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30 sierpnia 1945 r. we Wrocławiu pojawiły się plakaty zachęcające Niemców do 
dobrowolnego wyjazdu z miasta do Niemiec. Od momentu zakończenia działań 
wojennych liczba niemieckich mieszkańców sukcesywnie zwiększała się. Dlaczego? 
Bo wracali do swoich domów np. ci, którzy opuścili Wrocław w czasie wielkiej 
ewakuacji, wracali też zwalniani z niewoli niemieccy żołnierze. Wielu nie chciało 
uwierzyć w to, że Wrocław przeszedł pod zarząd polskiej administracji, czyli de 
facto jest miastem polskim. Mimo tego niechętnie opuszczali miasto… Jak wyglądał 

proces ich wysiedlenia?

30 sierpNia 
Niemcy jadą do Niemiec,  

czyli o powojennych wysiedleniach

WrOCŁaWsKie HisTOrie 

Mimo trwającego od 10 maja 1945 r. trwałego 

napływu ludności polskiej, Niemcy przeważali 

we Wrocławiu liczebnie nawet po tym, gdy 

w sierpniu 1945 r. w Poczdamie zwycięskie 

mocarstwa zadecydowały o przyznaniu Ziem 

Zachodnich i Północnych Polsce. Początkowo 

największą grupę stanowili ludzie starsi, ko- 

biety i dzieci, później przybywało mężczyzn. 

Ludność niemiecka była szykanowana przez 

władze polskie i napływających osadników. 

Niemcy byli siłą usuwani z mieszkań, zmuszani 

do ciężkiej i niebezpiecznej pracy fizycznej, np. 

przy rozminowywaniu czy odgruzowywaniu 

ulic, krzywdzeni przy podziale żywności oraz  

innych dóbr. W sytuacji powojennego chaosu 

dochodziło również do zastraszania, rabun- 

ków i gwałtów. Sytuacja taka nie może dziwić.  

Złość, żal i rozgoryczenie za krzywdy wyrzą-

dzone Polsce przez Niemców znajdowały takie  

właśnie odzwierciedlenie w nastrojach i postę-

powaniu polskiej ludności cywilnej, oskarżają-

cej naród niemiecki za II wojnę światową i jej 

skutki.

W październiku 1945 r. prasa wrocławska po- 

dawała, że Niemców we Wrocławiu było około  

200 tys., choć to najprawdopodobniej zawyżo- 

ne szacunki. Polaków miało być wtedy dopiero 

około kilkadziesiąt tysięcy. Wysiedlanie lud-

ności niemieckiej rozpoczęło się już w 1945 r.  

w kilku falach. Według pierwszego powojen- 

nego spisu ludności 14 lutego 1946 r. ludność 

miasta liczyła 168 tys., z czego 110 600 nadal 

stanowić mieli Niemcy. 

W takiej sytuacji to Niemcy byli w pierwszych 

miesiącach główną siłę odgruzowującą miasto  

i przywracającą go do funkcjonowania. Choć 

kierownictwo służb komunalnych i zakładów  

pracy obejmowali Polacy, to fachowe stanowi-

ska jeszcze przez długie miesiące obsadzone 

były przez Niemców, których nie miał kto 

zastąpić. We Wrocławiu funkcjonowały orga- 

nizacje niemieckie.  Verinigung Deutscher Anti- 

faschsiten (Zjednoczenie Niemieckich Antyfa- 

szystów) liczyło około 800 członków i współ-

pracowało z Zarządem Miejskim. Angażowało 

się w wyłapywanie działaczy hitlerowskich. 

Atifaschistische Freiheitsbewegung (Antyfa-

szystowski Ruch Wolnościowy) współpracował 

z radzieckimi władzami wojskowymi, tworząc 

latem 1945 r. własne, niezależne od władz pol- 

skich struktury administracji miejskiej. Prak-

tyki faworyzowania niemieckiej organizacji 

i administracji zakończyły się po decyzjach 

poczdamskich oddających zarząd miasta już 

nieodwołanie w ręce polskie. 

W pierwszych powojennych miesiącach, nawet 

po formalnym utworzeniu polskiej administracji 

kościelnej, w wielu parafiach obecni byli nadal 

księża niemieccy, którzy posługiwali zarówno 
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niemieckim, jak i w razie potrzeby polskim 

wiernym, w sytuacji, gdy ci nie mieli dostępu 

do polskich kapłanów. Jeszcze latem 1945 r.  

w wielu parafiach funkcjonowało dwóch od- 

rębnych proboszczów – dla ludności polskiej 

i niemieckiej. Później liczba niemieckich ka- 

płanów wyjeżdżających wraz ze swoimi pa- 

rafianami stale się zmniejszała. Współżycie 

w mieście przedstawicieli obu narodowości 

owocowało także mieszanymi małżeństwami, 

zawieranymi mimo piętnowania takich przy-

padków w polskiej prasie.

