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WROCŁAWSKIEGO

Minione piętnastolecie to specjalnie dla nas ważny odcinek dziejów 
Dolnego Śląska. Mimo że wydarzenia pierwszych dni i lat po wyzwole
niu tej ziemi tkwią jeszcze żywo w pamięci pionierów dolnośląskich, 
dojrzał już czas do rozpoczęcia źródłowych badań tego okresu. Naukowa 
analiza i synteza wydarzeń pozwoli ujrzeć szereg problemów natury eko
nomicznej, społecznej czy kulturalnej w nowym świetle, wskaże na obiek
tywne przyczyny zaistnienia takich czy innych zjawisk.

Podstawowym źródłem do badań naukowych jest, jak wiadomo, akt 
archiwalny. Dlatego też konieczne się wydaje dokonanie przeglądu, co do 
chwili obecnej zostało zgromadzone, jakich materiałów jest pod dostat
kiem, a czego brak.

W myśl ustawy o państwowym zasobie archiwalnym archiwa pań
stwowe przejmują akta władz wojewódzkich i powiatowych po 10-letnim 
okresie przechowywania ich w składnicach akt. W praktyce jednak rzecz 
przedstawiała się odmiennie. Akta gromadzono nie według ustalonego 
planu, ale przeważnie w wyniku likwidacji szeregu urzędów, organizacji 
i przedsiębiorstw lub zasadniczych zmian organizacyjnych zmieniających 
charakter danej władzy 1.

Ścisłe przestrzeganie wspomnianej ustawy nie było możliwe z dwóch 
głównie powodów. Po pierwsze, wszystkie archiwa na Dolnym Śląsku 
cierpią stale na brak miejsca. Zwiezienie w pierwszych latach powo
jennych olbrzymich ilości akt poniemieckich, głównie z registratur 
otwartych, a więc wymagających żmudnego porządkowania, brakowania 
i inwentaryzacji, spowodowało, że ubiegłe lata poświęcone były przede 
wszystkim tym problemom. Zakończenie selekcji wspomnianych mate

1 Przejęto np. akta rad narodowych do r. 1950, ponieważ ustawa o jednolitych 
organach władzy terenowej z 20 III 1950 r. wprowadziła zasadnicze zmiany w cha
rakterze i zakresie ich działania.



riałów w bieżącym roku zwolni pewną część magazynów na przyjęcie 
nowych akt. Po drugie, zakłady pracy odnosiły się dotąd z wyraźną 
niechęcią do kwestii odpowiedniego przygotowania swoich akt do prze
kazania.

Wyżej wymienione, najważniejsze, przyczyny spowodowały, że 
w chwili obecnej archiwa państwowe na Dolnym Śląsku2 posiadają 
w swoich magazynach jedynie akta jednostek zlikwidowanych oraz mniej 
lub więcej dokładną ewidencję zasobów tych przedsiębiorstw, urzędów 
i organizacji, które otoczone są specjalną opieką ze względu na wartość 
ich materiału aktowego.

Chociaż celem niniejszego artykułu jest omówienie akt powojennych 
przechowywanych w Archiwum Państwowym m. Wrocławia i Wojewódz
twa Wrocławskiego, konieczne wydaje się zwrócenie uwagi, choć w kilku 
słowach, na zasoby archiwów powiatowych3.

Zgromadziły one przede wszystkim akta prezydiów gminnych rad na
rodowych (w tym również akta b. zarządów gminnych), niektórych sta
rostw powiatowych, powiatowych komend Powszechnej Organizacji 
„Służba Polsce“, zlikwidowanych spółdzielni produkcyjnych (do r. 1956) 
oraz różnych drobnych spółdzielni typu handlowego i usługowego.

Znacznie bogatszymi materiałami dysponuje Archiwum Państwowe 
m. Wrocławia i Województwa Wrocławskiego. Przejmowało ono dotych
czas nie tylko akta władz wojewódzkich, ale w wielu wypadkach również 
i podległych im jednostek na szczeblu powiatowym. Ponadto do stycznia 
1960 r. Archiwum temu na skutek słabo rozwiniętej sieci archiwów po
wiatowych podlegało bezpośrednio 11 powiatów, z których materiały 
znalazły się również w magazynach wrocławskich.

Tylko mała część tych zbiorów opracowana jest już ostatecznie. 
Większość pozostaje jeszcze w takim stanie, w jakim przekazały je, dane 
urzędy, instytucje czy przedsiębiorstwa, i właściwie nie bardzo nadaje się 
do udostępniania ze względu na prowizoryczną ewidencję (spisy zdawczo- 
odbiorcze). Pominięcie jednak tych zespołów przy omawianiu zasobu 
archiwalnego stworzyłoby fałszywy obraz rzeczywistości. Fakt, że znaj
dują się one już w magazynach archiwum państwowego, wyklucza możli
wość ich zaginięcia i pozwala na dokładne zorientowanie się, czym nauka 
w najbliższej przyszłości może dysponować.

2 Sieć archiwów państwowych w woj. wrocławskim wygląda następująco: Ar
chiwum Państwowe m. Wrocławia i Województwa Wrocławskiego we Wrocławiu, 
oddziały terenowe w Jeleniej Górze i Legnicy oraz powiatowe archiwa państwowe 
w Kłodzku, Wałbrzychu i we Wrocławiu.

3 Oddziały terenowe i powiatowe archiwa państwowe obejmują przeważnie po 
3 sąsiednie powiaty; jedynie Powiatowe Archiwum Państwowe we Wrocławiu gro
madzi akta z 6 powiatów.



Chcąc scharakteryzować w sposób dostatecznie przejrzysty omawiany 
zasób aktowy, należałoby dokonać jego podziału na pewne wyróżniające 
się grupy.

Z e s p o ł y  a k t  w ł a d z  a d m i n i s t r a c y j n y c h  
z l a t  1 9 4 5  — 1 9 5 0

Należą tu akta Urzędu Wojewódzkiego Wrocławskiego i starostw po
wiatowych.

