
1 
 

Dr Irena Kurasz  

Uniwersytet Wrocławski 

Instytut Studiów Międzynarodowych  
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Początki działalności organizacyjnej ludności niemieckiej na Dolnym Śląsku sięgają 

połowy lat 50. XX wieku. Działalność ta dotyczy kilkudziesięciotysięcznej grupy Niemców, 

która po zakończeniu II wojny światowej i ustanowieniu zachodniej granicy Polski na Odrze i 

Nysie Łużyckiej, pozostała w granicach państwa polskiego1. Po zakończeniu akcji masowych 

wysiedleń Niemców z Polski, które miały miejsce w latach 1945-1949, Dolny Śląsk nadal 

zamieszkiwało około 50.000 Niemców.2 Stało się tak dlatego, że władze polskie postanowiły 

wstrzymać wysiedlenia tych osób, których kwalifikacje zawodowe były przydatne dla 

funkcjonowania dolnośląskiej gospodarki. Wałbrzyski region przemysłowy nie został 

zniszczony w trakcie działań wojennych, a troską polskich władz było utrzymanie ciągłości 

produkcji dolnośląskich kopalń i zakładów przemysłowych. Niemcy, jako wykwalifikowani 

fachowcy, pracowali w górnictwie, w przemyśle włókienniczym, energetycznym, 

metalurgicznym, w rolnictwie, przy produkcji porcelany i szkła kryształowego, a także w 

majątkach Armii Radzieckiej.3  

Polityka narodowościowa polskich władz odnośnie dolnośląskich Niemców różniła się 

od polityki przyjętej wobec nich na Górnym Śląsku, Warmii i Mazurach. Nie podważano ich 

niemieckości, stąd też dolnośląscy Niemcy określani byli mianem „Niemców etnicznych” lub 

Niemców „uznanych”.4 Z tego powodu nie byli oni poddawani procedurze weryfikacyjnej i 

większość z nich zachowała swoje niemieckie obywatelstwo.  

 
1 B. Pasierb, Migracja ludności niemieckiej z Dolnego Śląska w latach 1944-1947, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 

Wrocław 1969, s. 28; B. Nitschke, Wysiedlenie czy wypędzenie? Ludność niemiecka w Polsce w latach 1945-1949, Wyd. WSP, 

Zielona Góra 1999, s. 162.  
2 B. Ociepka, Niemcy na dolnym Śląsku 1945-1970, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1992, s. 81.   
3 B. Ociepka, op. cit., s. 22-23;  S. Jankowiak, Wysiedlenie i emigracja ludności niemieckiej w polityce władz polskich w latach 

1945-1970, IPN, Warszawa 2005, s. 191.  
4 P. Madajczyk, Niemcy polscy 1945-1989, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001, s. 24;  B. Ociepka, op. cit., s. 6; Z. Kurcz, 

Niemiecka diaspora na Śląsku [w:] Mniejszość niemiecka w Polsce. Tom II –Niemcy w rozproszeniu. Seria: Polska-Niemcy, Z. 

4, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1999, s. 20; M. Dobrosielski, Mniejszość niemiecka w Polsce, [w:] Mniejszość 

niemiecka w Polsce. Historia i teraźniejszość. Seria: Polska-Niemcy, Z. I, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1995, s. 63.  



2 
 

W pierwszych latach powojennych status prawny Niemców w Polsce nie był 

uregulowany, nie podlegali oni ochronie, nie posiadali gwarancji prawnych, a ponieważ ich 

pobyt w tym kraju miał być krótkotrwały, nikt nie dążył do rozwiązania tego problemu5.  

Przełomowe znaczenie dla ludności niemieckiej w Polsce miał fakt zawarcia Układu 

między Rzeczpospolitą Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną o wytyczeniu ustalonej i 

istniejącej polsko - niemieckiej granicy państwowej, do którego doszło 06 lipca 1950 roku w 

Zgorzelcu.  Od tego momentu zmieniło się nastawienie władz polskich wobec pozostałej w 

Polsce ludności niemieckiej, gdyż w opozycji do wizerunku Niemca - faszysty i rewizjonisty, 

można było teraz stworzyć obraz „dobrego” Niemca – socjalisty i budowniczego pokoju na 

świecie. Tak więc Niemcom, przyczyniającym się do odbudowy socjalistycznej Polski 

postanowiono stworzyć takie warunki egzystencji, by zachęcić ich do pozostania w tym kraju 

na stałe. Wyrównano płace Niemców w odniesieniu do płac Polaków, umożliwiono Niemcom 

obejmowanie stanowisk zgodnych z kwalifikacjami, objęto ich ubezpieczeniem społecznym,. 

Udostępniono im także fundusz socjalny, umożliwiono niemieckiej młodzieży dokształcanie 

zawodowe, a osobom starszym, niezdolnym do pracy, zagwarantowano opiekę. Niemcom, 

których rodziny zostały po wojnie rozdzielone, a w Polsce pozostawały bez opieki żywiciela, 

umożliwiono wyjazd z Polski6.  

Kolejnym efektem podpisania układu zgorzeleckiego przez rząd Polski i NRD była 

zmiana ustawy o obywatelstwie polskim z 8.01.1951 roku, dająca możliwość jego uzyskania 

również osobom niepolskiej narodowości7. Wprowadzenie tego prawa przy zachowaniu idei 

budowy państwa jednonarodowego było po zakończeniu akcji wysiedleń Niemców inną drogą 

do realizacji własnych celów, tym razem poprzez naturalizację osób z obcym obywatelstwem.  

Niemcy wystrzegali się polonizacji, dlatego też niewielu z nich skorzystało z możliwości 

nabycia polskiego obywatelstwa.  

ODWILŻ POLITYCZNA 1956-1958    

Zasadnicze zmiany dla Niemców przyniósł czas odwilży politycznej w Polsce, 

przypadającej na lata 1956-1958, będącej skutkiem przemian politycznych, jakie nastąpiły po 

śmierci Józefa Stalina8. W 1956 roku odważono się na krytykę stalinowskich metod rządzenia, 

 
5 P. Madajczyk, op. cit., s. 75; S. Jankowiak, op. cit., s. 36; I. Kurasz, Mniejszość niemiecka na Dolnym Śląsku. Studium 

socjologiczne, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2015, s. 80. 
6 P. Madajczyk, op. cit., s. 82-83; S. Jankowiak, op. cit., s. 64-65; B. Nitschke, Niemcy, [w:] Mniejszości narodowe i etniczne 

w Polsce po II wojnie światowej, (red.) S. Dudra, B. Nitschke, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2010, s. 50. 
7 Ibidem, s. 50; T. Urban, Deutsche in Polen. Geschichte und Gegenwart einer Minderheit, Verlag C. H. Beck, München 1994, 

s. 50.  
8 B. Nitschke, Niemcy…, op. cit., s. 53. 
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czego skutkiem była zła sytuacja ekonomiczna w kraju9. W społeczeństwie obudziła się 

nadzieja na reformy zmierzające ku demokratyzacji państwa. Jednym z jej przejawów była 

nowa polityka narodowościowa, jaką przyjęto wobec ludności niepolskiego pochodzenia. 