W nocy z 19 na 20 lutego 1946 r. przeprowa-

dzono pośpiesznie kolejną fazę akcji wysie- 

dlania niemieckich mieszkańców Wrocławia. 

Dzień wcześniej władze centralne poinformo-

wały na falach Polskiego Radia o rozpoczęciu 

takiej operacji, zaskakując nieprzygotowane 

do tego lokalne urzędy repatriacyjne oraz sa- 

mych wysiedleńców. W karygodnych warun- 

kach wyekspediowano z Wrocławia kolejną 

grupę około 1500 Niemców, którym nie zapew- 

niono nawet przewidzianych urzędowo porcji  

żywnościowych. Sposób, w jaki przeprowadza- 

no wysiedlenia, wrył się w pamięć dotkniętych  

nimi Niemców. Był ówcześnie częstym przed-

miotem krytyki prasy zachodniej. Oczywiście 

o samym wysiedleniu zadecydowały decyzje 

zwycięskich mocarstw. Prześladowania, jakich 

doznali Polacy w latach II wojny światowej ze  

strony niemieckiego okupanta, stwarzały jed- 

nak pokusę odwetu na Niemcach. Choć można  

to zrozumieć, to nie sposób tego usprawie-

dliwić, zwłaszcza w sytuacji, gdy uczestniczyli  

w tym procederze przedstawiciele powojen-

nych władz polskich.

Niemieccy mieszkańcy Wrocławia w trakcie opuszczania miasta, 1946 r. Screen z Polskiej Kroniki Filmowej, 
odcinek „Niemcy opuszczają Polskę”, za: www.repozytorium.fn.org.pl
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współpraca:

Na skutek akcji wysiedleńczej prowadzonej 

od jesieni 1945 r., a przyspieszonej w roku 

następnym, w grudniu 1946 r. wśród  203 184 

mieszkańców Wrocławiu było już tylko około 

17–20 tys. Niemców. W listopadzie 1947 r. 

wśród 246 163 zarejestrowanych mieszkań 

ców Wrocławia Niemców było już tylko 4250. 

Na koniec 1948 r. ludność niemiecka ponad 

300-tysięcznego miasta stanowiła już tylko  

1,3 proc. 

Wśród przedwojennych mieszkańców miasta 

znajdowali się także Polacy – autochtoni. Mimo 

starań oddziału Związku Polaków w Niem- 

czech tylko część z nich uzyskała zaświadcze- 

nia chroniące ich przed pozbawieniem mienia 

i wysiedleniem. Większość była traktowana 

przez napływających polskich osadników i two-

rzącą się polską administrację podobnie jak 

Niemcy, doznając przy tym najrozmaitszych 

szykan. W miarę normalizacji sytuacji, ci którzy 

zdecydowali się na pozostanie w mieście, mogli 

występować do polskich władz o przyznanie 

pełni praw obywatelskich. Do końca 1948 r.  

we Wrocławiu przyznano je 2027 osobom. 

Akt nadania polskiego obywatelstwa nr 1 otrzy- 

mał Ernest Strauss, prawnik, absolwent nie-

mieckiego Uniwersytetu we Wrocławiu, który  

po wojnie był jednym z pierwszych dziewięciu 

prawników we Wrocławiu. Żoną Ernesta była 

Polka, Ludwika Koszutschka. Małżeństwo jesz- 

cze w okresie dwudziestolecia międzywojen-

nego mieszkało w Breslau, aktywnie wspierając 

lokalną Polonię i w swoim domu goszcząc wie- 

lu gości z Polski. Jak wspominała ich wnucz- 

ka, Wiesława Głąb, „babcia przerobiła dziadka 
na Polaka”. Rzeczywiście, przed wojną Ernest 

jako adwokat wspierał np. polskich studentów 

mających problem z prawem. Po wojnie wraz  

z małżonką i córką Ireną aktywnie zaangażo-

wał się w odbudowę miasta. Choć urodził się  

jako Niemiec, to czuł się Polakiem i wrocławia-

ninem, dlatego nie zamierzał po wojnie opusz-

czać miasta. 

Niemieccy mieszkańcy Wrocławia w trakcie opuszczania miasta, 1946 r. 
Screen z Polskiej Kroniki Filmowej, odcinek „Niemcy opuszczają Polskę”, 

za: www.repozytorium.fn.org.pl
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