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BRONISŁAW GRALAK 

OSADNICTWO WOJSKOWE NA DOLNYM SLĄSKU: 
W LATACH 1945-1947 

W procesie przejmowania, zaludniania i zagospodarowania ziem za
chodnich i północnych istotną rolę spełnili osadnicy wojskowi ze wszyst
kich formacji wojskowych i partyzanckich. Osadnictwo wojskowe jako 
proces społeczno-polityczny miało wpływ nie tylko na przekształcenia 
gospodarcze i demograficzne zachodzące nad Odrą, Nysą Łużycką i Bał
tykiem w pierwszych latach powojennych, ale stanowiło również �ażny 
czynnik integracji politycznej odzyskanych przez Polskę terenów. Tu
taj po zakończeniu wojny około 170 tys. byłych żołnierzy ludowego 
Wojska Polskiego oraz kilkadziesiąt tysięcy kombatantów z innych for
macji wojskowych i partyzanckich uzyskało warunki urządzenia po
wojennego życia. 

Swoista rola osadnictwa wojskowego w województwach zachodnich 
i północnych w pierwszym okresie stabilizacji polityczno-gospodarczej 
wypływała ponadto z aktywnego uczestnictwa osadników we wszyst
kich, nawet najtrudniejszych dziedzinach życia. Patriotyzm, zapał i żoł
nierska dyscyplina osadników wojskowych to walory przydatne w rejo
nach zachodniego pogranicza kraju, w tym również na Dolnym Śląsku, 
gdzie stan bezpieczeństwa i warunki polityczne w pierwszych miesią
cach były najtrudniejsze. Grasowały tu bandy niedobitków hitlerow
skich oraz kryminaliści i szabrownicy. Najtrudniejsza sytuacja panowała 
w bardzo zniszczonych przez działania wojenne północno-zachodnich 
obwodach, Żaganiu, żarach i Gubinie, a także w Zgorzelcu i Lubaniu 1. 

W celu udzielenia pomocy i zapewnienia bezpieczeństwa napływającej 
do tych powiatów ludności polskiej zgodnie z rozkazami dowódcy 2 Ar
mii WP rozlokowano w ówczesnych granicach okręgu dolnośląskiego 
trzy dywizje piechoty ze składu 2 Armii 2• 

Wykonując postulaty KC PPR i rozkazy Naczelnego Dowództwa 
w sprawie niezwłocznego tworzenia faktów dokonanych, pod koniec 

1 Archiwum Państwowe miasta Wrocławia i Województwa Wrocławskiego (da

lej cyt.: AP Wrocław), UWW, VI/152-154, Sprawozdania pełnomocników obwo

dowych. 

t Centralne Archiwum Wojskowe (dalej cyt.: CA W), III-60-8, s. 20 i 31-32, 

Rozkaz Dowódcy 2 Armii WP z 27 V 1945, dot. rozmieszczenia dywizji i ochrony 

zachodniej granicy państwa. Także: III-5-215, s. 129, Rozkaz NDWP z 30 VI 1945. 
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maja 1945 r. dowódca 2 Armii WP gen. Świerczewski polecił podległym 
dywizjom rozpoczęcie wysiedlania ludności niemieckiej s. W ten sposób 
zapoczątkowany został wstępny etap szeroko zakrojonego dsadnictwa, 
którego bezpośrednim celem było przygotowanie miejsca dla polskiej 
ludności cywilnej, jak również wyłonienie i zabezpieczenie w pasie 
nadgranicznym odpowiednich obiektów gospodarczych dla przyszłych 
osadników wojskowych. Z uwagi jednak na konieczność zabezpieczenia 
mienia przed rabunkiem i zniszczeniem, zbliżające się żniwa oraz brak 
specjaliątów, mimo wzrastającego natężenia akcji, na wniosek miejsco
wych władz w lipcu 1945 r. wysiedlanie wstrzymano 4

• Następny etap 
masowego i planowego wysiedlania rozpoczęto w październiku 1945 r. 
Do końca roku Dolny· Śląsk opuściło około 500 tys. Niemców 5• Nadal 
jednak w powiatach nadgranicznych zamieszkiwała poważna liczba lud
ności niemieckiej s. 

