
MATERIAŁY DO DZIEJÓW ORGANIZACJI OSADNICTWA 
WIEJSKIEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU W LATACH 1945— 1946

Jeszcze w czasie wojny Polska Partia Robotnicza, biorąc pod uwagę 
najżywotniejsze interesy narodu polskiego, wysunęła w swym progra
mie O co walczymy postulat skupienia w granicach Polski Ludowej 
wszystkich ziem rdzennie polskich1. Równocześnie PPR wypowiedziała 
się za przyznaniem ludności ukraińskiej i białoruskiej prawa do samo
stanowienia o sobie.

Postulat PPR w sprawie przyłączenia ziem zachodnich i północnych 
dc Polski poparł ZSRR na arenie międzynarodowej. Na konferencji 
w Teheranie, w listopadzie 1943 r., Stalin postawił na porządku rizien- 
n3'm sprawę granic wschodnich i rozszerzenia terytorium Polski na za
chodzie i północy, na co Roosevelt i Churchill wyrazili swą zgodę. Wtedy 
także uzgodniono sprawę wysiedlenia Niemców z terenów mających 
przypaść Polsce2. Po raz drugi sprawa ta stanęła na porządku obrad 
w Jałcie w czasie konferencji trzech najwyższych przedstawicieli państw 
sojuszniczych odbytej w dniach 3—11 II 1945 r. Na tej konferencji 
sprawa Polski zajęła dwie trzecie czasu obrad. Churchill usiłował za
kwestionować postanowienia teherańskie w sprawie Polski, jednak wsku
tek zdecydowanego stanowiska ZSRR stwierdzono w komunikacie koń
cowym: „Szefowie trzech rządów uznają, że Polska winna otrzymać 
przyrost terytorialny na północy i zachodzie“3. Wreszcie konferencja 
poczdamska w sierpniu 1945 r. zatwierdziła poprzednie uchwały o prze
kazaniu Polsce ziem na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej i wysiedleniu 
z tego terytorium ludności niemieckiej“4. Uchwała ta umożliwiła prze-

1 W dziesiątą rocznicę powstania Polskiej Partii Robotniczej. Materiały i do
kumenty, Warszawa 1952, s. 190.

2 A. K r z y ż a n o w s k i ,  Zarys historyczno-polityczny pierwszego rządu demo
kratycznego w Polsce 1944—1946, Kraków 1947, s. 15, 16.

Postdąmmer Abkommen und andere Dokumente herausgegeben \->om Kongress
verlag, Berlin 1950, s. 11.

4 Ibid., s. 22, 24.



jęcie przez administrację polską Ziem Zachodnich przekazywanych jej 
w miarę wyzwalania ich przez Armię Czerwoną. W 194.5 r. tereny te 
w całości znalazły się pod władzą polską.

W związku z nowym układem sił na arenie międzynarodowej, jaki 
ukształtował się w wyniku klęski faszyzmu niemieckiego i osłabienia 
imperializmu światowego, zaszły decydujące zmiany w wielu krajach, 
między innymi w Polsce. Polska, której armia wspólnie z wojskami ra
dzieckimi brała udział w rozgromieniu militaryzmu niemieckiego, uzy
skała 100 900 km2 dawnych ziem polskich5, na których mimo wielowie
kowej polityki germanizacyjnej nie udało się Niemcom wytrzebić 
polskości.

Poza bogactwami mineralnymi, dobrze rozwiniętym przemysłem, no- 
wootrzymane ziemie posiadały obszary mogące po repatriacji Niem
ców przyjąć poważną część polskiej ludności rolniczej. Polska uzyskała 
na Ziemiach Zachodnich 9 437 600 ha6 powierzchni gospodarstw rol
nych i leśnych. Bez przyłączenia tych terenów o wiele trudniejsze były
by te wielkie przeobrażenia społeczno-ekonomiczne, jakie dokonały się 
na wsi polskiej po objęciu władzy przez Rząd Ludowy. Dzięki odzyska
niu tych ziem stało się możliwe masowe przesiedlenie ludności wiej
skiej z Polski centralnej, repatriacja i reemigracja ogromnej ilości 
Polaków, którzy na skutek działań wojennych lub w poszukiwaniu chle
ba znaleźli się za granicą. Na Ziemiach Odzyskanych osiedliła się też 
ludność polska, która na podstawie układów zawartych ze Związkiem 
Radzieckim opuściła Ukrainę i Białoruś zachodnią. W ciągu czterech lat, 
tj. od kwietnia 1944 do 1 I 1949 r., rozdano  ̂ chłopom polskim na Zie
miach Odzyskanych 4 009 000 ha ziemi; 1 033 000 ha przeznaczono na 
majątki państwowe, 1 669 100 ha objęły lasy państwowe, spółdzielnie pro
dukcyjne, samorząd terytorialny i inne. W tym czasie powstało 483 307 
gospodarstw rolnych7.

Powyższe ogólne cyfry charakteryzują wagę procesu osadnictwa rol
niczego na terenie Ziem Odzyskanych, z drugiej strony zagospodarowa
nie jednej trzeciej zniszczonego przez działania wojenne terytorium Pol
ski było niezwykle trudnym zadaniem. Trzeba było, zgodnie z układem 
zawartym między Misją Polską w Berlinie a Radą Kontroli Państw So
juszniczych okupujących terytorium niemieckie, przystąpić do wysiedle
nia Niemców8, a równocześnie przeprowadzić planowe osiedlanie się

5 Rocznik Statystyczny 1947, Warszawa 1948, s. 14.
G Rocznik Statystyczny 1949, Warszawa 1950, s. 58—100. 900 kin2 =  10 090 000 ha, 

różnica wynikła stąd, że pewna część ziemi przypada na cele nierolnicze, jak drogi, 
tory kolejowe, miasta, rzeki.

7 Ibid., s. 58, 59.
8 Postdammer Abkommen..., s. 24.



ludności polskiej. Aby uchronić te ziemie od dewastacji, należało tego 
dokonać jak najszybciej mimo braku transportu i doświadczenia w te
go rodzaju akcjach, mimo wrogiej agitacji w kraju i ze strony reakcyj
nych ośrodków emigracji polskiej za granicą.

Państwo polskie tworzyło organa nowej administracji bezpośrednio 
po przejmowaniu od Armii Czerwonej poszczególnych części Ziem Od
zyskanych, jeszcze w czasie trwania działań wojennych. Brak było wy
kwalifikowanych kadr. Pierwszych urzędników i funkcjonariuszy pań
stwowych rekrutowano z repatriantów lub byłych więźniów obozów 
koncentracyjnych. Ludzie ci rzecz jasna nie zawsze mogli sprostać zada
niom. Był to niewątpliwie czynnik utrudniający akcję osadniczą.

Szczególną trudność przedstawiało zagospodarowanie wsi: przesiedle
nie olbrzymich mas chłopów, głównie biedoty, wymagało nie tylko da
nia im ziemi, ale i zaopatrzenia ich w najniezbędniejszy inwentarz żywy 
i martwy oraz zapewnienia im normalnych warunków bytu.

Wieś na Dolnym Śląsku, podobnie jak w innych województwach na 
Ziemiach Odzyskanych, poważnie ucierpiała od działań wojennych. We
dług danych naczelnego komisarza odbudowy wsi na 131 755 zagród 
chłopskich istniejących na Dolnym Śląsku zniszczonych zostało 42 654, 
przy czym w ich skład nie wliczono uszkodzonych poniżej 15%. Straty 
obejmujące w naszym województwie 32,4°/o ogółu zagród były najwięk
sze w kraju, gdyż przeciętna zniszczeń zabudowań wiejskich w Polsce 
wynosiła 22, a na Ziemiach Odzyskanych 27%. Wartość zniszczonych za
gród oceniona została przez Ministerstwo Odbudowy na 329 614 000 zł 
przedwojennych. Straty poniesione przez poszczególne powiaty były róż
ne i wahały się od 3 do S5°/o zabudowań. Zniszczenia nie dotknęły tylko 
5 powiatów (bystrzyckiego, jeleniogórskiego, kamieniogórskiegO1, kłodz
kiego i ząbkowickiego). Do powiatów szczególnie zniszczonych należały: 
wrocławski, wołowski, sycowski, strzeliński, namysłowski. Najmniej 
zniszczone zostały powiaty: górowski, kożuchowski i świdnicki* 9.

Działania wojenne uszkodziły też wały przeciwpowodziowe na Odrze 
i jej dopływach, co mogło spowodować poważne straty dla gospodarstw 
rolnych. Wojewódzki Wydział Wodno-Melioracyjny we Wrocławiu tylko 
w jednym roku 1946 zabezpieczył około 300 km wałów oraz wykonał 
szereg innych robót konserwacyjnych na długości 131 km i drenowania 
344 ha gruntów wydając na te prace 30 milionów zł10.

Wielkie straty gospodarce rolnej na Ziemiach Odzyskanych, szczegól
nie w pierwszym roku osadnictwa, przyniosło zaminowanie pól. Naj-

0 Składnica Akt Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, 215/3, pismo na
czelnego komisarza odbudowy wsi, K.O.W., 2 604/47, z 26 lipca 1947.

10 „Rolnik Dolnośląski“, 1947, nr 2.



gęstszą strefą zaminowania na Dolnym Śląsku był pas ciągnący się od 
Nysy Łużyckiej przez Złotoryję i Jawor do Strzelina i Brzegu, gdzie na 
1 km2 powierzchni przypadało powyżej 1000 min. Były też powiaty, 
w których ziemia orna była zaminowana od 51 do 99%. Należały do 
nich: Jawor, Złotoryja, Świdnica, Jelenia Góra, Brzeg, Oława, Strzelin, 
Lwówek i Bolesławiec. Saperzy radzieccy i polscy rozminowali na Zie
miach Odzyskanych od 1945 do 1947 r. 3 117 000 ha ziemi niszcząc 
6 306 287 min i oczyszczając 14 961 osiedli. W akcji tej zginęło 190 żoł
nierzy, a 260 zostało rannych. Poza tym od min zginęło wiele osób cy
wilnych zarówno przy zagospodarowywaniu pól, jak i w innych okolicz
nościach11. Na Dolnym Śląsku większość wiosek rozminowano w r. 1945, 
ale jeszcze w lutym 1946 r. na zapytanie PUR-u skierowane do urzę
dów powiatowych w sprawie wielkości zaminowanych terenów tylko 
powiaty Milicz, Góra, Oława, Brzeg, Ząbkowice, Kłodzko i Środa Slą^ 
ska nie wykazały zaminowanych pól12. Ostatecznie Dolny Śląsk został 
rozminowany dopiero w połowie 1947 r.

Szczególną klęską Ziem Odzyskanych, a w tym Dolnego Śląska, były 
straty poniesione w żywym inwentarzu. Ocena ubytku zwierząt gospo
darskich nie jest łatwa z powodu braku odpowiednich materiałów sta
tystycznych z pierwszego okresu osadnictwa. Według danych Minister
stwa Rolnictwa i Reform Rolnych stan koni na Ziemiach Odzyskanych 
jesionią 1945 r. wynosił zaledwie 10%, bydła rogatego 7,7%, trzody 
chlewnej 4%, owiec 3% w stosunku do r. 193813. Faktycznie w chwili 
objęcia tych ziem straty były jeszcze większe, gdyż powyższe liczby po
chodzą z jesieni i nie uwzględniają inwentarza przywiezionego w ciągu 
lata przez przesiedlającą się ludność z Polski centralnej.

Dane dotyczące zwierząt gospodarskich w pierwszym okresie osad
nictwa na Dolnym Śląsku są szacunkowe i pochodzą z obliczeń Woje
wódzkiego Urzędu Ziemskiego. Według tych danych w grudniu 1945 r. 
Dolny Śląsk posiadał 44 731 koni, 158 423 sztuki bydła rogatego, 15 069 
świń, 12 690 owiec i 19 976 kóz wobec 192 300 koni, 1 093 000 bydła, 
1 200 600 trzody, 187 300 owiec 140 200 kóz w r. 1938. Gdy porównamy 
ilość zwierząt gospodarskich przypadających na 100 ha użytków rol
nych w r. 1938 z ilością przypadającą na taki sam obszar w końcu 1945 
i połowie 1946 r. (z tego czasu mamy pierwsze autorytatywne dane 
GUS-u), otrzymamy następujący obraz:

11 E. O s m a ń c z y k ,  Śląsk w Polsce Ludowej, Warszawa 1954; Atlas Ziem Od
zyskanych, Warszawa 1947, s. 8.

12 WAP Wrocław, Akta Wojewódzkiego Oddziału PUR-u we Wrocławiu, 
t. XXXIV.

12 Statystyka Rolnicza 1947, Warszawa 1949, s. 48.



Ilość zwierząt gospodarskich na 100 ha użytków rolnych

XII 193814 XII 195415 VI 194614

konie 12,3 3,0 5,0
bydło rogate 69,9 12,7 19,7
trzoda chlewna 71,6 1,2 4,6
owce 12,0 1,0 1,0
kozy 9,0 1,6 3,2

Sytuacja, jaką ludność polska zastała na Dolnym Śląsku, była kata
strofalna, a osadnicy, przeważnie biedota chłopska, też nie posiadali do
statecznej ilości żywego inwentarza. Bez szybkiej poprawy nie mogło 
być mowy o normalnym zagospodarowaniu się nowych osadników. 
Szczególnie dotkliwy był brak koni. Na 33 powiaty zaledwie 7 po
siadało minimalną ilość koni, która umożliwiła chłopom przystąpie
nie jesienią 1945 r. do robót polnych. Były to mniej zniszczone powiaty 
południowe, przeważnie górskie. Inne okolice były prawie że całkowicie 
pozbawione siły pociągowej.

Na pierwszym zjeździe komisarzy ziemskich w Cieplicach, w sierp
niu 1945 r., większość obecnych skarżyła się, że przy takim stanie inwen
tarza żywego i martwego, jaki istnieje w ich powiatach, nie mogą' na
wet myśleć o zagospodarowaniu gruntów, którymi zarządzają. Korespon
dent „Trybuny Dolnośląskiej“ podał, że Państwowy Urząd Ziemski 
w Żaganiu, który gospodarował na około 25 000 ha ziemi, posiadał za
ledwie 40 koni, a Państwowy Urząd Ziemski w Lubaniu na 11 175 ha — 
10 koni16. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że do robót polnych na 100 ha 
ziemi minimum siły pociągowej stanowi 10 koni, to zrozumiemy, jak 
ciężka była sytuacja na Dolnym Śląsku nawet jeszcze w połowie 1946 r., 
gdy 1 koń wypadał przeciętnie na 20 ha. Wypadki wojenne, bezmyślne 
czasem niszczenie przez szabrowników drogich maszyn rolniczych 
i brak części zamiennych uniemożliwiły uruchomienie motoryzacji sto
sunkowo silnie rozwiniętej na Śląsku w czasach niemieckich. Jeżeli do 
tego dodamy fakt, że obornik, nieodzowny do racjonalnej uprawy ziemi, 
w gospodarstwie średniorolnym może być wyprodukowany najmniej 
przez 1 konia, 2 krowy i 2 świnie, a faktycznie Niemcy utrzymywali na 
10-hektarowym gospodarstwie przeciętnie 2 konie, 3—6 sztuk dużego 
bydła, 2—3 mniejszego i kilka świń, zrozumiemy, że utrzymanie tak 
małej ilości bydła musiało doprowadzić do gwałtownego spadku wy
dajności z hektara i odbić się na zaopatrzeniu ludności w żywność.

1-1 Rocznik Statystyczny 1947, Warszawa 1947, s. 51 i 52. 
15 „Rolnik Dolnośląski“, 1947, nr 4.
10 „Trybuna Dolnośląska“, 1945, nr 4.