Podejmując próby zwalczania dyskryminacji mniejszości narodowych, postanowiono przyznać 

im prawo do oświaty i kultury w języku ojczystym. Przygotowano fundusze na kredyty dla 

mniejszości narodowych oraz umożliwiono im korzystanie z pomocy finansowej w zakładach 

pracy. Powołano także Komisję ds. Narodowościowych przy KC PZPR. Partia przyznała, że 

nie dostrzegała dotychczas problemów mniejszości narodowych i rozpowszechniała teorie o 

ich asymilacji, podczas gdy były one dyskryminowane zarówno przez aparat władzy, jak i 

społeczeństwo. Przyznano mniejszościom także prawo do pielęgnacji własnej kultury i 

tożsamości narodowej.10  

Sprzyjający czas został wykorzystany przez niemieckich działaczy związków 

zawodowych, którzy wszczęli starania o utworzenie niemieckiego stowarzyszenia, na wzór 

istniejących już stowarzyszeń Żydów (od 1950 roku - TSKŻ), Rosjan (w latach 1950-1973 

RTKO „Zwena”), Greków (od 1953 roku ZUPZGwP im. N. Belojanisa) oraz lokalnych 

organizacji Czechów.11 Przygotowali oni statut towarzystwa Niemców i przesłali go do KC 

PZPR w Warszawie. 20 listopada 1956 roku grupa nauczycieli niemieckich udała się do 

Warszawy na spotkanie z sekretarzem KC PZPR Witoldem Jarosińskim, przedkładając mu 

memorandum przedstawiające pięć najbardziej palących problemów Niemców w Polsce.12 

Domagali się prawa swobodnego wyboru: pozostania w Polsce, bądź powrotu do swej 

ojczyzny, możliwości krótkoterminowych wyjazdów do RFN lub NRD (w celach odwiedzenia 

rodziny lub załatwienia spraw losowych), uregulowania kwestii dokumentów tożsamości 

Niemców, tj. wydania dowodów osobistych z zaznaczeniem niemieckiej narodowości, 

powołania „Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego”. Kolejną palącą kwestią 

była potrzeba obsługi ludności niemieckiej w urzędach w ich języku, wnoszono więc o taką 

możliwość.13  

 
9 W. Roszkowski, Historia Polski 1914-2005. Nowe uaktualnione wydanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, 

s. 225. 
10 P. Madajczyk, op. cit., s. 176. 
11 K. Pudło, Wieloetniczność ludności Dolnego Śląska po II wojnie światowej. [w:] „Dolny Śląsk” nr 14/2009, Dolnośląskie 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Wrocław 2009,  s. 62; I. Kurasz, op. cit., s. 87. 
12 P. Madajczyk, op. cit., s. 186; T. Urban, op. cit., s. 89; S. Jankowiak, op. cit., s. 81; B. Nitschke, Niemcy…, op. cit., s. 37. 
13 Wczoraj, dziś, jutro. Księga pamiątkowa z okazji 50- lecia powstania Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego w 

Wałbrzychu. Gestern, heute, morgen. Festschrift zum 50-jährigen Bestehen der Deutschen Sozial-Kulturellen Gesellschaft in 

Waldenburg, (red.) Doris Stempowska, Martin Reichert, Wyd. ELWOJ, Wałbrzych 2008, s. 173-182. 
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Starania te przyniosły w niedługim czasie pożądany efekt. 26 listopada 1956 roku 

odbyło się posiedzenie założycielskie w Wałbrzychu, na czele komitetu założycielskiego stanął 

działacz związków zawodowych oraz członek PZPR14 - Richard Riedel. Kolejne spotkanie 

odbyło się 10 grudnia 1956 roku we wrocławskim oddziale wałbrzyskiego NTSK, podczas 

którego wybrano komitet, któremu przewodził Polak A. Iwicki.15 Z reguły kierownictwo NTSK 

wyznaczane było przez władze polskie.16 14 kwietnia 1957 roku odbyło się pierwsze walne 

zebranie delegatów NTSK i w ten sposób rozpoczęła działalność pierwsza organizacja 

Niemców w Polsce, powstała za przyzwoleniem władzy ludowej w okresie PRL.17 Powołano 

także Zarząd Wojewódzki w Wałbrzychu, którego przewodniczącym został R. Riedel oraz 

Zarządy Miejskie w Wałbrzychu i we Wrocławiu. Obszar działalności NTSK obejmował 

ówczesne województwo wrocławskie. W późniejszym czasie utworzono oddziały terenowe 

NTSK, które mieściły się w Legnicy, Świdnicy, Nowej Rudzie, Unisławiu Śląskim, 

Boguszowie, Jeleniej Górze (Cieplicach), Bolesławcu, Mieroszowie, Gromadce, Gorcach, 

Szczawnie Zdroju i Kudowie Zdroju.18  

Zgodnie ze statutem NTSK, działalność tego stowarzyszenia miała polegać na: 

1.Krzewieniu, popularyzacji, rozwoju oświaty, kultury i sztuki niemieckiej w celu 

zaspokojenia potrzeb w tej dziedzinie ludności niemieckiej. 

2.Występowaniu do władz i instytucji państwowych z postulatami dotyczącymi potrzeb 

społecznych i bytowych ludności niemieckiej w województwie wrocławskim. 

