43 (kopia cyfrowa – Pdf). Na prośbę opolskiej SB Zwiad Wojsk Ochrony 
Pogranicza zastosował wobec wyjeżdżających dokładną rewizję osobistą oraz przeszukanie bagażu. Nie 
natrafiono jednak na żadne interesujące SB materiały, a zwłaszcza dokumenty dotyczące mniejszości niemieckiej 
w PRL.  
271 Por. M.  L is ,  Baza społeczna…, s. 48–49.  
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W listopadzie 1988 r. Dariusz Hogiel z Pszowa – Wodzisławia Śląskiego, Mirela Baron  

i Paweł Musialik jako Komitet Założycielski Niezależnego Samorządnego Stowarzyszenia 

Mniejszości Niemieckiej w Polsce z siedzibą w Kietrzu wystąpili do ministra spraw wewnętrznych, 

gen. Czesława Kiszczaka, z apelem o dopuszczenie ich do planowanych rozmów przy okrągłym 

stole272. W ślad za tym w styczniu 1989 r. Hogiel otrzymał pisemne wezwanie do siedziby 

Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Wodzisławiu Śląskim. Rozmowę z nim 

przeprowadzili dwaj funkcjonariusze Wydziału III Departamentu II MSW, mjr Janusz Butowski  

i ppor. Tomasz Szałtys. Proponowano mu kontynuację rozmów na tematy związane  

z działalnością jego stowarzyszenia, „zaznaczając, że są to problemy skomplikowane”. Nie 

proponowano zachowania rozmowy w tajemnicy, „gdyż z jego postawy można było” 

wywnioskować, „że i tak nie wypełniłby takiego zobowiązania”273.        

W tym czasie nastąpiła znamienna zmiana w motywach działania działaczy 

mniejszościowych. Zamiast walki o możliwość wyjazdu do Niemiec zaczęto stawiać sobie za cel 

zahamowanie masowego odpływu Ślązaków za granicę i zapewnienie im możliwości 

realizowania swoich aspiracji w dotychczasowym miejscu zamieszkania.     

Czołową rolę w lokalnych środowiskach mniejszości niemieckiej zaczęli odgrywać 

działacze z rejonu Gogolina: Johann Kroll (Jan Król), były prezes Rolniczej Spółdzielni 

Produkcyjnej w Obrowcu274, oraz jego syn Henryk, z zawodu weterynarz. W listopadzie 1988 r. 

do Wydziału Społeczno-Administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu wpłynęło pismo 

zawiadamiające w sposób formalny o utworzeniu Niemieckiego Koła Przyjaźni (niem. Deutscher 

Freundschaftskreis – DFK) na Śląsku z ośrodkiem w Gogolinie. pismo to było sygnowane przez 

10-osobowy Komitet Założycielski DFK na czele z Johannem Krollem. Z treści pisma wynikało, że 

do czasu zarejestrowania opolskich struktur wojewódzkich Stowarzyszenia Niemców w Polsce 

gogolińskie DFK zamierza współpracować z analogicznymi kołami w Zdzieszowicach  

i Kędzierzynie-Koźlu. Głównym celem działalności gogolińskiego DFK miało być „wstrzymanie fali 

                                                 
272 AIPN Ka, 083/85, t. 2, Apelacja, 7 XI 1988 r., s. 90 (kopia cyfrowa – Pdf).   
273 Ibidem, Notatka służbowa, 19 I 1989 r., s. 80–85 (kopia cyfrowa – Pdf).   
274 Indagowany przez SB w lutym 1989 r. Franciszek Poppe scharakteryzował Johanna Krolla jako „dobrego 
organizatora i działacza, człowieka, który zrobił bardzo dużo dla Polski, a teraz chce poświęcić się działalności dla 
Niemców”. AIPN Wr, 0010/3533, Notatka służbowa dot. rozmowy operac.[yjnej] z ob. Poppe Franciszkiem,  
16 II 1989 r., k. 33 (kopia cyfrowa – Pdf). Podobną w tonie charakterystykę sporządziła SB Rejonowego Urzędu 
Spraw Wewnętrznych w Krapkowicach na  podstawie informacji uzyskanych od TW ps. „Bolko”. W materiale 
przesłanym do Wydziału II WUSW w Opolu pisano: „Król Jan znany jest w tut. środowisku jako wielki działacz 
społeczny, odznaczany wielokrotnie medalami i orderami resortowymi i państwowymi. Był założycielem RSP  
w Obrowcu i jako pierwszy wstąpił do RSP i oddał na rzecz RSP swoje gospodarstwo rolne, namawiając 
jednocześnie innych rolników, by wstąpili do RSP. Był Prezesem RSP Obrowiec, gdzie dał się poznać jako 
bardzo dobry organizator. […] Ob. Jan Król posiada na terenie Gogolina wielu znajomych; równocześnie jest 
osobą bardzo szanowaną przez mieszkańców Gogolina i okolic”. AIPN Wr, 08/596, t. 1,  Pismo zastępcy szefa 
RUSW ds. SB w Krapkowicach do naczelnika Wydziału II WUSW w Opolu, 12 I 1989 r., k. 166; AIPN Wr, 
00268/30, t. 2, Notatka służbowa dot. Ob. Król Jan, 9 I 1989 r., k. 21. W innym dokumencie z tego samego czasu, 
bazującym na informacjach przekazanych przez TW ps. „Feliks”, pisano: „Jan Król jest osobą inteligentną, 
stanowczą, przedsiębiorczą. Był wielokrotnie radnym Rady Narodowej, cieszy się dużym autorytetem wśród 
okolicznych mieszkańców”. Nie omieszkano odnotować również faktu przynależności J. Krolla do PZPR oraz 
tego, że był w latach pięćdziesiątych przeciwnikiem spółdzielni produkcyjnych, ale później zmienił zdanie  
i osobiście zaangażował się w założenie takiej spółdzielni w Obrowcu. Ibidem, Pismo zastępcy szefa RUSW ds. 
SB w Krapkowicach do naczelnika Wydziału II WUSW w Opolu, 12 I 1989 r., k. 164.   
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wzmożonych wyjazdów na pobyt stały do RFN”275. Indagowany na ten temat TW ps. „Alek”  

z RSP Obrowiec tłumaczył: „Jego podstawowym celem ma być tworzenie klimatu do zatrzymania 

emigracji. Tutaj się te osoby urodziły i tutaj jest ich miejsce. Organizacja ta winna tworzyć 

sytuacje dające im szansę istnienia [i] bycia tutaj276. Było to nowe zjawisko na tle dotychczasowej 

aktywności działaczy mniejszościowych w województwie opolskim, zainteresowanych głównie 

możliwością emigracji. Na przełomie grudnia 1988 i stycznia 1989 r. powstało Towarzystwo 

Przyjaciół Kultury Niemieckiej w Jemielnicy, działające pod prezesurą Ryszarda Urbana277.  

W związku z założeniem DFK w Gogolinie aparat bezpieczeństwa planował  podjęcie 

działań mających na celu rozpoznanie „okoliczności jego powstania i członków tej organizacji 

oraz ich powiązań z istniejącymi dotychczas [kołami] DFK Zdzieszowice i Kędzierzyn-Koźle”. 

Planowano także „przeprowadzenie rozmów operacyjno-sondażowych z »Komitetem 

Założycielskim« DFK Gogolin”. W działaniach tych mieli uczestniczyć, oprócz funkcjonariuszy 

Sekcji III Wydziału II WUSW w Opolu, również funkcjonariusze pionu II Rejonowego Urzędu 

Spraw Wewnętrznych w Krapkowicach278.   