Równocześnie z wysiedlaniem ludności niemieckiej naczelne władze 
wojskowe nadawały kształt organizacyjny osadnictwu wojskowemu Dol
nego Śląska, przede wszystkim w powiatach wydzielonych. W powiatach 
tych ustanowieni zostali komendanci wojenni odpowiedzialni za porzą
dek i bezpieczeństwo. W miejscowościach bez oddziałów WP wyznaczo
no odpowiedzialnych oficerów, którym przydzielono do pomocy po 10 
żołnierzy 1. W lutym, jeszcze przed napływem na Dolny Śląsk pierw
szych osadników wojskowych i rozpoczęciem walk w składzie 1 Frontu 
Ukraińskiego, 2 Armia zorganizowała 6 wojskowych brygad rolnych, 
które zabezpieczały majątki i odpowiednie warunki dla przyszłych osad
ników wojskowych s. Równolegle z brygadami rolnymi prace osiedleń
cze podjęły samodzielne jednostki tworząc wojskowe grupy osiedleńcze. 
Ze względu na ich skład i zadania, można je określić jako pierwsze 
wojskowe grupy operacyjne mające spełniać określone funkcje. Wytycz
ne NDWP, niezależnie od tych zadań, zobowiązywały również dowód
ców jednostek do osiedlania żołnierzy systemem grupowym, umożliwia
jącym tworzenie „gniazd osadniczych", które zabezpieczały tereny wy
dzielone do czasu masowego napływu zdemobilizowanych żołnierzy 9• 

3 CAW, III-1-36, s. 232, Rozkaz NDWP nr 0326 z 10 VI 1945. Także: III-90-59, 
s. 45 i 49.

4 CA W, III-4-287, s. 232, Pismo NDWP do Dowódcy 1 i 2 Armii WP z 6 VII
1945. Por.: AP Wrocław, PUR, 466, s. 5, Instrukcja nr 3 dla grup operacyjnych 
WP z 19 VII 1945. 

s B. P a s i e  r b, Migracje ludności niemieckiej z Dolnego Sląska w latach 

1944-1947, Wrocław 1959, s. 103. 
e AP Wrocław, UWW, rx/23, s. 8; IX/25, s. 5 i 12; IX/83, s. 4; IX/86, s. l; 

IX/48, s. 4; rx/85, s. 4. 
1 CA W, III-60-8, s. 131-133, Rozkaz osiedleńczy nr 1. Także: III-60-8, s. 157, 

Rozkaz Dowódcy 2 Armii WP nr 112 z 26 VII 1945. 
s CA W, III-2-128, s. 21, Raport Szefa ·wydziału Organizacyjnego Zarządu Poli

tycznego 2 Armii kpt. Kustacza z 26 II 1945. 
9 Wywiad z płk. Jaroszewiczem, zastępcą Generalnego Inspektora Osadnictwa 
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Wykonując te zalecenia, poszczególni dowódcy rozpoczęli osiedlanie 
na gospodarstwach zorganizowanych grup żołnierzy liczących ponad 
40 lat. Ich zadaniem było także wykonanie niezbędnych prac gospodar
czych oraz przeprowadzenie inwentaryzacji 10. Jednocześnie w miarę 
zbliżania się pierwszych demobilizacji wzrastała liczba grup operacyj
nych wysyłanych przez Komisję Osadnictwa Wojskowego do powiatów 
wydzielonych Dolnego Śląska. Grup tych w sierpniu 1945 r. było już 
około siedemdziesięciu 11, a spełniały one bardzo ważną rolę 12• Przyczy
niły się do ochrony obiektów gospodarczych przed dewastacją i rabun
kiem, a w powiatach nadgranicznych zapewniały również spokój i bez
pieczeństwo pierwszym osadnikom cywilnym. Praca grup operacyjnych 
spowodowała, że osadnictwo· wojskowe ze sfery planów i zamierzeń 
stało się rzeczywistością 1a. 

W ten sposób prawie cały ciężar organizacji osadnictwa w pięciu 
powiatach wydzielonych Dolnego Śląska spoczął na rozlokowanych tam 
dywizjach piechoty 2 Armii WP, a następnie na jednostkach wojskowych 
wchodzących po rozformowaniu 2 Armii WP w skład Okręgu Wojsko-

. wego Śląsk. Od października 1945 r. całokształtem przedsięwzięć zwią
zanych z osiedlaniem zdemobilizowanych żołnierzy i ich rodzin kiero
wał poprzez pełnomocników powiatowych przy poszczególnych staro
stach Pełnomocnik na Okręg Śląski ppłk Ludwik Dmyszewicz 14. Istnie
jące przy Wojewódzkim Oddziale PUR we Wrocławiu (od sierpnia 
1945 r.) referaty wojskowe 15 prowadziły propagandę wśród ludności 
cywilnej, rejestrowały osadników .wojskowych i organizowały ich prze
wóz do Centralnego Punktu Rozdzielczego w Żaganiu, a następnie od 
4 IX 1945 r. w Legnicy 16. W ten sposób zostały zakończone wstępne 
prace organizacyjne związane z osadnictwem wojskowym w wydzielo
nych powiatach nadgranicznych Dolnego Śląska w okresie przedpocz-