3.Umacnianiu braterskiej więzi i współżycia między ludnością polską a niemiecką.19  

Organizacja ta zrzeszała głównie osoby pełnoletnie narodowości niemieckiej, 

mieszkające na terenie województwa wrocławskiego. Przyjmowano do stowarzyszenia także 

członków honorowych, którymi byli obywatele polscy. W zamierzeniach NTSK planowało 

rozszerzanie swojej działalności, pozyskiwanie nowych członków i otwieranie nowych 

oddziałów zamiejscowych na obszarze całego województwa wrocławskiego. Praca 

 
14 P. Madajczyk, op. cit., s. 189; S. Jankowiak, op. cit., s. 82; B. Nitschke,  op. cit., s. 38. 
15 B. Ociepka, op. cit., s. 136.  
16 P. Madajczyk, op. cit., s. 188. 
17 B. Nitschke, Niemcy…, op. cit., s. 55; Z. Kurcz, Mniejszość niemiecka w Polsce: geneza, struktury, oczekiwania [w:] 

Mniejszości narodowe w Polsce (red.) Z. Kurcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997, s. 93. 
18 B. Ociepka, op. cit., s. 138; M. Reichert, Wczoraj, dziś, jutro [w:]  Wczoraj, dziś, jutro. Księga pamiątkowa z okazji 50- lecia 

powstania Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno - Społecznego w Wałbrzychu. Gestern, heute, morgen. Festschrift zum 50 - 

jährigen Bestehen der Deutschen Sozial - Kulturellen Gesellschaft in Waldenburg, (red.) Doris Stempowska, Martin Reichert, 

Wyd. ELWOJ, Wałbrzych 2008, s. 163; I. Kurasz, op. cit., s. 89.  
19 Statut NTSK 1957, cyt. za: B. Ociepka, op. cit., s. 138; także Z. Kurcz, Niemiecka diaspora na Śląsku [w:] Mniejszość 

niemiecka w Polsce. Tom II –Niemcy w rozproszeniu. Seria: Polska-Niemcy, Z. 4, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1999, 

s. 28; S. Jankowiak, op. cit., s. 82. 
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stowarzyszenia zakładała pomoc jego członkom w kwestiach socjalnych i problemach 

związanych z kształceniem młodzieży, działalność kulturalną, w tym współpracę kulturalną z 

NRD oraz wydawanie dodatku prasowego do czasopisma Niemców „Arbeiterstimme”. W 

przyszłości planowano utworzenie Centralnego Niemieckiego Domu Kultury w Wałbrzychu.20 

Większości wyznaczonych celów nie udało się osiągnąć z powodu małego zainteresowania 

działalnością NTSK samych Niemców. Ludność niemiecka żywo zainteresowana była 

staraniami o wyjazd z Polski w okresie politycznego odprężenia, obawiano się bowiem, że 

możliwość wyjazdu może się okazać krótkotrwała.  

W momencie utworzenia NTSK liczyło ono niespełna 4000 członków i liczba ta zmalała 

w krótkim czasie z powodu masowych wyjazdów Niemców do 700-800 członków.21 Obie 

wielkości liczbowe zdają się potwierdzać małą reprezentatywność towarzystwa w środowisku 

Niemców, których było na terenie województwa wrocławskiego w roku 1955 – 38 90022, a po 

pierwszej fali wyjazdów już tylko 16 000 w  1957 roku.23  

Możliwość wyjazdu Niemców z Polski do RFN w ramach akcji łączenia rodzin pojawiła 

się po zawarciu wstępnego porozumienia między Niemieckim Czerwonym Krzyżem i Polskim 

Czerwonym Krzyżem w grudniu 1955 roku. Rok później, w grudniu 1956 podpisano podobne 

porozumienie na poziomie ministerstw spraw wewnętrznych PRL i NRD, umożliwiające 

wyjazdy Niemców na stałe do NRD. Organizowano je poprzez umieszczenie na liście 

interwencyjnej nazwisk osób pragnących wyjechać z Polski, wpisów dokonywali członkowie 

rodzin mieszkający w RFN lub NRD. Pozwalano w tym okresie na wyjazd nawet całym 

rodzinom oraz osobom samotnym, wywodzącym się z ludności autochtonicznej, posiadającym 

krewnych w NRD lub RFN. Pozwalano wyjechać osobom samotnym w Polsce, a nawet całym 

rodzinom, stąd w roku 1956 wyjechało z Dolnego Śląska 6 405 osób do NRD oraz 16 693 osoby 

do RFN.24   

Powody wyjazdów były zróżnicowane. Rozwój gospodarczy PRL w porównaniu z 

RFN, w szczególności w okresie jej „cudu gospodarczego” przemawiały na rzecz wyjazdu z 

Polski. Do innych przyczyn należy sprawa nieuregulowanych spraw majątkowych Niemców, 

którym odebrano nieruchomości po zakończeniu wojny i pozostawiono ich bez 

 
20 B. Ociepka, op. cit., s. 138-139. 
21 Ibidem, s. 140; P. Madajczyk, op. cit., s. 189; Z. Kurcz, Niemcy w dzisiejszym województwie legnickim, „Orbis Linguarum” 

Vol. 4., (red.) Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek, Legnica 1996, s. 28.  
22 A. Sakson, Socjologiczna charakterystyka mniejszości niemieckiej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski w 

latach 1945/89- 1993 [w:] Polska – Niemcy - mniejszość niemiecka w Wielkopolsce. Przeszłość i teraźniejszość (red.) A. 

Sakson, Instytut Zachodni, Poznań 1994, s. 145.   
23 B. Ociepka, op. cit., s. 42; I. Kurasz, op. cit., s. 91. 
24 B. Ociepka, op. cit., s. 40-42.   
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zadośćuczynienia. Młodzi Niemcy, posiadający polskie obywatelstwo, uciekali przed 

zasadniczą służbą wojskową. Wyjeżdżali także nauczyciele, którym w RFN nie zaliczano czasu 

pracy w Polsce do łącznego okresu zatrudniania, a także górnicy, których coraz mniejsza ilość 

stanowiła dla polskiej strony coraz większy problem. W Polsce zostały głównie osoby mające 

polskiego współmałżonka oraz osoby starsze, pragnące ze względów sentymentalnych 

pozostać w swoim miejscu urodzenia25.   

Polskie władze miały nadzieję, że utworzenie NTSK przyczyni się do zahamowania 

wyjazdów Niemców, jednak niewłaściwie oceniły ich nastroje społeczne. Rozdzieleni od lat od 

swych rodzin pozostałych w zachodnich lub wschodnich Niemczech, żyjący w poczuciu 

dyskryminacji, obserwowali dysproporcje ekonomiczne między gospodarką niedoboru PRL 

oraz rozkwitem gospodarczym RFN. Tak więc tylko w 1957 roku wyjechało do Niemiec          

113 347 osób – z czego 79,8% do RFN i 20,2% do NRD.26 Akcja łączenia rodzin zataczała 

coraz szersze kręgi i przeradzała się stopniowo w masową emigrację.27 Do 1959 roku wyjechało 

z Polski 263 756 osób (podaje się także liczbę 275 tysięcy osób) z czego ponad 57 tysięcy osób 

wyjechało z województwa wrocławskiego. Po akcji łączenia rodzin na Dolnym Śląsku 

pozostało 2,3 tysiąca Niemców, z których 60 % posiadało obywatelstwo NRD.28 Największa 

dotychczas społeczność „Niemców etnicznych” w Polsce  przeistoczyła się w małą, 

diasporyczną grupę.29    

 

LATA STAGNACJI 1959-1988 

Po fali wyjazdów pojawiła się u przedstawicieli władz wątpliwość co do zasadności 

dalszego utrzymywania NTSK, gdyż twierdzono, że „towarzystwo nie przejawia żadnej 

działalności”30. W rzeczywistości NTSK wykazywała działalność skierowaną do wewnątrz, 

czyli polegającą na pracy socjalnej - opiece nad pozostałą na Dolnym Śląsku starszą, 

schorowaną i niedostatecznie zaopatrzoną w środki do życia ludnością niemiecką. Po 

 
25 I. Kurasz, op. cit., s. 92. 
26 A. Sakson, Mniejszość niemiecka na tle innych mniejszości narodowych w Polsce, „Przegląd Zachodni” 1991, nr 2, s. 4; Z. 