Sprawa uzupełnienia bydła stała się jednym z najważniejszych pro
blemów, jakie stanęły przed organami państwowymi na Ziemiach Odzy
skanych. Pierwszą akcją przeprowadzoną celem ulżenia doli chłopów 
w powiatach szczególnie dotkniętych brakiem inwentarza, było zorga
nizowanie przerzutu koni i krów z lepiej zaopatrzonych powiatów po
łudniowych. Z inicjatywy wicewojewody Wengierowa Wydział Osiedleń
czy zebrał 14 000 krów z gospodarstw poniemieckich z powiatów By
strzyca, Kłodzko, Jelenia Góra i rozprowadził je między osadników 
Oleśnicy, Środy Śląskiej, Góry17 18 i in. Z pomocą osadnikom pośpieszyły 
też stacjonujące na Dolnym Śląsku jednostki Wojska Polskiego i Armii 
Czerwonej przekazując im pewną ilość koni z demobilu. Jesienią 1945 r. 
Rada Ministrów poleciła Państwowemu Bankowi Rolnemu uruchomię^ 
nie kredytów dla osadników rolnych na zakup inwentarza.

W ramach tych kredytów każdy osadnik-rolnik mógł otrzymać 
10 000 zł pożyczki spłacanej w ciągu trzech lat16. Temu samemu celowi 
miał służyć kredyt średnioterminowy udzielany przez PBR rolnikom 
woj. wrocławskiego, którego wysokość w pierwszym kwartale 1946 r. 
wynosiła 950 000 zł19. Były to oczywiście tylko środki doraźne i nie roz
wiązywały problemu zaopatrzenia Dolnego Śląska w inwentarz.

Równolegle do tej doraźnej akcji państwo prowadziło wielokierun
kową działalność mającą radykalnie poprawić sytuację. W 1946 r. Rząd 
zawarł umowy handlowe z Danią, Norwegią, Szwecją, Holandią, Finlan
dią i Francją w sprawie zakupu wielkiej ilości zwierząt gospodarskich. 
Pewną część tych koni i bydła zakupili osadnicy dolnośląscy korzystając 
z kredytów inwestycyjnych przydzielonych Dolnemu Śląskowi na 
r. 1946. Państwowe Nieruchomości Ziemskie i Państwowe Zakłady Cho
wu Koni rozpoczęły od 1946 r. racjonalną hodowlę bydła zarodowego'. Na 
lata 1945 i 1946 przypadają dostawy bydła z UNRRA. W ramach tych 
dostaw woj. wrocławskie otrzymało' 7680 koni, 431 sztuk bydła i pewną 
ilość traktorów20. Szereg rodzin dostało zwierzęta gospodarskie i in
wentarz martwy w ramach akcji pomocy Polonii Amerykańskiej pro
wadzonej przez stowarzyszenie The Rebuilders of Poland21. Poza tym 
ZSCh prowadził stały zakup koni w Polsce centralnej dla rolników dolno
śląskich. Wyżej wymienione środki dały rezultaty przeważnie dopiero 
w latach 1947—1948. W latach 1945 i 1946 zaopatrzenie rolników w in

17 „Pionier“. Dziennik Dolnośląski, Wroclaw 31 X 1945.
18 „Pionier“, 15 IX 1945.
19 Archiwum KC PZPR, IV-A-III/100/2, pismo PBR, nr 467.
20 Rocznik Statystyczny 1947, s. 54.
21 Skł. Akt Min. Roln. i Ref. Roln., pismo Min. Roln. i Ref. Roln. nr EK-III-20/ 

161, z 31 IX 1946.



wentarz było bardzo słabe, co zdecydowanie ujemnie wpłynęło na wy
niki ekonomiczne gospodarki rolnej.

Według sprawozdania Wydziału Ekonomicznego Dolno-Śląskiej Izby 
Rolniczej zebrano w r. 1945 plony tylko z 290 689 ha, tj. z 23,2% gruntów 
ornych; reszta ziemi leżała odłogiem. W r. 1946 sytuacja uległa popra
wie, zebrano* już plony z 661 378 ha, tj. z 52,8% gruntów ornych, tym 
niemniej odłogi stanowiły jeszcze prawie połowę pól2'2, a wydajność 
z hektara podstawowych zbóż spadła poniżej połowy w porównaniu 
z okresem przedwojennym.

Plon z 1 ha na Dolnym Śląsku w q23

r . 1938 r. 1946

żyto ozime 20,2 8,9
» jare 15,3

pszenica ozima 26,7 9,0
„ jara 24,9

jęczmień ozimy 29,9
» jary 24,4 8,7

owies 22,2 9,9
ziemniaki 151,7 130
buraki cukrowe 195 191

Brak bydła nie był jedynym czynnikiem wpływającym ujemnie na 
•zagospodarowanie wsi. Zależało ono poza tym od szybkości zaludnienia, 
od stopnia zniszczenia powiatu, od warunków komunikacji oraz od 
stopnia bezpieczeństwa. Gdy w powiatach podsudeckich, które nie ucier
piały od wojny i posiadały od pierwszej chwili dostateczną ilość bydła 
i rąk roboczych, można było już w r. 1945 rozpocząć normalną pracę na 
roli, to w tym samym roku w powiatach północnych zaorano tylko 
grunty państwowe. Nielepiej było ze żniwami, które zostały przeprowa
dzone tylko dzięki pomocy Wojska Polskiego, Armii Czerwonej i ochot
niczych brygad robotniczych skierowanych tu z Łodzi, Tarnowa, Kra
kowa, Jasła i Nowego Targu42. Były też wsie, w których na skutek wy
jazdu Niemców i małej ilości Polaków nie zebrano* plonów. W miarę 
napływania ludności polskiej zagospodarowanie wsi stawało się coraz 
szybsze.

Niedostatek koni, szczególnie w majątkach państwowych, był czę
ściowo rekompensowany przez traktory dostarczane przez utworzone 22 * *

22 „Rolnik Dolnośląski“ , 1947, nr 4.
22 Rocznik Statystyczny 1947, s. 48; Statistik des Deutschen Reiches, t. DXXXVI, 

Berlin 1938, s. 127, 163, 195.
2) „Chłopi“ , 1945, nr 19.



30 III 1945 r. Państwowe Przedsiębiorstwo Traktorów i Maszyn Rolni
czych. Na terenie Dolnego Śląska istniało w 1946 r. 34 stacje PPTiMR 
dysponujące 623 czynnymi traktorami i 55 warsztatami naprawy ma
szyn rolniczych25. Ujemną stroną traktorów w tym czasie była mała wy
dajność, nie przekraczająca czasem V2 ha orki dziennie. Wynikało' to 
z szybkiego i częstego, psucia się starych traktorów niemieckich, braku 
części zamiennych i niewykwalifikowanej obsługi.

Akcję osadniczą utrudniał też brak bezpieczeństwa w pierwszym okre
sie. Instruktorzy Komitetu Centralnego PPR wyjeżdżający do woj. wro
cławskiego w latach 1945 i 1946 podają w swych sprawozdaniach sze
reg faktów mówiących o sabotażu i morderstwach. W sprawozdaniu ze 
stycznia 1946 r. czytamy, że nawet na terenie PPTiMR działali 
sabotażyści utrudniając przygotowanie maszyn do wiosennej akcji siew
nej. Sytuacja była tak poważna, że WP przydzieliło do walki z sabota
żem każdej stacji maszynowej po dwóch oficerów, a pięciu do centrali 
wojewódzkiej. W czasie wiosennej akcji siewnej strzelano1 do siejących 
żołnierzy26. Jesienią tego samego roku, gdy rolnicy czekali na ziarno 
siewne i każdy dzień zwłoki groził zaprzepaszczeniem urodzaju, zna
leźli się sabotażyści, którzy odstawili na stacji wrocławskiej na boczny 
tor pociąg z ziarnem i trzymali go tam 10 dni27. Istniały też i operowały 
w terenie bandy zbrojne organizowane przez pozostałych na Śląsku 
członków dawnych organizacji hitlerowskich. Obrały one sobie jako 
obiekt rabunku szczególnie majątki państwowe. W maju 1946 r. zrabo
wano w okręgu Jelenia Góra w majątkach Państwowych Nieruchomości 
Ziemskich kilkanaście sztuk bydła. W czerwcu został zamordowany 
administrator jednego majątku w pow. jaworskim, a w majątku Wito- 
sławice w pow. strzelińskim uzbrojona banda niemiecka zamordowała 
administratora wraz z żoną i stróża folwarku. W lipcu dokonano napadu 
na wszystkie prawie majątki podlegające dyrekcji wrocławskiej. W mie
sięcznych sprawozdaniach z r. 1946, wysyłanych przez dyrekcje okręgo
we wrocławską i jeleniogórską do Naczelnej Dyrekcji PNZ, rubryka 
„stan bezpieczeństwa w majątkach państwowych“ jest stale wypełniona 
danymi o rabunkach i napadach28. Zbrojna dywersja pozostałych hitle
rowców nie była przy tym jedyna.

NSZ i inne organizacje podziemne kierowały specjalnie swych ludzi 
na Ziemie Odzyskane celem dokonywania mordów na działaczach de
mokratycznych i zasilania swych kas rabunkiem i szabrownictwem29.

25 Rocznik Statystyczny 1947, s. 60
20 Archiwum KC PZPR, D-IV-A-III/101, lp. 9.
27 Ibid., 104a/51.
26 Ibid., 94a/ll.
2nR. Z a m b r o w s k i ,  Przemówienie na I Zjeździe PPR, Warszawa 19̂ 7.



Grasowali również dezerterzy z walczących niedawno armii, którzy ra
bowali i niepokoili ludność miejscową. Klęską społeczną było szabrow- 
nictwo uprawiane nagminnie przez przybywających ze wszech stron 
Polski spekulantów.

Sytuację komplikowała szczupłość i trudności w doborze odpowied
nich kadr MO, które nie były w stanie zagwarantować osadnikom pełne
go bezpieczeństwa30, gdy przez Dolny Śląsk przesuwały się milionowe 
masy przybywających osadników, wyjeżdżających Niemców i tranzytem 
przechodzących przez te ziemie repatriantów z Zachodu kierujących się 
z punktów etapowych na Dolnym Śląsku do Polski centralnej. W walce 
z elementami przestępczymi stanęła obok Milicji zorganizowana w lu
tym 1946 r. Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej.

Dużą bolączką Ziem Odzyskanych były też trudności aprowizacyjne, 
jakie istniały w Polsce w r. 1946, a komplikujące się jeszcze na Dolnym 
Śląsku z powodu braku bazy aprowizacyjnej i ciągłego powiększania się 
ludności, co powodowało, że karty żywnościowe nie zawsze były w pełni 
realizowane. Rodzące się trudności były wyzyskiwane przez wrogów 
i doprowadziły nawet jesienią 1945 r. do strajku części mało uświado
mionych robotników w Wałbrzychu31.

Zdarzało się, że pod wpływem wrogiej agitacji opanowywały nowo
przybyłych osadników nastroje paniki podtrzymywane przez reakcyjne 
odłamy polityczne. Działo się to szczególnie po rewizjonistycznej mowie 
Byrnesa wygłoszonej w 1946 r. w Stuttgarcie. Przeciwnicy Polski Lu
dowej przenikali też często do różnych organizacji lub administracji, 
gdzie uprawiali wrogą propagandę, a nawet sabotaż32.

W tej sytuacji główny ciężar normalizacji stosunków na nowych zie
miach wzięła na siebie PPR. W specjalnej uchwale przyjętej przez Ple
num KC PPR, w maju 1945 r., poleca się wszystkim organizacjom par
tyjnym wziąć jak najczynniejszy udział w akcji przesiedleńczej i osadni
czej na Ziemiach Odzyskanych33. W okólniku skierowanym przez KC do 
wojewódzkich, powiatowych i miejskich komitetów PPR nakazuje się 
skierować na Ziemie Odzyskane do 1 VIII 1945 r. nie mniej niż 25 000 
członków Partii celem udzielenia pomocy nowym terenom w tworzeniu 
administracji i przesiedlaniu ludności34. Do okólnika dołączono rozdziel
nik dla poszczególnych komitetów wojewódzkich. Zgodnie z tym roz

30 Archiwum KC PZPR, IV-A-III/101a i 167, lp.3.
31 Archiwum KC PZPR, IV-A-III/67, lp.3.
32 Archiwum KC PZPR, IV-A-III/101, lp.41.
33 Plenum KC PPR, maj 1945, wyd. 2, Warszawa 1945, s. 34, 35, 36.
34 Archiwum KC PZPR, IV-A-III/76, lp.1.



dzielnikiem cztery województwa: rzeszowskie, krakowskie, kieleckie 
i śląskie miały wysłać na Dolny Śląsk w wyznaczonym terminie 8400 
aktywistów. Członkowie PPR i innych organizacji demokratycznych wy
jeżdżając na Ziemie Zachodnie stawali na najbardziej zagrożonych po
sterunkach mobilizując społeczeństwo i władze państwowe do spełnienia 
wszelkich zadań, jakie stanęły przed narodem polskim, i prowadząc za
ciętą walkę z wrogami dokonujących się rewolucyjnych przemian.

Jedynie na tle trudnych i skomplikowanych warunków istniejących 
na Ziemiach Odzyskanych można właściwie ocenić wysiłki organizacyjne 
w kierunku osadnictwa wiejskiego.

Przesiedlanie się ludności polskiej na Ziemie Odzyskane miało 
w pierwszym okresie charakter żywiołowy. Pierwsi przesiedleńcy „ja
dący w nieznane“ rekrutowali się z ludzi młodych, przedsiębiorczych, 
ale nie zawsze ideowych. Obok elementu zdecydowanego mimo trudności 
na stałe zamieszkanie na nowych ziemiach ruszyła z Polski centralnej 
fala wszelkiego rodzaju spekulantów, jednostek zdemoralizowanych przez 
wojnę, nastawionych na wywiezienie stąd wszystkiego1, co się da, nie ba
cząc na niepowetowane szkody, jakie tym przynoszą gospodarce narodo
wej. Aby temu zapobiec, władze polskie musiały przystąpić szybko do 
organizacyjnego ujęcia ruchu przesiedleńczo-osadniczego. Akcja osiedleń
cza w pierwszym etapie była prowadzona przez Ministerstwo Administra
cji Publicznej35. Minister administracji publicznej pismem z 23 IV 1945 r. 
przekazał techniczną stronę przesiedlania Państwowemu Urzędowi Re
patriacyjnemu, zaś sprawę propagandy i organizacji powierzył komite
tom przesiedleńczym utworzonym w miejscowościach, skąd rekrutowa
li się przesiedleńcy. W skład tych komitetów, które były organizacjami 
o charakterze społecznym, wchodzili obok czynnika administracyjnego 
przedstawiciele partii politycznych i organizacji zawodowych. Komitety 
te współpracowały z referatami osiedleńczymi przy starostwach, które 
jako organy władzy państwowej odpowiadały za całość akcji osiedleńczej 
w powiecie36. Akcja osadnicza była zakrojona bardzo szeroko, nie sta
wiano nikomu żadnych przeszkód, zabroniono tylko przesiedlania się 
mężczyznom zobowiązanym w tym czasie do służby wojskowej.

Tak szeroko pojęta akcja nie mogła być sprawnie przeprowadzona 
przez Ministerstwo Administracji, któremu powierzono szereg innych 
agend na terenie całego Państwa, i wymagała ześrodkowania jej w rę
kach organu państwowego, który mógłby się zająć specjalnie sprawą

33 Skł. Akt Min. Roln. i Ref. Roln., t. 170/59, pismo Min. Roln. i Ref. Roln., 
nr 1352/U.R./22, z 30 V 1945.

36 Archiwum KC PZPR, IV-A-III/15, lp. 5, okólnik nr 2 i 7 Ministerstwa Admi
nistracji Publicznej, 1. dz. I 05863/45.



osadnictwa. W związku z zadaniami, jakie stanęły przed Rządem na Zie
miach Zachodnich, dekretem Rady Ministrów z 13 XI 1945 r. zostało 
utworzone Ministerstwo Ziem Odzyskanych. Artykuł 1. tego dekretu gło
sił, że MZO zostało powołane na okres przejściowy, dopóki wymagać te
go będą potrzeby państwa. Do' zadań Ministerstwa należała realizacja 
polityki Rządu w stosunku do Ziem Odzyskanych i kierownictwo wszyst
kimi agendami dotyczącymi tych terenów, a w szczególności miało się 
zająć przeprowadzeniem planowej akcji osiedleńczej, zarządzaniem mie
niem poniemieckim i koordynacją pracy wszystkich innych ministerstw37 *. 
Do MZO został włączony PUR, a ministrem Ziem Odzyskanych został 
mianowany wicepremier Władysław Gomułka. Z szeregu departamentów 
tego Ministerstwa szczególne znaczenie posiadał departament osiedleń
czy. MZO podlegały władze administracji ogólnej drugiej instancji dzia
łające na Ziemiach Odzyskanych, a więc urzędy wojewódzkie, tym z ko
lei podlegały starostwa powiatowe.