Wojskowego (Polska Zbrojna, 20 VI 1945). 
10 CA W, IIl-90-60, s. 111, Rozkaz Dowódcy 7 Dywizji Piechoty z 26 VI 1945 r.
11 CA W, III-1-420, s. 35, Rozkaz nr 141. Także: III-2-20, s. 299; III-127-29, s. 10, 

Sprawozdanie Przewodniczącego KOW z 2 VIII 1945; III-127-13, s. 83, Sprawozda
nie z 10 X 1945. Por. AP Wrocław, PUR, 466, s. 9, Instrukcja nr 3 KOW. 

12 L. S. S t  y ś, Powstanie i działalność grup operacyjnych osadnictwa wojsko

wego tta Dolnym Sląsku (Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 1963, nr 4. s. 461). 
Por. Materiały z badań ankietowych problematyki osadnictwa wojskowego na Dol

nym Sląsku przeprowadzonych w 1970 r. (maszynopis oprawiony w posiadaniu 
autora, stron 475), Relacja inż. S. Pietrasa, s. 452. 

1s CAW, III-1-420, Rozkaz NDWP nr 141. Por. Wywiad z płk. Jaroszewiczem

(Polska Zbrojna, 20 VI 1945). Także A. U Ir ic h, Grupy operacyjne na front osad

niczy (tamże, 14 VII 1945). 
14 CA W, III-2-200, s. 201, dot. rozformowania 2 Armii WP. Por. AP Wrocław, 

UWW, IX/265, Pismo Pełnomocnika Dowództwa Okręgu Wojskowego Śląsk do 
spraw osadnictwa wojskowego ppłk. Ludwika Dmyszewicza. 

1s AP Wrocław, PUR, 608, s. 87, Okólnik nr 39 Zarządu Centralnego PUR 
z 17 VIII 1945. Także: PUR, 466, s. 1. 

16 CA W, III-2-200, s. 296, Instrukcja nr 2 KOW. 
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damskim. Do 11 IX 1945 r. osiadło w pow. lubańskim 618 osadników 
wojskowych, w pow. lwóweckim - 730, w pow. zgorzeleckim - 507, 
w pow. żagańskim - 812 i w pow. żarskim - 324 11. Przyczyną sto
sunkowo niewielkiego napływu osadników wojskowych były małe jesz
cze rozmiary repatriacji rodzin żołnierzy ze Związku Radzieckiego oraz 
częściowa tylko demobilizacja. Postawiło to w szczególnie trudnej sy
tuacji starszych wiekiem żołnierzy oraz kobiety służące w WP. Wiele 
zdemobilizowanych stosunkowo młodych kobiet miało dotychczas mało 
wspólnego z pracą na roli. Doprowadzało to do sytuacji nieraz wręcz 
paradoksalnej, formalni bowiem właściciele gospodarstw pozostawali na 
łasce nie wysiedlonych jeszcze Niemców, prowadzących faktycznie dalej 
gospodarstwa. Spiętrzenie się tak wielu trudności i nie ustabilizowana 
sytuacja pierwszych miesięcy wywoływały w wojskowych środowiskach 
osadniczych zwątpienie w słuszność podjętej decyzji 1s. 

Coraz szerszy udział administracji cywilnej we wszystkich zamierze
niach związanych bezpośrednio lub. pośrednio z osadnictwem wojskowym, 
wynikający z realizacji zarządzenia trzech ministerstw z 24 IX 1945 r. 10,
skłonił władze do przeprowadzenia w okręgu dolnośląskim zasadniczych 
zmian w organizacji i metodach osadnictwa wojskowego. Na podstawie 
zarządzenia Pełnomocnika Rządu na Okręg Administracyjny Dolnego 
Sląska Stanisława Piaskowskiego z 20 X 1945 r. powołana została Wo
jewódzka Komisja Osadnictwa Wojskowego 20, której zadaniem było 
opracowanie planów osadniczych uwzględniających sposób i zakres po
mocy w zagospodarowaniu osadników wojskowych. W powiatach wydzie
lonych zostali powołani pełnomocnicy Dowództwa Okręgu Wojskowego 
(w Lubaniu - kpt. Jodłowski, w Lwów�u - mjr Żarow, w Zgorzelcu -
por. Gruszczyk, w Żaganiu -· kpt. Sykut, w Żarach - mjr Siedlecki), 
odpowiedzialni za sprawny przebieg i utrzymanie właściwych proporcji 
między osadnikami wojskowymi a przesiedleńcami spoza środowisk kom
batanckich 21. W systemie administracji cywilnej powiatów wydzielo
nych sprawami osiedlania zdemobilizowanych żołnierzy zajął się Okrę
gowy Inspektorat Osadnictwa Wojskowego z siedzibą w Legnicy, powo
łany przez Ministerstwo Administracji Publicznej 22• W pozostałych po
wiatach akcją osiedlania kombatantów kierował Państwowy Urząd Re
patriacyjny oraz właściwe starostwa. 