W piśmie z 9 (?) stycznia 1989 r., skierowanym do zastępcy szefa RUSW ds. SB  

w Krapkowicach, naczelnik Wydziału II WUSW w Opolu, ppłk Jerzy Bielski, zalecił „zwiększenie 

częstotliwości spotkań z osobowymi źródłami informacji mającymi dotarcie do struktur 

rewizjonistycznych oraz wyegzekwowanie udzielania informacji pisemnych”. Przechodząc do 

konkretów, ppłk Bielski zalecił, aby od jednego z posiadanych źródeł informacji, a mianowicie od 

TW ps. „Alek”, przed jego wyjazdem do RFN, pobrano pisemną informację „na temat i składu 

osobowego »Koła Przyjaźni Niemieckiej na Śląsku« powstałego na terenie gminy Gogolin”279.  

W pierwszych tygodniach 1989 r. funkcjonariusze pionu II SB RUSW w Krapkowicach 

postanowili skorzystać z nadarzającej się okazji wewnętrznej infiltracji gogolińskiego koła DFK 

poprzez wprowadzenie tam TW ps. „Bolko”. Źródło to otrzymało polecenie zapisania się do DFK. 

O sprawie tej tak pisano w notatce służbowej spisanej przez jednego z funkcjonariuszy Sekcji III 

Wydziału II WUSW w Opolu po pobycie służbowym w RUSW w Krapkowicach: „Założyciel »Koła 

Przyjaźni Niemieckiej na Śląsku«, Jan KRÓL, prowadzi aktywną działalność, mającą na celu 

zbieranie podpisów i powiększenie liczby członków Koła. Z propozycją wstąpienia do Koła zgłosił 

się m. in. do TW ps. »BOLKO«, pozostającego na kontakcie SB RUSW Krapkowice. TW wywołał 

pozaplanowe spotkanie z obsługującym go pracownikiem [SB], w trakcie którego otrzymał 

zadanie zapisania się do Koła. Planowane są przedsięwzięcia zmierzające do aktywnego 

                                                 
275 AIPN Wr, 08/596, t. 1, Notatka służbowa dot. utworzenia DFK na terenie gminy Gogolin, 6 XII 1988 r., k. 174. 
Por. J .  Hytrek-Hryc iuk,  J .  Syrn yk,  Mniejszości narodowe wobec fenomenu „Solidarności”, [w:] NSZZ 
„Solidarność” 1980–1989, t. 7, s. 478.  
276 AIPN Wr, 0010/2425, t. 2, Informacja spisana ze słów TW ps. „Alek”, 14 XII 1988 r., s. 93–95 (kopia cyfrowa – 
Pdf).  
277 AIPN Wr, 08/596, t. 1, Informacja dot. „mniejszości niemieckiej” na terenie woj. opolskiego, k. 155–156.  
Por. M.  L is ,  Baza społeczna i okoliczności…, s. 49.    
278 Ibidem.  
279 Ibidem, Pismo naczelnika Wydziału II WUSW w Opolu do zastępcy szefa RUSW ds. SB w Krapkowicach,  
9 (?) I 1989 r., k. 170.    
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włączenia TW ps. »Bolko« w prace Koła oraz uzyskania przez niego znaczącej pozycji  

w hierarchii Koła”280.  

Innym współpracownikiem SB, którego – zgodnie z treścią cytowanej notatki – planowano 

wprowadzić do gogolińskiego koła DFK, był TW ps. „Dominik”. Podobne działania były planowane 

także w odniesieniu do zdzieszowickiego koła DFK, gdzie zamierzano wprowadzić TW  

ps. „Hades”, zamieszkałego i pracującego w tym czasie na terenie Zdzieszowic. Planowane było 

również „odbycie spotkania kontrolnego przez kierownika Sekcji III Wydz. II [WUSW w Opolu]  

z TW ps. »Alek« w celu zdyscyplinowania go w dalszej współpracy oraz z TW ps. »Bolko« w celu 

przeprowadzenia instruktażu na temat planowanej działalności w kole »mniejszości niemieckiej« 

w Gogolinie”281. 

Z cytowanej powyżej notatki dowiadujemy się, że funkcjonariusze pionu II SB rozważali 

nawet możliwość podjęcia prób werbunku w stosunku do niektórych działaczy gogolińskiego koła 

DFK. „Pod kątem operacyjnego wykorzystania – czytamy w jednym z punktów notatki – wstępnie 

wytypowano Henryka Króla i Jelito Józefa. Zostaną oni operacyjnie opracowani. Ewentualne 

pozyskanie do współpracy będzie dokonane w porozumieniu z Wydziałem II WUSW w Opolu”282. 

Z innych zachowanych materiałów nie wynika jednak na to, by planowane w tym zakresie 

działania przyniosły pożądany efekt.  

W tym czasie (w pierwszych tygodniach 1989 r.) obiektem zainteresowania SB stał się 

również Józef Szulc, zamieszkały w Gogolinie sędzia Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu. 

W piśmie z 30 stycznia 1989 r. zastępca szefa RUSW ds. SB w Krapkowicach donosił 

naczelnikowi Wydziału II WUSW w Opolu, że w okresie stycznia tegoż roku Szulc był trzykrotnie 

widziany w towarzystwie Johanna Krolla (Jana Króla), wraz z którym udawał się pociągiem  

„w kierunku Gogolin – K[ędzierzyn]-Koźle”. Według przywołanego pisma istniało 

„niepotwierdzone domniemanie, że Ob. Szulc może być autorem pisma skierowanego do władz 

                                                 
280 Ibidem, Notatka służbowa dot. pobytu służbowego w RUSW w Krapkowicach, 6 XII 1988 r.), k. 174. Więcej 
szczegółów na ten temat zawarto w notatce służbowej z 12 I 1989 r., przesłanej przez zastępcę szefa RUSW ds. 
SB w Krapkowicach, por. Witolda Koperę, naczelnikowi Wydziału II WUSW w Opolu. W dokumencie tym 
czytamy: „2 II 1989 r. Jan Król, inicjator K[oła] P[rzyjaźni] N[iemców] na Śląsku na terenie gminy Gogolin, 
odwiedził TW ps. »Bolko« w jego miejscu  zamieszkania. W trakcie rozmowy J. Król poinformował, że znają się 
wzajemnie bardzo dobrze od wielu lat; stwierdził, że TW zrodził się na tut. terenie, w związku z czym proponuje 
TW wstąpienie do Koła Przyjaźni Niemieckiej na Śląsku, które tworzy się na terenie Gogolina, a on jest jego 
założycielem. W toku rozmowy J. Król pokazał TW pismo adresowane do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu  
o zarejestrowanie tego Koła oraz listę ok. 400 osób, do których J.K. zamierza dotrzeć. Lista ta była sporządzona 
odręcznie. J.K. poinformował TW, że struktura ta jest legalna i kwestią czasu jest jej zarejestrowanie. Ma to być 
Koło, którego program przewiduje kultywowanie tradycji i kultury tut. regionu oraz naukę języka niemieckiego. 
Koło nie ma charakteru politycznego. TW ps. »Bolko« poprosił Jana K., by dał mu trochę czasu na zastanowienie 
się. W związku z powyższym do ponownego spotkania z J.K. ma dojść w najbliższych dniach. Jednocześnie 
uzgodniono z TW, przekazując mu do realizacji zadania, by przy ponownym kontakcie z J.K., wyraził akces  
wstąpienia do w/w Koła i dążył do bliższego rozpoznania powyższej sytuacji”. Ibidem, Notatka służbowa,   
12 I 1989 r., k. 165. We wcześniejszym piśmie z dnia 5 I 1989 r. zastępca szefa RUSW ds. SB w Krapkowicach 
przekazał  naczelnikowi Wydziału II WUSW w Opolu następującą informację: „Pełna realizacja przedsięwzięcia, 
polegająca na wstąpieniu TW ps. »Bolko« […]do K[oła] P[rzyjaźni] N[iemieckiej] na Śląsku, nastąpi w dniu  
9 I 1989 r. na terenie miejscowości Gogolin. W tym dniu ma nastąpić spotkanie TW   ps. »Bolko« z ob. Król[em] 
Janem, członkiem Komitetu Założycielskiego ww. Koła, który przedstawić ma TW  deklarację wstąpienia do Koła”. 
Ibidem, Pismo zastępcy szefa RUSW ds. SB w Krapkowicach do naczelnika Wydziału II WUSW w Opolu,  

5 I 1989 r., k. 168.     
281 Ibidem, Notatka służbowa dot. pobytu służbowego w RUSW w Krapkowicach, 6 XII 1988 r.), k. 174.   
282 Ibidem.  
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administracyjnych Opola, dot. utworzenia i funkcjonowania »K[oła] P[rzyjaźni] N[iemieckiej] na 

Śląsku«”. W tym samym piśmie donoszono również, że do DFK wstąpił Berthold Kroker, 

kierownik pawilonu handlowego w Gogolinie. Z tegoż dokumentu dowiadujemy się ponadto  

o podjęciu przez krapkowicką SB działań mających na  celu „bliższe rozpoznanie” Szulca  

i Krokera283.  

