
„O obywatelstwie

Państwa Polskiego” 

– na przykładzie 

dokumentów mieszkanki 

z miejscowości Pobiedna, 

(powiat lubański), 

1946-1947.

Wystawa zorganizowana w ramach projektu „Odcienie regionalizmu”, którego celem jest ukazanie istotnych

zdarzeń i procesów historycznych zachodzących na obszarze właściwości Archiwum Państwowego

we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu (tj. obszaru trzech powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego

i zgorzeleckiego). W prezentacji wykorzystano materiały archiwalne z zasobu Archiwum Państwowego

we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu.
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AUTOCHTON – TUBYLEC – RDZENNY MIESZKANIEC DANEGO OBSZARU

słownik PWN (sjp.pwn.pl)

Według profesora Andrzeja Saksona, socjologa specjalizującego się

w badaniach mniejszości etnicznych termin autochton określa także mieszkańca

pogranicza polsko-niemieckiego, byłego obywatela III Rzeszy, deklarującego polskie

pochodzenie. Termin ten bywał niezrozumiały dla osób nim określanych, bywał też

stygmatyzujący. Polskojęzyczni mieszkańcy dawnych Prus Wschodnich pochodzili

głównie z Mazowsza (z Kurpiów). W ścisłym tego słowa znaczeniu autochtonami nie

byli. Pomimo tego, ze względów propagandowych termin ten od 1945 r. był

narzucany przez władze PRL. Przyjął się i bywa używany do dziś, także w innych

językach. Za rodowitych (autochtonicznych) mieszkańców tych terenów uznać

należałoby Prusów.

(https.://pl.wikipedia.org.wiki/Autochton)



Wraz z problemem wysiedlania ludności niemieckiej z Ziem Zachodnich (Ziemie

Odzyskane) na podstawie ustaleń międzynarodowych (Konferencja w Teheranie –

28.11. – 1.12.1943 i Konferencja w Poczdamie 17.07-02.08.1945 r.) pojawiła się kwestia

określenia statusu tzw. ludności rodzimej (autochtonów) – weryfikacja

narodowościowa.

Zarządzeniem Ministra i Administracji Publicznej z 20 czerwca 1945 roku

uregulowano kwestię wydawania tymczasowych trzymiesięcznych zaświadczeń

uprawniających do korzystania z praw przysługujących obywatelom polskim:

- w dniu 31 sierpnia 1939 r. mieszkali na terenach Ziem Odzyskanych i należeli do

narodowości polskiej;

- nie byli członkami NSDAP i nie podlegali dyskryminacji przez postanowienia dekretu

z 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowskich – hitlerowskich zbrodniarzy

(Dz.U. 1944, nr 4, poz. 16)

- złożyli pisemną deklarację wierności narodowi polskiemu.



Jednolite zasady postępowania przy stwierdzeniu polskiej przynależności

narodowej ludności autochtonicznej na ziemiach przyłączonych wprowadziło

zarządzenie ministra Ziem Odzyskanych z 6 kwietnia 1946 roku. Dotyczyło ono

obywateli niemieckich, którzy przed 1 stycznia 1945 r. zamieszkiwali na tym obszarze.

Sprawy te regulowała Ustawa z dnia 28 kwietnia 1946 roku o obywatelstwie

Państwa Polskiego osób narodowości polskiej zamieszkałych na obszarze Ziem

Odzyskanych (Dz.U. Nr 15, poz. 105 i 106):

Art. 1. Obywatelstwo polskie przysługiwało osobie, która udowodniła swą polska

narodowość przed komisją weryfikacyjną (narodowościową) i uzyskała na tej

podstawie stwierdzenie swej polskiej narodowości przez właściwą władzą

administracji ogólnej I instancji oraz złożyła deklarację wierności Narodowi i Państwu

Polskiemu.

Art. 2. Dla osób, które nie były weryfikowane w trybie art. 1 z przyczyn, zasługujący

na uwzględnienie, właściwą do stwierdzenia polskiej narodowości jest władza

administracji ogólnej I instancji ostatniego miejsca zamieszkania.



Kryteria, określone przez MZO z 1946 roku – za osobę przynależną do narodu

polskiego należało uznać osobę pochodzenia polskiego lub wykazującą łączność

z narodem polskim przez używanie języka polskiego, przynależność do organizacji

polskich, udziale w walce o polskość czy też pielęgnowania w rodzinie polskich

obyczajów i utrzymania związków z Polakami. Polskie brzmienia imion i nazwisk,

wykazanie pokrewieństwa z Polakami.

/- Tomasz Browarek, Polityka państwa polskiego wobec ludności rodzimej na

Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1949, Zakład Badań Etnicznych,

Wydział Politologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

http://dspace.uni.lodz.pl

- Dziennik Ustaw 1946, Nr 15, Poz. 105, 106/

http://dspace.uni.lodz.pl/
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W aktach Zespołu Starostwo Powiatowe w Lubaniu,

Dowody dotyczące nadania obywatelstwa polskiego 1945-

1948 (w opracowaniu) znajduje się dokumentacja osób,

które ubiegały się o nadania obywatelstwa polskiego w

latach 1945-1948, mieszkające wówczas na terenie

powiatu lubańskiego. Są to dokumenty urzędowe, druki ,

pisma otrzymane z różnych instytucji w sprawie dotyczącej

osoby weryfikowanej: Wniosek o stwierdzenie polskiej przynależności narodowej (wzór nr 1), akty

urodzenia, małżeństwa, zgonu członków rodziny, zaświadczenie z Polskiego Związku

Zachodniego, Zarząd Obwodowy, opinia z Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa, postanowienia

sądowe np. w sprawie rehabilitacyjnej, deklaracja Wierności Narodowi Polskiemu, tymczasowy

dokument tożsamości oraz dokumentacja inna, taka jak: podanie, życiorys, zeznania świadków.

Zachowana dokumentacja nie jest jednorodna.

Zbiór dokumentacji „Dowody dotyczące nadania obywatelstwa polskiego. 1945-1948

(w opracowaniu), który jest częścią zespołu archiwalnego NR 28. Starostwo Powiatowe

w Lubaniu, 1945-1950, liczy około 300 jednostek archiwalnych (kopert). Każda teczka to osobna

sprawa dotycząca jednej osoby (rodziny). Terytorialnie Archiwum Państwowe we Wrocławiu,

Oddział w Bolesławcu polega obszar trzech powiatów: bolesławiecki, lubański i zgorzelecki.

Dokumentacja tego rodzaju zachowała się dla powiatu lubańskiego.

Po opracowaniu dokumenty muszą zostać poddane konserwacji.
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Dane zostały częściowo

zanonimizowane zgodnie

z ogólnym rozporządzeniem

o ochronie danych

osobowych (RODO)
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