Urząd Wojewódzki był władzą administracyjną II instancji. Po
czątków jego organizacji szukać należy w Kielcach w miesiącach marcu 
i kwietniu 1945 r. Na Dolnym Śląsku rozpoczął urzędowanie pod koniec 
kwietnia w Trzebnicy. Swoją siedzibę zmieniał jeszcze w czerwcu 
(Legnica) i wrześniu 1945 r., kiedy to ostatecznie został przeniesiony do 
Wrocławia. W 1945 r. podporządkowane mu były wszystkie resorty ad
ministracji państwowej z wyjątkiem sądownictwa. Później szereg wy
działów przekształciło się w niezawisłe urzędy (poczta, kuratorium, urząd 
ziemski), lecz mimo to ilość wydziałów przez cały okres istnienia Urzędu 
wahała się od 20 do 25. Terytorialnie obejmował on 32 powiaty oraz po
czątkowo 2, a później 6 miast wydzielonych. Oprócz powiatów wchodzą
cych dzisiaj w skład woj. wrocławskiego należały do niego: Brzeg, Na
mysłów, Kożuchów, Żagań i Żary. Likwidacja Urzędu Wojewódzkiego 
i starostw powiatowych nastąpiła na mocy ustawy z 20 III 1950 r.

Akta Urzędu Wojewódzkiego Wrocławskiego są niewątpliwie najważ
niejszym źródłem do historii Dolnego Śląska w latach 1945— 19494. 
Znaleźć tu można zarówno materiały do dziejów administracji, jak prze
mysłu, handlu, rolnictwa, osadnictwa, zdrowia, kultury, działalności sto
warzyszeń, sytuacji politycznej i wielu innych zagadnień.

Największą wartość dla badacza stanowić będą akta Wydziału Staty
styki. Większość akt pochodzi z lat 1947— 1949, a bardzo mały procent 
z 1946, ponieważ w tym roku Wydział ten dopiero się tworzył. Mate
riały statystyczne zawierają dane szczegółowe z powiatów oraz zbiorcze, 
sporządzane przez Wydział dla władz zwierzchnich. Dotyczą one następu
jących zagadnień: ludności, rolnictwa, osadnictwa, zdrowia, przemysłu 
(wykazy przedsiębiorstw uruchomionych i nieczynnych, od 1949 r. stan 
zatrudnienia), handlu (głównie ceny), oświaty (od 1947 r.) i spółdzielczo
ści. W sumie akt tych jest jednak niewiele (około 30 jednostek). Nie są 
one jeszcze udostępniane.

4 Urząd Wojewódzki Wrocławski istniał co prawda do marca 1950 r., lecz 
akta z tych trzech miesięcy postanowiono włączyć do akt Prezydium WRN, po
nieważ większość spraw prowadzona była w tych samych teczkach, co w Urzędzie 
Wojewódzkim.



Uporządkowane i zinwentaryzowane są natomiast akta wydziałów 
Społeczno-Politycznego i Osiedleńczego. Akta Wydziału Społeczno-Po
litycznego zawierają głównie dane o stosunkach społecznych na Dolnym 
Śląsku. Najbardziej cenne będą tu sprawozdania sytuacyjne z powiatów 
oraz własne, pewna ilość sprawozdań statystycznych, które uzupełniają 
materiały omówione poprzednio, akta dotyczące stowarzyszeń, wyznań, ' 
stosunków narodowościowych i repolonizacji. Odrębną grupę stanowią 
akta komisarza d. s. repatriacji Niemców.

Najważniejszą częścią akt Wydziału Osiedleńczego jest statystyka do
tycząca ilości i wielkości gospodarstw, chłonności terenu (zarówno wsi, 
jak i miast) i stanu inwentarza (dane fragmentaryczne). Pozostałe akta 
mówią o różnych typach osadnictwa, np. wojskowego, spółdzielczego 
(grupy parcelacyjno-osadnicze) i innych. Badanie zagadnień osadniczych 
wyłącznie na podstawie akt tego Wydziału nie jest możliwe. Podstawą 
do tego typu badań jest zespół akt Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, 
który zostanie omówiony niżej.

Zarówno akta Wydziału Społeczno-Politycznego, jak i Osiedleńcze
go zachowane są w całości. Nie można tego, niestety, powiedzieć o aktach 
wydziału Kultury i Sztuki. Z lat 1945 i 1946 jest tylko kilka małowar- 
tościowych teczek. Różna korespondencja dotycząca zabytków i muzeów 
datuje się od r. 1947. Sprawozdania, sprawy ruchu amatorskiego (zespoły 
teatralne, pieśni i tańca), szkolnictwa artystycznego i inspekcje placówek 
kulturalnych w terenie pochodzą dopiero z r. 1949. Stosunkowo najwię
cej akt dotyczy zagadnień finansowych (subwencje, preliminarze, rozli
czenia). Ten smutny stan pogarsza jeszcze fakt, że nie ma innych za
stępczych materiałów tego rodzaju w innych zespołach. Na podstawie 
przeprowadzonych wizytacji składnic akt różnych placówek kulturalnych 
stwierdzono, że również i one nie posiadają wcale lub bardzo niewiele 
akt z pierwszych lat swojej działalności.

Podobnie sytuacja wygląda, jeśli chodzi o źródła do dziejów orga
nizacji służby zdrowia i zdrowotności mieszkańców Dolnego Śląska oraz 
opieki społecznej do r. 1950. Materiały znajdujące się w aktach omawia
nego zespołu są fragmentaryczne. Uzupełniają je na szczęście w dość 
dużym stopniu akta Państwowego Urzędu Repatriacyjnego.

Na brak materiału do badań nie będą się natomiast skarżyć badacze 
zagadnień rolnych. Dział Rolnictwa i Reform Rolnych pozostawił dużą 
ilość akt, które co prawda zawierają dane rozproszone, ale stanowią do
skonały materiał ilustracyjny do statystyki rolnej wymienionej przy oma
wianiu akt Wydziału Statystyki. Pewną trudność w badaniach będą nato
miast stanowić ciągłe reorganizacje, jakim ulegały władze rolne. I tak 
np. w r. 1945 sprawami rolnymi kierował Wydział Rolny, w latach 1946— 
1947 Wojewódzki Urząd Ziemski z siedzibą w Cieplicach (od r. 1948



znowu Dział Rolnictwa i Reform Rolnych). Równie ważne akta mówiące
0 dziejach rolnictwa na Dolnym Śląsku znajdują się na razie w składnicy 
akt Wojewódzkiego Zjednoczenia Państwowych Gospodarstw Rolnych. 
Są to akta Państwowych Nieruchomości Ziemskich, Okręgowego Za
rządu PGR oraz późniejszych zespołów PGR. W Archiwum Wrocław
skim i archiwach terenowych zgromadzono ponadto akta zlikwidowa
nych spółdzielni produkcyjnych z lat 1949— 1956. Rolnictwa dotyczy 
również zespół akt Państwowego Przedsiębiorstwa Traktorów i Maszyn 
Rolniczych.