Z analogicznego pisma, datowanego 3 lutego 1989 r., naczelnik Wydziału II WUSW  

w Opolu mógł dowiedzieć się, że wśród członków Komitetu Założycielskiego DFK w gminie 

Gogolin znajduje się Herbert Stannek, właściciel prywatnego zakładu ślusarskiego. Postać ta 

została scharakteryzowana w następujący sposób: „W środowisku H. Stanek oceniany jest jako 

osoba spokojnego usposobienia, posiada opinię człowieka pracowitego, solidnego, cieszącego 

się wśród mieszkańców Gogolina dużym autorytetem. Jest osobą silnie związaną z działalnością 

Rady Parafialnej, funkcjonującej przy miejscowym kościele”284.  

W obszernym dokumencie z marca 1989 r., opracowanym przez Wydział II WUSW  

w Opolu, pisano o zaobserwowanym „w ostatnim okresie” wzroście aktywności „działaczy tzw. 

»mniejszości niemieckiej«”. Ocena ta została zilustrowana następującymi przykładami:    

 

„1. W Gogolinie powstało Koło Przyjaźni Niemieckiej na Śląsku, którego głównym organizatorem 

jest Król Jan, były prezes RSP w Obrowcu, działacz partyjny i społeczny. W stosunkowo 

krótkim okresie czasu grupa ta stała się najaktywniejsza. Wojewódzki w Opolu jak wniosek  

o rejestrację i wydano decyzję zabraniającą dalszej działalności. Mimo formalnych zakazów 

Koło prowadzi ożywioną działalność, m.in. organizuje kursy j[ęzyka] niemieckiego; złożono 

również wieńce na grobach obywateli niemieckich poległych w 1945 roku w wyniku działań 

wojennych, na cmentarzach w Gogolinie i Obrowcu, oraz opracowano Statut. Duży nacisk 

kładzie się na sprawę wykonywania praktyk religijnych w j[ęzyku] niemieckim. W tym celu 

grupa działaczy spotkała się z bp. [Alfonsem] Nossolem oraz wystosowała pisemną prośbę 

do tegoż b[isku]pa, domagając się wytypowania kościołów, w których będą odprawianie 

msze w j[ęzyku] niemieckim. Prośbę podpisali m.in. Jan Król, Franciszek Poppe (lider grupy 

zdzieszowicko-kędzierzyńskiej) oraz działacze z terenu woj[ewództwa] katowickiego.      

 

 2. Uzyskano informację, że na przełomie grudnia 1988 i stycznia 1989 w Jemielnicy utworzono 

Towarzystwo Przyjaźni Kultury Zachodnioniemieckiej, którego prezesem został wybrany 

Urban Ryszard (właściciel restauracji), a rzecznikiem prasowym Michalik Piotr, nauczyciel ze 

Strzelec Opolskich. Według niepotwierdzonych danych deklarację podpisało ok. 120 osób. 

[...] W ostatnim czasie odbyły się wstępne rozmowy »członków zarządu« z księżmi parafii 

Jemielnica w sprawie objęcia ich opieką duszpasterską, tzn. przydzielenia kapelana  

                                                 
283 Ibidem, Pismo zastępcy szefa RUSW ds. SB w Krapkowicach do naczelnika Wydziału II WUSW w Opolu,  

30 I 1989 r., k. 161.   
284 Ibidem, Pismo zastępcy szefa RUSW ds. SB w Krapkowicach do naczelnika Wydziału II WUSW w Opolu,  
3 II 1989 r. k. 160.   
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i odprawiania nabożeństw w j[ęzyku] niemieckim. Z posiadanych informacji wynika,  

że proboszcz Ginter Keimann wyraził zgody na powyższe, uzależniając to od decyzji bpa 

Nossola.    

 

 3. Wydział II [WUSW] uzyskał dokument świadczący o tym, że nieustalona grupa osób, 

określająca się jako »Komitet Założycielski Niezależnego Samorządnego Stowarzyszenia 

Niemców w Polsce« z siedzibą w Kietrzu Śląskim, zwróciła się we wrześniu ub. roku do 

Akademii Nauk w Getyndze z prośbą o przesłanie map przebiegu granicy polsko-niemieckiej. 

Aktualnie prowadzone są działania zmierzające do ustalenia osób wchodzących w skład 

grupy [...]. [...] jest to pierwszy sygnał świadczący o działalności tzw. mniejszości niemieckiej 

na tym terenie”285.      

  

           Według ówczesnych ocen Wydziału II WUSW w Opolu, obszarami najbardziej 

„zagrożonymi” działalnością mniejszości niemieckiej w granicach województwa opolskiego były 

tereny działania następujących RUSW: Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice, Strzelce Opolskie i 

Prudnik. Sygnalizowano również  pojawienie się pierwszych symptomów analogicznego 

zagrożenia „na terenie działania RUSW w Głubczycach (Kietrz Śl[ąski]) oraz Opole”. Liczbę 

„aktywistów i sympatyków” DFK szacowano „na tym etapie na ok. 2000 do 2500 osób”.  

Za najaktywniejszą komórkę terenową DFK uważano koło z siedzibą w Gogolinie286.    

 

           W opinii Wydziału II WUSW należało spodziewać się „dalszego wzrostu liczebnego 

członków i sympatyków KZN287, spowodowanego m.in.:  

 

- wzrostem zainteresowania sytuacją mniejszości niemieckiej przez czynniki rządowe RFN oraz 

zwiększeniem zakresu pomocy materialnej i ułatwieniami wizowymi oraz w uzyskaniu  pracy dla 

członków i sympatyków Stowarzyszeń niemieckich,    

 

- brakiem perspektyw zdecydowanej poprawy sytuacji gospodarczej i mieszkaniowej w Polsce,         

 

- sprzyjającym powstawaniu nowych organizacji klimatem oraz spodziewanymi zmianami prawa  

o stowarzyszeniach”288.  

 

 Prognozy te okazały się jak najbardziej trafne. W niedługi czas potem rozwijające się 

szybko struktury niemieckiego ruchu narodowego na Śląsku Opolskim połączyły się, tworząc  

w marcu 1989 r. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej. W skład Komitetu 

                                                 
285 Ibidem, Informacja dot. „mniejszości niemieckiej” na terenie woj[ewództwa] opolskiego, marzec 1989 r.,  
k. 155–156.    
286 Ibidem,, k. 156.    
287 Chodzi o koła DFK – Z.B.  
288 Ibidem.  
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Założycielskiego TSKMN weszło sześćdziesięciu dwóch działaczy z ośrodków w Gogolinie, 

Zdzieszowicach, Kędzierzynie-Koźlu, Raszowej, Twardawie, Odrowążu, Dobieszowicach  

i Jemielnicy, m.in. Johann Kroll, Franciszek Poppe i Ryszard Urban289.  