Wsie Dolnego Śląska po wyremontowaniu zagród mogły przyjąć po
ważną ilość ludności rolniczej i dzięki swym warunkom przyrodzonym 
zapewnić jej dobrą egzystencję. Według ostatniego spisu ludności oraz 
gospodarstw rolnych i leśnych, dokonanego przez władze niemieckie 
17 V 1939, rejencja wrocławska i legnicka posiadały 154 604 gospodar
stwa wiejskie o ogólnej powierzchni 2 531 250 ha36. Te zaś powiaty, któ
re rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 V 1946 r,39 weszły w skład woj. 
wrocławskiego, miały tylko 139 874 gospodarstwa rolne o powierzchni 
2 350 131 ha40. Różnica ta wynikła z ustalenia powojennych granic mię
dzy Polską a radziecką strefą okupacyjną w Niemczech. Pewne powiaty 
nadgraniczne, które wchodziły w skład byłej prowincji śląskiej, albo 
w ogóle pozostały poza granicami Polski, jak Wojrowice — Hoyerswerda, 
albo zostały przyłączone do Polski tylko częściowo. Do tych ostatnich 
należały pow. zgorzelecki i rozborski (Rothenburg), które weszły w skład 
ziem polskich (pierwszy w 69, drugi w 15%). Pow. Zielona Góra został 
włączony do woj. poznańskiego, zaś pow. Żary, który należał do byłej 
rejencji słubickiej, wszedł w skład woj. wrocławskiego. Woj. wrocław
skie, utworzone wyżej wymienionym rozporządzeniem Rady Ministrów 
w miejsce istniejącego początkowo administracyjnego okręgu dolno-ślą- 
skiego, objęło następujące powiaty: Bolesławiec, Brzeg, Bystrzyca, Dzier
żoniów, Głogów, Jawor, Góra, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kłodzko,

37 „Dz. U. R. P.“, 1945, nr 51, poz. 295.
39 Statistik des Deutschen Reiches, t, DLX, Berlin 1943.
39 „Dz. U. R. P.‘:, 1946, nr 28, poz. 177; lub Wrocławski Dziennik Wojewódzki, 

1946, nr 5.
40 Materiały informacyjne Biura Studiów Osadniczo-Przesiedleńczych, Kraków 

1946, 25 i 28.



Kożuchów, Legnica, Lubań, Lubin, Lwówek Śląski, Milicz, Namysłów, 
Oleśnica, Oława, Strzelin, Szprotawa, Świdnica, Syców, Środa Śląska, 
Trzebnica, Wałbrzych, Wołów, Wrocław, Ząbkowice, Zgorzelec, Żary, 
Żagań, Złotoryja41.

Najważniejszym zagadnieniem stojącym od pierwszej chwili przed 
wszystkimi organami władzy Ziem Odzyskanych było kierowanie akcją 
osiedleńczą. Szczególną rolę w tej dziedzinie odegrał Państwowy Urząd 
Repatriacyjny, utworzony dekretem PKWN-u z 7 X  194442, a na mocy 
art. 3 dekretu z 14 XI 1945 r. włączony organizacyjnie do MZO43. Celem 
realizacji powierzonych sobie zadań PUR zorganizował w całym kraju 
sieć placówek w postaci wojewódzkich i powiatowych urzędów repatria
cyjnych. Jakkolwiek akcją osadniczą miał się zajmować nie tylko PUR, 
a w pierwszym rzędzie wydziały osiedleńcze urzędów wojewódzkich i re
feraty osiedleńcze przy starostwach, to jednak w praktyce w pierwszym 
okresie osadnictwa PUR, posiadający odpowiednie kadry i środki tech
niczne, faktycznie prowadził całą pracę osiedleńczą. Dopiero w r. 1946 
doszło do określenia kompetencji44, odtąd PUR zajmował się organizacją 
transportu i doprowadzaniem repatriantów i przesiedleńców tylko do 
miejsca przeznaczenia, zaś rozmieszczeniem ich w terenie zajmowały się 
władze osiedleńcze przy starostwach. Od lutego 1948 r. cała akcja osad
nicza została przejęta przez organy władzy administracyjnej45, a PUR 
po stopniowym ograniczaniu jego agend został ostatecznie zlikwidowany 
22 III 1951 r.46

Do pomocy PUR-owi w jego pracy osiedleńczej zostały powołane 
uchwałą Prezydium KRN z 5 IV 1946 r. komisje społeczne, które zaj
mowały się tymczasowym rozmieszczeniem repatriantów bezpośrednio 
po wyładowaniu transportów i opieką nad osadnikami, aż do ich urzą
dzenia się47. W skład tych komisji wchodzili przedstawiciele partii po
litycznych i organizacji społecznych, jak ZSCh, Związek Zachodni i inne.

Na Dolnym Śląsku PUR rozpoczął swą działalność 1 IV 1945. 15 listo
pada powstał Wojewódzki Oddział PUR-u z siedzibą we Wrocławiu, któ
ry obejmował 33 oddziały powiatowe, 4 punkty etapowe: w Międzylesiu, 
Legnicy, Wrocławiu i Zgorzelcu i 2 punkty zdawcze dla repatriacji lud
ności niemieckiej — w Kaławsku i Tuplicach48.

4,„Dziennik Urzędowy Ministerstwa Ziem Odzyskanych“, 1946, nr 6, poz. 71.
12 „Dz. U. R. P.“, 1945, nr 24, poz. 145.
43 „Dz. U. R. P.“, 1945, nr 51, poz. 295.
44 „Dz. Urz. MZO“, 1946, nr 5, poz. 40.
47 „Dz. Urz. MZO“, 1948, poz. 40.
4,; „Dz. U. R. P.“, 1951, nr 18, poz. 141.
47 „Dz. Urz. MZO“, 1946, nr 5.
48 Państwowy Urząd Repatriacyjny w latach 1945 do 1948 na Dolnym Śląsku. 
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Jedynym dysponentem całej ziemi poniemieckiej na Ziemiach Odzys
kanych były Urzędy Ziemskie49. Wojewódzkie i powiatowe Urzędy Ziem
skie istniały jako instytucje odrębne, podległe Ministerstwu Rolnictwa 
i Reform Rolnych, do 12 VIII 1946 r., kiedy to na mocy dekretu Rady 
Ministrów zostały jako działy i referaty rolnictwa zespolone z władzami 
administracji ogólnej50. Do kompetencji Urzędów Ziemskich należała 
opieka nad całokształtem rolnictwa: parcelacja, akcja siewna, akcja re- 
gulacyjno-melioracyjna, do pewnego czasu zarząd majątkami państwo
wymi i osadnictwo wojskowe. W akcji osadniczej współpracowały 
z PUR-em wojewódzkie i powiatowe Urzędy Ziemskie. Wojewódzki Urząd 
Ziemski na Dolnym Śląsku powstał 15 V 1945 r. w Trzebnicy, a 18 czerw
ca został przeniesiony do Cieplic. Zorganizował on 33 powiatowe Urzę
dy Ziemskie, Dolnośląską Izbę Rolniczą i Państwowy Zarząd Nierucho
mości Ziemskich51.

Wskutek niedokładnego rozgraniczenia kompetencji w sprawach osad
niczych dochodziło’ do sporów między poszczególnymi instytucjami bio
rącymi udział w akcji osiedleńczej na Dolnym Śląsku, o czym świadczy 
specjalna konferencja odbyta 28—29 V 1946 r. w Wojewódzkim Urzędzie 
Ziemskim w Cieplicach. Konferencja ta została zwołana celem ustalenia 
współpracy między Wojewódzkim Urzędem Ziemskim, Wydziałem Osie
dleńczym i Wojewódzkim Oddziałem PUR-u na Dolnym Śląsku w akcji 
osadniczej na ziemiach pofolwarcznych, która się w tym czasie rozpo
częła52. Przedstawiciele wszystkich trzech instytucji postanowili zacieśnić 
współpracę, przy czym poszczególnym urzędom przydzielono określone 
zadania. Bardzo dokładnie zostały omówione zadania PUR-u, który, jak 
wynika z protokołu, często wkraczał w kompetencje powiatowych Urzę
dów Ziemskich.

Omawiając organizację osadnictwa rolnego na Ziemiach Odzyskanych 
należy również podkreślić rolę Związku Samopomocy Chłopskiej. ZSCh, 
masowa zawodowa organizacja chłopska, od pierwszej chwili powstania 
możliwości przesiedlenia się ludności polskiej na Ziemie Odzyskane ak
tywnie uczestniczył w akcji osiedleńczej. W art. 6 statutu przyjętego 
przez ZSCh na pierwszym ogólnopolskim zjeździe w Lublinie (30, 31 XII 
1944 r.) czytamy: „Zadaniem ZSCh jest,., prowadzenie rejestracji i prak
tycznych przygotowań do przesiedlenia chłopów i robotników rolnych 
na działki, które zostaną w przyszłości wydzielone na Ziemiach Zachod
nich, na Śląsku i Pomorzu, i w Prusach Wschodnich zgodnie z dekretem

49 „Dz. Urz. Min. Roln. i Ref. Roi.“, 1945, nr 2, poz. 25.
50 „Dz. Urz. MZO“, 1946, nr 5, lub „Dz. Urz. Min. Roln. i Ref. Roln“, 1946, nr 9, 

poz. 118.
51 „Pionier“, 11 VI 1946.
62 WAP Wrocław, odpis protokołu posiedzenia.



0 reformie rolnej“53. ZSCh zorganizował przy wszystkich wojewódzkich 
zarządach specjalne inspektoraty dla prowadzenia pracy propagandowej
1 organizacyjnej związanej z osadnictwem. Przedstawiciele ZSCh współ
działali jako czynnik społeczny z organizacjami państwowymi w typo
waniu gospodarstw dla chłopów. ZSCh przejął z czasem całą akcję roz
prowadzania wśród osadników koni i bydła pochodzącego z zakupu za 
granicą lub z przerzutów z Polski centralnej. ZSCh opiniował też poda
nia osadników w sprawie kredytów dla chłopów. Szczególną rolę odegrał 
ZSCh w akcji propagandowej, którą rozwijał wśród fornali i chłopów bez
rolnych w województwach centralnych, czym zraził sobie zwalczające go 
elementy reakcyjne i prawicowoludowcowe54. Od pierwszej chwili osad
nictwa polskiego na Dolnym Śląsku zaczęły się tam organizować koła 
ZSCh. W listopadzie 1945 r. istniało na Dolnym Śląsku 27 tymczasowych 
zarządów powiatowych, obejmujących 150 zarządów gminnych i 500 kół 
gromadzkich55. 7 XII 1945 r. odbyła się we Wrocławiu pierwsza konferencja 
aktywistów i członków tymczasowych zarządów powiatowych ZSCh. Jak 
wynika ze sprawozdania, okręg dolno-śląski liczył w tym czasie około 
i 0 000 członków i posiadał poza kołami organizacyjnymi 108 spółdzielni 
gminnych i 7 powiatowych56.

Opracowaniem materiałów naukowych dotyczących Ziem Odzyska
nych miało' się zająć utworzone przez MZO Biuro Studiów Osadniczo- 
przesiedleńczych z siedzibą w Krakowie, kierowane przez doc. Buławskie- 
go. Przy Biurze Studiów istniała jako organ opiniodawczy Rada Nauko
wa złożona z przedstawicieli MZO, Ministerstwa Rolnictwa i specjalistów 
naukowców z różnych dziedzin związanych z problematyką osadnictwa. 
Rada Naukowa zbierała się co pewien okres na zwoływanych przez MZO 
sesjach i komisjach, na których dyskutowano wytypowane przez Mini
sterstwo aktualne zagadnienia. Sesji takich w latach 1945—1948 odbyło 
się sześć, większość materiałów z nich została opublikowana. Jakkolwiek 
w skład poszczególnych komisji Rady Naukowej wchodzili wybitni spe
cjaliści, to jednak część z nich nie doceniała istoty przemian poli
tycznych i społeczno-ekonomicznych, jakie zachodziły w naszym kraju 
w następstwie rewolucji, co w wielkim stopniu obniżało wartość wyni
ków ich pracy. Wśród naukowców wchodzących w skład Rady znajdo
wali się też ludzie związani ze sferami obszarniczymi lub agraryści, że 
wymienię chociażby najwybitniejszego z tych ostatnich, Franciszka Bu
jaka. Ich przemówienia i wnioski dotyczące przebudowy ustroju agrarne

5:1 Pierwszy Zjazd Związku Samopomocy Chłopskiej Ziem Wyzwolonych R.P 
(Statut), Lublin 1945.

54 Sprawozdanie II Zjazdu Związku Samopomocy Chłopskiej we Wrocławiu 1946 
(Chłopi. Organ naczelny ZSCh, 1946, nr 46).

55 Archiwum KC PZPR, IV-A-III/68, nr 37 dane Zarządu Głównego ZSCh.
50 „Chłopi“, 1946, nr 2.



go na Ziemiach Odzyskanych były w zasadzie identyczne ze stanowiskiem 
PSL-u, a zdążały do tworzenia gospodarki wielkoehłopskiej.

Zasługą Rady Naukowej było opracowanie na pierwszej sesji regio
nalnego planu osiedleńczego ludności wiejskiej. Zadaniem tego planu 
miało być organizacyjne ujęcie osadnictwa przez kierowanie chłopów 
z Polski centralnej w takie okolice na Ziemiach Zachodnich, które pod 
względem jakości gleby i warunków uprawy niewiele odbiegały od ich 
dotychczasowego miejsca zamieszkania.

Do czasu opracowania przez Radę Naukową planu regionalnego PUR 
miał swój plan, na którego podstawie kierował na Dolny Śląsk ludność 
wiejską z przeludnionych powiatów woj. krakowskiego', rzeszowskiego 
i południowej części woj. kieleckiego. Plan ten był jednak nierealny, 
gdyż w pierwszych miesiącach żywiołowego osadnictwa większość prze
siedleńców wyjeżdżała na własną rękę, kierując się do dowolnie wy
branych miejscowości. Istniejący stan rzeczy nie mógł być tolerowany 
na dłuższą metę, gdyż nowoprzybywająca ludność osiedlała się przeważ
nie tylko w pewnych, atrakcyjnych powiatach, utrudniając równomierne 
zasiedlenie całego Śląska57.

Opracowany przez Radę Naukową plan regionalny miał temu zapo
biec. Przydzielał on każdemu powiatowi woj. krakowskiego i rzeszowskie
go jako powiatowi kolonizującemu taki powiat kolonizowany na Dolnym 
Śląsku, który posiadał warunki do prowadzenia gospodarki rolnej podo
bne do tych, jakie osadnicy mieli dotychczas58. Nawet po opracowaniu 
planu organizacja osadnictwa nie była bez zarzutu. Niektóre powiaty na
rzekały na nietrafne przydzielenie im miejsc zamieszkania. Tak m. in. 
ludności wiejskiej podgórskiego pow. limanowskiego przydzielono pia
szczysty pow. wołowski. Chłopi nie radzili sobie w nowych warunkach 
glebowych i robili starania o zmianę planu regionalnego. Starosta tego 
powiatu w piśmie do Ministerstwa Administracji Publicznej wskazywał 
na niechęć chłopów do przesiedlenia się na Ziemie Odzyskane wobec 
nieodpowiedniego przydzielenia im powiatu kolonizowanego59 60.