-11 CA W, III-2-200, s. 205, Sprawozdanie KOW z 11 IX 1945.
1s Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej cyt.: AAN), MZO, 964, s. 157,

Sprawozdanie ppłk. J. Lasonia dot. m. in. osadników kobiet z Samodzielnego Ba
talionu im. Emilii Plater osiedlonych w m. Zalipie Dolne i Górne w powiecie 
lubańskim. 

19 CAW, UI-1-420, s. 109, Zarządzenie trzech ministerstw z 24 IX 1945. 
:o AP Wrocław, PUR, 557, Zarządzenie Pełnomocnika Rządu na Okręg Admini

stracyjny Dolnego Sląska S. Piaskowskiego nr 40 z 20 X 1945. 
21 AP Wrocław, UWW, IX/265, s. 22, Pismo Pełnomocnika DOW $ląsk pplka

Dmyszewicza do pełnomocników powiatowych z 29 XII 1945. 
:2 AP Wrocław, PUR, 608, s. 81. 
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Powiaty wydzielone nie zostały zresztą zamknięte dla przesiedleń
ców cywilnych z centralnej Polski, a szczególnie fachowców i specjalis
tów niezbędnych do stworzenia administracji i zorganizowania życia. 
gospodarczego oraz dla repatriantów ze wschodu. Często rodziny zdemo
bilizowanych żołnierzy przyjeżdżały do stacji węzłowej w jednym trans
porcie z ogółem repatriantów. Trudności aprowizacyjne w miastach 
i nikłe możliwości znalezienia tam popłatnego zajęcia zmuszały do osied
lania się na wsi ludzi nie mających należytych kwalifikacji do pracy 
w rolnictwie. Dzięki temu tereny osadnictwa wojskowego, mimo ich 
niedogodnego położenia, złego stanu bezpieczeństwa i szerzenia wrogiej 
plotki o tymczasowości przynależenia ziem nad Odrą i Nysą do Polski 23,
dosyć szybko zapełniały się ludnością cywilną. Świadczy o tym fakt, że 
do 14 XI 1945 r. w pięciu powiatach wydzielonych Dolnego śląska osied
liło się 37 870 osób 24• Osadnicy cywilni znaleźli tam na równi z komba
tantami wszechstronną pomoc oddziałów wojskowych 2s. 

Jeszcze w czerwcu 1945 r. 7, 10 i 11 Dywizje Piechoty zorganizowały 
na przejściach granicznych w trzech powiatach wydzielonych kontrolne 
punkty przejęć dla napływających z Niemiec i Czechosłowacji jeńców 
wojennych i .ludności cywilnej. Wyposażone one były w łaźnie, stołówki 
i miejsca odpoczynku 26. Utworzenie tych pl'acówek na zachodniej gra
nicy państwa miało duże znaczenie. Tutaj bowiem powracający do kraju 
pierwszy raz spotykali się z przedstawicielami państwa polskiego. Od 
sposobu przyjęcia tych ludzi zależał niejednokrotnie ich stosunek do 
nowego ustroju w późniejszym okresie. 

Jesienią 1945 r. i zimą 1946 r. napływ osadników wojskowych nie 
ustawał, W miarę postępującej demobilizacji 21 w marcu 1946 r. stano
wili oni około 6011/o polskiej ludności wiejskiej w powiatach wydzielo
nych Dolnego Śląska 2s. Mimo formalnego qgraniczenia na tereny osad
nictwa wojskowego, a szczególnie do ośrodków miejskich nie objętych , 
zakazem osiedlania, napływali w dalszym ciągu osadnicy cywilni. W po
łowie czerwca 1946 r. było ich już ponad 92 700 osób 20.

!a Wygrana kampania (Trybuna Dolnośląska, 16 IX 1945).
24 Archiwum Państwowe miasta Poznania i województwa poznańskiego (dalej

cyt.: AP Poznań), PUR, 2030, s. 119. Por. Archiwum Komitetu Wojewódzkiego Pol
skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (dalej cyt.: Archiwum KW PZPR Poznań), 
sygn. 1/V/41. 