Kurcz, Auf der Suche nach neuen Identitäten. Die Deutschen in Polen [w:] Erwachsene Nachbarschaft. Die deutsch-polnischen 

Beziehungen 1991 bis 2011 (ed.) Dieter Bingen, Peter Oliver Loew, Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura, Harassowitz 

Verlag, Wiesbaden 2011, s. 186-187. 
27 P. Madajczyk, op. cit., s. 252. 
28 Ibidem, s. 258. 
29 Z. Kurcz, Niemiecka…, op. cit., s. 21; I. Kurasz, op. cit., s. 93. 
30 Cyt. za: B. Ociepka, op. cit.,  s. 141; B. Nitschke, Niemcy…, op. cit., s. 56; S. Jankowiak, op. cit., s. 84. 
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zakończeniu fali wyjazdów, w późnych latach pięćdziesiątych NTSK zrzeszało około 700 

Niemców,31 co stanowiło 25% pozostałej ludności niemieckiej Dolnego Śląska.32 

W roku 1960 członkowie NTSK zrzeszeni byli w dziewięciu kołach terenowych: w 

Wałbrzychu, Szczawnie Zdroju, Boguszowie, Unisławiu Śląskim, Nowej Rudzie, Legnicy, 

Gromadce, Cieplicach i Wrocławiu.33 Największą aktywność w tym czasie przejawiało koło w 

Wałbrzychu, w późniejszym czasie natomiast koła w Boguszowie i we Wrocławiu.34   

Aktywność koła w Wałbrzychu sprowadzała się do działalności kulturalnej nowo 

otworzonego klubu (w lipcu 1959 roku). W jej ramach organizowano wykłady, spotkania, 

próby chóru młodzieżowego i zespołu tanecznego NTSK. Filia wałbrzyska funkcjonowała 

także jako największa w regionie niemiecka biblioteka, z której korzystało do końca lat 60. 

ubiegłego wieku prawie 86 osób.35. Koła we Wrocławiu i Boguszowie organizowały wycieczki, 

wystawy, pokazy filmów, nie zapominając o pracy socjalnej wśród osób starszych lub 

ubogich.36  

Eva Maria Jakubek, działaczka wrocławskiego koła NTSK wspomina ten okres 

następująco: „działalność kulturalna Niemców istniała także po fali wyjazdowej, chociaż ze 

względu na realia w skromniejszych ramach i w znacznie mniej widoczny sposób, niż w latach 

poprzednich. Było to możliwe przede wszystkim dzięki ludziom, którzy nigdy nie zrezygnowali 

z wysiłków na rzecz pielęgnacji niemieckich tradycji i kultury. Działali na ile pozwalały na to 

warunki i istniejące możliwości.”37 

W roku 1962 ostatecznie uregulowano status Niemców w Polsce. Uchwalona została 

ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 15 lutego 1962 roku, umożliwiająca jego uzyskanie 

przez osoby bez żadnego obywatelstwa, które mieszkały w Polsce przez okres dłuższy niż 5 lat 

(tak zwani  bezpaństwowcy)38. W województwie wrocławskim na początku lat sześćdziesiątych 

mieszkało 1500 osób narodowości niemieckiej bez określonej przynależności państwowej. 

Niemcom w kwestii uregulowania kwestii obywatelstwa zaproponowano trzy rozwiązania: 

przyjęcie polskiego obywatelstwa, obywatelstwa NRD lub też wyjazd do RFN. Tę ostatnią 

 
31 W raporcie Zarządu Wojewódzkiego NTSK w Wałbrzychu z dnia 22 września 1958 roku widnieje liczba 800 członków; P. 

Madajczyk, op. cit., s. 267.  
32 F. Bielak, Niemiecka grupa narodowa w Polsce, Akademia Nauk Społecznych, Warszawa 1990, s. 175-177.  
33 B. Ociepka, op. cit., s. 141.  
34 P. Madajczyk, op. cit., s. 267; B. Nitschke,  Niemcy…, op. cit., s. 56. 
35 B. Ociepka, op. cit., s. 141. 
36 P. Madajczyk, op. cit., s. 267-268; S. Jankowiak, op. cit., s. 84; B. Nitschke, Niemcy. Struktury organizacyjne i formy 

aktywności [w:] Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych  i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej, (red.) 

S. Dudra, B. Nitschke, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2013, op. cit., s. 42.  
37 E. M. Jakubek, Działalność kulturalna NTSK na Dolnym Śląsku, [w:] Wczoraj, dziś, jutro. 50 lat Niemieckiego Towarzystwa 

Kulturalno - Społecznego na Dolnym Śląsku. Gestern, heute, morgen. 50 Jahre - Deutsche Sozial - Kulturelle Gesellschaft in 

Niederschlesien, (red.) Irena Lipman, NTKS we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 176. 
38 S. Jankowiak, op. cit., s. 85. 
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opcję zmieniono w 1964 roku na możliwość pozostania w Polsce ze statusem cudzoziemca.39 

Osoby, które zdecydowały się przyjąć obywatelstwo NRD, musiały wyjechać do tego kraju w 

ciągu dwóch lat. Niewielu Niemców się na to zdecydowało ze względu na posiadane w Polsce 

nieruchomości. 40 Ostatecznie na Dolnym Śląsku w roku 1964 na 1073 Niemców – 325 przyjęło 

obywatelstwo polskie, 176 obywatelstwo NRD i 572 odrzuciło obie te opcje i przyjęło dowód 

tożsamości cudzoziemca41.  

  W 1964 roku liczba członków NTSK na Dolnym Śląsku wynosiła 834 osoby zrzeszone 

w poszczególnych kołach terenowych: w Wałbrzychu 326 osoby, we Wrocławiu 254, w 

Gromadce - 54, w Nowej Rudzie - 51, w Legnicy - 49, w Unisławiu Śląskim - 45 osób, w 

Cieplicach 29 i w Boguszowie 26 osób. Członkowie towarzystw to głównie osoby starsze, 

wywodzące się ze środowiska górniczego, w minimalnym stopniu zapisywała się do 

stowarzyszeń niemiecka młodzież.42 W tym samym czasie prasa RFN podawała liczbę 25 

tysięcy Niemców żyjących tylko na Dolnym Śląsku.43    

NTSK finansowane było głównie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a także 

częściowo ze składek członkowskich i dochodów płynących z organizacji imprez kulturalnych. 