W tym czasie rdzenni mieszkańcy województwa opolskiego masowo wpisywali się na listy 

mniejszości niemieckiej. W dotyczących tej akcji dokumentach SB zwracano uwagę głównie na 

materialno-ekonomiczne motywy podpisywania tego rodzaju list. Przykładem tego może być 

następującej treści informacja, przesłana z datą 12 maja 1989 r. przez SB w Prudniku 

naczelnikowi Wydziału VI WUSW w Opolu:  

           „Na podstawie posiadanego rozpoznania źródłowego informuję, że we wsi Biedrzychowice 

gm. Głogówek krąży lista noszona przez dwie dziewczynki [...] uczennice Szkoły Podstawowej  

w Biedrzychowicach, na którą wpisują się mieszkańcy czujący się Niemcami. Wraz z listą krąży 

pogłoska, że dla wpisujących się na tę listę obywateli określających się Niemcami przyznawane 

będą zapomogi w wysokości od 5000 do 10000 marek zachodnioniemieckich na 

zagospodarowanie”290.        

           W podobnym duchu utrzymana jest informacja z dnia 22 maja 1989 r., przesłana przez 

naczelnika Wydziału IV WUSW naczelnikowi Wydziału II WUSW w Opolu, a oparta, jak można 

przypuszczać, na doniesieniach pozyskanych w ramach prowadzonej przez pion IV SB inwigilacji 

środowisk kościelnych. W dokumencie tym czytamy:  

           „W środowisku ludności autochtonicznej z rejonu Kędzierzyna-Koźla i Prudnika krąży 

pogłoska, iż osobom wpisującym się na listy deklarujące narodowość niemiecką RFN będzie 

wypłacała zasiłki. Zgodnie z pogłoską mają on być wypłacane miesięcznie w wysokości 150 DM 

lub jednorazowo w wysokości 5000 DM. Przyjmując pogłoskę jako wiarygodną, ludność  

w starszym wieku oczekuje zasiłku miesięcznego, natomiast młodzież jednorazowego. Wśród  

młodzieży dominuje przekonanie: „jak dadzą marki, to czemu nie?  

           W opinii niektórych księży z wspomnianych terenów postawa młodzieży świadczy  

o poważnych brakach systemu wychowawczego. Ocenia się także, iż ewentualne wypłacenie 

Ślązakom zamieszkałym w PRL zasiłków obliczone jest na wstrzymanie dalszej emigracji do 

RFN”291.        

             Motywy natury materialno-ekonomicznej zostały wyeksponowane również w informacji 

otrzymanej latem 1989 r. przez opolską SB z Wydziału II (zwiadu) Górnośląskiej Brygady Wojsk 

Ochrony Pogranicza, sprawującego operacyjną kontrolę strefy nadgranicznej. W piśmie z 20 lipca 

1989 r., skierowanym przez zastępcę dowódcy Górnośląskiej Brygady WOP ds. Zwiadu, płk. 

Władysława Tarałę, do zastępcy szefa WUSW ds. SB w Opolu, czytamy:  

           „Wydział II Górnośląskiej Brygady WOP w Gliwicach w ostatnim okresie czasu uzyskał 

szereg informacji mówiących o akcji zbierania wśród mieszkańców Raciborza i okolic, podpisów 

                                                 
289 Ibidem, Informacja dot. powstania Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej na Śląsku  
[w granicach] Województwa Opolskiego, 23 III 1989 r., k. 154.   
290 Ibidem, Pismo zastępcy szefa RUSW ds. SB w Prudniku do naczelnika Wydziału VI WUSW w Opolu,  
12 V 1989 r., k. 120.   
291 Ibidem, Pismo naczelnika Wydziału IV do naczelnika Wydziału II WUSW w Opolu, 22 V 1989 r., k. 128.   
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osób, które deklarowały przynależność do narodowości niemieckiej. [...] Listy te prawdopodobnie 

mają być przekazane władzom państwowym RFN w celu wykazania istnienia w PRL mniejszości 

niemieckiej. Dostarczenie ich ma nastąpić przed wizytą kanclerza [Helmuta] Kohla w Polsce, aby 

mógł on poruszyć ten problem z władzami PRL.         

           Powyższa akcja ma na celu wywarcie nacisku na rząd PRL, aby uznał mniejszość 

niemiecką. Wpisani na listę mają uzyskać stosowne świadczenia finansowe z RFN, płatne  

w markach zachodnioniemieckich, a także dokumenty potwierdzające pochodzenie niemieckie. 

Wspomina się także o innych możliwościach zadośćuczynienia, deklarującym swoje pochodzenie 

niemieckie, przez władze RFN; rozważa się również możliwość częściowego umorzenia długu 

polskiego zaciągniętego w RFN.  

           Ustalono prowadzących na terenie Raciborszczyzny tę akcję. Obecnie można stwierdzić, 

że centrum organizacyjne tego ruchu jest w Gogolinie, a głównym organizatorem na terenie 

Śląska Opolskiego ma być ob. Król lub Krool (sic!) z Gogolina [...]. Listy, które obecnie są  

w trakcie realizacji, miały nadejść z Gogolina”292.   

Akcja zbierania podpisów spotkała się z czynnym przeciwdziałaniem SB, która próbującej 

wywierać presję na osoby zajmujące się zbieraniem podpisów. Przykładem tego może być 

przeprowadzenie w czerwcu 1989 r. rozmowy ostrzegawczej z pewnym mieszkańcem Strzelec 

Opolskich, który do tego czasu zebrał około 2000 podpisów. Pod naciskiem SB osoba ta miała 

oświadczyć, że „zaniecha dalszego zbierania podpisów i uczestnictwa w spotkaniach” TSKMN  

„z uwagi na zły stan zdrowia i chęć spokojnego życia”293.    

W połowie 1989 r. SB zainteresowała się działalnością towarzystwa kulturalnego 

Schwarze Adler, działającego wśród słuchaczy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  

i zrzeszającego zamieszkałych w Polsce Niemców. Do rozpoznania tego środowiska próbowano 

wykorzystać tajnego współpracownika o pseudonimie „Kruk”. Ustalono, że działacze towarzystwa 

Schwarze Adler nawiązali współpracę z Kazimierzem Wóycickim z Klubu Inteligencji Katolickiej  

w Warszawie, koordynującym pod egidą „Solidarności” działania na rzecz prawnego 

zagwarantowania możliwości działania mniejszości narodowych w Polsce. Efektem tej 

współpracy było m.in. zorganizowanie trzech seminariów, w tym jednego seminarium o zasięgu 

międzynarodowym294.      

                                                 
292 Ibidem, Pismo zastępcy dowódcy Górnośląskiej Brygady WOP ds. Zwiadu do zastępcy szefa WUSW ds. SB  
w Opolu, 20 VII 1989 r., k. 86.   
293 Ibidem, Pismo zastępcy szefa RUSW ds. SB w Strzelcach Opolskich do naczelnika Wydziału II WUSW  
w Opolu, 8 VI 1989 r., k. 101–102. W załączeniu do pisma przesłane zostały kopie list z podpisami osób 
deklarujących narodowość niemiecką wraz z wykazem nazwisk oraz kartonikami meldunkowymi dwóch osób.       
294 AIPN Ka, 083/85, t. 2, Pismo zastępcy szefa RUSW ds. SB w Gliwicach do naczelnika Wydziału II WUSW  
w Katowicach, czerwiec 1989 r., s. 106–108; ibidem, Notatka służbowa, 8 X 1989 r., s. 109–112; ibidem, 

Schwarze Adler, b. d., s. 113 (kopia cyfrowa – Pdf). Jedno z seminariów odbyło się 4–7 V 1989 r. w ośrodku 
wczasowym Alma Service w Przesiece w ówczesnym województwie jeleniogórskim. Jako jego uczestnicy zostali 
rozpoznani: Henryk Fityka, Adam Dziuba, Arkadiusz Budzik, Krzysztof Poloczek, Zbigniew Stolarczyk, Grażyna 
Kerner, Iwona Ferdyn, Jacek Wilk, Tomasz Modziński, Witold Czerny, Marek Wojciechowski, Teresa Sepała, 
Danuta Radzyn, Grażyna Stefaniak i Tadeusz Widera. Jak wynika z tego zestawienia, grono uczestników 
seminarium nie ograniczało się do osób ze środowiska mniejszości niemieckiej. W seminarium uczestniczyli też 
przedstawiciele towarzystwa Liederverein, któremu przewodniczył Ryszard Urban z Jemielnicy. W zastępstwie 
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Środowiska mniejszości niemieckiej pozostawały obiektem aktywnego zainteresowania 

aparatu bezpieczeństwa jeszcze przez szereg miesięcy po powstaniu rządu Tadeusza 

Mazowieckiego (wrzesień 1989 r.). Świadczy o tym m.in. treść dokumentów powstałych  

we wrześniu 1989 r. w związku z nowym wystąpieniem działaczy Towarzystwa Społeczno-

Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej w Polsce – Dariusza Hogiela i Romana Demela. Działacze 

ci, pozytywnie reagując na powierzenie Mazowieckiemu funkcji premiera, wysłali z Wodzisławia 

Śląskiego pismo z podziękowaniami na ręce gen. Wojciecha Jaruzelskiego jako prezydenta PRL. 