W związku z szeroką akcją osadnictwa pofolwarcznego wiosną 1946 r. 
został opracowany plan regionalny, który po przyjęciu przez MZO miał 
być ściśle przestrzegany. Przewidywał on osiedlenie na Śląsku 40 700 
rodzin na tyluż parcelach o ogólnym obszarze 987 000 ha. Plan ten okre
ślał dokładnie liczbę przesiedleńców dla poszczególnych powiatów tak 
kolonizujących, jak i kolonizowanych (jak to podaje poniższa tabela)00.

57 „Chłopi“, 1945, nr 12.
38 WAP Wrocław, PUR, t. LI, pismo Biura Studiów Osadniczo-przesiedleńczych 

z 31 I 46 do Okręgowej Dyrekcji PUR-u we Wrocławiu.
5" Skł. Akt. Min. Roln. i Ref. Roln., 264/5.
60 WAP Wrocław. Nazwy powiatów zachowane w ówczesnym brzmieniu.



Nazwa po w. 
kolonizowanego

Projektowana 
ilość rodzin 
osadniczych

Obszar 
do parce
lacji w ha

K o l o n i z u j ą c y Projekto
wana
ilość

parcel
powiat woje

wództwo

Ząbkowice 1240 26 900
.

Jasło Rzeszów 1240
Dzierżoniów 1500 25 900 Żywiec Kraków 940

N. Targ 200
Jasło Rzeszów 360

Lwówek 400 14 300 Krosno 400
Lubań 670 14 400 607
Zgorzelec 350 4 800 Brzozów 350
Bolesławiec 880 45 600 880
Szprotawa 1440 80 300 Mielec 300

Dębica „ 170
Brzozów 470

Złotoryja 1820 32 300 Jarosław 1000
Tarnobrzeg 820

Lubin 1530 35 000 Dębica Rzeszów 1503
Góra 2000 36 500 Myślenice Kraków 2000
Wołów 2100 41 800 Limanowa 2100
Trzebnica 1930 41 500 Wadowice 1980 (1930)
Milicz 1300 43 500 • i 800

Myślenice 300
Chrzanów )f 200

Syców 800 22 800 N. Sącz 800
Głogów 2330 53 500 Biała 590

Bochnia 1140
Mielec Rzeszów 600

Kożuchów 920 27 800 Żywiec Kraków 920
Żóraw (Żary) 1080 24100 Kolbuszowa Rzeszów 1080
Legnica 1630 28 100 Przeworsk 1330

Przemyśl •300
Jawor 1210 22 900 Rzeszów01 1210
Środa 2430 36 900 2430
Świdnica 1560 24 700 Łańcut 1560
Strzelin 1920 27 400 N. Sącz Kraków 1920
Brzeg 540 17 300 Dębica Rzeszów 540
Oława 1110 21300 Bochnia Kraków 80

Brzesko 1030
Namysłów 1270 24 400 Brzesko 1270
Oleśnica 2240 41 700 Tarnów ,t 1800

Dąbrowa 440
Wrocław 3180 51400 Kraków 2100

Bochnia 1080
Bystrzyca 260 30 000 *
Jelenia Góra 240 38 700
Kamienna Góra 80 9 600 ■ Zajęte 1320Kłodzko 660 25 800
Wałbrzych 80 15 600

Żagań 1 1 Mielec Rzeszów
' Dębica

Brzozów ”

Razem 40 700 987 100 40 700

61 Pismem MZO z 28 VI 
przekazano Gorlicom.

1046 r. 130 parcel zaprojektowanych dla Rzeszowa



Jakkolwiek nie udało się zrealizować w pełni regionalnego planu osie
dleńczego, to jednak uniknięto dzięki niemu szeregu błędów, które są 
nieuchronne w żywiołowym ruchu migracyjnym.

Mniej produktywna była druga sesja Rady Naukowej, na której oma
wiano zagadnienie ustroju rolnego na Ziemiach Odzyskanych. Tu ujawni
ło się niezrozumienie przez większość uczestników sesji ludowego cha
rakteru naszej rewolucji i roli klasy robotniczej jako jej hegemona. PPR 
stojąc na stanowisku sojuszu robotniczo-chłopskiego domagała się nadzie
lenia samowystarczalnymi gospodarstwami jak największej ilości chło
pów. To zaś było możliwe do zrealizowania tylko przy ustaleniu mniej
szych norm obszarowych.

Sprawa tworzenia jak największej ilości gospodarstw chłopskich na 
Ziemiach Odzyskanych wiązała się z koniecznością szybkiej repolonizacji 
tych ziem celem przeciwstawienia się rewizjonistycznej polityce państw 
imperialistycznych Zachodu, zainicjowanej już w r. 1946 przemówieniem 
Byrnesa w Stuttgarcie, Churchila w Fultonie i kilkakrotnymi wypowie
dziami Beyina w parlamencie' angielskim62. Należało stworzyć wał go
spodarstw chłopskich, które faktem masowego ich zasiedlenia i zagospo
darowania zadokumentowałyby polskość nowoprzyłączonych ziem. Mimo 
to przeważająca większość dyskutantów wypowiedziała się na wspom
nianej sesji Rady Naukowej za tworzeniem na Ziemiach Odzyskanych 
wielkich gospodarstw chłopskich (do 100 ha).

Dyskusja nad strukturą agrarną wsi odbyła się na podstawie referatu 
wygłoszonego przez Rajmunda Buławskiego pt. Problemy osadniczc- 
przesiedleńcze na Ziemiach Odzyskanych. W referacie będącym streszcze
niem większej pracy na ten temat autor wypowiedział się za tworzeniem 
wielkich gospodarstw (do 100 ha). Zdając sobie sprawę, że wielkochłopska 
gospodarka nie może się odbyć bez siły najemnej, o którą na Ziemiach 
Odzyskanych nie było łatwo, Buławski proponuje rozwiązanie tego pro
blemu „przy pomocy elementu robotniczego pochodzenia polskiego, któ
ry uległ germanizacji“. Buławski wypowiedział się przeciwko nadaniu 
obywatelstwa autochtonom — robotnikom rolnym, którzy byli zmuszeni 
w ciągu lat do sprzedawania swej siły roboczej niemieckim junkrom. 
Wystąpił przeciwko nadzieleniu ich ziemią rzekomo dlatego, że nie oka
zali zbyt wielkiego hartu w walce z germanizacją. Autor projektu chyba 
uważał, że praca u bogacza polskiego będzie dla autochtonów szkołą pa
triotyzmu i uczyni go dopiero godnym otrzymania z czasem pełnych 
praw obywatelskich63. Stanowisko referenta w sprawie tworzenia wiel- 
kochłopskich, jak je nazywano, kmiecych gospodarstw poparła większość

02 A. K l a f k o w s k i ,  Podstawy prawne granicy Odra-Nisa, Poznań 1947, s. 40.
03 Biuro Studiów Przesiedleńczo-osiedleńczych. Materiały I sesji, Kraków 1945, 

s. 20.



dyskutantów, choć nie brak było i innych wypowiedzi, jak prof. Stysia 
domagającego się ograniczenia nowych gospodarstw na ziemi folwarcznej 
do 10—20 ha. Na drugiej sesji Rady omawiano też sprawy spółdzielni 
parcelacyjno-osadniczych i polecono komisji opracowanie statutu. Zagad
nieniem osadnictwa wiejskiego zajmowano się też na innych sesjach, któ
re odbywały się do1 r. 19 4 864, a poszczególni członkowie Rady wielokrot
nie odwiedzali Ziemie Odzyskane jako członkowie różnych komisyj orga
nizowanych przez MZO w celu badania sytuacji osadników w terenie.

W związku z rozpoczętym osadnictwem grupowym powstały Rady 
Społeczne Osadnictwa Spółdzielczo-parcelaeyjnego z Radą Główną przy 
MZO. Zakres działania Rad regulowało zarządzenie ministrów Ziem Od
zyskanych i Administracji Publicznej z 27 I 1947 r.65 66 67 *

Przesiedlanie się polskiej ludności rolniczej na Ziemie Odzyskane roz
poczęło się bezpośrednio po wyzwoleniu poszczególnych terenów przez 
Armię Czerwoną. Na wezwanie ZSCh i partii politycznych wyruszyły 
z Polski centralnej na zachód pierwsze grupy przesiedleńców. Uprawnie
niem do’ przesiedlenia się było zaświadczenie1 przesiedleńcze wydawane 
wyjeżdżającym przez starostwa66. Na podstawie tego zaświadczenia prze
siedleńcy korzystali z bezpłatnego przejazdu i zaopatrzenia w drodze 
w żywność. Z chwilą przybycia na Ziemie Odzyskane rolnicy zwracali 
się do powiatowego pełnomocnika Rządu, który przydzielał im gospo
darstwo, w którego użytkowanie wprowadzał ich PUR na podstawie pro
tokołu nadania67.

Obok przesiedleńców z Polski centralnej na Ziemie Odzyskane za
częły wkrótce przybywać pierwsze transporty repatriantów z Ukrainy 
i Białorusi zachodniej. Na podstawie układów zawartych przez PKWN 
z Ukraińską, Białoruską i Litewską SRR w r. 1944 każdy Polak uzyskiwał 
prawo do przesiedlenia się do Polski i do otrzymania w nowym miejscu 
zamieszkania odszkodowania za pozostawioną poza granicami kraju nie
ruchomość^8. W celu przeprowadzenia akcji przesiedleńczej z tych ziem 
Rząd Radziecki ustanowił pełnomocników do spraw repatriacji, którzy 
rejestrowali chętnych do wyjazdu, zaopatrywali ich w kartę ewakuacyj
ną upoważniającą do bezpłatnego przejazdu i przewiezienia ruchomości 
(do dwóch ton wagi na rodzinę). W repatriacji ludności polskiej z ZSRR 
współdziałał z władzami radzieckimi Związek Patriotów Polskich, który 
za pośrednictwem swych przedstawicieli opiekował się wyjeżdżającymi 
aż do przybycia na miejsce przeznaczenia transportów.

u4 Ibid., Materiały I, II, III, IV sesji, Kraków 1945, 1946, 1947.
65 „Dz. Urz. MZO“, 1947, nr 4, poz. 65.
66 Okólnik nr 2 Ministerstwa Administracji Publicznej z 23 IV 1945 (Dz. Urz. 

MZO, 1946, nr 4, poz. 32).
67 Skł. Akt Min. Roln. i Ret. Roln., 106/UR/, p. 9.
e* Skł. Akt Min. Roln. i Ref. Roln., t. 266/30, odpisy układów.



Dalszą częścią składową osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych obok 
ludności polskiej z Ukrainy, Białorusi i Polski centralnej byli repatrian
ci wywiezieni przez okupanta do Niemiec i obywatele polscy powraca
jący z ZSRR, którzy znaleźli się na ziemiach radzieckich w związku 
z działaniami wojennymi. Poza zorganizowaną akcją osiedleńczą na Zie
mie Odzyskane przybywali osadnicy na własną rękę, którzy dopiero na 
miejscu zaopatrywali się w potrzebne dokumenty: w zaświadczenia prze
siedleńcze i orzeczenia odszkodowawcze wydawane przez inspektoraty 
PUR-u przy starostwach. Dokumenty te dawały „dzikim repatriantom“ 
możliwość korzystania z tych samych uprawnień, jakie mieli wszyscy 
osadnicy.

Prawna sytuacja osadnika na Ziemiach Odzyskanych nie była uregu
lowana ustawowo, a opierała się jedynie na dorywczo wydawanych przez 
ministerstwa zarządzeniach. Dokumentem dającym osadnikowi prawo do 
korzystania z szeregu udogodnień było zaświadczenie przesiedleńcze lub 
karta ewakuacyjna. Na jej podstawie przysługiwało osadnikowi prawo 
do otrzymania mieszkania, korzystania z kart żywnościowych i innych 
świadczeń, z jakich korzystali mieszkańcy Ziem Odzyskanych69.

Bezrolni i małorolni chłopi przybywający z Polski centralnej otrzy
mywali gospodarstwa rolne na zasadzie dekretu o reformie rolnej z 6 
IX 1944 r., inni jako równowartość pozostawionego poza granicami kraju 
gospodarstwa. Gospodarstwa otrzymane przez tych ostatnich nie mogły 
być mniejsze od pozostawionych poza granicami Polski. Wartość pozo
stawionego gospodarstwa, domu mieszkalnego lub warsztatu pracy była 
określona w załączniku do karty ewakuacyjnej.

Przesiedlanie na Ziemie Odzyskane odbywało się nierównomiernie; 
zależało od wielu czynników, jak pory roku, stojącego1 do dyspozycji 
władz osiedleńczych taboru kolejowego, stopnia wysiedlenia Niemców, 
uregulowania formalności związanych z repatriacją itp.

Na lata 1945—1946 przypadło1 głównie przesiedlanie się chłopów 
z Polski centralnej i repatriacja z Ukrainy, Białorusi zachodniej i Litwy. 
Największe nasilenie repatriacji ludności polskiej z tych ostatnich ziern, 
która przybyła w sposób zorganizowany na podstawie układów zawar
tych przez PKWN z rządami wyżej wymienionych republik 9 i 22 IX 
1944 r.70, przypada na drugą połowę 1945 i pierwszą 1946 r. Większość 
tej ludności kierowała się na Ziemie Zachodnie. W ciągu trzynastu mie
sięcy przybyło do Polski z USRR, BSRR i LSRR 1 139 787 osób, z czego 
538 439 przypada na czas od.czerwca do grudnia 1945, a 601 296 na pierw
szą połowę 1946 r. W czerwcu 1946 r. zakończyła się masowa repatriacja

09 Zarządzenie Min. Adm. Publ. z 18 I 1945, L. 294/11, P/43/45.
70 Skł. Akt Min. Roln. i Ref. Roln., t. 266/30, odpisy układów.



Polaków z tych ziem; odtąd przychodziły już tylko' pojedyncze tran
sporty71.

Od lutego do lipca 1946 r. przybyła do Polski większość repatriantów 
z głębi ZSRR, która znalazła się na terytorium Związku Radzieckiego 
w związku z działaniami wojennymi. Ludność ta uzyskała możność po
wrotu do kraju po podpisaniu 6 VII 1945 r. przez Tymczasowy Rząd 
Jedności Narodowej specjalnego układu z Rządem ZSRR o prawie zmia
ny obywatelstwa radzieckiego dla osób narodowości polskiej i żydow
skiej72. W ciągu pięciu miesięcy wróciło na podstawie tego układu w spo
sób zorganizowany 219 547 Polaków na ogólną liczbę 263 413 osób przy
byłych z ZSRR do końca masowej reemigracji73. Ludność ta, prawie że 
w całości pochodząca z Ukrainy i Białorusi zachodniej, osiedliła się prze
ważnie na Ziemiach Odzyskanych. Od pierwszej chwili wyzwolenia Pol
ski odbywała się też repatriacja z Zachodu. Od marca 1946 r. zaczynają 
przybywać do Polski reemigranci spoza ZSRR, głównie z Jugosławii, 
Francji, Niemiec i Rumunii. Byli to przeważnie chłopi, którzy osiedlili 
się na Ziemiach Zachodnich, m. in. na Dolnym Śląsku.