Stowarzyszenie, podobnie jak wszystkie organizacje w Polsce w tym czasie, było pod nadzorem 

władz i miało oddziaływać ideologicznie na swoich członków. Niemcy, świadomi politycznych 

zamierzeń władz, stronili od przynależności do innych organizacji działających w tym czasie 

(np. związków zawodowych, czy Ligi Kobiet). Pierwotnie planowano nawet utworzenie 

zespołów partyjnych przy NTSK, jednak zamiarów tych nigdy nie udało się zrealizować, stąd 

też wpływ NTSK na poglądy polityczne jego członków był znikomy.44 Istnienie  NTSK władze 

polskie próbowały wykorzystać także w innym celu – inwigilacji środowiska osób, mających 

kontakty z rodzinami na Zachodzie. Poprzez kontakty z krewnymi, najczęściej 

korespondencyjne, Niemcy w mniemaniu władz narażeni byli na oddziaływanie 

rewanżystowskiej propagandy RFN. Ponieważ w dużo większym stopniu identyfikowali się z 

wydarzeniami w RFN, niż z sytuacją w Polsce, zachodnioniemiecka retoryka mogła więc padać 

na podatny grunt, stąd władze próbowały poprzez NTSK zacieśnić współpracę z bliższą 

ideologicznie NRD. Do połowy lat 60. współpraca ta układała się dość dobrze, NTSK 

otrzymywało z NRD książki, gazety, dokonywano wymiany kulturalnej. Władze 

popularyzowały obywatelstwo tego kraju poprzez utrzymywanie kontaktów z ambasadą NRD, 

 
39 B. Ociepka, op. cit., s. 68-70; P. Madajczyk, op. cit., s. 261; M. Reichert, op. cit., s. 163.  
40 B. Ociepka, op. cit., s. 70. 
41 Ibidem.  
42 Ibidem, s. 143.   
43 P. Madajczyk, op. cit., s. 263; I. Kurasz, op. cit., s. 95. 
44 B. Ociepka, op. cit., s. 143-146. 
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zwalczając za jej pomocą „wrogą propagandę RFN”. Współpraca z ambasadą NRD uległa 

jednak rozluźnieniu w czasie, gdy większość Niemców przyjęła obywatelstwo polskie.45  

W drugiej połowie lat 60. ubiegłego wieku NTSK nadal zajmowało się pracą socjalną, 

a liczba jego członków utrzymywała się na stabilnym poziomie: w 1965 roku - 710 osób, w 

1966 - 695 a w 1968 roku – 706 osób, z czego 266 należało do koła w Wałbrzychu, 243 we 

Wrocławiu, 37 w Nowej Rudzie, 42 w Legnicy, 35 w Boguszowie, 32 w Unisławiu Śląskim, 

22 w Cieplicach i 29 w Gromadce.46   

Rok 1970 stanowił kolejną cezurę w relacjach między PRL a RFN, gdyż podpisano 

wówczas układ między tymi państwami o normalizacji wzajemnych stosunków47. Miało to 

miejsce w Warszawie 7 grudnia 1970 roku, a sygnatariuszami byli niemiecki kanclerz Willy 

Brandt oraz polski premier Józef Cyrankiewicz. Strony układu oświadczyły, że „nie mają 

żadnych roszczeń terytorialnych wobec siebie i nie będą takich roszczeń wysuwać także w 

przyszłości.”48, co oznaczało akceptację zachodniej granicy Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej. 

Układ ten był kamieniem milowym w relacjach między PRL i RFN oraz momentem nawiązania 

stosunków dyplomatycznych między Bonn i Warszawą.     

Mimo, iż podpisany układ miał kłaść kres konfliktom miedzy zwaśnionymi wcześniej 

stronami, z których największym było uznanie przez RFN zachodniej granicy Polski, strona 

niemiecka nadała temu dokumentowi wąska interpretację, pozwalającą w dalszym ciągu na 

rewizję zachodniej granicy Polski, co sprawiło, że sprawa ta pozostała niewyjaśniona w 

relacjach PRL-RFN aż do 1990 roku. Uznanie granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej stało się w 

późniejszym czasie kartą przetargową miedzy oboma państwami, w trakcie negocjacji 

związanych z wydaniem przez polski rząd zgody na wyjazdy Niemców z Polski w ramach akcji 

łączenia rodzin. Podczas gdy RFN naciskała na wznowienie wydawania pozwoleń na wyjazd 

do RFN obywateli polskich niemieckiej narodowości, strona polska oczekiwania te  

odczytywała jako „warunek”, jaki musi być spełniony, by doszło do ostatecznego uznania 

zachodniej granicy Polski. W negocjacjach tych problemem okazała się też liczba zezwoleń na 

wyjazd z Polski. Strona polska była skłonna pójść na ustępstwa i wydać zgodę na wyjazd 100 

tysiącom osób z niemieckim pochodzeniem, podczas gdy RFN oczekiwała wyjazdu 260 tysięcy 

osób.49 W owym czasie szybko rozwijającej się gospodarce RFN potrzebna była 

wykwalifikowana siła robocza, a ludność niemiecka z terenów dawnej Rzeszy Niemieckiej 

 
45 Ibidem, s. 145.  
46 Ibidem; I. Kurasz, op. cit., s. 96. 
47 J. Krasuski, Historia Niemiec, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków 2008, s. 570; S. Jankowiak, 

op. cit., s. 84. 
48 W. Roszkowski, op. cit., s. 298. 
49 P. Madajczyk, op. cit., s. 300.  
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szybciej się adoptowała do nowych warunków życia, niż tureccy gastarbeiterzy.50 Z kolei strona 

polska oczekiwała w ramach normalizacji stosunków z RFN odszkodowań dla byłych 

więźniów obozów koncentracyjnych i pracowników przymusowych. Długotrwałe negocjacje 

powodowały napięcia i ostatecznie doprowadziły do zahamowań w niedawno nawiązanych 

relacjach PRL-RFN. Rząd polski znacznie ograniczył wyjazdy osób niemieckiego pochodzenia 

do Niemiec, choć nie wstrzymał ich całkowicie.  Powodem takiej polityki miało być stanowisko 