W piśmie tym wyrazili nadzieję, że zaistniałe w kraju zmiany, związane z wyborem Jaruzelskiego 

na stanowisko prezydenta i powołaniem Mazowieckiego na stanowisko premiera, okażą się 

korzystne także dla reprezentowanego przez nich towarzystwa, starającego się o rejestrację  

w Sądzie Wojewódzkim w Opolu. W odpowiedzi na to naczelnik Wydziału III Departamentu II 

MSW, płk Jarosław Gowin, przesłał kserokopię tegoż pisma do Wydziału II WUSW w Katowicach, 

prosząc o „zebranie wszechstronnych informacji operacyjnych” na temat Demela. Informacje 

takie zostały faktycznie zebrane i przekazane do Warszawy drogą telefoniczną295.     

W listopadzie 1989 r. do zastępców szefów RUSW ds. SB w Krapkowicach, Strzelcach 

Opolskich, Prudniku, Kędzierzynie-Koźlu, Głubczycach, Nysie, Kluczborku i Brzegu zostało 

rozesłane pismo sygnowane przez naczelnika Wydziału II WUSW w Opolu, ppłk. Jerzego 

Bielskiego. W piśmie tym ostrzegano, że w najbliższym czasie „w strukturze »mniejszości 

niemieckiej« będą tworzone tzw. grupy miejscowe (niem. Ortsgruppe), w skład których będą 

wchodzili członkowie z dwóch-trzech miejscowości, oraz tzw. grupy powiatowe (niem. 

Kreisgruppe) Stowarzyszenia (liczące 25 000 do 30 000 członków) z siedzibą w Gogolinie”296. 

Przesyłając przytoczone powyżej informacje celem operacyjnego wykorzystania, naczelnik 

Wydziału II WUSW prosił o informowanie jego wydziału o faktach odbywania spotkań 

„mniejszości niemieckiej” na terenie działania poszczególnych RUSW297.   

W październiku 1989 r. kierownik Sekcji III „A” Wydziału II WUSW w Opolu, kpt. 

Przemysław Błaut, chwalił się sukcesem w postaci nawiązania „dialogu operacyjnego” z jednym  

z czołowych działaczy miejscowej mniejszości niemieckiej. Oficer SB, przedstawiający się jako 

pracownik kontrwywiadu, zapewniał swojego rozmówcę, że celem reprezentowanej przez niego 

służby „nie jest przeciwdziałanie powstaniu tzw. »mniejszości niemieckiej« czy też 

represjonowanie osób deklarujących przynależność do ww. mniejszości ale przeciwdziałanie 

wykorzystywaniu członków »mniejszości niemieckiej« do wrogiej działalności przeciwko PRL”. 

Faktyczne intencje funkcjonariusza SB przedstawiały się jednak zupełnie inaczej. Kpt. Błaut liczył 

na wykorzystanie „ambicji przywódczych” swojego rozmówcy dla podkopania „pozycji aktualnego 

                                                                                                                                                         
przewodniczącego przyjechał jego syn Arnim. Obecny był także Jerzy  Żurko z Wrocławia, związany z Ruchem 
„Wolność i Pokój”.            
295 Ibidem, Pismo naczelnika Wydziału III Departamentu II MSW do naczelnika Wydziału II WUSW w Katowicach, 
19 IX 1989 r., s. 68; ibidem, [Notatka służbowa], 25 IX 1989 r., s. 69; ibidem, Pismo do prezydenta PRL,  
25 VIII 1989 r., s. 70–71; ibidem, Notatka służbowa, 20 IX 1989 r., s. 72 (kopia cyfrowa – Pdf).    
296 AIPN Wr, 08/596, t. 1, Pismo naczelnika Wydziału II WUSW w Opolu do zastępców szefów RUSW ds. SB,  
20 XI 1989 r., k. 15.   
297 Ibidem.  
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lidera mniejszości”, Johanna Krolla. W wypadku niepowodzenia „dialogu” fakt kontaktu z SB miał 

być wykorzystany dla skompromitowania rozmówcy w jego środowisku „poprzez 

rozpowszechnienie informacji o rzekomej wielokrotności tych kontaktów”. W ostatecznym 

rozrachunku działania te miały zaowocować poderwaniem „wzajemnego zaufania wśród 

członków kierownictwa mniejszości”298.  

W grudniu 1989 r. Sekcja III „A” WUSW w Opolu uzyskała informacje na temat 

planowanego udziału mniejszości niemieckiej w uzupełniających wyborach do Senatu RP  

po śmierci Jana Osmańczyka. Odnotowano, że 7 grudnia na zebraniu aktywu TSKMN 

przegłosowano kandydaturę Henryka Krolla, który uzyskał pełne poparcie zebranych”299.  

Środowiskami mniejszości niemieckiej aktywnie interesowała się nadal również SB 

WUSW w Częstochowie. Od października 1988 r. tematyką tą zajmowała się tam Sekcja II 

Wydziału II WUSW, utworzona z połączenia dotychczasowej Sekcji III, zajmującej się 

„problematyką zachodnioniemiecką”, oraz Sekcji VI, odpowiedzialnej za kontrwywiadowczą 

ochronę obiektów wojskowych (połączenie obu sekcji uzasadniano tym, że ochraniane obiekty 

wojskowe znajdują się w zachodniej części województwa częstochowskiego, gdzie mieszkała 

rdzenna ludność śląska)300.       

Obiektem zainteresowania tejże sekcji stała się w szczególności działalność Towarzystwa 

Społeczno-Kulturalnego Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Oleśnie. W początkach 1990 r. 

zwrócono uwagę również na rozwój struktur organizacyjnych mniejszości niemieckiej „wokół 

innych większych ośrodków miejskich, jak Lubliniec i Dobrodzień”. Przyjęty w tym czasie plan 

pracy na 1990 r. przewidywał m.in.: „Rozpoznawanie, dokumentowanie i przeciwdziałanie 

wszelkim nieprawidłowościom mogącym wynikać z działalności Stowarzyszeń Niemieckich 

Mniejszości Narodowych”301.   

W 1990 r. obiektem zainteresowania SB stali się również działacze Związku Śląskich 

Rolników, założonego 11 lutego tegoż roku na zebraniu w Kotulinie-Nakle w województwie 

opolskim. Komitet założycielski Związku tworzyli: Tomasz Cichoń (Kotulin-Nakło), Jan Gorzelik 

(Zakrzów), Jan Jaroń (Olesno), Antoni Ksol (Ostrożnica) i Antoni Konieczny (Brzeźnica).  

Na siedzibę organizacji, mającej działać na obszarze województw opolskiego i katowickiego oraz 

w południowo-zachodniej części województwa częstochowskiego (w byłym powiecie oleskim oraz 

w gminie Dobrodzień), obrano Błotnicę Strzelecką. 1 marca 1990 r. związek ten został 

zarejestrowany przez Sąd Wojewódzki w Opolu. Wymieniony tu Tomasz Cichoń występował 

także jako przewodniczący Związku Rolników Pochodzenia Niemieckiego na Śląsku. Oprócz 

niego zarząd tej ostatniej organizacji tworzyli Gerard Knopek, Hubert Reitor i Jan Jaroń.  