Z tych przybywających ze wszystkich stron przesiedleńców, repatrian
tów, reemigrantów i z około milionowej ludności autochtonicznej miało 
powstać na Ziemiach Zachodnich nowe zwarte społeczeństwo* polskie, które 
powinno było jak najszybciej wrosnąć w nowe warunki i rozpocząć normal
ną egzystencję. Zrozumiałe jest, że tak masowa akcja, jaką było osiedlenie 
w krótkim czasie milionów ludzi z różnych środowisk, nie mogła być 
przeprowadzona idealnie, szczególnie że administracja była młoda i nie
doświadczona, że na różne stanowiska dostawali się czasem wrogowie 
Polski Ludowej, a trudności piętrzyły się. W początkowej fazie osadnic
twa częste były zatargi między repatriantami z ZSRR a przesiedleńcami 
z Polski centralnej. Przesiedleńcy z ziem dawnych, którzy przybyli na 
Dolny Śląsk w pierwszych miesiącach po jego wyzwoleniu, zajmowali 
najlepsze gospodarstwa wywołując tym zawiść u później przybywających 
repatriantów.

Nieodzownym warunkiem do ustabilizowania stosunków na Ziemiach 
Odzyskanych było rozwiązanie problemu autochtonicznej ludności pol
skiej. Problem autochtonów, który stanął przed Rządem Polskim, był 
skomplikowany i wymagał dłuższego czasu oraz właściwej taktyki przy 
jego rozwiązywaniu. Na Ziemiach Odzyskanych Polacy zastali milionową 
ludność, której część, chociaż polskiego pochodzenia, nie mogła przedsta
wić dowodów polskości lub w czasie działań wojennych opuściła swe 
gospodarstwa. Zdarzało się, że traktowano ją w początkach osadnictwa

71 Rocznik Statystyczny 1947, s. 29.
72 Skł. Akt. Min. Roln. i Ref. Roln., t. 226/30, odpisy układów.
73 Rocznik Statystyczny 1949, s. 26.



na równi z Niemcami, m. in. osadzana w jej gospodarstwach napływającą 
ludność polską. Było tymczasem rzeczą wielkiej, podstawowej wa
gi, aby właśnie tę ludność, która przetrwała na Ziemiach Odzyska
nych mimo' represji i wieloletniego procesu germanizaeyjnego, pozyskać 
całkowicie dla polskości. Jedną z dróg, która mogła do tego prowadzić, 
było nadanie autochtonom pełnych praw obywatelskich. Szereg zarzą
dzeń, a szczególnie ustawa uchwalona przez KRN 28 IV 1946 r. o oby
watelstwie polskim osób narodowości polskiej zamieszkującej na obsza
rze Ziem Odzyskanych, przewidywało szeroką akcję weryfikacyjną74. Nie
stety, pewne elementy szermując frazesem patriotycznym utrudniały re
alizację polityki Rządu. Pod pozorem „walki z Niemcami“, często dla 
osobistych korzyści, wypędzano autochtonów z ich mieszkań, rabowano 
ich mienie, odbierano tymczasowe zaświadczenia o obywatelstwie polskim 
i dołączano ich do odchodzących transportów75. O złym traktowaniu 
autochtonów pisze w swym sprawozdaniu do KC PPR kierownik Wy
działu Rolnego z Olsztyna: „Osadnicy zabierają Mazurom resztki uchro
nionego majątku, autochtoni żyją w ogóle w bardzo ciężkich warunkach“ . 
Niewłaściwego postępowania pewnych organów administracji w stosun
ku do autochtonów nie omieszkano wyzyskać dla wrogiej agitacji. 
W związku z powrotem na gospodarstwa wielu ‘zweryfikowanych auto
chtonów elementy reakcyjne szerzyły pogłoskę, że wszyscy wysiedleni 
Niemcy powrócą. Wywołało to zrozumiały niepokój i doprowadziło 
w niektórych miejscowościach do bójek76. Jeszcze w r. 1947 napływały 
do MZO skargi autochtonów, że się na nich napada i że się ich krzywdzi.

Do szczególnie haniebnych wykroczeń doszło w Olsztyńskiem, gdzie 
w r. 1946 zorganizowane bandy z sąsiednich powiatów: mławskiego, 
przasnyskiego i łomżyńskiego napadały na mazurską ludność tubylczą, 
chcąc ją zmusić do opuszczenia swego miejsca zamieszkania77. Kongres 
Polaków autochtonów, który odbył się w Warszawie w lutym 1946 r., 
w rezolucji przyjętej 9 lutego wskazuje na krzywdę, jaka dzieje się tej 
ludności, stwierdzając, że „zdarzają się nadużycia władzy... że wydzie
dziczono szereg rodzin autochtonicznych z ich własności“ i zwraca się do 
Rządu z prośbą o interwencję78. Naturalnie bywali wśród autochtonów 
zaprzańcy i współpracownicy reżimu hitlerowskiego, tym bardziej więc 
ważne było, aby te jednostki oddzielić od olbrzymiej masy tubylczej

74 „Dz. U. R. P.“, 1946, nr 15, poz. 106.
77 Skł. Akt Min. Roln. i Ref. Rcln., okólnik MZO, nr 39/47 z 5 VI 1947, nr SP. 
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76 Skł. Akt Min. Roln. 264/3/UR, rezolucja Kongresu Polaków autochtonów ogło
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ludności polskiej, która zadowolona była z powrotu tych ziem do Oj
czyzny. Akcja weryfikacyjna, która zakończyła się w zasadzie w sierp
niu 1946 r., objęła ogółem 992 000 osób, z czego wypadało: na Opol
szczyznę — 850 000, woj. olsztyńskie — 67 000, woj. gdańskie — 25 000, 
woj. szczecińskie — 24 000, wszystkie pozostałe — 26 00079.

Na Dolnym Śląsku ilość Polaków autochtonów wynosiła po zweryfiko
waniu 7934 osoby na wsi i 9024 osoby w mieście. Rozmieszczeni oni byli 
w następujących powiatach (stan na 1 VI 1948)80.

Powiat Wieś Miasto

Bolesławiec 136 2
Brzeg 290 173
Bystrzyca 272 179
Dzierżoniów 165 95
Głogów 181 31
Góra 148 9
Jawor 85 15
Jelenia Góra 449 503
Kamienna Góra 179 192
Kłodzko 412 409
Kożuchów 99 204
Legnica miasto — 180
Legnica powiat 112 4
Lubań 257 55
Lubin 40 15
Lwówek 95 67
Milicz 331 25
Namysłów 432 32
Oleśnica 138 52
Oława 111 56
Strzelin 432 484
Syców 279 183
Szprotawa 101 63
Środa 555 57
Świdnica miasto — 126
Świdnica powiat 263 66
Trzebnica 106 132
Wałbrzych miasto — 307
Wałbrzych powiat 267 226
Wołów 375 65
Wrocław miasto — 4596
Wrocław powiat 501 77
Ząbkowice 592 162
Zgorzelec 38 26
Złotoryja 282 56
Żagań 69 28
Żary 172 72

79 „Osadnik“, 1946, nr 7.



Kierownik Wydziału Rolnego KW PPR we Wrocławiu wspomniał na 
naradzie KC PPR 26 VIII 1946 r., że w okolicach Jeleniej Góry gospodar
stwa zajęte przez osadników zostały z, powrotem oddane zweryfikowanym 
autochtonom80 81. Poza tym we wrześniu 1946 r. przybyli do Wrocławskie
go Urzędu Wojewódzkiego dwaj przedstawiciele Śląsko-dąbrowskiego 
Urzędu Wojewódzkiego celem uzyskania, zgodnie z zaleceniem MZO, 
pewnej ilości wolnych gospodarstw dla Polaków osiedleńców, którzy 
musieli oddać swe gospodarstwa na Opołszczyźnie ludności tubylczej. Wy
dział Osiedleńczy Wojewódzkiego Urzędu Wrocławskiego istotnie prze
znaczył na ten cel 150 gospodarstw w pow. legnickim82. Jesienią 1945 r. 
trzeba było' zebrać zbiory zasiane jeszcze przez Niemców, a wiosną 1946 
przystąpić do robót polnych w oparciu już o polską siłę roboczą, gdyż 
właśnie od wiosny zaczęła się masowa repatriacja ludności niemieckiej 
i trzeba było liczyć się z faktem, że cała ludność niemiecka będzie w krót
kim czasie przesiedlona. Równolegle z osadnictwem polskim przebiegała 
repatriacja ludności niemieckiej do Niemiec. Do lutego 1946 r. Niemcy 
wyjeżdżali z Polski tylko z własnej inicjatywy, dopiero1 od lutego zaczęła 
się zorganizowana akcja repatriacyjna. Ze Śląska Dolnego i Opolskiego 
wyjechało w lutym 1946 r. 7456, w marcu 97 643, w kwietniu 106 629, 
w maju 173 611, w czerwcu 194 025 Niemców83. Ogółem od lutego do 
czerwca wyjechało ze Śląska 579 414 Niemców, z czego tylko mała część 
przypada na Opolszczyznę. Masowa repatriacja Niemców stała się możli
wa dopiero w r. 1946 w związku z udostępnieniem (od 19 lutego) dla 
przesiedleńców angielskiej strefy okupacyjnej, która była najrzadziej 
-Zaludniona. Do 24 VI 1946 r. przejechało przez punkt zdawczy dla repa
triacji ludności niemieckiej w Kaławsku około 500 000 Niemców, którzy 
wyjechali z Dolnego Śląska84. Natężenie akcji repatriacyjnej wzmogło 
się w następnych miesiącach zmniejszając się tylko w zimie. Przez oba 
punkty zdawcze na Dolnym Śląsku, w Kaławsku i Tuplicach, przeszło 
od 19 II 1946 do 31 XII 1947 r. do strefy angielskiej i radzieckiej 1149 
transportów liczących 1 893 859 osób85. W tej liczbie poza Niemcami z Dol
nego Śląska mieszczą się także repatrianci niemieccy z innych woje
wództw kierujący się do obu stref.

Według danych PUR-u z samego woj. wrocławskiego wyjechało 
w tym czasie 753 transporty, które wywiozły 1 336 155 Niemców. Do 
tego należy jeszcze doliczyć 25 transportów liczących 42 146 repatrian

80 PUR na Dolnym Śląsku w latach 1945—1948, s. 41.
81 Archiwum KC PZPR, IV-A-III/103, lp. 12.
82 WAP Wrocław, Akta Urzędu Wojewódzkiego, t. XXV.
83 Wiadomości Statystyczne GUS, XIX, z. 10—11.
84 „Pionier“, 26 VI 1946.
85 PUR na Dolnym Śląsku w latach 1945—1948, s. 75.



tów, którzy wyjechali w r. 194596. Masowe opuszczanie kraju przez Niem
ców powodowało konieczność zastąpienia różnych specjalistów Polakami, 
którzy nie zawsze znajdowali się na miejscu. Szczególne trudności miały 
Państwowe Nieruchomości Ziemskie. W majątkach państwowych na 
Ziemiach Odzyskanych było w końcu 1946 r. 74 000 stałych robotników 
rolnych, w tym zaledwie 22 000 Polaków. Zastąpienie Niemców robotni
kami polskimi nie było łatwe, gdyż Polak mógł uzyskać gospodarstwo 
indywidualne lub, gdy nie miał dostatecznej ilości inwentarza, mógł się 
osiedlić w spółdzielni parcelacyjno-osadniczej.

Nie lepsza pod tym względem była sytuacja w obu dolno-śląskich 
okręgach PNZ, gdyż w okręgu jeleniogórskim było zaledwie 477 Polaków 
a 6881 Niemców, zaś we wrocławskim 492 Polaków a 13 606 Niemców 
(czerwiec 1946)* 87. Sytuacja wytworzona w majątkach państwowych zmu
siła władze osiedleńcze do wyłączenia pewnej ilości Niemców (w r. 1946 
do jesieni 1947) z repatriacji88. Dopiero z końcem 1947 r. w związku 
z usilnie rozwiniętą przez PNZ akcją werbunkową i poprawą sytuacji 
materialnej robotników rolnych ilość Polaków w majątkach państwo
wych poważnie się zwiększyła dochodząc w styczniu 1948 r. do 52 846 
ordynariuszy Polaków, gdy ilość Niemców wynosiła już zaledwie 11 724 
osoby89.

Jak już wspomniałem, podstawowym elementem, który miał wpro
wadzić porządek w osadnictwo rolnicze na Dolnym Śląsku, był plan re
gionalny. Jednak jego pełnej realizacji stanęła na przeszkodzie koniecz
ność dorywczego kierowania nie przewidzianych transportów reemigran
tów i byłych wojskowych, którym należało wyznaczyć do osadnictwa 
zwartego pewne powiaty przeznaczone w planie regionalnym dla lud
ności z Polski centralnej90. Zarządzeniem ministra Obrony Narodowej 
z 24 IX 1945 tr. na wyłączne osadnictwo wojskowe zostały wyznaczone 
następujące powiaty: Kamień, Uznam, Wolin, Nowogród, Wałcz, Gryfino, 
Chojna, Sulęcin, Rzepin, Krosno n. Odrą, Gubin; na Śląsku: Żagań, Żary, 
Lubań, Zgorzelec i Lwówek91.

Osadnictwo wojskowe kierowane było przez inspektoraty i objęło 
zdemobilizowanych żołnierzy oraz ich rodziny. Inspektorem generalnym 
osadnictwa wojskowego był generał Karol Świerczewski, który mianował

96 Ibid.
87 Archiwum KC PZPR, IV-A-III/10, sprawozdanie Dyrekcji Naczelnej PNZ.
88 Ibid., 132, nr 2.
88 Ibid., 173, nr 5.
90 Biuletyn Urzędu Generalnego Pełnomocnika dla Ziem Odzyskanych nr 2,

poz. 50. '
91 Okólnik MZO, nr 61 (Dz. Urz. MZO, 1946, nr 5, poz. 68, II).



inspektorów osadnictwa wojskowego poszczególnych powiatów92. Te od
rębne wojskowe instytucje osiedleńcze zostały zlikwidowane 15 II 1946 r.> 
a ich agendy przekazano referatom osadnictwa wojskowego w staro
stwach93.

Powiaty przeznaczone na wyłączne osadnictwo nie mogły zaspokoić 
potrzeb szerokich rzesz zdemobilizowanych, którzy okazali chęć osiedle
nia się na Ziemiach Odzyskanych. Gdy we wrześniu 1945 r. rozpoczęła 
się masowa demobilizacja, poważna część gospodarstw przeznaczonych 
na osadnictwo wojskowe była już zajęta przez przesiedleńców innych 
kategorii. Na Dolnym Śląsku ponad 30 000 rodzin wojskowych musiało 
się osiedlić w nie przewidzianych dla nich powiatach94. Z drugiej strony, 
powracający z wojska zdemobilizowani pragnęli połączyć się z rodzinami, 
które już poprzednio zajęły gospodarstwa w różnych miejscowościach,

Sytuacja komplikowała się, tym bardziej że osadnicy korzystali z ca- 
łegu szeregu przywilejów, ale tylko w powiatach specjalnie dla nich prze
znaczonych95. Dopiero po szeregu interwencji udało się osadnikom roz
szerzyć te uprawnienia na całe terytorium Ziem Odzyskanych96. Osadni
cy wojskowi zajęli na Ziemiach Zachodnich ponad 100 000 gospodarstw97.

Osadnik wojskowy miał prawo do otrzymania bezpłatnie 10-hekta- 
rowego gospodarstwa i do bezpłatnego umeblowania dwóch pokoi z kuch
nią. Korzystał też z wielu innych przywilejów98. Pojęcie osadnika woj
skowego było szeroko interpretowane; rozumiano przez, nié tylko byłych 
żołnierzy Odrodzonego Wojska Polskiego i partyzantki ludowej, lecz tak
że byłych akowców i byłych żołnierzy polskich formacji w armiach so
juszniczych99.