RFN, podważające podstawę prawną do uznania zachodniej granicy Polski, z powodu jej 

przynależności do układu warszawskiego.51 Na skutek zmiany stosunku RFN do zawartego 

układu, również i Polska nie czuła się zobowiązana do wypełnienia podjętych przez siebie 

zobowiązań, a jeżeli miałaby się na nie godzić, to w zamian za inną pomoc finansową.52    

Tymczasem sytuacja wewnętrzna w Polsce coraz bardziej się komplikowała, narastało 

społeczne niezadowolenie ze względu na kryzys ekonomiczny, który następnie przerodził się 

w kryzys polityczny. Próbą łagodzenia sytuacji była modyfikacja założeń politycznych i 

wcielenie w życie na początku lat 70. zasad realnego socjalizmu. W 1972 roku statut NTSK 

został zmieniony, a wraz z nim nazwa stowarzyszenia. Od teraz Niemieckie Towarzystwo 

Wspólnotowo - Kulturalne miało zgodnie z nowymi celami statutowymi przyczynić się do 

„uczestnictwa niemieckiej etnicznej grupy narodowej w budowaniu socjalizmu w Polsce” oraz 

do „popularyzacji dorobku gospodarczego, politycznego, kulturalnego i społecznego Polskiej 

Rzeczpospolitej Ludowej.”53 Martin Reichert tak wspomina ten okres: 

Sytuacja polityczna po fali odwilży znów się zaostrzyła i Niemieckie Towarzystwo 

Społeczno - Kulturalne pozostawione zostało w 1972 roku przed koniecznością zmiany statutu. 

Cele towarzystwa musiały zostać skorygowane stosownie do aktualnej sytuacji politycznej. 

Wprowadzono charakterystyczne dla tych czasów sformułowania celów towarzystwa jak: 

„Włączenie niemieckiej etnicznej grupy narodowej do ogólnonarodowego budownictwa 

socjalistycznego w Polsce oraz na rzecz zachowania pokoju światowego i przyjaźni między 

narodami” dalej „popularyzowanie rewolucyjnych dążeń narodu polskiego i niemieckiego, idei 

internacjonalizmu oraz osób i zdarzeń historycznych, które wzbogaciły postępowe tradycje 

ludzkości.” Ponadto „zapoznawanie członków Towarzystwa z dorobkiem pierwszego 

socjalistycznego państwa niemieckiego - Niemieckiej Republiki Demokratycznej.”54   

 
50 D. Berlińska, A. Trzcielińska-Polus, Zjednoczenie a mniejszość niemiecka w Polsce, „Przegląd Zachodni” 1991, nr 1, s. 38.  
51P. Madajczyk, op. cit., s. 304. 
52 Ibidem; I. Kurasz, op. cit., s. 98.  
53 Czasopismo NTSK we Wrocławiu „Kulturfestival” 2003, s. 23. 
54 M. Reichert, op. cit., s. 164; I. Kurasz, op. cit., s. 100. 
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Jednym ze sposobów na zażegnanie kryzysu ekonomicznego i ożywienie polskiej 

gospodarki miało być zaciągnięcie przez rząd Edwarda Gierka kredytów na Zachodzie na 

potrzeby nowych inwestycji gospodarczych. 55 Rząd polski w 1973 roku zabiegał w RFN o  

kredyt w wysokości 1 mld. marek w zamian za wyrażenie zgody na wyjazd 50 tysięcy osób  

niemieckiego pochodzenia. Oczywiście ze względów dyplomatycznych oficjalnie nie łączono 

tych spraw, choć rządy obu krajów wiedziały, że zezwolenia na wyjazdy Niemców z Polski w 

ramach łączenia rodzin są elementem przetargowym w prowadzonych negocjacjach.56 

Początkowo nie doszły one do skutku ze względu na zmianę rządu w RFN i ustąpienie 

Willy’ego Brandta z funkcji kanclerza. Przełomowym okazał się rok 1975, kiedy to podczas 

konferencji w Helsinkach Edward Gierek spotkał się z nowym kanclerzem RFN Helmutem 

Schmidtem. Rezultatem tego spotkania było porozumienie podpisane w Warszawie w 

październiku 1975 roku, w ramach którego RFN wypłaciła odszkodowania dla polskich ofiar 

obozów hitlerowskich, a obywatele polscy niemieckiej narodowości uzyskali możliwość 

wyjazdu z Polski. Ponownie nastąpiła  normalizacja stosunków na linii Warszawa - Bonn. 

W Polsce rozpoczęła się kolejna fala masowych wyjazdów do RFN osób z niemieckim 

pochodzeniem, głównie z Warmii, Mazur, Śląska57, w tym także Niemców „etnicznych” z 

Dolnego Śląska58.  W latach 70. powołując się na niemieckie pochodzenie wyjechało z Polski 

179 250 osób.59 W sytuacji ówczesnego kryzysu ekonomicznego i politycznego, powody 

wyjazdów były zróżnicowane, decydowano się na wyjazd nie tylko z pobudek 

narodowościowych. Chęć połączenia się z rodziną była coraz rzadszą przyczyną, biorąc pod 

uwagę fakt, że wyjeżdżało już kolejne pokolenie Niemców, posiadających także w Polsce 

liczne rodziny. Dla wielu z tych osób wyjazd z Polski był szansą na ucieczkę do lepszego świata 

i miał charakter migracji zarobkowej, u innych przeważały powody natury politycznej, a nawet 

wyznaniowej.60 Niemcy Zachodnie oferowały demokrację, swobodę wyrażania myśli, 

konsumpcjonizm, wyższy standard życia oraz lepsze warunki rozwoju. 61  

W 1970 roku na około 2000 Niemców mieszkających na Dolnym Śląsku, NTSK liczyło 

563 członków skupionych w kołach terenowych w Wałbrzychu, Wrocławiu, Legnicy, Nowej 

Rudzie, Boguszowie, Unisławiu Śląskim i Cieplicach.62 W kolejnych latach aktywność tej 

organizacji spadła na tyle, że władze administracyjne powołały kuratora dla nadzorowania 

 
55 W. Roszkowski, op. cit., s. 322.  
56 J. Krasuski, op. cit., s. 580. 
57 W. Roszkowski, op. cit., s. 322. 
58 D. Berlińska, A. Trzcielińska-Polus, op. cit., s. 38. 
59 Z. Kurcz, Mniejszość niemiecka w Polsce…, op. cit., s. 35.  
60 Ibidem; D. Berlińska, A. Trzcielińska - Polus, op. cit., s. 38; P. Madajczyk, op. cit., s. 301. 
61 Ibidem, s. 308-309. 
62 F. Bielak, op. cit., s. 92-109; A. Sakson, Socjologiczna…, op. cit., s. 145.  
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spraw towarzystwa, który oficjalnie sprawował tę funkcję aż do 1983 roku.63 W drugiej połowie 

lat 70. pomieszczenia klubowe NTSK w Wałbrzychu zostały zamknięte, także koło terenowe 

we Wrocławiu nie przejawiało w tym okresie żadnej aktywności.64  

Irena Lipman tak wspomina ten okres: „Początkowo grupa mogła korzystać z 

pomieszczeń w Wojewódzkim Domu Kultury Związków Zawodowych przy ul. Mazowieckiej a 

później z pomieszczeń znajdujących się na trzecim piętrze budynku na ul. Ruskiej 46a. W lipcu 