W styczniu 1990 r. zarząd Związku Rolników Pochodzenia Niemieckiego na Śląsku na czele  

                                                 
298 Ibidem, Notatka służbowa, 25 X 1989 r., k. 1–4; ibidem, Plan rozmowy operacyjno-sondażowej, 16 X 1989 r., 
k. 5.     
299 Ibidem, Informacja, 20 XII 1989 r., k. 6.   
300 AIPN Ka, 010/91, t. 1, Plan pracy Sekcji II [Wydziału II WUSW w Częstochowie] na 1989 r., grudzień 1988 r., 
s. 349 (kopia cyfrowa – Pdf).  
301 Ibidem, Plan pracy Sekcji II [Wydziału II WUSW w Częstochowie] na 1990 r., 3 I 1990 r., s. 395–396, 401 
(kopia cyfrowa – Pdf).  
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z Cichoniem powiadomił Siegfrieda Raabe, zamieszkałego w Rotenburgu (Wümme)  

o powierzeniu mu funkcji zewnętrznego reprezentanta organizacji oraz przewodniczącego ds. 

gospodarczych. Korespondencja w tej sprawie została przejęta przez Wydział II WUSW  

w Opolu302.      

6 marca 1990 r. w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrowicach Wielkich  

w pobliżu Raciborza odbyło się zabranie miejscowego koła Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 

Ludności Pochodzenia Niemieckiego, które to koło skupiało mieszkańców okolicznych wsi: 

Pietrowic, Kornicy, Cyprzanowa, Lekartowa i Samborowic. Zebranie, odbywające się z udziałem 

456 osób, prowadził Franciszek Marcinek z Pietrowic. Śledzący przebieg zebrania komendant 

miejscowego posterunku MO, mł. chor. Michał Sroka, zanotował: „Poruszane były sprawy 

społeczne tej mniejszości. Zebranie nie miało charakteru politycznego. Nie wspominano nic na 

temat przyłączenia tych ziem do Niemiec. Padały natomiast pytania: »kim my właściwie 

jesteśmy?« Większość osób deklarowała swoją przynależność do Stowarzyszenia i zapisywali 

się całymi rodzinami. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że część tych ludzi wejdzie w skład 

przyszłego samorządu terytorialnego. Ne zebraniu wybrano delegatów, którzy będą 

reprezentować koło na zewnątrz. Delegatami zostali Marcinek Franciszek z Pietrowic i Mludek, 

również z Pietrowic. […] na zebraniu nie było ludzi młodych. Wiek uczestników wahał się  

w przedziale […] 45–60 lat. Padały również głosy, że nie czują się Niemcami i dalej chcą tu 

mieszkać i pracować”. Cytowana tu notatka służbowa trafiła do akt prowadzonych przez Sekcję 

III Wydziału II WUSW w Katowicach303.        

W marcu 1990 r. ta sama sekcja zainteresowała się również przygotowaniami mniejszości 

niemieckiej do pierwszych po II wojnie światowej wyborów samorządowych. Odnotowano 

wówczas, że „Franciszek Waniek, pełniący funkcję radcy prawnego ludności pochodzenia 

niemieckiego z terenu woj[ewództwa] katowickiego, pragnie kandydować na [stanowisko] 

prezydenta Raciborza. Błażej Hańczuch [Blasius Hanczuch – Z.B.], aktywny działacz organizacji 

mniejszościowej, będzie kandydował do samorządu gminnego w Krzanowicach”. Pisano też  

o przygotowaniach do wyborów w Pietrowicach Wielkich, Kornicach, Cyprzanowie, 

Samborowicach, Lekartowie i Kuźni Raciborskiej w województwie katowickim oraz w Gogolinie  

w województwie opolskim304.     

W kwietniu 1990 r. por. Witold Marynka z Sekcji III Wydziału II WUSW w Katowicach 

                                                 
302 AIPN Wr, 00196/5, Ernennung zum geschäftesführenden Vorsitzenden, 10 I 1990 r., s. 14; ibidem, 
Mianowanie na przewodniczącego ds. gospodarczych, 10 I 1990 r., s. 15; ibidem, Ernennung zum 
geschäftesführenden Vorsitzenden, 10 I 1990 r., s. 16; ibidem, Mianowanie na przewodniczącego  
ds. gospodarczych, 10 I 1990 r., s. 17; ibidem, Meldunek operacyjny nr 7/90, 19 I 1990 r., s. 19; ibidem, Protokół 
z zebrania założycielskiego Związku Śląskich Rolników, 11 II 1990 r., s. 20; ibidem, Postanowienie [Sądu 
Wojewódzkiego w Opolu], 1 III 1990 r., s. 23.  
303 AIPN Ka, 083/85, t. 2, Notatka służbowa, 7 III 1990 r., s. 57; ibidem, Notatka służbowa, 12 III 1990 r., s. 58–61 
(kopia cyfrowa – Pdf). Po otrzymaniu cytowanej notatki  por. Witold Marynka z Sekcji III Wydziału II WUSW  
w Katowicach odnotował dodatkowo, że  „próbowano prowadzić zebranie w j[ęzyku] niemieckim, jednak na 
skutek protestów wielu jego uczestników dalszy ciąg […] zgromadzenia prowadzono w języku polskim”.  
Por. Marynka odnotował też, że zgodę na odbycie zebrania wyraził „komendant tamtejszej Straży Pożarnej, ob. 
Bulok”, nie informując o tym komendanta posterunku MO.   
304 Ibidem, Notatka służbowa, 27 III 1990 r., s. 35 (kopia cyfrowa – Pdf).   
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sporządził pisemne relacje ze spotkań w Pietrowicach Wielkich i Kuźni Raciborskiej, na których 

występował Blasius Hanczuch, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Ludności 

Pochodzenia Niemieckiego Województwa Katowickiego. W trakcie tych spotkań Hanczuch 

agitował na rzecz wstępowania do reprezentowanego przezeń Towarzystwa, które do tego czasu 

zostało już zarejestrowane. W spotkaniu w Kuźni Raciborskiej uczestniczyli oprócz niego również 

inni działacze mniejszości niemieckiej: Zygfryd Zaczyk z Turzy Śląskiej i Henryk Kroll  

z Gogolina305.              

Z początkiem czerwca 1990 r. mjr Janusz Butowski z Wydziału III Departamentu II MSW, 

powołując się na uzgodnienia z naczelnikiem tegoż wydziału, płk. Jarosławem Gowinem, 

przekazał por. Marynce z Sekcji III Wydziału II WUSW w Katowicach, że ma „podjąć działania 

zmierzające do uzyskiwania informacji dotyczących aktualnej sytuacji w środowiskach 

poniemieckich woj[ewództwa] katowickiego”. Informacje o takiej tematyce miały być pozyskiwane 

zarówno „ze źródeł oficjalnych, jak i poprzez osobowe źródła informacji”, nie wyłączając 

kontaktów prywatnych. Potrzebę podjęcia takich działań uzasadniano „aktualną sytuacją 

społeczno-polityczną w RP oraz przemianami zachodzącymi w Europie w związku  

z zapowiedzianym zjednoczeniem państw niemieckich”. Uzyskane informacje miały być 

niezwłocznie przesyłane do Departamentu II MSW306. 