Z ważniejszych pod względem materiałowym należy wymienić jeszcze 
akta wydziałów: Organizacyjnego i Inspekcji. Mówią one przede wszyst
kim o organizacji Urzędu Wojewódzkiego i starostw powiatowych, ale 
np. zbiór zarządzeń znajdujących się wśród akt Wydziału Organizacyj
nego dotyczy najróżniejszych dziedzin życia Dolnego Śląska, a spra
wozdania starostów i wojewody, zwłaszcza z lat 1945—1946, zawierają 
szczegółowe omówienia najważniejszych zjawisk występujących na da
nym terenie w ciągu miesiąca. Znaleźć tu można również sprawozdania 
różnych organizacji społecznych, placówek kulturalnych, przesyłane wo
jewodzie do wiadomości.

Zawartość akt wydziałów: Przemysłu, Handlu i Aprowizacji będzie 
dużą pomocą, ale nie jedynym źródłem do badań nad rozwojem życia eko
nomicznego Dolnego Śląska. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wśród 
tych akt brak jest statytystyki zbiorczej, jaka występuje np. obecnie 
w Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego. Jak wiadomo, Ko
misja ta powstała dopiero w 1949 r. i wśród akt Urzędu Wojewódzkie
go znajduje się tylko kilkanaście teczek dotyczących je j działalności. 
Jedynym materiałem zbiorczym, niestety, pochodzącym dopiero z 1947 r., 
będą różne zestawienia znajdujące się w Wydziale Statystyki.

Specjalnego omawiania nie wymagają akta wydziałów: Budżetowo- 
Gospodarczego, Samorządowego (patrz akta Wojewódzkiej Wrocławskiej 
Rady Narodowej), Społeczno-Administracyjnego, Budownictwa, Admi- 
nistracyjno-Prawnego, Wojskowego i Pomiarów, które obejmowały wą
skie i ściśle określone dziedziny działalności. Poza magazynami archi
walnymi znajdują się jeszcze akta Wydziału Weterynarii.

Akta Starostw Powiatowych. W chwili obecnej w Archiwum Wro
cławskim 5 znajdują się akta następujących starostw: wrocławskiego, strze- 
lińskiego, milickiego oraz trzebnickiego. Struktura organizacyjna sta
rostw pokrywała się w zasadzie ze strukturą organizacyjną urzędu wo
jewódzkiego. Referaty obejmowały swym zasięgiem te same sprawy na * 1

5 Akta te stanowią od 1 I 1960 r. zasób Powiatowego Archiwum Państwowego 
we Wrocławiu, które swoje magazyny posiada w gmachu Archiwum m. Wrocławia
1 Województwa Wrocławskiego.



szczeblu powiatu, co wydziały na szczeblu wojewódzkim. Wiele jednak 
akt zaginęło i badanie dziejów powiatu na podstawie akt starościńskich 
nie byłoby możliwe. Braki te na szczęście w dużej mierze uzupełniają 
akta znajdujące się w poszczególnych wydziałach Urzędu Wojewódz
kiego. Są to sprawozdania i różna korespondencja, przesyłane do wiado
mości władzy zwierzchniej.

A k t a  r a d  n a r o d o w y c h

W czystej postaci występuje tu jednak tylko zespół akt Wrocławskiej 
Wojewódzkiej Rady Narodowej z lat 1946—1950 (tzn. do chwili wpro
wadzenia ustawy o terenowych organach jednolitej władzy państwowej). 
Akta rad powiatowych z tego okresu w większości wypadków wymiesza
ne są z aktami starostw i zachowało się ich bardzo mało. Przejęte po 
r. 1954 akta prezydiów gminnych rad narodowych zawierają w głów
nej mierze akta zarządów gminnych, które były organami wykonaw
czymi rad gminnych, oraz akta prezydiów z lat 1950—1954. W niektórych 
tylko zespołach zachowały się protokoły posiedzeń plenarnych rad i akta 
dotyczące prac komisji.

Jak już wyżej wspomniano, najważniejszym źródłem do poznania dzia
łalności rad narodowych na Dolnym Śląsku w latach 1946—1950 jest 
zespół akt Wrocławskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej.

Wojewódzka Wrocławska Rada Narodowa (do r. 1949 zwana Dolno
śląską Wojewódzką Radą Narodową) została powołana 8 V 1946 r. Ten 
późny termin powstania Rady w porównaniu z innymi województwami 
centralnymi tłumaczony był nie ustabilizowanymi stosunkami na Zie
miach Zachodnich. Ponieważ rady miały być organami kontroli społe
czeństwa nad władzami administracji państwowej, a o skrystalizowanym 
społeczeństwie polskim nie można było mówić na tych ziemiach w r. 1945, 
dlatego więc do ich ustanowienia przystąpiono dopiero w 1946 r.

W myśl ustawy z 11 1X1944 r. o organizacji i zakresie działania rad 
narodowych, której jednolity tekst po uwzględnieniu wszystkich później
szych zmian został ogłoszony 141 1946 r., do kompetencji terenowych rad 
narodowych należało:

1. Planowanie działalności publicznej, a w szczególności ustalanie 
budżetu oraz planu świadczeń w naturze;

2. Kontrola działalności organów wykonawczych (rządowych i sa
morządowych) oraz instytucji i osób wykonujących funkcje zlecone w za
kresie administracji i gospodarki publicznej z punktu widzenia legalno
ści, celowości i zgodności z zasadniczą linią działalności Krajowej Rady 
Narodowej;



3. Powoływanie samorządowych organów wykonawczych;
4. Ustalanie zasad i warunków, na których organy wykonawcze sa

morządu mogą zawierać umowy w sprawie zaciągnięcia pożyczki, zbytu, 
zamiany lub obciążenia majątku nieruchomego;

5. Uchwalanie regulaminów obrad rady i komisji.
Ze względu na specyficzne warunki Ziem Zachodnich powoływanie 

rad narodowych odbywało się z góry na dół, a nie — jak to przewidy
wała ustawa ■— z dołu do góry. Dlatego też na początku w skład Rady 
Wojewódzkiej weszli tylko przedstawiciele partii i stronnictw politycz
nych oraz związków zawodowych i organizacji społecznych. Dopiero 
później, w miarę powstawania powiatowych, miejskich i gminnych rad 
narodowych, weszli do niej ich przedstawiciele.