1978 roku pomieszczenia te przejął Urząd Miejski w celu remontu lokalu i jak to z takim 

remontem bywało, nigdy nie został zakończony, a pomieszczenia nie zwrócone grupie. Inną 

formą szykanowania wrocławskiej mniejszości niemieckiej było wyznaczenie przez władze 

kuratora nad towarzystwem pod pretekstem, że NTSK utraciło jakoby zdolność prawną. Wraz 

z wprowadzeniem stanu wojennego w dniu 13 grudnia 1981 roku działalność NTSK została 

ostatecznie zawieszona.”65   

Kolejną cezurą czasową, istotną nie tylko dla Niemców w Polsce, ale dla wszystkich 

obywateli i organizacji tego kraju, był dzień 13 grudnia 1981 roku, w którym wprowadzono 

stan wojenny, zawieszając działalność wszystkich społecznych organizacji.66  Przewodniczący 

NTSK w Wałbrzychu Martin Reichert tak opisuje ten czas: „Z chwilą wprowadzenia stanu 

wojennego w Polsce w dniu 13.12.1981 roku działalność wszystkich stowarzyszeń w Polsce 

została zawieszona, w tym również Niemieckiego Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego na 

Dolnym Śląsku. Cały majątek oraz wszystkie dokumenty zostały skonfiskowane i tak pozostało 

do dziś. Towarzystwu nie udało się niczego odzyskać. Widać to szczególnie po niewielkiej ilości 

dokumentów z tamtych czasów, którymi dziś dysponujemy. Mimo to udało się nam, głównie 

dzięki przechowanym w prywatnych zbiorach oryginalnym dokumentom i relacjom świadków, 

wydarzenia te zachować dla przyszłych pokoleń. Bezpośrednio po zniesieniu stanu wojennego 

w Polsce praca towarzystwa mogła zostać podjęta na nowo. Był to początek w bardzo 

okrojonym zakresie, bardzo skromny, beż żadnego wsparcia. Grupy terenowe w innych 

miejscowościach również podjęły swoją działalność.”67  

Zawieszone stowarzyszenia już nigdy w okresie PRL nie wróciły do swojej dawnej 

świetności. Niektóre z nich wznowiły aktywność, jednak w okrojonym składzie. NTSK w 

 
63 Ibidem; P. Madajczyk, op. cit., s. 317-318; A. Sakson, Socjologiczna…, op. cit., s. 145.  
64 Ibidem; E. M. Jakubek, Działalność kulturalna NTSK na Dolnym Śląsku, [w:] Wczoraj, dziś, jutro. 50 lat Niemieckiego 

Towarzystwa Kulturalno - Społecznego na Dolnym Śląsku. Gestern, heute, morgen. 50 Jahre - Deutsche Sozial - Kulturelle 

Gesellschaft in Niederschlesien, (red.) Irena Lipman, NTKS we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 176-177; I. Kurasz, op. cit., s. 

101.  
65 I. Lipman, F. Petrach, Nowy początek we Wrocławiu [w:] Wczoraj, dziś, jutro. 50 lat Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-

Społecznego na Dolnym Śląsku. Gestern, heute, morgen. 50 Jahre - Deutsche Sozial - Kulturelle Gesellschaft in 

Niederschlesien, (red.) Irena Lipman, NTKS we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 209; I. Kurasz, op. cit., s. 101. 
66 W. Roszkowski, op. cit., s. 377. 
67 M. Reichert, op. cit., s. 164.  
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Wałbrzychu reaktywował swą działalność za sprawą 8 członków68 na początku lat 80., ich 

liczba się powiększyła w 1987 roku do 47 osób. 69  

 Władze polskie nie ułatwiały funkcjonowania tych organizacji i nie informowały 

oficjalnie o tym, że zakaz działalności stowarzyszeń został już zniesiony. Zmuszało to 

aktywistów do prowadzenia działań w konspiracji w przekonaniu o ich nielegalności. 

Członkowie koła we Wrocławiu dopiero w 1989 roku się dowiedzieli, że zakaz działalności 

NTSK został uchylony już 16 listopada 1982 roku! Tak więc do 1989 organizowali tajne 

spotkania w prywatnych mieszkaniach członków NTSK.   

Powołano nawet nielegalny komitet założycielski Niemieckiego Kręgu Przyjaźni, tzw. 

DFK (Deutscher Freundschaftskreis), na wzór kół DFK, jakie w tym okresie próbowano 

zarejestrować na Górnym Śląsku.70 Irena Lipman i Friedrich Petrach tak relacjonują ten okres: 

„W dniu 1 grudnia 1986 roku powołany został nielegalnie komitet założycielski Niemieckiego 

Kręgu Przyjaźni, tzw. DFK. Do komitetu tego przystąpiły osoby, które uprzednio nic nie miały 

wspólnego z NTSK (…). Ponieważ działalność NTSK była nadal zakazana i nie dysponowano 

żadnym oficjalnym pomieszczeniem, zainteresowane osoby spotykały się potajemnie w różnych 

miejscach, głównie w kościele po mszy lub w domu rodziny państwa Rożko. Komitet 

założycielski mimo usilnych starań nie zdołał uzyskać oficjalnego uznania DFK. Mimo 

konspiracji, w jakiej się spotykano, pewne informacje o tych poczynaniach musiały jednak 

dotrzeć do władz, gdyż kilku członków tej grupy po wieloletnich bezowocnych staraniach 

niespodziewanie otrzymało zezwolenie na wyjazd do RFN. (…) Friedrich  Petrach, który był 

jednocześnie członkiem Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NTSK w Wałbrzychu, otrzymał od 

walnego zgromadzenia zadanie uchylenia wprowadzonego przez stan wojenny zakazu 

działalności stowarzyszenia. Na pismo w tej sprawie nadeszła z Sądu Wojewódzkiego w 

Świdnicy odpowiedź datowana na 20 lipca 1989 z niespodziewaną informacją o tym, że 

Wojewoda Wałbrzyski decyzją nr 76/82 już w dniu 16 listopada 1982 roku (!) uchylił zakaz 

działalności NTSK.”71 Podobne jak w przytoczonej relacji próby utworzenia Niemieckich Kół 