Zgodnie z tymi dyspozycjami w drugiej połowie czerwca 1990 r. wysłano do Wydziału III 

tegoż departamentu obszerną informację o aktualnej sytuacji w środowiskach proniemieckich  

na terenie województwa katowickiego, opracowaną przez por. Marynkę. Informowano m.in.,  

że proniemiecko nastawiona grupa radnych w Pietrowicach Wielkich chce zmienić nazwy 

niektórych ulic. Chodziło o ulice, którym patronowali komunistyczni generałowie Michał Rola-

Żymierski i Karol Świerczewski. Pisano, że deklarujący narodowość niemiecką mieszkańcy 

byłego powiatu raciborskiego „dążą do prawnego usankcjonowania podwójnego obywatelstwa 

(polskiego i niemieckiego)”. Wskazywano też na rozpoczynającą się ekspansję „przemysłu 

zachodnioniemieckiego na teren woj[ewództwa] katowickiego”. Informację kończyło doniesienie, 

że „mgr Jerzy Baron, dyrektor Muzeum w Raciborzu, utrzymuje w dalszym ciągu ścisły kontakt  

z ambasadą RFN w Warszawie […]. Regularnie otrzymuje czasopisma niemieckojęzyczne oraz 

propagandowe pismo »Kontakt«”307.  

W materiałach SB odnotowywano również różnego rodzaju wystąpienia o charakterze 

antyniemieckim. Tak np. na przełomie lat 1989 i 1990 Sekcja III Wydziału II WUSW w Katowicach 

odnotowała pojawienie się ulotek Narodowej Akcji Niepodległościowej, wyrażających sprzeciw 

wobec zbliżającego się już w tym czasie zjednoczenia Niemiec. Sugerowano, że zjednoczenie 

Niemiec pociągnie za sobą nowy rozbiór Polski i wzywano rząd Tadeusza Mazowieckiego do 

przeciwstawienia się zjednoczeniu w imię „polskiego interesu narodowego”308.  W lutym 1990 r. 

                                                 
305 Ibidem, Notatka służbowa, 30 IV 1990 r., s. 43–46 (kopia cyfrowa – Pdf).   
306 Ibidem, Notatka służbowa, 1VI 1990 r., s. 114 (kopia cyfrowa – Pdf).   
307 Ibidem, Pismo do naczelnika Wydziału III Departamentu III MSW, 22 VI 1990 r., s. 118–123 (kopia cyfrowa – 
Pdf).   
308 Ibidem, Drang nach Osten AD 1990, b. d., s. 24–25 (kopia cyfrowa – Pdf).   
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do akt SB trafiła notatka funkcjonariusza MO, który podczas służby patrolowej w Kuźni 

Raciborskiej zauważył, że na ogrodzeniu miejscowego klubu sportowego pojawiły się napisy  

o treści: „Śląsk jest polski”, „Niemcy won!”, „Volksdeutsche raus!”, „Psom i Niemcom wstęp 

wzbroniony”, a także rysunek gwiazdy Dawida na szubienicy. Funkcjonariusz MO ustalił nazwiska 

czterech osób, które prawdopodobnie wykonały przytoczone napisy309.                            

 

Legalizacja mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku  

 

Pierwszym dużym sukcesem niemieckiego ruchu narodowego na Śląsku Opolskim było 

uzyskanie zgody na odprawianie nabożeństw w języku niemieckim. Na przełomie lutego i marca 

1989 r. Wydział III WUSW w Opolu uzyskał informację, że przedstawiciele mniejszości 

niemieckiej rozmawiali na ten temat z biskupem ordynariuszem diecezji opolskiej Alfonsem 

Nossolem. Informacja ta została przekazana Wydziałowi II WUSW w piśmie z dnia  

7 marca 1989 r. W piśmie tym czytamy: „przedstawiciele koła [DFK] byli na rozmowie u biskupa 

Nossola, z prośbą o odprawianie niektórych mszy w języku niemieckim. Zostali zaskoczeni, kiedy 

biskup zaczął rozmawiać z nimi po niemiecku. Rozmowa skończyła się stwierdzeniem biskupa, 

że jak nauczą się dobrze mówić po niemiecku, to mogą z propozycją przyjść ponownie”310.  

Religijne postulaty mniejszości niemieckiej zostały jednak spełnione szybciej niż można 

byłoby spodziewać się na podstawie informacji zawartych w przytoczonym powyżej materiale.  

W lutym 1989 r.,  w rozmowie z I sekretarzem KW PZPR, Eugeniuszem  Mrozem, i wojewodą 

opolskim, Kazimierzem Dzierżanem, biskup Nossol zdystansował się od inicjatyw zmierzających 

do utworzenia struktur organizacyjnych niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce. Potwierdził 

on stanowisko hierarchii kościelnej, że w społeczeństwie polskim nie ma mniejszości niemieckiej, 

a kościoły nie mogą stanowić osłony dla utrzymanej w takim duchu działalności. Opowiedział się 

jednak za wprowadzeniem nabożeństw w języku niemieckim, tłumacząc, że mogłoby to zbliżyć 

ludzi do Kościoła bez zmiany ich przynależności państwowej311.  26 maja 1989 r., na kolejnym 

spotkaniu z wojewodą opolskim oraz I sekretarzem KW PZPR, biskup ordynariusz potwierdził, 

iż „na podstawie jego decyzji uzgodniono z prymasem J[ózefem] Glempem, [że]  

w dniu 4 czerwca 1989 r. w bazylice na Górze św. Anny rozpocznie się odprawianie nabożeństw 

w języku niemieckim dla wiernych diecezji opolskiej”312. Stanowisko biskupa Nossola zostało  

w następujący sposób zreferowane w odnośnym wyciągu z informacji dla szefa WUSW w Opolu: 

„Decyzja ta jest spełnieniem oczekiwań tej części diecezjan, która od dłuższego czasu tego się 

domaga. Ponadto opolski Kościół żywi nadzieję, że wpłynie ona hamująco na trendy emigracyjne 

                                                 
309 Ibidem, Notatka urzędowa, 22 II 1990 r., s. 39 (kopia cyfrowa – Pdf).    
310 AIPN Wr, 08/596, t. 1, Pismo naczelnika Wydziału III WUSW do naczelnika Wydziału II WUSW w Opolu,  
7 III 1989 r., k. 150.     
311 APO, Akta Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, 1042, Notatka służbowa z posiedzenia I Sekretarza KW PZPR  
w Opolu, Eugeniusza Mroza, Wojewody Opolskiego Kazimierza Dzierżąna, z Ordynariuszem Diecezji Opolskiej, 
Ks. Biskupem Alfonsem Nossolem, w dniu 9 II 1989 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu.          
312 AIPN Wr, 08/596, t. 1, Wyciąg z informacji dla Szefa WUSW w Opolu z dnia 26 V 1989 r. [dokument  
z 30 V 1989 r.), k. 113.     
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ludności śląskiej do RFN. Ordynariusz utrzymywał ponadto, iż nie zamierza tworzyć w diecezji 

odrębnego duszpasterstwa dla mniejszości niemieckiej”313.  

           Pierwsze nabożeństwo w języku niemieckim odprawił 4 czerwca 1989 r. w sanktuarium na 

Górze św. Anny o. Dominik Kiesch, gwardian miejscowego klasztoru o.o. Franciszkanów. Zwrócił 

się on do wiernych z następującym apelem: „ks. bp ordynariusz A. Nossol polecił Franciszkanom 

usługę pasterską, która nie ma żadnego podtekstu politycznego. Wszystkim szczerze pragnącym 

zamierzamy dać okazję, by mogli pomodlić się w języku swego serca. Prosi ks. bp, by uczestnicy 

tej mszy św. nie wypaczyli naszej duszpasterskiej intencji i by nie pozwolili, by ktoś przeszkadzał 

od zewnątrz naszej św. sprawie i by nie dali się manipulować politycznie. Chodzi o kontakt  

z Bogiem, tu na Górze św. Anny, naszej patronki, która na przestrzeni wieków dla ludu śląskiego 

była stale łączniczką pokoleń, kultur i języków. Niech jako matka tej ziemi połączy wszystkich jej 

obecnych mieszkańców w jedną wielką rodzinę Bożą, która jest przywiązana do pięknej ziemi  

śląskiej, „do ziemi swych ojców”314.      