Rada wyłoniła ze swego grona Prezydium, które spełniało funkcje re
prezentowania je j, załatwiało sprawy między plenami oraz wykonywało 
uchwały Rady. Sprawy kancelaryjne załatwiało Biuro Prezydialne. W la
tach 1946— 1947 biuro to dzieliło się na 7 działów. W r. 1948 uchwalo
no nowy statut organizacyjny Biura i ustalono podział na 4 działy: Prezy
dialny, który obejmował sprawy prezydialne, personalne i gospodarcze; 
Organizacyjno-Inspekcyjny; Administracyjno-Budżetowy; Komisji.

Na mocy swoich uprawnień WWRN powołała 17 V 1946 r. Wydział 
Wojewódzki. Do zadań Wydziału Wojewódzkiego jako organu wykonaw
czego samorządu wojewódzkiego należało:

1. Przygotowywanie spraw mających wejść pod obrady Rady lub jej 
Prezydium;

2. Decydowanie we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do decyzji 
Rady lub je j Prezydium;

3. Wykonywanie uchwał Rady oraz Prezydium;
4. Wykonywanie na zlecenie Rady lub je j Prezydium kontroli nad 

działalnością organów wykonawczych samorządu niższego stopnia oraz 
organów administracji państwowej;

5. Sprawowanie władzy porządkowej nad prezydentami, wiceprezy
dentami, członkami zarządów miast wydzielonych oraz członkami wy
działów powiatowych. Wydział zobowiązany był składać Radzie spra
wozdania ze swej działalności oraz przesyłać protokoły posiedzeń. Spra
wy kancelaryjne Wydziału załatwiał Wydział Samorządowy Urzędu Wo
jewódzkiego.

W takiej formie samorząd wojewódzki istniał do 20 III 1950 r., kiedy 
to wprowadzono ustawę o terenowych organach jednolitej władzy pań
stwowej.

Akta Wojewódzkiej Wrocławskiej Rady Narodowej są zespołem war
tościowym i ciekawym. Odzwierciedlają one przede wszystkim kształto
wanie się i rozwój nowego typu władzy, jakim były rady, pozwalają
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stwierdzić, jak przedstawiciele społeczeństwa dolnośląskiego wyzyski
wali szerokie uprawnienia rad do rozwijania działalności gospodarczej, 
politycznej i kulturalnej i jak się wywiązywali z przyjętych na siebie 
obowiązków. Równocześnie dają ogólny obraz rozwoju poszczególnych 
dziedzin życia na terenie województwa.

W zespole można wyróżnić kilka grup akt, które dotyczą prac róż
nych organów Rady. Na czoło wysuwają się protokoły zebrań plenar
nych Rady oraz je j sprawozdania kwartalne i roczne, składane przeważnie 
na plenach. Mówią one nie tylko o je j działalności, ale również znaleźć 
tu można materiały do sytuacji politycznej, do walki stronnictw politycz
nych, do problemów życia gospodarczego i kulturalnego Dolnego Śląska. 
Plenum WWRN wysłuchiwało bowiem oprócz sprawozdań podległych 
sobie rad również sprawozdań wojewody, różnych placówek gospodar
czych, kulturalnych oraz organizacji społecznych.

Przy porządkowaniu akt starano się wyszukać z rozsypu i dołączyć 
wszystkie załączniki do protokołów obrad, niektóre jednak nie zachowały 
się na skutek niedbalstwa kancelarii Biura Prezydialnego. Podobne ma
teriały tylko z terenu powiatów zawierają protokoły i sprawozdania po
wiatowych rad narodowych, które zgrupowane są w Dziale Organizacyj- 
no-Inspekcyjnym. W tym dziale znajdują się również sprawozdania 
z kontroli zarządów miejskich, starostw oraz zakładów użyteczności pu
blicznej, przeprowadzanych przez pracowników Prezydium WWRN, Wy
działu Wojewódzkiego i Wydziału Samorządowego Urzędu Wojewódz
kiego.

Szereg tytułów mówi o poszczególnych akcjach i kampaniach, którymi 
kierowała lub w których brała udział WWRN, jak np. referendum i wy
bory, danina narodowa, odbudowa Warszawy itp.

O szerokości zakresu działania Rady i o jej pracach stałych do
wiedzieć się można z akt komisji. Niektóre z nich, jak Komisja Kontroli 
Społecznej, Oświaty, Kultury i Sztuk, Budżetowa, Odznaczeń, Zdrowia, 
Planowania, Rolna, były komisjami stałymi, inne powoływano na pewien 
okres czasu. Do tych należały: Komisja Kontroli Cen, Komisja Racjonali
zacji Pracy i Oszczędności w Samorządzie czy'też powołana w 1949 r. 
Nadzwyczajna Komisja do Nadzorowania Właściwego Użycia Dotacji 
i Rady Państwa na Polepszenie Komunalnych Warunków Bytu Klasy Ro
botniczej .

Najbogatsze są oczywiście materiały Komisji Kontroli Społecznej. Ko
misja ta od początku przejawiała ożywioną działalność, przeprowadzając 
kontrole różnych przedsiębiorstw, urzędów i instytucji. Protokoły z tych 
kontroli pozwalają stwierdzić, jak wyglądała gospodarka w kontrolowa
nych jednostkach. Ciekawe i dość obfite są również akta Komisji Rolnej 
i Planowania. W aktach Komisji Rolnej jest dość dużo materiałów



statystycznych i sprawozdań, które pozwalają na odtworzenie stanu rol
nictwa w tym okresie, a przede wszystkim pokazują, co Rada za je j 
pośrednictwem robiła dla podniesienia rolnictwa.

Akta Komisji Planowania, która działała w ścisłym kontakcie z Regio
nalną Dyrekcją Planowania Przestrzennego, są tym cenniejsze, że do
tychczas nie wiadomo, co się stało z aktami tejże Dyrekcji.