Po zlikwidowaniu specjalnych instytucji zajmujących się osadnic
twem wojskowym wielką pomocą w zagospodarowaniu się zdemobili
zowanych był Związek Osadników Wojskowych założony w r. 1946. Zwią
zek ten dbał o interesy swych członków, interweniował w ich sprawie 
u władz, wspierał osadników materialnie dbając szczególnie o zaopatrze
nie ich w inwentarz żywy. Jak  wynika ze sprawozdania złożonego na 
walnym zjeździe ZOW, który odbył się 1—2 VII 1947 r. w Gorzowie 
Wielkopolskim, Zarząd Główny rozdzielił między swych członków po
nad 8000 koni, kilkaset krów, pewną ilość wozów i uprzęży, 24 samocho
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95 Art. 18, punkt 1. dekretu z 6 IX 1946.
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97 „Osadnik na Ziemiach Odzyskanych“, 1947, nr 13.
96 „Dz. U. R. P.“, 1947, nr 74, poz. 471, § 26.
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dy z demobilu Wojska Polskiego, poza tym udzielił on poważnej pomocy 
w akcji siewnej. Najbardziej potrzebującym osadnikom udzielono pomo
cy w odzieży i prowiantach300.

Najliczniejszym z. okręgów Związku był dolno-śląski z siedzibą we 
Wrocławiu, na którego czele stał pułkownik Dmyszkiewicz. 27 III 1946 
odbył się pierwszy zjazd okręgowy, w którym wzięto udział 50 delega
tów z różnych powiatów100 101. Okręg dolno-śląski zorganizował w ramach 
pomocy dla swych członków szereg spółdzielni o charakterze rolniczo- 
handlowym, mleczarsko-jajCzarskim i wiele placówek kulturalno-oświa
towych. Bral on też udział we wszystkich akcjach ogólnych prowadzo
nych przez Zarząd Główny.

Osadnicy wojskowi na Dolnym Śląsku korzystali ze szczególnego po
parcia władz wojskowych. Dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego gen. 
Popławski przeznaczył dla nich w drugiej połowie 1946 r. ponad 1000 
koni z jednostek wojskowych po 6000—12 000 zł (w tym czasie cena ryn
kowa konia we Wrocławiu wynosiła około 56 000 zł)102. Konie te były 
rozdzielane za pośrednictwem powiatowych zarządów ZOW, przy czym 
dla umożliwienia kupna Państwowy Bank Rolny dawał każdemu osadni
kowi wojskowemu pożyczkę103. Nie były to jedyne świadczenia wojska 
na rzecz osadników; jeszcze wielokrotnie dostawali oni konie, bydło 
i zboże na zasiew tak od dowództwa Wojska Polskiego', jak i Armii Czer
wonej. Wojsko pomagało też osadnikom w akcji siewnej, co jedynie umo
żliwiało im zagospodarowanie działek jesienią 1945 i w r. 1946, gdyż 
w tym czasie przeważająca część byłych wojskowych nie posiadała jesz
cze potrzebnego sprzężaju i narzędzi rolniczych. Jednostki wojskowe sta
cjonujące na Dolnym Śląsku wypożyczały osadnikom konie, a tam gdziie 
nie było dostatecznej siły roboczej, żołnierze pomagali uprawiać ziemię. 
Na wiosnę 1946 r. żołnierze DOW Śląska obsiali własnym sprzętem 
i sprzężajem ponad 45 000 ha w majątkach państwowych i na polach 
osadników. Wybitny był udział wojska w akcji żniwnej latem 1946 r., 
za co na XI sesji KRN komisja wojskowa wyraziła dowództwu specjalne 
podziękowanie.

MZO wkrótce po swym powstaniu przystąpiło do opracowania spe
cjalnej ustawy o osadnictwie rolnym na Ziemiach Odzyskanych. Dotąd 
osadnictwo rolne na Ziemiach Odzyskanych opierało się na ogólnych za
łożeniach dekretu o reformie rolnej z 6 IX 1944 r., który jednak ze wzglę
du na specyficzne warunki istniejące na nowych terenach nie zawsze 
mógł być stosowany. Po okólniku numer 22, wydanym przez MZO 4 III

100 „Osadnik“, 1947, nr 13.
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1946 r.104, który najogólniej regulował sprawy osadnicze, przyszła obszer
na instrukcja z 15 VII 1946 r.105 i wreszcie dekret z 6 IX 1946 r. o ustro
ju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego 
Miasta Gdańska106. Dekret ten omawiał całokształt spraw dotyczących 
osadnictwa rolnego na Ziemiach Odzyskanych. W oparciu o jego po
stanowienia władza terenowa mogła przystąpić do akcji uwłaszczeniowej, 
która kończyła okres tymczasowości i czyniła z chłopa polskiego pełnego 
właściciela otrzymanej działki.

Pierwszą sprawą, którą się zajął nowy dekret, było określenie zapasu 
ziemi przeznaczonego na gospodarstwa chłopskie. Państwo polskie przy
dzielało na ten cel wszystkie nieruchomości ziemskie istniejące na Zie
miach Odzyskanych z wyjątkiem tych, które były przeznaczone na ośrod
ki kultury rolnej lub w dniu ogłoszenia dekretu w Dzienniku Ustaw R.P. 
tj. 14 X 1946 r., należały do Polaków, byłych obywateli niemieckich i oby
wateli innych narodowości prześladowanych przez Niemców107. Ten ostat
ni punkt mógł dotyczyć na Dolnym Śląsku gospodarstw czeskich w pow. 
kłodzkim i ewentualnie jakiejś małej ilości posiadłości pożydowskich. 
Z drugiej strony ustawa wyłączała z funduszu ziemi pewne nieruchomo
ści przeznaczone na cele publiczne. Wchodziły tu grunty: a) przydzielane 
na cele szkolne — większe gospodarstwa, dochodzące do 80 ha, dla szkół 
rolniczych i małe działki dla innych szkół; b) na środki kultury rolnej; 
c) na ogródki działkowe dla ludzi pracy; d) na cele mieszkaniowe, woj
skowe, drogi i inne. Powierzchnia ziemi przeznaczonej na wyżej wymie
nione cele poza szkolnymi nie mogła wedle ustawy przekraczać 10°/o 
użytków rolnych w poszczególnych powiatach. Faktycznie odsetek ziemi 
wydzielonej był większy od przewidzianego ze względu na poważną ilość 
gruntu zagospodarowanego na Ziemiach Odzyskanych przez państwowe 
majątki rolne. Cały pozostały zapas ziemi został oddany chłopom. Resz- 
tówki po rozparcelowaniu majątków wraz ze znajdującymi się na nich 
budynkami i zakładami przemysłowymi, sadami, pasiekami i stawami 
rybnymi były przekazywane Samopomocy Chłopskiej, która miała je 
przeznaczyć na cele społeczne108.

Dekret z 6 IX 1946 r. przewidywał wielkość nowotworzonych gospo
darstw osadniczych w granicach 7—15 ha użytków rolnych. Obszar po
szczególnych gospodarstw w wymienionych granicach uzależniony został 
od warunków glebowych, terenowych, klimatycznych i ekonomicznych. 
Rozporządzenie ministrów Rolnictwa, Ziem Odzyskanych i Administracji
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Publicznej z 22 XI 1947 r. bliżej określało te warunki dzieląc wszystkie 
gospodarstwa na trzy klasy szacunkowe. Do pierwszej klasy zaliczało się 
gospodarstwa o gruntach najlepszych, I i II klasy gleboznawczej, mające 
przewagę ziemi pszenno-buraczanej. Gospodarstwa posiadające takie wa
runki tworzono w granicach 7—9 ha. Do drugiej należały gospodarstwa 
III i IV klasy gleboznawczej z przewagą dobrych i średnich gruntów 
żytnio-ziemniaczanych. Dla nich przewidziane były normy obszarowe 
od 9 do 12 ha, a wreszcie w trzeciej klasie obejmującej V i VI klasę gle
boznawczą o gruntach słabych i najsłabszych, żytnio^łubinowych i cięż
kich do uprawy, miały powstawać gospodarstwa w granicach od 9 do 
15 ha109. W te normy wchodziły obok użytków rolnych lasy i wody, jeśli 
nie przekraczały 4 ha.

W zależności od mniej lub więcej korzystnych warunków ekonomicz
nych danej wsi, tj. od stopnia uprzemysłowienia, odległości od rynku 
zbytu i stacji kolejowej, normy obszarowe gospodarstw zbliżały się do 
dolnej lub górnej granicy. Większe obszary, do 20 ha, przewidziane były 
dla gospodarstw hodowlanych, ale mogły powstawać tylko na gruntach 
III klasy szacunkowej. Te same normy mogły być stosowane w gospo
darstwach nasiennych i szkółkarskich. W pewnych warunkach można 
było nadawać gospodarstwa mniejsze niż 7 ha110. Dotyczyło to gospo
darstw położonych w pobliżu miast, które mogły dać chłopu dodatkowe 
źródła dochodu. Z drugiej strony, Rada Ministrów miała prawo w po
szczególnych przypadkach lub na poszczególnych terenach zezwolić na 
podwyższenie przewidzianych norm o V 3 .

W związku z dogodnymi warunkami ekonomicznymi, jakie posiadało 
uprzemysłowione i szybko zaludniające się woj. wrocławskie, należało 
zgodnie.z wyżej wymienionym zarządzeniem stosować w większości jego 
powiatów dolne granice norm obszarowych. 7, 9 i 12 ha powinny po
siadać w zasadzie gospodarstwa poszczególnych klas szacunkowych na 
Dolnym Śląsku. Wyższe normy mogły być stosowane w powiatach: żar
skim, żagańskim, szprotawskim, sycowskim, kożuchowskim i w części 
powiatów o gorszych warunkach ekonomicznych: w głogowskim, lubiń
skim, bolesławieckim i zgorzeleckim111.

Przy wydawaniu aktów nadań przez Komisje Osadnictwa Rolnego od 
końca 1947 r. stosowane były wyłącznie wyżej omówione normy, w sto
sunku zaś do już nadanych gospodarstw były zachowane dotychczasowe 
granice, chyba że ich wielkość rażąco odbiegała od ustanowionych norm. 
W takich wypadkach Komisje Osadnictwa Rolnego na wniosek starosty 
przeprowadzały sprostowanie otrzymanego już aktu nadania112.

109 „Dz. U. R. P.“, 1947, nr 74, poz. 471.
110 „Dz. Urz. Min. Roln. i Ref. Roln.“, 1947, nr 14, poz. 120, pkt. 3.
111 „Dz. Urz. Min. Roln. i Ref. Roln.“, 1948, poz. 49, VI, 2.



Dekret przeznaczał na warunkach ogólnych pewną ilość ziemi na 
własność dla nierolników mieszkających na wsi, jak rybaków, pracowni
ków gospodarstw leśnych i rzemieślników. Prawo do działek, nie więk
szych niż 1 ha, mieli także inni pracownicy (nierolnicy) mieszkający na 
wsi, jak nauczyciele, pracownicy gminni, członkowie ZSCh i zamieszku
jący wieś robotnicy fabryczni pracujący w mieście. Ponieważ działka 
rolna wymaga pracy, mógł się o nią starać tylko robotnik lub pracownik 
posiadający rodzinę zdolną do jej obrobienia. Posiadającemu działkę przy
sługiwało też prawo korzystania z pomocy sąsiedzkiej i zakupienia za
budowania znajdującego się na jego terenie.

Gospodarstwa na Ziemiach Odzyskanych, jak zresztą wszystkie inne 
grunty pochodzące z reformy rolnej, nadawano osadnikom odpłatnie. 
Ziemię szacowano według rocznego urodzaju przyjmując jako przeciętną 
wydajność 15 q żyta z 1 ha. Była to cena o wiele niższa, niż płacono za 
1 ha ziemi przed wojną. Cena ziemi w okresie międzywojennym 
kształtowała się różnie. Zależała w pierwszym rzędzie od popytu na nią 
w danej okolicy. W r. 1936 cena 1 q żyta wynosiła w Krakowskiem 
19,33 zł, a za -1 ha ziemi żytnio-ziemniaczanej płacono 2510 zł112 113, co po 
przeliczeniu na zboże daje równowartość 129 q żyta. Nawet w Poznań- 
skiem, gdzie ziemia była tańsza niż w innych województwach, płacono 
w r. 1936 równowartość 77 q żyta za 1 ha. Sumę przypadającą z tytułu 
należności za ziemię, zabudowania i inwentarz osadnik miał spłacać 
w 20 równych ratach rocznych.

Dogodnością dla rolników było to, że należności mogli spłacać żytem 
lub gotówką obliczoną według przeciętnych wolnorynkowych cen żyta. 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 VI 1947 r. przewidywało szereg ulg 
w spłacaniu rat przez tych rolników, którzy ucierpieli z powodu klęsk 
żywiołowych, otrzymali gospodarstwa zniszczone itp.114 Ze specjalnych 
ulg korzystali członkowie spółdzielni parcelacyjno-osadniczych i byli żoł
nierze, którym Fundusz Ziemi odliczał od sumy należnej za gospodar
stwo i inwentarz równowartość 250 q żyta. Normalnie tak rozkładano 
płatności osadnikowi, żeby rata roczna z 1 ha tytułem wszystkich zale
głości, nawet przy najlepszych warunkach ekonomicznych gospodarstwa 
i przy pełnym jego wyposażeniu w inwentarz martwy i żywy, nie wyno
siła więcej niż 1—IV2 q żyta115. Zupełnie bezpłatnie otrzymali gospodar
stwa repatrianci (jako równowartość majątku pozostawionego za granicą) 
i autochtoni. Pomiędzy reformą rolną na ziemiach dawnych a reformą na

112 Pismo okólne MZO z 16 XII 1947 (Dz. Urz. MZO, 1947, nr 15, poz. 240).
113 Mały Rocznik Statystyczny 1938, Warszawa 1938, s. 71.
114 „Dz. Urz. Min. Roln. i Ref. Roln.“, 7 VI 1948, poz. 65.
lin Pismo okólne Min. Roi. i Reform Rolnych z 12 V 1947 (Dz. Urz. Min. Roln. 

i Ref. Roln., 1947, nr 6, poz. 58).



Ziemiach Odzyskanych istniała poważna różnica. Na ziemiach dawnych, 
zgodnie z ludowym charakterem reformy rolnej z r. 1944, ziemię otrzy
mała biedota wiejska, bezrolni i część chłopów średniorolnych obarczo
nych większą rodziną. Inaczej wyglądała sprawa na Ziemiach Odzyska
nych. I tu pierwszeństwo w nabywaniu gospodarstw mieli obok zdemobi
lizowanych żołnierzy osadnicy bezrolni oraz właściciele gospodarstw ma
łorolnych i karłowatych — o tyle osadnictwo rolne na Ziemiach Odzy
skanych jest kontynuacją reformy rolnej. Równocześnie jednak dekret 
zapewniał ziemię wszystkim innym rolnikom przybywającym na Ziemie 
Odzyskane w ramach akcji osiedleńczej. Dekret zezwalał na przydzie
lanie ziemi wszystkim rolnikom repatriantom niezależnie od tego, jak 
wielkie posiadali gospodarstwa w dawnym miejscu zamieszkania. Usta
wa zastrzegała tylko, że nowi osadnicy nie mogą być ludźmi skazanymi 
wyrokiem sądowym za przestępstwa antypaństwowe i że sami powinni 
uprawiać ziemię. Była też różnica w rozmiarach nadawanych gospo
darstw. Podczas gdy ńa ziemiach dawnych wskutek małej ilości ziemi, 
którą dysponował Fundusz Ziemi, nie mogły być często; realizowane 
górne normy przewidziane dekretem o reformie rolnej, to na Ziemiach 
Odzyskanych w pierwszym etapie osadnictwa nadzielano na ogół gospo
darstwa większe. Chłop zachowywał nadto prawo do zatrzymania swej 
posiadłości na ziemiach dawnych i do wolnego dysponowania mą 
po przesiedleniu się na Ziemie Odzyskane116. Osadnik dostawał też na 
dogodnych warunkach spłaty inwentarz martwy i żywy, jeśli taki był 
na gospodarstwie poniemieckim, i miał prawo do wykupu w Urzędzie 
Likwidacyjnym urządzenia domowego po specjalnie niskiej cenie117. 
Z jeszcze większych udogodnień korzystali byli wojskowi i inwalidzi.