2S CA W, III-5-251, s. 468-469; także: III-5-252, s. 41-42 i 104. Por. Doiny

Siąsk, praca zbiorowa pod red. K. Sosnowskiego, cz. II, Poznań 1948, s. 300-307. 
26 CAW, III-1-36, s. 175, Rozkaz NDWP nr 00304 z 3 VI 1945 r. Także: III-60-

8, s. 70, Rozkaz Dowódcy 2 A WP nr 109 z 11 VI 1945 dot. organizacji kontrolnych 
punktów przyjęć. 

!7 CA W, III-2-124, s. 310, Zarządzenie nr 34 Zarządu Pol.-Wych. 2 A WP 
z 9 IX 1945. 

2s AP Wrocław, UWW, IX/83, s. 43 i 158, Sprawozdanie statystyczne i opisy 
sytuacyjne z 5 III 1946. Tamże: IX/246, s. 49; IX/65. 

!9 AP Wrocław, UWW, IX/263, s. 164.
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Z powodu braku względnie możliwych warunków życiowych w po
wiatach wydzielonych osadnicy wojskowi osiedlali się również w pozo-

• stałych powiatach, gdzie mieli pierwszeństwo w otrzymaniu gospodarstw,
jednak bez przyznawanych im gdzie indziej ulg 30. Na tej zasadzie do
października 1946 r. w powiatach osadnictwa cywilnego osiedliło się
około 30 tys. osadników wojskowych 31.

Wzrastająca intensywność napływu osadników wojskowych i ich ro
dzin do wszystkich powiatów Dolnego Śląska oraz konieczność ścisłego
określenia kompetencji poszczególnych organów zajmujących się osad
nictwem były przyczyną kolejnej reorganizacji systemu osadnictwa woj
skowego. 12 III 1946 r. Inspe.ktorat Okręgowy w Legnicy oraz inspekto
raty powiatowe zlikwidowano, a ich agendy przejął Samodzielny Refe
rat Osadnictwa Wojskowego w Wydziale Osiedleńczym Urzędu Pełno
mocnika Okręgowego oraz podreferaty w starostwach powiatów wydzie
lonych s2.

Zmiany organizacyjne i ich ciągła ewolucja wskazywały na to, że
osadnictwo wojskowe osiągnęło w ciągu 1946 r. punkt szczytowy. Stałe
udoskonalanie form organizacyjnych stało się warunkiem powodzenia
planu zasiedlania powiatów nadgranicznych Dolnego Śląska 33. W pierw
szym etapie osadnictwa wojskowego było wiele żywiołowości. Komórki
wojskowe odpowiedzialne za sprawny przebieg akcji oraz władze ad
rninistracj i cywilnej w wielu wypadkach nie panowały nad sytuacją.
Stawało się to źródłem wielu wzajemnych nieporozumień z ludnością
cywilną, zajmującą nieraz te same co wojskowi osadnicy obiekty gos
podarcze.

Na Dolnym Śląsku w tym okresie nie było już wolnych gospodarstw
nadających się do zajęcia bez większych nakładów finansowych. Na
znacznym obszarze gospodarowało jeszcze wojsko. W tych warunkach
staje się zrozumiały brak indywidualnych gospodarstw rolnych dla sze
rokich rzesz osadników wojskowych, wędrujących z powiatu do powiatu.
Pragnąc zapobiec narastającemu chaosowi, Prezes Rady Ministrów wydał
11 VII 1946 r. rozporządzenie dające pierwszeństwo do posiadania gos
podarstwa rolnego lub nieruchomości ostatniemu użytkownikowi. Na
tomiast weryfikowani autochtoni otrzymywali w zamian za zajęte gos
podarstwa lub nieruchomości równoważne odszkodowanie 34

• W warun-
30 AP Wrocław, PUR, 609, s. 190, Pismo Naczelnika Wojewódzkiego Oddziału 

PUR we Wrocławiu kpt. Pawłowskiego z 7 I 1946 r. Także: UWW, IX/263, s. 47, 
Zarządzenie Centralnego Zarządu PUR z 20 V 1946 r. Okólnik nr 14 o osadnictwie 
zdemobilizowanych żołnierzy. 

ai „Pionier", 26 X 1946. 
n AP Wrocław, PUR, 608, s. 1-4, Zarządzenie MZO nr 4270/11/593/WOS, 

Wojsk/46 z 12 III 1946. 
u AP Wrocław, PUR, 609, s. 81. Także: PUR 609, s. 5, Pismo Dydektora Osied

leńczego MZO W. Lachowicza z 22 III 1946 do Oddziału Wojewódzkiego PUR 
w Krakowie. 