Fragmentaryczne, ale dość ciekawe, materiały obrazujące stan oświaty 
i kultury w pierwszych latach powojennych na Dolnym Śląsku zawie
rają akta Komisji Oświaty oraz Kultury i Sztuki. W latach 1946— 1957 
istniała tylko Komisja Oświaty i Kultury, w 1948 r. rozdzieliła się ona 
na dwie wyżej wymienione. Z dziedziny oświaty są tu więc wiadomości
0 przebiegu walki z analfabetyzmem i akcji bibliotecznej, sprawy róż
nych szkół, meldunki o przebiegu dni oświaty, książki i prasy itp. W ak
tach Komisji Kultury i Sztuki występują sprawozdania różnych insty
tucji, np. Ossolineum i Instytutu Śląskiego, które były finansowane 
częściowo przez Radę, sprawy organizacyjne i interwencyjne teatrów, 
różnych związków twórczych itp. Wszystkie te materiały ułożone są 
chaotycznie, tak jak napływały, i z tego powodu są bardzo trudne do 
wyzyskania.

Odrębną grupę jednorodną tworzą akta Działu Administracyjno- 
Budżetowego. Są to budżety i sprawozdania rachunkowe powiatowych
1 miejskich związków samorządowych z rozbiciem na poszczególne za
kłady użyteczności publicznej, utrzymywane przez dane związki. W bud
żetach tych i sprawozdaniach podawany jest opis powiatu i wykaz ma
jątku samorządowego. W jednostkach zatytułowanych Sprawy finanso
wo-budżetowe znajdują się regulaminy różnych podatków lokalnych, 
sprawozdania rachunkowe, kwartalne, różne zarządzenia w sprawach 
finansowych itp. Uwagę badacza zwróci na pewno fakt, że w zespole 
figuruje wiele pozycji z tytułem Różne. Zwykle są to akta bezwarto
ściowe, w tym zespole jednak zostały one przebrakowane w obrębie 
teczek i pozostawiono tylko te, które zawierały ciekawszy materiał. Zna
leźć tu można m. in. sprawozdania nadsyłane do Rady z różnych insty
tucji i przedsiębiorstw.

Cechą charakterystyczną tych wszystkich materiałów jest ich zbyt
nia szczegółowość. Badacz nie znajdzie tu ogólnych zestawień staty
stycznych czy sprawozdań opisowych obejmujących większe odcinki 
czasu. Przeważają sprawozdania miesięczne oraz meldunki i protokoły. 
Wypływa to prawdopodobnie z tego, że ta nowa forma władzy, jaką 
były rady, opierała się przede wszystkim na pracy społecznej. Brak eta
towego aparatu urzędniczego nie pozwalał na przeprowadzanie syntezy 
rozmaitych zjawisk życia gospodarczego, politycznego i społecznego. Mi
mo tego jednak zespół jest jednym z najcenniejszych, jakie powstały na



Dolnym Śląsku, i w połączeniu z aktami Urzędu Wojewódzkiego i Pań
stwowego Urzędu Repatriacyjnego pozwala na dość dokładne odtworze
nie obrazu sytuacji i przemian, jakie się w latach 1945—1950 dokony
wały na tych ziemiach.

A k t a  P a ń s t w o w e g o  U r z ę d u  R e p a t r i a c y j n e g o
Państwowy Urząd Repatriacyjny rozpoczął swą działalność na Dol

nym Śląsku pod koniec maja 1945 r. i w bardzo krótkim czasie jego 
placówki pokryły gęstą siecią całe województwo. Były to oddziały po
wiatowe, punkty etapowe oraz punkty zbiorcze i zdawcze, zajmujące 
się repatriacją ludności niemieckiej. Działalnością tych placówek kie
rował Oddział Wojewódzki we Wrocławiu.

Zakres działania Państwowego Urzędu Repatriacyjnego na Dolnym 
Śląsku w odróżnieniu od innych województw centralnych był bardzo 
szeroki. Na czoło zadań wysunęło się zwłaszcza zagadnienie osadnictwa. 
Oddziały powiatowe w latach 1945—1947 nie tylko organizowały osad
nictwo i otaczały opieką repatriantów i przesiedleńców, ale zastępowały 
właściwie władze administracyjne, przeprowadzając akcję osadniczą od 
początku do końca. Państwowy Urząd Repatriacyjny wykonał też ol
brzymią i trudną pracę repatriacji ludności niemieckiej w latach 1946— 
1951.

Struktura organizacyjna Urzędu w najogólniejszych zarysach wy
glądała następująco:

1. Dział ogólny, w którego skład wchodził m. in. Referat Statystyki 
i Ewidencji; 2. Dział Finansowo-Budżetowy; 3. Dział Prawny; 4. Dział 
Osadnictwa z referatem Osadnictwa i Uwłaszczenia Rolnego i Nierol
niczego; 5. Dział Etapowy z referatami Administracji Etapowej, Zaopa
trzenia i Zdrowia; 6. Dział Transportowy.

Powiatowe oddziały PUR zostały zlikwidowane w latach 1949—1950, 
a Oddział Wojewódzki w r. 1951. Ponieważ akta zlikwidowanych od
działów powiatowych były przekazywane do składnicy akt Oddziału 
Wojewódzkiego, Archiwum Państwowe we Wrocławiu przejęło całość 
akt. Po wybrakowaniu dużej części akt placówek terenowych stworzono 
z pozostałych jeden zespół złożony. Jest on również jak i poprzednio 
omawiany zespół akt Wrocławskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej upo
rządkowany i zinwentaryzowany w Archiwum Państwowym.

Akta Państwowego Urzędu Repatriacyjnego stanowią najważniejsze 
źródło do badań nad osadnictwem na Dolnym Śląsku. Badacz znajdzie 
tu materiały do zagadnień osadnictwa w mieście i na wsi, organizowania 
spółdzielni parcelacyjno-osadniczych, do problemów repatriacji ze wszy
stkich państw, stanu majątkowego repatriantów, zdrowotności, częścio
wo dane do stosunków polityczno-społecznych, do sposobu przeprowa



dzania repatriacji ludności niemieckiej i oczywiście do rozwoju, działal
ności i roli PUR na terenie woj. wrocławskiego.