Polityka Rządu w stosunku do osadników na Ziemiach Odzyskanych 
wynikała z wielkiego zapasu ziemi poniemieckiej, którą państwo dyspo
nowało i którą trzeba było jak najprędzej zagospodarować, i z potrzeby 
stworzenia dla chłopów atrakcyjnych warunków, zwłaszcza że reakcyjne 
elementy nie gardziły żadnym środkiem, aby utrudnić władzom akcję 
osiedleńczą. Szerzono pogłoski o nietrwałości naszej granicy zachodniej, 
straszono osadników zemstą Niemców, wyolbrzymiano trudności aprowi- 
zaeyjne i trudności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, nazywano 
te ziemie pogardliwie „dzikim zachodem“. W celach propagandy anty- 
osadniczej wyzyskiwano także sprawę opóźnienia ostatecznego uwłaszcze
nia chłopów, co było związane z koniecznością uregulowania sprawy auto
chtonów i przeprowadzenia szeregu formalności, straszono też chłopów 
kołchozami. Cała ta reakcyjna działalność w kraju była popierana przez

nu Archiwum KC PZPR, IV-A-III/104 a, nr 59, pismo Wydziału Rolnego 
•KC PPR.

117 „Dz. U. R. P.“, 1946, nr 33, poz. 206.



ośrodki antypolskie na Zachodzie i podsycana przez nacjonalistyczną 
propagandę niemiecką. Celem tej działalności było podważenie w spo
łeczeństwie zaufania do poczynań Rządu na Ziemiach Zachodnich i ha
mowanie procesu stabilizacji na nowych terenach. Rząd Polski Ludowej 
mógł przeciwdziałać skutecznie wrogiej propagandzie tylko przez stwo
rzenie dla osadników dobrych warunków bytowych, o wiele lepszych od 
tych, jakie mieli w dotychczasowym miejscu zamieszkania.

Na pierwszym etapie naszej rewolucji tworzenie indywidualnego go
spodarstwa uprawianego przez rodzinę chłopską było wyrazem potrzeb 
chłopa i odpowiadało świadomości olbrzymiej większości chłopstwa pol
skiego. Tylko zapewnienie chłopu własnego żywotnego gospodarstwa, bę
dącego marzeniem wielu pokoleń chłopskich cierpiących z powodu braku 
ziemi, mogło wytworzyć na ówczesnym etapie naszej rewolucji u pod
stawowej masy chłopskiej zaufanie do władzy ludowej i przyczynić się 
do wzmocnienia sojuszu robotniczo-chłopskiego, podstawy tej władzy. 
Z drugiej strony trzeba pamiętać, że tworzenie gospodarstw średniorol
nych i ograniczanie wielkiej własności chłopskiej odbywało się w ostrej 
walce klasowej i napotykało opór ze strony elementów reakcyjnych, 
którym udało się przedostać do pewnych ogniw administracji państwo
wej, przede wszystkim do Ministerstwa Rolnictwa. Ministerstwem Rol
nictwa kierował do r. 1947 Mikołajczyk, który obsadził ten resort byłymi 
obszarnikami i ich poplecznikami. Dla przykładu podam chociażby Za
rząd Centralny Państwowych Nieruchomości Ziemskich, gdzie w r. 1947 
zasiadało na wysokich stanowiskach dwunastu byłych obszarników; 
poza tym trzech byłych obszarników było dyrektorami zarządów okrę
gowych118. Wojewódzkie i powiatowe Urzędy Ziemskie nie różniły 
się pod względem składu klasowego od Zarządu Centralnego. Przy 
obsadzaniu kierowniczych stanowisk Ministerstwo Rolnictwa powoły
wało się na rzekomo wysokie kwalifikacje zawodowe swych kandyda
tów. Ludzie ci popierali na każdym kroku klasowo im bliskich boga
tych chłopów i zwalczali zaciekle wszelkie poczynania mogące wzmocnić 
sektor socjalistyczny na wsi. Na Dolnym Śląsku utrudniali oni szczegól
nie rozwój spółdzielni parcelacyjno-osadniczych. Te samo dotyczy Pań
stwowego Banku Rolnego, z którego kredytów do r. 1948 korzystali 
przeważnie bogaci chłopi. Dyrekcja Banku, powołując się na przestarzałe 
paragrafy statutu, żądała od korzystających z kredytu gwarancji wypłacal
nych żyrantów, których biedni chłopi nie mogli przedstawić. Nie mogli 
też osadnicy brać pożyczki na hipotekę, gdyż do 1947 r. nie posiadali 
formalnych aktów nadania gospodarstw119.

ns Arch. KC PZPR, IV-A-III/132, nr 4, dane Centralnego Zarządu PNZ.
119 Przemówienie Minca na sierpniowym plenum KC PPR (Nowe Drogi, 1948, 

nr 11, s. 165).



Istniejące przy MZO Biuro Studiów Osadniczo-przesiedleńczych sta
ło również na stanowisku tworzenia gospodarstw wielkochłopskich. Cha
rakterystyczna dla tych tendencji była pierwsza sesja Rady Naukowej, 
o której mówiliśmy wyżej.

Za tworzeniem na Ziemiach Odzyskanych gospodarstw wielkochłop
skich wypowiadało się PSL. Daje temu wyraz artykuł Fabisiaka 
w „Chłopskim Sztandarze“ : „Wychodzimy z założenia, że stwarzamy 
silne i zdrowe jednostki gospodarcze, a więc obecne klasy gospodarstw 
rolnych: 5—20, 20—50, 50—100 ha pozostawiamy nienaruszone ... Pro
blem gospodarstw od 2—5 ha jest niemniej trudny. Należy łączyć kilka 
gospodarstw w jedno większe, powiedzmy, wielkości około 30 ha“120.

Nadawanie na Ziemiach Odzyskanych zbyt wielkich gospodarstw, co 
było praktykowane w pierwszej fazie żywiołowego przesiedlania się, mu
siało ustać w miarę trwania akcji osadniczej i wyczerpywania się w związ
ku z tym chłonności wsi i w miarę ustawowego uregulowania norm 
obszarowych gospodarstw rolnych. Szereg zarządzeń w tej sprawie, które 
ukazały się w latach 1946, 1947 i 1948, było zarazem odbiciem zmian spo
łeczno-ekonomicznych, jakie dokonywały się w naszym kraju wraz, z po
głębianiem się rewolucji i jej przerastaniem z ogólnodemokratycznej 
w socjalistyczną.

Jakkolwiek proces budownictwa socjalizmu objął do końca 1948 r. 
w pierwszym rzędzie miasto, niemniej jednak PPR pomimo szeregu nie
konsekwencji i wahań w swej praktycznej działalności na wsi stawała 
coraz mocniej na stanowisku leninowskiej polityki w kwestii chłopskiej, 
zdecydowanie popierając chłopstwo pracujące i ograniczając pozycje 
kułactwa. Drogą weryfikacji gospodarstw, przez akcję uwłaszczenio
wą i regulacyjną, przez politykę podatkową i kredytową następowało 
ograniczanie stanu posiadania bogatego chłopa i jego możliwości wyzy
sku biedoty chłopskiej, następowała likwidacja zbyt wielkich przerostów 
własnościowych, jakie zaistniały w części gospodarstw chłopskich 
w pierwszym okresie osadnictwa.

Poczynając od lata 1946 r. zaczął się w pewnej części spółdzielni par- 
celacyjno-osadniczych na Dolnym Śląsku, w pierwszym rzędzie w pow. 
strzelińskim, kształtować zalążek socjalistycznej, spółdzielczej własności 
rolnej, która obok ogólnonarodowej formy własności socjalistycznej re
prezentowanej przez Państwowe Nieruchomości Ziemskie stanowiła część 
składową układu socjalistycznego na wsi.

Przejście do spółdzielczej własności socjalistycznej wymagało u więk
szości chłopów dłuższego okresu przygotowawczego, stosowania całego

120 „Chłopski Sztandar“, 1945, nr 3.



szeregu prostych form kooperacji i uporczywej pracy politycznej ze stro
ny Partii i klasy robotniczej na wsi. Celem jej miało być przekonanie 
chłopa, że spółdzielczość produkcyjna leży w interesie samego chłopa i że 
jedynie ona może doprowadzić do poważnego wzrostu dobrobytu na wsi. 
Tę politykę zaś mogła Partia konsekwentnie realizować dopiero po po
ważnym wzroście roli klasy robotniczej jako hegemona w sojuszu ro
botniczo-chłopskim, co nastąpiło po Kongresie Zjednoczeniowym Partii.

Osadnictwo wiejskie na Ziemiach Odzyskanych posuwało się szybko 
naprzód. MZO podało, że 1 XI 1946 r. mieszkało już na nowonabytych 
ziemiach na wsi 2 259 485 osób. W r. 1939 na tychże ziemiach było 
2 475 771 osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie. Ministerstwo, 
chcąc ustalić chłonność wsi w końcu 1946 r., przyjmuje jako normę 
4 osoby na 10 ha użytków rolnych. Z tych obliczeń wynikało, że do zago
spodarowania 6 242 045 ha użytków rolnych potrzeba 2 497 224 osób121. 
Ponieważ już wtedy zamieszkiwało wieś 2 259 485 osób, zatem dla 
osiągnięcia przedwojennego stopnia zagęszczenia należało jeszcze osie
dlić 237 739 osób.

Dane MZO nie oddają jednak faktycznych możliwości osadniczych. 
Składa się na to szereg przyczyn: 1. Ilość ludności zajmującej się tu 
w czasach niemieckich rolnictwem była za mała. Ziemie te cierpiały na 
niedobór ludności rolniczej i dlatego porównanie ż ludnością niemiecką, 
która mieszkała na wsi, nie doprowadzi nas do słusznych wniosków. 2. Nie 
da się też utrzymać przyjęta przez MZO norma 10 ha na rodzinę, gdyż 
przy dobrych warunkach ekonomicznych, jakie istniały w większości 
powiatów Ziem Odzyskanych, były tworzone gospodarstwa mniejsze, a po 
przeprowadzeniu regulacji wahały się w granicach 7—8 ha. 3. Osadnic
two wiejskie było tu nierównomierne. Przy normach przyjętych przez 
MZO nadwyżka ludności wiejskiej w woj. śląskim wynosiła z końcem 
1946 r. 442 279 osób, a w woj. wrocławskim 49 891, gdy równocześnie inne 
województwa na Ziemiach Odzyskanych posiadały niedobór 729 909 osób. 
Odrzucając fałszywe przesłanki, na których opierało się MZO przy usta
laniu zaludnienia wsi i które- doprowadziły je do zbyt optymistycznych 
wniosków dotyczących całości no woodzy skaných ziem, należy przecież 
stwierdzić, że osadnictwo wiejskie przynajmniej w pewnych wojewódz
twach, do których należały: śląskie, wrocławskie, poznańskie, gdańskie, 
na gospodarstwach indywidualnych do 50 ha w r. 1946 było w zasadzie 
zakończone. Pozostała jeszcze pewna ilość gospodarstw tego typu, ale

121 Pismo okólne MZO, Departament Osiedleńczy, 1. dz. 647/III W.W./47 z 29 I 
1947 (Dz. Urz. MZO, 1947, nr 2, poz. 35).



objęcie ich przez chłopów było na razie niemożliwe wskutek poważnego 
stopnia zniszczenia domów mieszkalnych i zabudowań gospodarczych.
0  szybkim zagospodarowaniu wsi w latach 1945—1946 świadczyło wstrzy
manie w r. 1946 indywidualnego osadnictwa i wznowienie gO' dopiero 
w r. 1947 i to tylko w pewnych powiatach i dla pewnych kategorii osad
ników122, jak również parcelacja folwarków ponad 100 ha dla osadnictwa 
indywidualnego, która rozpoczęła się latem 1946 r.

Do województw, które obok śląskiego najwcześniej się zaludniły, na
leżało wrocławskie, gdzie indywidualne osadnictwo wiejskie było już 
na wiosnę 1946 r. w większości powiatów zakończone. Z pisma do Mi
nisterstwa Rolnictwa zredagowanego w maju 1946 r. przez, pełnomocnika 
Rządu na okręg Śląsk, prezesa Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego i dy
rektora Okręgowego PUR-u wynika, że ilość rodzin rolniczych już osie
dlonych lub przebywających na etapach i oczekujących na osiedlenie wy
nosiła 1 V 1946 r. 134 700. Autorzy listu dochodzą do wniosku, że już 
w tym czasie, przyjmując 10 ha użytków rolnych na rodzinę, brakuje 
dla 17 000 rodzin gospodarstw i domagają się wstrzymania dalszego prze
siedlania rolników na Dolny Śląsk123 124. Liczby podane przez władze tere
nowe wydają się przesadzone i wypływały prawdopodobnie z obawy 
przed trudnościami połączonymi z wyszukiwaniem dla nowych osadników 
rezerw mieszkaniowych, które już były na wyczerpaniu. Bardziej prze
konywająca jest podana przez Ministerstwo Rolnictwa liczba zajętych 
gospodarstw w ilości 121 900121, z czego wynika, że było jeszcze kilka
naście tysięcy wolnych gospodarstw, do których należało około 9000 po
ważnie zniszczonych i pewna część karłowatych, wymagających upełno
rolnienia.

Obok powiatów o dobrych warunkach ekonomicznych i tych, które 
nie ucierpiały w związku z działaniami wojennymi i już w latach 1945
1 1946 zostały całkowicie zaludnione, jak pow. bystrzycki, jeleniogórski, 
kamiennogórski, kłodzki, lubański, lwówecki, wałbrzyski i ząbkowicki125, 
istniały inne, które mogły jeszcze przyjąć pewną ilość osadników. Nale
żały do nich powiaty: górowski, lubiński, strzeliński, szprotawski, średz- 
ki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, żagański, głogowski. Były to po
wiaty, które posiadały nienajlepszą ziemię lub były bardziej zniszczone 
od innych i dlatego nie stanowiły terenów atrakcyjnych dla pierwszych 
osadników.

Ale nawet w powiatach uważanych już wówczas za przeludnione

122 WAP Wrocław, okólnik nr 20/27 Departamentu Osiedleńczego MZO, Akta 
PUR-u, t. LI.

12:1 WAP Wrocław, Dział Osadnictwa, 1946, Akta PUR-u, t. LX.
124 Wiadomości Statystyczne GUS, XX, z. 4.
125 „Dz. Urz. MZO“, 1947, nr 4, poz. 70.



przeludnienie' to było względne i istniały pewnie możliwości osiedleńcze. 
Szereg gospodarstw figurujących jako zajęte było użytkowanych przez 
pojedyncze osoby, przez zdemobilizowanych żołnierzy lub chłopów, któ
rzy nie sprowadzali swych rodzin nie mając poważnego zamiaru prze
siedlenia się na Ziemie Odzyskane. Użytkowanie kilkuhektarowego go
spodarstwa przez, jedną osobę było> możliwe dopóty, dopóki istniała bar
dzo tania najemna niemiecka siła robocza, i musiało się skończyć wraz 
z wyjazdem Niemców. Poza tym istnienie tego rodzaju gospodarstw było 
niezgodne z intencją polityki osadniczej Rządu, która zmierzała do two
rzenia samowystarczalnych gospodarstw dla rodzin chłopskich. Gospo
darstwa nie zajęte przez, rodziny były w czasie akcji weryfikacyjnej 
i uwłaszczeniowej oddawane przez Komisję Osadnictwa Rolnego do dy
spozycji władz osiedleńczych. Pewna ilość gospodarstw była zajęta przez 
szabrowników, którzy mieli czasem formalne prawo do otrzymania go
spodarstwa, ale; faktycznie utrzymali je  tylko do chwili ogołocenia z in
wentarza i sprzętów domowych. Wreszcie istniał szereg gospodarstw, 
które po małym remoncie budynków mogły być przekazywane osadni
kom.