34 DzU RP, 1946, nr 49, poz. 279, Dekret o Ustroju Rolnym i Osadnictwie na 
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kach prawie całkowitego wyczerpania się możliwości osadnictwa w in
dywidualnych gospodarstwach rolnych od jesieni 1946 r. przystąpiono 
do tworzenia spółdzielni parcelacyjnych as. Na cele osadnictwa pracow
niczo-parcelacyjnego wydzielono w 1946 r. ponad 70 majątków państwo
wych (około 13 121 ha użytków rolnych) przewidzianych dla 1356 ro
dzin 36. 

Istota nowej formy osadnictwa polegała na podjęciu pracy przez 
osadnika w wybranym przez siebie majątku w charakterze robotnika 
lub rzemieślnika przez okres pięciu lat. Za swą pracę otrzymywał on 
jako zapłatę artykuły żywnościowe i wynagrodzenie w gotówce, z któ
rego 20-250/o zobowiązany był składać w tzw. Kasie Gwarancyjnej. 
Za zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zarząd majątku kupował in
wentarz żywy, który używano wspólnie aż do usamodzielnienia się 
osadnika, oraz inwentarz martwy dla przyszłego gospodarstwa. Po wspól
nej pięcioletniej pracy osadnicy otrzymywali z areału majątku gospo
darstwa o wielkości 7-15 ha 37. 

Realizując zalecenia Naczelnego Dowódcy WP ss, Dowódca Okręgu 
Wojskowego nr 4 przeznaczył na spółdzielnie pracowniczo-parcelacyjne 
44 wojskowe majątki pomocnicze wraz z całym inwentarzem żywym 
i martwym. Równocześnie powołana została doraźna Okręgowa Komisja 
Osadnictwa Wojskowego, której zadaniem było dokonanie kontroli pra
widłowości podziału ziemi. Podziałem majątków podlegających parcela
cji oraz akcją ich równomiernego zasiedlania kierowały bezpośrednio 
podkomisje w 25 powiatach wchodzących w skład Okręgu Wojskowego 
nr 4 39• Do połowy lipca 1947 r. osiedlono na Dolnym Śląsku w ramach 
spółdzielni· pracowniczo-parcelacyjnych około 15 tys. osadników wojsko
wych w 26 majątkach 40. 

W trakcie kontynuowania różnych form osiedleńczych liczba osad-

zo, art. 41. Por.: W. D i  n w e b  e 1, Wojskowa Akcja Osadnicza w powiecie Lwówek 
Sląski 1945--1946 r. (Polska Ludowa, 1963, t. II, s. 40). 

u DzU MZO, 1946, nr 4, poz. 46. 

36 Archiwum Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni

czej we Wrocławiu (dalej cyt.: Archiwum KW PZPR Wrocław), Wydział Propagan

dy, 1/IX/ZO. W powiecie lubańskim dla spółdzielni parcelacyjnych przeznaczono 

14 majątków (204 rodziny), w lwóweckim - 10 dla 161 rodzin, w zgorzeleckim -

6 dla 72 rodzin, w żagańskim - 13 dla 347 rodzin, w żarskim 28 dla 572 rodzin. 

37 M. Gó r s k i, Osadnictwo pracowniczo-percelacyjne (Polska Zbrojna, 3 II 

1947). Por. Trzy formy osadnictwa na ziemiach pofolwarcznych (Osadnik na Zie

miach Odzyskanych, nr 2, 20-31 VIII 1946). 
as CA W, Kolekcja Rozkazów MON, 3-2, s. 23, poz. 19, Rozkaz nr 8 z 25 I 

1947. 

u AP Poznań, PUR, 2019, s. la, Instrukcja MON ze stycznia 1947 dot. parce

lacji wojskowych majątków pomocniczych. Por. CA W, 2195/8/52, s. 12, Zespół akt 

Pełnomocnika MON do Spraw Osadnictwa Wojskowego z 1947 r. Rozkaz DOW 4, 

nr 215 z 5 VII 1947. 