  Sprawa wprowadzenia nabożeństw niemieckojęzycznych znalazła odzwierciedlenie 

również w pochodzącym z połowy 1989 r. piśmie do naczelnika Wydziału II WUSW w Opolu, 

wysłanym przez zastępcę szefa RUSW ds. SB w Strzelcach Opolskich, kpt. Jerzego 

Baranowskiego. W piśmie tym informowano, że 12 czerwca 1989 r. około pięćdziesięciu 

działaczy mniejszości niemieckiej spotkało się w mieszkaniu prywatnym w Otmęcie. Wśród 

uczestników spotkania znajdowali się m.in. Johann Kroll, Ryszard Urban oraz brat biskupa 

Nossola. „Na zakończenie spotkania – czytamy w przywołanym piśmie – złożono podziękowania 

na ręce brata biskupa Nos[s]ola za wprowadzenie mszy w języku niemieckim na Górze św. 

Anny”315.          

Znacznie trudniejsza do załatwienia była sprawa rejestracji Towarzystwa Społeczno-

Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskim. Złożony w Sądzie Wojewódzkim  

w Opolu wniosek o zarejestrowanie tego towarzystwa został negatywnie zaopiniowany przez 

organ nadzorujący – Wydział Spraw Społeczno-Administracyjnych Urzędu Wojewódzkiego  

w Opolu. Ten ostatni, zgodnie z linią reprezentowaną niezmiennie przez władze PRL, stanął na 

stanowisku, że od 1946 r. nie było już na Śląsku Opolskim żadnej ludności niemieckiej. 

Konsekwencją tego było oddalenie wniosku rejestracyjnego przez sąd w lipcu 1989 r.316  

W przeciwieństwie do władz PRL, spora część ówczesnych środowisk opozycyjnych nie 

kwestionowała społeczno-politycznych i kulturalnych praw ludności niemieckiej. Przykładem tego 

może być obszerne oświadczenie z lutego 1989 r., opublikowane w opolskim młodzieżowym 

biuletynie opozycyjnym „Pokolenie’80-88”. Sygnatariusze owego oświadczenia deklarowali,  

                                                 
313 Ibidem.  
314 Ibidem, Pismo naczelnika Wydziału IV WUSW do naczelnika Wydziału II WUSW w Opolu, 5 VI 1989 r., k. 105. 
Według tegoż dokumentu w nabożeństwie uczestniczyło około 3500 osób, z czego 80 proc. stanowiły osoby  
w wieku powyżej 40 lat.  
315 Ibidem, Pismo zastępcy szefa RUSW ds. SB w Strzelcach Opolskich do naczelnika Wydziału II WUSW  

w Opolu, 30 VI 1989 r., k. 94–95.   
316 Ibidem, Notatka służbowa, 8 VI 1989 r., k. 103. Por. Th.  Urban ,  Niemcy w Polsce. Historia mniejszości  
w XX wieku, Opole 1994, s. 107; M. .      
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że „zamieszkali w Polsce Niemcy, podobnie jak przedstawiciele innych mniejszości narodowych, 

muszą mieć zagwarantowaną możliwość swobodnego życia kulturalnego i politycznego 

(oczywiście przy zachowaniu lojalnej postawy w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej),  

ze szczególnym uwzględnieniem prawa do nauki i odbywania praktyk religijnych w języku 

ojczystym”317. Pół roku później opolskie środowiska niepodległościowe skrytykowały decyzję 

Sądu Wojewódzkiego w Opolu o odmowie zarejestrowania Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 

Mniejszości Niemieckiej. W wydanym przez te środowiska oświadczeniu pisano: „uznajemy pełne 

prawo powołanego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej  

do prowadzenia legalnej działalności na ogólnie przyjętych przez suwerenne państwo zasadach, 

tj. lojalności wobec niepodległego Państwa Polskiego, akceptowania jego prawa wewnętrznego 

oraz integralności terytorialnej”. Również ówczesne kierownictwo regionalne NSZZ „Solidarność” 

uznawało prawa mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim, opowiadając się w szczególności 

za rejestracją Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej. Podobne 

stanowisko zajmowali miejscowi posłowie na Sejm z listy Obywatelskiego Klubu 

Parlamentarnego318.  

Zalegalizowanie struktur organizacyjnych niemieckiej mniejszości narodowej stało się 

możliwe dopiero dzięki zaistniałemu w latach 1989–1990 przełomowi politycznemu w Polsce  

i dojściu do głosu dotychczasowych sił opozycyjnych. Decydujące znaczenie w tym zakresie 

miało spotkanie w Krzyżowej na Dolnym Śląsku, gdzie premier Tadeusz Mazowiecki rozmawiał  

z kanclerzem RFN, Helmutem Kohlem. We wspólnym oświadczeniu obu tych polityków, 

ogłoszonym 14 listopada 1989 r., była mowa m. in. o zapewnieniu możliwości zachowania  

i rozwijania tożsamości narodowej i kulturowej przez osoby i grupy ludności pochodzenia 

niemieckiego bądź przyznające się do języka, kultury lub tradycji niemieckiej. W ślad za tym  

w styczniu 1990 r. Sąd Wojewódzki w Katowicach zarejestrował Towarzystwo Społeczno-

Kulturalne Ludności Pochodzenia Niemieckiego Województwa Katowickiego. W tymże miesiącu 

zarejestrowano analogiczne stowarzyszenie w województwie częstochowskim. W lutym 1990 r., 

po korzystnym dla mniejszości niemieckiej rozpatrzeniu sprawy przez Sąd Najwyższy  

i ponownym rozpoznaniu jej przez Sąd Wojewódzki w Opolu, zostało w końcu zarejestrowane 

również Towarzystwo Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskim  

(od 1993 r. Towarzystwo Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim)319.  

                                                 
317 Oświadczenie, „Pokolenie’80-88”, 1989, nr 2, s. 9–14. Tekst oświadczenia, zredagowany przez Zbigniewa 

Bereszyńskiego, sygnowały środowiska niepodległościowe Opolszczyzny, Młodzieżowa Grupa 
Niepodległościowa „Pokolenie’80-88”, Komisja ds. Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność” w Opolu, 
Niepodległościowa Grupa Uczestników Ruchu „Wolność i Pokój” oraz grupa uczestników Ruchu „Wolność  
i Pokój” Opole.  
318 Oświadczenie, „Solidarność Walcząca – Opole”, 1989, nr 3, 1–2; Oświadczenie, „Na Bieżąco. Serwis 
informacyjny Tymczasowej Reprezentacji Śląska Opolskiego”, 1989, nr 6, s. 4; Oświadczenie, „Przegląd 
Liberalny”, 1989, nr 1, s. 4. Tekst oświadczenia był sygnowany przez Piłsudczykowski Krąg Niepodległościowej 
Myśli Politycznej, opolskie oddziały Solidarności Walczącej, KPN i Liberalno-Demokratycznej Partii 
„Niepodległość”, MGN „Pokolenie’80-88” oraz Niepodległościową Grupę  Uczestników Ruchu „Wolność i Pokój”.  
319 Por. M.  L is , Baza społeczna i okoliczności…, s. 49; idem ,  Ludność rodzima na Śląsku Opolskim po II wojnie 
światowej (1945–1993), Opole 1993, s. 66; Th.  Urban,  op. cit., s. 107; P.  Madajczyk , Polityka polska…,  
s. 215.         
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Realizowana uparcie przez władze komunistyczne doktryna etnicznie jednolitego państwa 

polskiego okazała się ostatecznie polityczną utopią, która zbankrutowała wraz z całym systemem 

„realnego socjalizmu“. Nie były w stanie zapobiec temu w szczególności wieloletnie wysiłki 

aparatu bezpieczeństwa. Poczuwająca się do niemieckiej tożsamości narodowej rdzenna ludność 

Śląska Opolskiego, zachowała swoją etniczną i kulturową specyfikę, znajdując w końcu należne 

jej miejsce w życiu publicznym w warunkach demokratycznego ładu ustrojowego i otwartych 

granic w Europie.       
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