Ze względu na swą wartość na czoło wysuwają się akta Referatu 
Statystyki i Ewidencji. Jest ich w porównaniu z innymi urzędami z tego 
okresu bardzo dużo, ale stroną negatywną jest ich zbytnia drobiazgo- 
wość. Są to przeważnie sprawozdania (zarówno statystyczne, jak i opi
sowe) dwutygodniowe i miesięczne. Kwartalne spotyka się rzadko. Na 
wyróżnienie zasługują tzw. sprawozdania „od początku akcji“. Korzy
stanie z materiałów statystycznych jest dość trudne, ponieważ ich we
wnętrzny układ (w ramach teczek) jest chaotyczny. Obok arkuszy zaty
tułowanych np. Zestawienia repatriantów przybyłych z Zachodu spotkać 
można Zapotrzebowanie na fachowców w przemyśle i rzemiośle lub 
Wykaz obsianych gospodarstw. Dużą grupę stanowią wykazy imienne 
repatriantów oraz osiedlonych rodzin (ułożonych przeważnie według po
wiatów).

W Referacie Ogólnym Działu Ogólnego i w Dziale Prawnym zgro
madzone są okólniki i zarządzenia zarówno władz zwierzchnich, jak 
i własne. Te dwie komórki zawierają również wiele sprawozdań z dzia
łalności Oddziału. W referacie ogólnym ponadto znajdują się protokoły 
różnych konferencji i zjazdów oraz protokoły zdawczo-odbiorcze akt 
osadniczych, przekazywanych w 1948 r. władzom administracyjnym.

Akta Działu Osadnictwa odzwierciedlają jedną z najważniejszych 
dziedzin działalności Państwowego Urzędu Repatriacyjnego na Dolnym 
Śląsku. Najważniejszymi materiałami będą tu sprawozdania. Ciekawy 
również materiał dają protokoły zjazdów dyrektorów i kierowników 
oddziałów, inspektorów osadnictwa, protokoły wojewódzkiej i powia
towych komisji osadnictwa rolnego i nierolniczego. Jak już wspomniano 
poprzednio, są to głównie akta z lat 1945— 1947, ponieważ w r. 1948 
sprawy osadnictwa przejął Urząd Wojewódzki.

Dużą grupę tworzą najrozmaitsze wykazy majątków i gospodarstw 
z poszczególnych powiatów.

Ciekawe materiały zawarte są w jednostkach dotyczących repatriacji 
z różnych krajów. Są tu ważne układy, korespondencja, apele odzwier
ciedlające przebieg i trudności przy repatriowaniu i osadzaniu powra
cających Polaków.

Sprawy sytuacji ekonomicznej ludności osiedlającej się na Dolnym 
Śląsku, występujących chorób, opieki nad osadnikami znajdują się 
w Dziale Etapowym. Referat Zaopatrzeniowy zawiera wiadomości o go
spodarce aprowizacyjnej oddziałów i punktów etapowych, o przydzia
łach UNRRA dla repatriantów itp. W Referacie Administracji Etapowej 
obok spraw organizacji placówek terenowych znajdują się wykazy imien
ne repatriowanych Niemców.



A k t a  g o s p o d a r c z e

Akta przemysłowe i handlowe zgromadzone do chwili obecnej w Ar
chiwum Państwowym we Wrocławiu stanowią niewielką grupę. Więk
szość akt tego typu znajduje się jeszcze w składnicach akt przedsię
biorstw i ich władz zwierzchnich. Zagadnień przemysłowych dotyczą 
jedynie trzy zespoły, tj. akta Izby Przemysłowo-Handlowej, Państwowej 
Inspekcji Gospodarki Materiałowej i Centrali Przemysłu Ludowego i Ar
tystycznego — Ekspozytura Rejonowa we Wrocławiu.

Izba Przemysłowo-Handlowa we Wrocławiu istniała od r. 1945 do 
1950. Najistotniejsze je j zadania skupiały się w pracy Wydziału Prze
mysłowo-Handlowego. Sprawował on opiekę i nadzór nad zrzeszeniami 
prywatnego przemysłu, rozdzielał surowce, zajmował się sprawami 
planowania produkcji oraz zbytu w podległych jednostkach, organizował 
targi, wystawy, przydzielał kredyty. Akta tego Wydziału pochodzą z lat 
1947—1950 i dają dość dokładny obraz działalności Izby. Część akt do
tyczących spraw handlu przejął Wojewódzki Związek Zrzeszeń Kupiec
kich. Gdzie znajdują się one obecnie, dotychczas nie stwierdzono.

O początkach organizacji Izby i jej rozwoju mówią akta organiza
cyjne oraz protokoły rady, zarządu i komisji. Dość duża grupa akt do
tyczy spraw związanych z akcją szkoleniową. Mimo że podobno istniał 
odrębny referat statystyki, w zespole występuje wyraźny brak tego ro
dzaju materiałów.

W skład akt Państwowej Inspekcji Gospodarki Materiałowej wchodzą 
głównie sprawozdania i protokoły inspektorów przeprowadzających kon
trolę gospodarki materiałowej w większości zakładów przemysłowych 
Dolnego Śląska. W latach 1948— 1950 prace te prowadzone były przez 
Przedsiębiorstwo Poszukiwań Terenowych, później przez Przedsiębior
stwo Upłynnienia Remanentów, a od r. 1953 przez Państwową Inspekcję 
Gospodarki Materiałowej. Ta ostatnia odziedziczyła akta swych poprze
dników i pewną najważniejszą ich część przekazała Archiwum Państwo
wemu. Oprócz wyżej wymienionych protokołów i sprawozdań jednost
kowych w zespole występują nieliczne sprawozdania ogólne z działal
ności tych trzech przedsiębiorstw.

Ekspozytura wrocławska CPLiA obejmowała swym zasięgiem teren 
woj. wrocławskiego i opolskiego. Działała ona w latach 1950—1955. 
Je j akta zawierają dane dotyczące czynności samej dyrekcji, jak i pla
cówek podległych, tzn. drobnych przedsiębiorstw produkujących dla 
CPLiA oraz sklepów. Na pierwszy plan wysuwają się plany produkcji 
i zaopatrzenia, bilanse i sprawozdania. Jak w każdym innym zespole 
akt tego typu, występują ponadto najrozmaitsze zarządzenia, protokoły 
narad, kontroli, ustalania cen, sprawy inwestycji oraz akta organizacyjne.