40 S. Jasi ń s k i, Osadnictwo rolne na Dolnym Slqsku (Osadnik na Ziemiach ,
Odzyskanych, nr 23 z 15 VIII 1947). 
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ników wojskowych systematycznie wzrastając osiągnęła jesienią 194-7 r. 
w pow. lubańskim stan 7445 osób, w pow. lwóweckim - 5200, w pow. 
zgorzeleckim - 4800, w pow. żagańskim - 3500 i w pow. żarskim --
4968. Większość z prawie 26 tys. osadników w powiatach wydzielonych 
zamieszkała na wsi, co niewątpliwie odzwierciedlało strukturę społeczną 
oraz pochodzenie regionalne byłych żołnierzy 41• Wyczerpanie się możli
wosc1 osiedleńczych powiatów wydzielonych, widoczne szczególnie 
w 1947 r., spowodowało zawrócenie kierunku fali osadniczej do innych 
powiatów Dolnego Śląska 42• Do końca 1947 r. osiedliło się tam (w mia
stach i na wsi) około 40 tys. byłych żołnierzy WP, kombatantów z for
macji partyzanckich oraz jeńców wojennych 43

• 

W osadnictwie wojskowym obok głównego nurtu osadnictwa rolnego 
istniał także typ osadnictwa miejskiego. Już ze wstępnych koncepcji 
osadnictwa wojskowego wynikało, że element wiejski będzie stanowił 
zasadniczy jego składnik. w· przeciwieństwie do osadników rolników 
zdemobilizowani żołnierze i partyzanci noszący się z zamiarem osiedle
nia w ośrodkach miejskich byli w zasadzie zdani na własną inwencję 
i siły. W ten sposób uwidoczniła się zasadnicza różnica między plano
wym, realizowanym odgórnie osadnictwem wiejskim a żywiołowym, 
nie zorganizowanym i bezplanowym- w zasadzie osadnictwem miejskim. 
Ze względu na swój charakter wojskowe osadnictwo rolne było często 
wzorem dla osadnictwa cywilnego, wojskowe osadnictwo miejskie :_ 
dość często nieudolną tylko improwizacją. Pierwszym dokumentem nor
mującym osiedlanie zdemobilizowanych żołnierzy w ośrodkach miejskich 
był rozkaz osiedleńczy NDWP z 3 VI 1945 r., polecający m .. in. sporzą
dzić „listy żołnierzy, podoficerów i oficerów armii czynnej, którzy prag
ną ... osiedlić się w miastach jako rzemieślnicy, robotnicy lub pracow
nicy na Ziemiach Odzyskanych" 44• Zgodnie z tym poleceniem bezpo
średnio przed demobilizacją dowództwa poszczególnych jednostek pro
wadziły z żołnierzami rozmowy indywidualne, mające na celu określe
nie ich planów życiowych i kwalifikacji. Ludzie o najwyż.5zych umie
jętnościach fachowych i predyspozycjach moralnych mieli być kiero
wani do obejmowania stanowisk starostów, burmistrzów oraz innych 
funkcji kierowniczych w administracji państwowej 45• Wojsko podjęło 

41 Archiwum KW PZPR Wrocław, Wydział Propagandy, 1/VII/41, akta ZOW. 
42 Materiały z badań ankietowych ... , Relacja A. Staszczyna, s. 10: ,,W 1947 

trudno już było znależć wolne gospodarstwo. Wcześniejsi osadnicy wojskowi mu
sieli się później dzielić zajętym przez siebie gospodarstwem i przyjąć wspólników". 

,a Mimo iż brak jest dokładnych danych statystycznych wskazujących stan;r 
liczbowe kombatantów osiedlonych do końca 1947 r. poza powiatami przeznaczo
nymi dla osadnictwa wojskowego, można bez większego błędu przyjąć, iż w pozo
stałych 33 powiatach (obwodach) osiedliło się 25-30 tys. byłych żołnierzy i party
zantów. Trafność tej liczby potwierdzają dane statystyczne z 1948 r. 