Rolnikom chcącym się osiedlić na tych gospodarstwach przychodziło 
z pomocą państwo. Na odbudowę zagród zniszczonych do 40% państwo 
przydzieliło w 1945 i 1946 r. 380 milionów zł kredytu niskoprocentowego, 
z czego 300 milionów stanowiła pomoc bezzwrotna w materiale budo
wlanym126. Były to kredyty niewielkie, niemniej jednak mogły one pomóc 
chłopom mającym pewną część własnych funduszów w wyremontowaniu 
mieszkań lub zabudowań gospodarczych. Poważną rezerwę dla osad
nictwa wiejskiego stanowiły ziemie pofolwarczne, których pewna część 
mogła być rozparcelowana i przekazana na osadnictwo' indywidualne. 
Część byłej ludności wiejskiej mogła się też przenieść do miast, gdzie 
rozbudowujące się fabryki poszukiwały robotników.

Bardzo ważnym momentem w normalizacji stosunków wiejskich na 
Ziemiach Odzyskanych była rozpoczęta w r. 1946 akcja uwłaszczeniowa 
gospodarstw chłopskich. Dotąd na podstawie protokołu wprowadzenia, 
zwanego aktem nadania, osiedleniec miał prawo do' użytkowania ziemi, 
ale nie miał prawa dysponowania gospodarstwem. W zamian za korzyści, 
jakie chłop miał z użytkowanego gospodarstwa, był on zobowiązany do 
uprawiania go osobiście lub przez członków rodziny. Nieuregulowanie 
spraw własnościowych wywoływało u osadników uczucie niepewności, 
nie stwarzało' zainteresowania do intensywnej uprawy ziemi i wprowadza
nia jakichkolwiek inwestycji w gospodarstwo. Dawało to też materiał do 
propagandy antyosadniczej wrogim elementom, które twierdziły, że 129
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ociąganie się z ostatecznym przekazaniem chłopom gospodarstw wypły
wa z zamiarów skolektywizowania przez, Rząd gospodarstw rolnych. 
Władza Ludowa, kierując się od pierwszej chwili swego istnienia w po
lityce rolnej interesem mas chłopskich, przystąpiła bezpośrednioi po za
kończeniu pierwszego etapu przesiedlenia do uregulowania spraw wła
snościowych. 27 VIII 1946 r. ukazało się zarządzenie ministra Ziem 
Odzyskanych w sprawie składania wniosków o przyznanie chłopom pra
wa własności użytkowanych gospodarstw127. Wnioski przyjmowały Po>- 
wiatowe Komisje Wnioskowe, w których skład wchodzili przedstawicie
le referatów osiedleńczych, władzy ziemskiej, PUR-u, ZSCH i GRN. Do 
wniosku osadnik był obowiązany dołączyć: 1. Zaświadczenie uprawnia
jące go do> nabycia gospodarstwa,1 a  mianowicie dowód stwierdzający 
przybycie osadnika na Ziemie Odzyskane w ramach akcji osiedleńczej. 
Takim dowodem była kartka ewakuacyjna dla repatriantów lub za
świadczenie przesiedleńcze dla przybywających z dawnych ziem pol
skich; 2. dowód posiadania zawodowych kwalifikacji rolniczych (za
świadczenie z gminy o zajmowaniu się rolnictwem); 3. dodatkowe doku
menty upoważniające poszczególnych rolników do ulg specjalnych — 
dla byłych żołnierzy były to dokumenty stwierdzające udział w wojnie 
1939—1945, a dla repatriantów opis mienia pozostawionego za granicą 
lub orzeczenie odszkodowawcze PUR-u; 4. protokół wprowadzenia osad
nika w użytkowanie gospodarstwa wydany przez, PUR. We wniosku 
osadnik winien też był wykazać dokładnie inwentarz martwy i żywy, 
jaki zastał w gospodarstwie poniemieckim; 5. arkusz, spisowy jako do>- 
wód zgłoszenia ruchomości do Urzędu Likwidacyjnego. Jak wynika 
z wymaganych załączników, akcja uwłaszczeniowa miała doprowadzić 
do zachowania gospodarstw tylko przez, chłopów. Prawidłowo1 wysta
wiony wniosek, zaopiniowany przez sołtysa pod kątem widzenia osobi
stego wkładu pracy osadnika w gospodarkę i potwierdzony przez ko>- 
misję wnioskową, stanowił dla Powiatowej Komisji Osadnictwa Rolne
go podstawę do orzeczenia o nadaniu gospodarstwa na własność.

Akcja uwłaszczeniowa została zainicjowana uroczyście na Zjeździe 
Ziem Odzyskanych 27 VIII 1946 r. we Wrocławiu. W liście ministra 
Ziem Odzyskanych, odczytanym na Zjeździe, została zapowiedziana dru
ga faza zagospodarowania Ziem Odzyskanych, polegająca na uregulowa
niu stosunków własnościowych w rolnictwie128. Od 1 października ko
misje wnioskowe zaczęły przyjmować formularze. Przyjmowanie wnio
sków miało być w zasadzie zakończone do końca r. 1946, faktycznie 
mocno się przedłużyło. Akcja wnioskowa poza swą pracą właściwą speł
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niała zadania spisowo-weryfikacyjne. Chodziło bowiem o zdobycie wia- 
rogodnego materiału statystycznego1 dla osadnictwa wiejskiego na Zie
miach Odzyskanych, gdyż wszystkie dane dotychczasowe miały cha
rakter tylko szacunkowy. Na podstawie materiału przedstawionego przez 
komisje wnioskowe mogły przystąpić do pracy wojewódzkie i powia
towe1 Komisje Osadnictwa Rolnego', których zadaniem było orzekanie
0 wydaniu aktu nadania gospodarstwa i inwentarza129. Przy podziale 
inwentarza żywego1 komisje pozostawiały w gospodarstwie w zasadzie 
nie więcej jak jednego konia lub wołu i dwie krowy, przekazując re
sztę bydła do dyspozycji powiatowej władzy ziemskiej130. Komisja orze
kała też o ewentualnym cofnięciu aktu nadania, gdy chłop nie miał 
zgodnie z dekretem z 6 IX 1946 r. prawa do otrzymania gospodarstwa. 
Przed wydaniem aktu nadania każde gospodarstwo musiało być oszaco
wane, a jego granice dokładnie określone. Wraz z wydaniem orzecze
nia o akcie nadania następowało przeniesienie prawa własności dane
go gospodarstwa z państwa na dotychczasowego' użytkownika. Odtąd 
osadnik stawał się właścicielem mienia poniemieckiego, z jednym tyl
ko zastrzeżeniem, że gospodarstwa swego nie mógł przepisać na inną 
osobę.

Trzeci i ostatni akt uwłaszczenia następował po wpisaniu gospodar
stwa przez sąd do ksiąg wieczystych. Następowało to po dokładnym 
wymierzeniu gospodarstw, oszacowaniu i ustaleniu warunków spłaty za 
otrzymane mienie. Na tym kończyły się wszystkie formalności związane 
z procedurą uwłaszczenia.

Na Dolnym Śląsku, jak zresztą na całych Ziemiach Odzyskanych, 
rozpoczęła się akcja uwłaszczeniowa od pracy komisji wnioskowych
1 wydania aktów nadania. 9 III 1947 r. zostały wydane w sposób uro
czysty pierwsze dokumenty. Wręczenie pierwszych aktów nadania od
było się na specjalnie zorganizowanych masowych zebraniach ludności 
wiejskiej w obecności przedstawicieli władz politycznych i organizacji 
społecznych. W woj. wrocławskim odbyło się uroczyste wydanie aktów 
w Jordanowie w pow. dzierżoniowskim i w Procanach w pow. ząbko
wickim. Akcja uwłaszczania posuwała się na Śląsku szybko. Do 1 VII 
1947 r. objęto nią 57 836 gospodarstw131. W czasie sporządzania spisów 
okazało się, że niektóre powiaty są przeludnione, w związku z czym 
przesiedlono pewną ilość rodzin na grunty pofolwarczne. 14 grudnia 
rozpoczęło się nie mniej uroczyście niż 9 marca wydawanie zaświadczeń 
hipotecznych. W r. 1948 akcja uwłaszczeniowa na Dolnym Śląsku zo
stała zakończona. Pozostała jeszcze pewna ilość gospodarzy, którzy uzu
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pełniali formalności. 1 VI 1948 r. ilość osiedlonych rodzin chłopskich 
wynosiła 170 588 (wchodziły tu poza byłymi niemieckimi gospodarstwa
mi indywidualnymi gospodarstwa powstałe z rozparcelowania pewnej 
części folwarków). Do tego czasu wydano 140 088 orzeczeń i 113 590 za
świadczeń hipotecznych132. Chłop dolno-śląski stał się pełnym właści
cielem swego gospodarstwa. Osadnictwo wiejskie na Dolnym .Śląsku 
jak w ogóle na Ziemiach Odzyskanych doprowadziło' w latach 1945—1948 
do zagospodarowania tych terenów i zrośnięcia się ich z innymi dziel
nicami kraju. W tych warunkach stało się już możliwe zlikwidowanie 
w styczniu 1949 r. MZO i przejęcie całej administracji na Ziemiach 
Odzyskanych przez ogólnopaństwowe organa władzy133.

W swym artykule poruszyłem tylko pewne zagadnienia związane 
z .osadnictwem wiejskim na Dolnym Śląsku. Omawiając przebieg akcji 
przesiedleńczej musiałem czasem wykroczyć poza ramy chronologiczne, 
które sobie zakreśliłem, gdyż jakkolwiek pierwszy etap osadnictwa, tj. 
zajmowanie indywidualnych gospodarstw poniemieckich, zasadniczo 
skończył się wiosną 1946 r., to jednak osadnictwo to w mniejszych roz
miarach odbywało się nadal. Nie zająłem się innymi formami osad
nictwa wiejskiego, jak np. osadnictwem zespołowym we wszystkich jego 
postaciach. Osadnictwo to odbywało się na częściach rozparcelowanych 
folwarków wynoszących ponad 100 ha i rozpoczęło się formalnie w mar
cu 1946 r., faktycznie jednak jego rozwój przypada dopiero na r. 1947. 
To samo dotyczy też i dokwaterowania rodzin w gospodarstwach więk
szych (do 50 ha). Powyższe formy osadnictwa poza spółdzielniami par- 
celacyjno-osadniczymi134 nie wniosły żadnych nowych momentów do 
akcji osadniczej i dlatego pominięcie ich nie powinno mieć wpływu na 
zrozumienie istoty i przebiegu osadnictwa rolnego na Dolnym Śląsku.

Jaka była przyczyna tego, że w ciągu kilku zaledwie lat udało się 
przesiedlić na Ziemie Odzyskane miliony ludzi, zagospodarować te te
reny i stworzyć tu normalne warunki bytu. Należy pamiętać, że doko
nano tego w okresie powojennym, kiedy tworzyła się dopiero władza 
ludowa, kiedy obok zaludnienia Ziem Odzyskanych stały przed mło
dym państwem inne, nie mniej ważne zadania, jak reforma rolna, uru
chomienie przemysłu, odbudowa prawie że nie istniejącego taboru kole
jowego i inne. Należy pamiętać także, że dokonały tego masy pracują
ce w toczącej się przez cały czas ostrej walce klasowej (przy istnieniu 
początkowo pewnych elementów wojny domowej) z obalonym i odsu
niętym od władzy obszarnictwem i burżuazją. Niezwykle szybkie
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i sprawne dokonanie tych zadań będących — jak mówił o tym B. Bierut 
na II Zjeździć PZPR — „przedmiotem naszej w pełni zasłużonej chlu
by narodowej“ nie było przypadkiem, lecz, koniecznością historyczną, 
bez której byłby niemożliwy rozwój Polski w kierunku socjalizmu.

Rewolucja ludowa w Polsce, podobnie jak w większości krajów de
mokracji ludowej, w krajach o poważnych pozostałościach feudalno-pań- 
szczyźnianych, musiała na swym pierwszym etapie rozwiązywać zada
nia rewolucji burżuazyjno-demokratycznej, anty feudalnej, której głów
nym składnikiem było rozwiązanie kwestii agrarnej. Rewolucja agrarna 
w Polsce dokonała się analogicznie jak w innych krajach demokracji 
ludowej w postaci oddolnie przeprowadzonej, obejmującej szerokie ma
sy chłopstwa pracującego, reformy rolnej i w specyficznej postaci (tylko 
w Czechosłowacji i w Polsce) przesiedlenia chłopów na Ziemie Odzyska
ne. Bez dokonania rewolucji agrarnej, bez oddania chłopom na Ziemiach 
Odzyskanych ponad 4 milionów ha ziemi klasa robotnicza nie mogłaby 
pozyskać sobie pracującego chłopstwa i poprowadzić go w kierunku 
socjalizmu.

Drugim momentem, który wpłynął na szybkie zagospodarowanie 
Ziem Odzyskanych, było słuszne rozwiązanie kwestii narodowej. Jedną 
z przyczyn zacofania ekonomicznego i słabości Polski międzywojennej 
była niemożliwość rozwiązania przez ówczesne klasy rządzące problemu 
narodowościowego1. W następstwie pierwszej imperialistycznej wojny 
światowej znalazło się w granicach Polski burżuazyjno-obszarniczej 
kilka milionów ludności obcych narodowości, która wskutek ucisku na
rodowego1, szczególnie ciężkiego wyzysku imperialistycznego, i aspira
cji narodowowyzwoleńczych stanowiła siłę odśrodkową utrudniającą roz
wój kraju. Polska Ludowa realizując marksistowsko-leninowską poli
tykę w kwestii narodowej dała narodom dotąd uciskanym możliwość 
samostanowienia o swym loisie, a z drugijej strony uświadomiła narodowi 
polskiemu jego prawa do> odwiecznie polskich ziem na północy i za
chodzie. Idea zjednoczenia wszystkich ziem polskich w ramach jedne
go państwa, która w czasie wojny była jedną z sił napędowych w walce 
z imperializmem niemieckim, stała się po wojnie podstawą patriotycz
nego wysiłku w kierunku jak najszybszego1 zagospodarowania Ziem Za
chodnich. Polak osiedlający się na nowonabytych terenach wracał tu ja
ko ich prawowity gospodarz dążący do stworzenia dla siebie i swej ro
dziny trwałej podstawy egzystencji.

Wreszcie trzecim i faktycznie decydującym czynnikiem, który wpły
nął na szybką odbudowę Ziem Odzyskanych, była klasa robotnicza kie
rowana przez swą Partię i państwo robotniczo-chłopskie. Klasa robot
nicza i państwo ludowe zdziałały szczególnie wiele' dla swego sojuszni
ka, chłopa, pomagając mu bezpośrednio w zagospodarowaniu się na Zie



miach Odzyskanych. Państwo oddało tu do jego dyspozycji ziemię, 
inwentarz gospodarski i kredyty. Klasa robotnicza broniła wespół z chło
pami w szeregach Milicji i ORMO dobytku rolnika przed rozgrabieniem 
go przez reakcyjne bandy, pomagała w pierwszym okresie braku siły 
roboczej w pracach potowych, wreszcie swą produkcją przemysłową 
umożliwiła chłopom zdobycie najpotrzebniejszych wyrobów przemysło
wych.

Odbudowane i zagospodarowane Ziemie1 Odzyskane stały się ośrod
kiem szybkiego rozwoju sił wytwórczych. Znaczenie gospodarcze no- 
wonabytych ziem, a w tym Dolnego Śląska, w realizacji naszych pla
nów gospodarczych, a  szczególnie planu sześcioletniego, było bardzo 
wielkie. Dolny Śląsk stał się poważnym centrum przemysłowym i przo
dującym województwem w zakresie produkcji rolnej.

Jednak wśród 1720 założonych spółdzielni produkcyjnych część po
wstała pod naciskiem administracyjnym i nie była wyrazem potrzeb 
chłopa. Te spółdzielnie ulegają obecnie likwidacji. Pozostaną tylko do
brze zorganizowane i rentowne, które swym dotychczasowym gospo
darowaniem udowodniły swym członkom wyższość gospodarki zespo
łowej nad indywidualną.