Trochę więcej materiału w zbiorach archiwalnych znajdzie badacz in
teresujący się rozwojem handlu w latach 1945— 1951.

Placówką organizującą i sprawującą nadzór nad siecią handlu pań
stwowego na Dolnym Śląsku była Państwowa Centrala Handlowa dzia
łająca w latach 1946—1949. Oddziałowi wojewódzkiemu we Wrocławiu 
podporządkowane były do 1947 r. oddziały rejonowe, a tym z kolei 
punkty sprzedaży. Ponadto oddziałowi wojewódzkiemu podlegały bez
pośrednio agentury, własne punkty sprzedaży i specjalne składnice.

W r. 1947 w związku ze znacznym wzrostem znaczenia PCH, która 
skupiła w swych rękach prawie cały hurt masy towarowej, nastąpiła 
reorganizacja zarówno na szczeblu centralnym, jak i wojewódzkim oraz 
rejonowym. Dla województwa powołano delegaturę Naczelnej Dyrekcji 
PCH, a tej podporządkowano hurtownie spożywcze i rejonowe biura 
sprzedaży (branżowe). Biura te w większości miały siedziby we Wro
cławiu, w terenie zaś posiadały swoje ekspozytury oraz liczne punkty 
sprzedaży i skupu. W 1949 r. biura zostały zlikwidowane. Ich funkcje 
przejęła Ekspozytura Rejonowa PCH, która powstała na miejsce Delega
tury Wojewódzkiej. Likwidacja PCH nastąpiła w r. 1950. Powołana 
do życia 1 I 1950 r. Centrala Spożywcza — Przedsiębiorstwo Państwo
wo-Spółdzielcze przejęła zarówno działalność PCH, jak i „Społem“.

Zagadnienie organizacji handlu ma, niestety, słabe odbicie w aktach 
PCH. Badacz interesujący się tym zagadnieniem będzie musiał szukać 
materiałów w Warszawie, akta bowiem z woj. wrocławskiego nie zo
stały przekazane do Archiwum Państwowego bezpośrednio po likwi
dacji PCH, lecz dopiero w 1958 r. i przez ten czas część ich zaginęła, 
a część na skutek wilgoci została zniszczona.

Zachowane akta to przede wszystkim bilanse jednostek podległych 
z lat 1947—1951 oraz placówki wojewódzkiej z lat 1945— 1950. Spra
wozdania obejmują głównie małe odcinki czasu (większość dekadowych) 
i pochodzą tylko z r. 1949. Najwcześniejsze akta pochodzą z r. 1946. 
Są to zarządzenia, cenniki oraz sprawozdania z upłynnienia remanentów 
poniemieckich. Małą grupkę stanowią materiały pokontrolne z lat 1949— 
1950.

Dziejów handlu spółdzielczego na Dolnym Śląsku dotyczą następu
jące zespoły akt: Związek Gospodarczy Spółdzielni SP „Społem“ — De
legatura Zarządu we Wrocławiu, Związek Rewizyjny Spółdzielni RP — 
Oddział we Wrocławiu, „Zjednoczenie“ — Rzeźniczo-Wędliniarska Spół
dzielnia Pracy i Użytkowników we Wrocławiu oraz Książnica Spółdziel
cza „Placówka“. Na omówienie zasługują jednak tylko dwa pierwsze 
zespoły. Pozostałe jednostki nie odegrały większej roli w historii handlu 
dolnośląskiego.



Związek Gospodarczy Spółdzielni RP „Społem“ rozpoczął swą dzia
łalność na terenie woj. wrocławskiego w r. 1945, a zlikwidowany został 
w 1948. Skupiał on szereg spółdzielni branżowych, jak spożywcze, rolni
cze, przemysłowe, mleczarsko-jajczarskie, włókiennicze i transportowe. 
„Społem“ było równocześnie wielkim przedsiębiorstwem handlowo-wy- 
twórczym, prowadzącym handel za pomocą swych licznych placówek 
oraz produkcję we własnych lub dzierżawionych zakładach przemysło
wych.

Obrazem działalności „Społem“ na Dolnym Śląsku są tylko bilanse 
i preliminarze Delegatury Zarządu oraz oddziałów branżowych z po
szczególnych powiatów. Do Archiwum nie przekazano żadnych akt or
ganizacyjnych z wyjątkiem jednej teczki protokołów Okręgowej Ko
misji Wiejskiej i korespondencji dotyczącej spraw wsi. Jedna teczka 
zawiera zarządzenia z lat 1947—1948, druga sprawozdania obrotowe 
z 1948 r.

Dużą pomocą do badań dziejów spółdzielczości w woj. wrocławskim 
będzie liczący co prawda tylko 36 jednostek, ale bardzo ciekawy zespół 
akt Oddziału Okręgowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni RP we 
Wrocławiu (1945—1948). Zawiera on protokoły walnych zebrań i rad 
nadzorczych spółdzielni, roczne sprawozdania rachunkowe, statuty róż
nych spółdzielni oraz protokoły porewizyjne. Znajdują się tutaj również 
komunikaty „Społem“, które uzupełnią poprzednio omawiany zespół. 
Samego Związku Rewizyjnego dotyczą sprawozdania opisowe, proto
koły posiedzeń zarządu oraz akta prowadzonej przez Związek akcji 
szkoleniowej.

Omówione wyżej akta jednostek handlowych w połączeniu z aktami 
wydziałów handlu i aprowizacji Urzędu Wojewódzkiego są w zasadzie 
jedynym materiałem obrazującym rozwój handlu w latach 1945—1950. 
Akta z okresu późniejszego znajdują się na razie w składnicach akt 
poszczególnych przedsiębiorstw.

A k t a  o r g a n i z a c j i  i z w i ą z k ó w

Jak wspomniano na wstępie, już od pierwszych chwil powrotu Dol
nego Śląska do Polski rozwinęło się tutaj żywo życie społeczne, kultu
ralne i naukowe. Dotychczas większość dokumentów mówiących o tym 
znajduje się jeszcze w składnicach akt różnych związków, organizacji, 
towarzystw i placówek naukowych. Niemniej i w Archiwum Państwo
wym jest już kilka niezwykle cennych zespołów akt dotyczących wyżej 
wymienionych zagadnień.