Przyjaźni (DFK) tuż po stanie wojennym odnotowano oprócz Wrocławia, także w Wałbrzychu 

i Jeleniej Górze. W większości wypadków władze zapobiegały powstawaniu nowych 

organizacji Niemców poprzez nakłanianie ich aktywistów do wyjazdu do Niemiec.72   

 
68 Ibidem. 
69 Z. Kurcz, Mniejszość niemiecka w wyborach parlamentarnych, samorządowych i prezydenckich w latach 1989-1991, 

„Przegląd Zachodni” 1993, nr 1, s. 146. 
70 Z. Kurcz, Mniejszość niemiecka w Polsce…, op. cit., s. 37.  
71 I. Lipman, F. Petrach, op. cit., s. 209-210. 
72 P. Madajczyk, op. cit., s. 321; I. Kurasz, op. cit., s. 101.  
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W latach 80. Sytuacja ekonomiczna pogorszyła się drastycznie, wprowadzenie stanu 

wojennego odarło wiele osób z nadziei na poprawę bytu w Polsce. Wyjazd z kraju jawił się 

ostatnią szansą na poprawę losu. Jak wynika z danych statystycznych dotyczących wyjazdów 

na stałe w latach 1984 – 1988, RFN było pierwszym państwem na liście państw 

kapitalistycznych, do którego wyjechało aż 58,4% emigrantów z Polski (38 694 osoby), drugie 

miejsce zajmowały Stany Zjednoczone z 12,4% emigrantów, a pozostałe państwa zachodnie 

uplasowały się z liczbą przesiedleńców mieszczącą się między wartościami 0,1% a 8%. Z 

pośród krajów komunistycznych przodowała w tym względzie NRD z 32,9% polskich 

emigrantów (1623 osoby).73  

Wkrótce RFN zmieniła politykę wobec przesiedleńców, utrudniając przesiedlenia do 

tego kraju poprzez zaostrzenie kryteriów przyjmowania imigrantów (weryfikacja znajomości 

języka, dokładne sprawdzanie dokumentacji). Powodem były trudności w RFN, jakie pojawiły 

się z zatrudnieniem, edukacją i zakwaterowaniem już osób przybyłych. 74  

Tymczasem w Polsce działalność Niezależnych Samorządnych Związków 

Zawodowych „Solidarność” (w skrócie NSZZ „Solidarność”) istotnie wpłynęła na zmianę 

postrzegania mniejszości narodowych, w tym mniejszości niemieckiej, domagając się jej 

zalegalizowania „z wszelkimi prawami autonomii” 75.  

W grudniu 1988 roku powołano w ramach Komitetu Obywatelskiego Komisję ds. 

Mniejszości Narodowych76. Poparcie działaczy opozycyjnych uaktywniło inne ośrodki życia 

intelektualnego, zajmujące się m. in. wydawaniem w obiegu legalnym i nielegalnym pism o 

problematyce narodowościowej. Działania te miały służyć nagłośnieniu spraw mniejszości 

narodowych jako zagadnienia politycznego i uzupełnieniu istniejącej luki informacyjnej w 

świadomości społecznej. Efektem prac Komisji ds. Mniejszości Narodowych był dokument 

zawierający postulaty, jakie powinien spełnić rząd polski dla zagwarantowania mniejszościom 

narodowym możliwości rozwoju własnej tożsamości narodowej, kultury, języka i tradycji. 

Postulaty te dotyczyły szeregu kwestii: zagwarantowania swobody zakładania stowarzyszeń i 

wyjęcia ich spod kontroli MSW, nadania konstytucyjnych praw mniejszościom narodowym i 

umożliwienia obliczenia wielkości każdej mniejszości narodowej na podstawie swobodnej 

deklaracji w narodowym spisie powszechnym. Żądano wprowadzenia dwujęzyczności w 

zwartych, historycznych skupiskach mniejszości narodowych, wolności tworzenia instytucji 

 
73 Z. Kurcz, W. Podkański, Emigracja z Polski po 1980 roku [w:] Nowa emigracja i wyjazdy zarobkowe za granicę (red.) W. 

Misiak, Wydawnictwo PTS Zarząd Główny Oddział Wrocław, Wrocław 1991, s. 53.  
74 D. Berlińska, A. Trzcielińska - Polus, op. cit., s. 39. 
75 Ibidem; por. także B. Nitschke, Niemcy…, op. cit., s. 59.  
76 B. Nitschke, Niemcy. Struktury…, op. cit., s. 42. 
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oświaty i prywatnych szkół oraz udostępnienia archiwów MSW dotyczących mniejszości 

narodowych. Postulaty te zostały wykorzystane w pracach sejmowej Komisji Mniejszości 

Narodowych i Etnicznych, powstałej w 1989 roku.77  

Kierunek polityki narodowościowej określił także lider NSZZ „Solidarność” Lech 

Wałęsa, który w liście do wyborców z dnia 28.04.1989 roku powołując się na słowa papieża 

Jana Pawła II nawoływał do „praktycznego poszanowania mniejszości narodowych”, 

zwracając uwagę na fakt, iż „poza granicami żyją, jako mniejszości narodowe, miliony 

Polaków, dla których domagamy się poszanowania ich tożsamości.”78. 

Stosunek do mniejszości narodowych i etnicznych, wskazany przez NSZZ 

„Solidarność” dał podwaliny polityce narodowościowej przyszłemu rządowi III 

Rzeczypospolitej po wygranych przez opozycję częściowo wolnych wyborach w 1989 roku,   

które doprowadziły do demokratyzacji systemu politycznego w Polsce. Nowy ustrój polityczny 

dawał gwarancje swobód zrzeszania się i pielęgnacji odrębnej tożsamości narodowej i religijnej 

obywatelom polskim narodowości niepolskiej. W tym samym roku uchwalono prawo o 

stowarzyszeniach, umożliwiające niereglamentowaną rejestrację nowych organizacji.   

NTKS w Wałbrzychu, które powstało w 1956, zyskało po 1989 roku „drugie życie”, a 

jego oddziały zamiejscowe, działające na terenie całego Dolnego Śląska, przekształciły się w 

samodzielne organizacje mniejszości niemieckiej, która odtąd wspierana była politycznie i 

finansowo przez kolejne rządy III RP oraz RFN i cieszyła się możliwościami dalszego rozwoju 

w demokratycznym państwie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
77 T. Szczepański, Mniejszości narodowe w myśli politycznej opozycji polskiej w latach 1980-1989, Wydawnictwo Adam 

Marszałek, Toruń 2008, s. 35-46; I. Kurasz, op. cit., s. 103. 
78 Ibidem.  
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