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Wysiedlenie Niemców z powiatu cieszyńskiego 
po II wojnie światowej

Obejmując władzę na Górnym Śląsku na początku 1945 roku, administracja 
polska stanęła przed wieloma trudnymi zadaniami, ws'ród których na czoło wysu
wał się problem narodowościowy. Na obszarze tym pozostawało jeszcze wielu 
Niemców. Częs'ć z nich uciekła jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Reszta 
w dużej mierze skazana została na wysiedlenia. Kwestię tę regulowało prawodaw
stwo międzynarodowe jak i polskie ( w tym także województwa śląsko-dąbrow- 
skiego). Już w 1945 roku sformułowano założenia polityki wobec Niemców na 
Śląsku, zgodnie, z którymi zakładano m.in. niedopuszczanie powracających do 
ich miejsca zamieszkania, usuwanie z gospodarstw na rzecz polskich osadników 
oraz kierowanie powracających do Niemiec, a w razie oporu izolowanie w obo
zach1. Jednocześnie należało dopilnować by wysiedlano tylko te osoby, które 
niewątpliwie były Niemcami.

W miastach i powiatach Górnego Śląska powołano tzw. komisje wysiedleńcze. 
Taką komisję utworzono także przy Starostwie Powiatowym w Cieszynie. Składa
ła się ona z przedstawicieli starostwa i Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. W 
akcjach wysiedleńczych brali udział funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej i Urzę
du Bezpieczeństwa, a także przedstawiciele partii politycznych i Polskiego Związ
ku Zachodniego. Przed wysiedleniem komisja przeprowadzała szczegółowe ba
dania osób przeznaczonych do wysiedlenia. W tym celu doprowadzano je indywi
dualnie lub z rodzinami przed komisję.

Pomiędzy poszczególnymi członkami komisji dochodziło do sporów, czego 
dowodem może być poniższy dokument. Jest to sprawozdanie z akcji wysiedlania 
Niemców spisane przez delegata Polskiego Związku Zachodniego do komisji 
wysiedleńczej w sierpniu 1946 roku.

Problem niemiecki po II wojnie s'wiatowej na terenie powiatu cieszyńskiego 
nie ma opracowania. Informacje dotyczące tej kwestii zawarte są przede wszyst
kim w publikacjach omawiających stosunki narodowościowe w województwie 
śląskim2 albo ogólnie dzieje Śląska3.



Sprawozdanie

Z akcji wysiedlania niemców4 z terenu Cieszyna.

Na Zarządzenie Wojewody Śląsko - Dąbrowskiego z dnia 9.1.1946 r., nr. Sp. 
11.75 b/45 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Cieszynie w miesiącu lutym 
br. zwołało przedstawicieli sądownictwa, administracji, bezpieczeństwa, milicji 
obywatelskiej, wszystkich partyj politycznych i organizacyj społecznych na kon
ferencję celem ustalenia listy niemców do wysiedlenia. Po dwukrotnym przewer- 
towaniu tej listy jednogłos'nie ustalono ostateczną listę, zawierającą 120 nazwisk 
niemców, proponowanych do wysiedlenia, którą wreszcie Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej przedłożyło Starostwu Powiatowemu do zatwierdzenia.

W dniach 16, 21 i 22 sierpnia br. przy udziale tych samych przedstawicieli oraz 
Urzędu Skarbowego i Powiatowego Urzędu Repatriacyjnego odbyły się konferen
cje w Starostwie cieszyńskim, gdzie oprócz strony technicznej wysiedlania niem
ców, odczytywano nazwiska proponowanych do wysiedlenia i głosowano za lub 
przeciw wysiedleniu danej osoby.

Niezależnie od tego na zebraniu w PPR w dniu 20.VIII. 1946 r. przeglądano listę 
po raz czwarty zgodnie z zaprotokołowanymi zastrzeżeniami . Dnia 21 bm. na 
konferencji w Starostwie lista została ostatecznie przyjęta i jednogłośnie zatwier
dzona z tym, że osoby w niej ujęte, zostaną w dniu 23 bm. doprowadzone na punkt 
zbiorowy w Pow. Urzędzie Repatriacyjnym, skąd żadna już więcej zwolniona być 
nie może za wyjątkiem tych które, po przedstawieniu świadectwa lekarskiego, 
okażą się niezdatne do transportu albo wykażą się oryginalnymi dokumentami, że 
posiadają obce obywatelstwo państwowe.

W myśl tych zasad doprowadzenia niemców w dniu 23 bm. na punkt zborny 
dokonano bardzo sprawnie w czasie od godz, 6 do 18,30 przez organa Urzędu 
Skarbowego, P.U.B.P. i Milicji, a obserwacje przeprowadzało po kilku na ten cel 
delegowanych członków partyj i organizacyj społecznych.

Po tej akcji około godz. 19 w lokalu P.U.R. zeszli się członkowie Komisji 
Wysiedleńczej na czele starosty ob. majora Targosza celem ostatecznego załatwie
nia spraw, związanych z odtransportowaniem niemców, przeznaczonych do wy
siedlenia, do dworca kolejowego.

Na Komisji tej byli ci sami reprezentanci.
Po zagajeniu zebrania i sprawdzeniu nazwisk obecnych przedstawicieli, prze

wodniczący ob. major Targosz, w sposób uwłaczający powadze organizacji społecz
nej, zaatakował Polski Związek Zachodni, mówiąc „od P.Z.Z. nie będę już żądał 
opinii, a zwrócę się do ludzi; P.Z.Z., to P.S.L. a P.S.L. to N.S.Z. W P.Z.Z. nie ma 
członków PPR , P P S  ani S.D.; P.Z.Z. chciałby wszystkich wysiedlić!”, czyli w ten 
sposób starosta ob. Targosz zarzucał, że w związku z akcją wysiedleńczą i w ogóle 
przy stosowaniu przepisów o wyłączeniu wrogich elementów ze społeczeństwa pol
skiego oraz ustaw o zbrodniarzach faszystowsko - hitlerowskich Polski Związek 
Zachodni postępuje stronniczo, niesprawiedliwie i po szowinistycznemu.
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Zarzuty ob. Targosza pod adresem P.Z.Z. były przedmiotem przeszło 15 - minu
towego jego przemówienia, nad czym wielu z obecnych okazywało wyraźne nie
zadowolenie, niesmak i oburzenie.

Na wniosek przedstawiciela sądownictwa ob. sędziego Smolenia uchwalono 
zwolnić wszystkich tych doprowadzonych niemców, którzy zostali zrehabilito
wani.

Spośród doprowadzonych zatem około 140 osób wysiedlono zaledwie 33 niem
ców, resztę zwolniono do domu5.

Obrady Komisji Wysiedleńczej, ws'ród wielkiego chaosu, trwały do godziny 3.
Wśród zebranych na korytarzu niemców dały się słyszeć głosy jak „świnie 

ożarte”, „to są polskie porządki” itp.

Cieszyn, dnia 24 sierpnia 1946 r.

(Szostok)
delegat P.Z.Z. do Komisji Wysiedleńczej6.
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4 Pisownię pozostawiono niezmienioną, jest taka jak w dokumencie.
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