Na czoło wysuwają się akta Wojewódzkiej Rady Związków Zawodo
wych oraz powiatowych rad związków zawodowych. Zawierają one ma



teriały informujące przede wszystkim o pracy związków zawodowych 
wśród mas pracujących. Jak wiadomo, praca ta obejmowała, podobnie 
jak dzisiaj, zarówno kwestie socjalne pracowników, problemy kultu
ralno-oświatowe, szkolenie ideologiczne i zawodowe, sport, jak i postęp 
techniczny, współzawodnictwo pracy oraz pośrednią kontrolę nad dzia
łalnością przedsiębiorstw.

Wojewódzka Rada Związków Zawodowych działała we Wrocławiu 
w latach 1945—1957. Zmieniała ona kilkakrotnie swą nazwę (Okręgowa 
Komisja Zw. Zaw.; Okręgowa Rada Zw. Zaw.), lecz nie wpływało to 
na zakres i cele działania. Posiadała ona następujące wydziały: Organi
zacyjny, Produkcyjny, Kulturalno-Oświatowy, Socjalno-Bytowy, Finan
sowo-Budżetowy oraz Szkolenia i Kadr. W 1950 r. powstał Wydział 
Statystyki, który zajął się zbieraniem i opracowywaniem danych sta
tystycznych z różnych dziedzin życia związkowego. Zestawienia te do
tyczą bibliotek, domów kultury, świetlic, klubów fabrycznych, szkolenia 
związkowego i wielu innych zagadnień. Akta poprzednio wymienionych 
wydziałów — to protokoły posiedzeń, narad, odpraw, plany pracy i spra
wozdania z różnych akcji, uchwały, instrukcje, informacje, okólniki, 
wreszcie preliminarze i bilanse WRZZ oraz domów kultury.

W sumie jest to materiał bardzo ciekawy, pozwalający na dość do
kładne zorientowanie się nie tylko w pracy samych związków, ale 
i w wielu innych przejawach życia społecznego i kulturalnego Dolnego 
Śląska. <

Akta powiatowych rad związków zawodowych, które istniały w la
tach 1946— 1953, zawierają podobne materiały. Jest ich jednak bardzo 
mało (od 5 do 10 jednostek w każdym powiecie).

Jeszcze jednym zespołem dotyczącym działalności, tym razem tylko 
jednego, związku zawodowego są akta Zarządu Okręgowego Związku 
Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Niestety, 
jednak Związek ten przekazał tylko fragmenty swych akt, które nie 
pozwalają na odtworzenie pełnego obrazu jego działalności.

Z licznie' działających w minionym okresie towarzystw dotychczas 
tylko jedno przekazało swoje akta do Archiwum Państwowego. Jest to 
Towarzystwo Burs i Stypendiów — Oddział Wojewódzki we Wrocła
wiu, które działało na terenie całego województwa w latach 1946— 1951. 
Wraz z aktami oddziału wojewódzkiego przekazano fragmenty akt od
działów powiatowych.

Zespołem akt pozwalającym na śledzenie ruchu obrońców pokoju 
na Dolnym Śląsku jest Wojewódzki Komitet Obrońców Pokoju. Akta 
pochodzą z lat 1950—1953.

Z dziedziny działalności organizacji Archiwum Państwowe posiada 
dwa zespoły akt organizacji młodzieżowych. Są to akta Zarządu Woje-



wódzkiego ZMP i Komendy Wojewódzkiej Powszechnej Organizacji 
„Służba Polsce“.

Akta Z W ZMP nie zostały przekazane w całości, ponieważ w po
przednich latach dużą ich część zniszczono. Niemniej i te zachowane 
fragmenty, jak protokoły i materiały na prezydia i plena zarządu, steno
gramy konferencji, narad, odpraw, plany pracy, oceny, notatki i spra
wozdania nadsyłane przez zarządy powiatowe, biuletyny, pewna część 
akt wydziałów ZW, wreszcie statystyka pozwalają na stworzenie ogól
nego obrazu działalności ZMP w woj. wrocławskim.

Nie można tego, niestety, stwierdzić w odniesieniu do innych organi
zacji młodzieżowych z lat 1945—1948. Z akt Związku Walki Młodych 
zachowały się tylko 3 jednostki, a jedna (korespondencja różna) doty
cząca prac powiatowych komitetów jedności. Akta OMTUR oraz ZMD 
najprawdopodobniej zostały zniszczone z chwilą połączenia się ich 
w 1948 r. w jeden związek — ZMP.

Organizacją zajmującą się sprawami młodzieży, lecz nie ściśle mło
dzieżową, była Powszechna Organizacja „Służba Polsce“. Powołana ona 
została w r. 1948, a głównymi je j zadaniami było wychowanie fizyczne 
i wojskowe młodzieży, organizowanie jej do pomocy w odbudowie kraju 
oraz rozwijanie pracy kulturalno-oświatowej i polityczno-wychowaw- 
czej wśród młodzieży. Akta w zasadzie odbijają poszczególne dziedziny 
tej działalności.

Do omówienia pozostaje jeszcze jeden zespół specjalnie ważny z tego 
powodu, że jest on jedynym, jaki znajduje się w Archiwum Państwowym, 
dotyczącym rozwoju życia naukowego we Wrocławiu. Chodzi tu miano
wicie o Oddział Wrocławski Instytutu Zachodniego — Instytut Śląski.

Akta obejmują okres od 1946 do 1950 i zawierają statuty, regulaminy, 
protokoły posiedzeń, plany prac, sprawozdania oraz różną korespon
dencję między Instytutem Śląskim a dyrekcją w Katowicach, z Insty
tutem Zachodnim w Poznaniu, z Biblioteką im. Bandtkiego w Cieplicach 
Zdroju, z Towarzystwem Miłośników Ziemi Kłodzkiej oraz z różnymi 
osobami. Zaznaczyć należy, że pierwsze sprawozdania z r. 1945 znaleźć 
można w aktach Urzędu Wojewódzkiego, a z r. 1946 w aktach Woje
wódzkiej Wrocławskiej Rady Narodowej, które udzielały subwencji na 
prace Instytutu.