u CAW, III-1-420, s. 28, Rozkaz osiedleńczy nr 111. 
,s Tamże, s. 147. 
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rówmez niezbędne przygotowania do zapewnienia odpowiednich warun
ków egzystencji żołnierzom zwalnianym do rezerwy, nie posiadającym 
żadnego przygotowania zawodowego. Już w sierpniu 1945 r. niektóre 
stacjonujące na Dolnym śląsku jednostki 2 Armii WP zabezpieczały 
fabryki, cementownie i młyny, przewidując zatrudnienie w nich osadni
ków wojskowych - specjalistów i robotników 46. Mimo sprawnego uru
chamiania zakładów przern:ysłowych doprowadzenie do wykorzystania 
ich maksymalnych możliwości produkcyjnych w jesieni 1945 r. było 
niezwykle trudne z uwagi na brak mieszkań. Trudności te potęgował 
fakt, iż duża część budynków nadających się do zamieszkania, sz�egól
nie w powiatach nadgranicznych, zajęta była przez wojsko oraz ludność 
powracającą z robót przymusowych, obozów koncentracyjnych i jeniec
kich oraz ewakuowanych Niemców 47. Był to jeden z zasadniczych po
wodów zahamowania napływu zdemobilizowanych żołnierzy i partyzan
tów do ośrodków miejskich oraz narastających wśród nich nastrojów 
zawodu. Zwalnianym do rezerwy żołnierzom udzielano jednorazowych 
zapomóg pieniężnych w wysokości rocznych poborów w czasie wojny. 
Otrzymywali oni także nowy ekwipunek składający się z umunduro
wania, butów i bielizny oraz żywność na czas przejazdu do wybranego 
miejsca zamieszkania 48• W trudnych warunkach powojennych była to 
istotna pomoc ułatwiająca rozpoczęcie samodzielnego życia. Kierunek 
zainteresowań zawodowych byłych żołnierzy przybywających do ośrod
ków miejskich był uzależniony od· ich kwalifikacji i aktualnego zapo
trzebowania. Oficerowie znaleźli pracę w administracji państwowej, Mi
licji i Służbie Bezpieczeństwa oraz organizującym się szkolnictwie śred
nim i podstawowym 49

• Zdarzały się jednak wypadki, iż nawet w mia
stach powiatów wydzielonych osadnicy wojskowi nie zawsze znajdowali 
zrozumienie, poparcie i pomoc władz 5o. 

Administracja cywilna nie była w stanie w sposób radykalny zmie
nić sytuacji nawet w powiatach wydzielonych. Referat Osiedleńczy 
w Lubaniu stwierdzał np., iż „żołnierze zdemobilizowani nie chcą na 

46 AP Poznań, PUR, 2025, s. 10, Meldunek sytuacyjny Szefa Kancelarii Sztabu
2 Armii z 28 VII 1945 do KOW przy Generalnym Inspektorze Osadnictwa Wojsko
wego w Poznaniu, w którym nadmienia się o zabezpieczeniu w ro. Zgorzelec fabry

ki makaronow, dwóch fabryk sukna, cementowni, młynów wodnych i elektrycznych. 
Por. Materiały z badań ankietowych ... , Relacja M. Malty, s. 114: ,,Po przybyciu 
37 pp do Bogatyni 10-12 V 1945 r. dowództwo od pierwszych dni powołało plutony 
gospodarcze celem ochrony obiektów przemysłowych Bogatyni, Turoszowa i Zawi
dowa". 

47 AP Poznań, PUR, 2023, s. 4, Meldunek sytuacyjny Komendanta Przesyłko
wego w Żaganiu z 19 VIII 1945 do KOW w Poznaniu. 

'8 AP Wrocław, PUR, 609, s. 16. Por. DzU RP, 1945, nr 31, poz. 187, Dekret
z 10 VIII 1945 o częściowej demobilizacji żołnierzy armii czynnej. 

49 AP Wrocław, UWW, IX-262, Dane dot. zatrudnienia zawodowego osadników 
wojskowych w pow. żary. Por. CA W, III-2-200, s. 147. 

60 Materiały z badań ankietowych ... , Relacja A. Pentala, s. 6. 
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ogół przyjąć żadnej pracy w przemyśle czy administracji państwowej, 
tłumacząc, że oni na to wojowali, żeby otrzymać gospodarstwa z całko
witym inwentarzem żywym i martwym. W obliczu faktu, że w powie
cie nie ma wolnych zagospodarowanych osad, panuje wśród żołnierzy 
1 i 2 Armii WP wielkie rozgoryczenie ... żołnierze domagają się przy
działu gospodarstw, czego dokonać nie jesteśmy w stanie. Zdewastowa
nych gospodarstw nie chcą przyjąć" s1. 

Stosunkowo niewielkie miasta w powiatach wydzielonych nie potra
fiły wchłonąć wszystkich zdemobilizowanych. Od jesieni 1946 r., nie 
mogąc znaleźć tam mieszkania ani pracy odpowiadającej ich kwalifika
cjom, osiedlali się oni z konieczności w pozostałych ośrodkach miejskich 
Dolnego Śląska. W samym tylko Wrocławiu do końca 1946 r. zatrudniono 
w różnych gałęziach przemysłu, rzemiosła, handlu i administracji kilka 
tysięcy zdemobilizowanych żołnierzy s2. 

Wraz ze. wzrostem liczby osiedleńców, odpowiadających określeniu 
„osadnik wojskowy" 53, nasilił się również niepokój wywołany brakiem 
właściwego unormowania prawnego, a więc tytułów własności na zajęte 
mieszkania, warsztaty pracy wraz z urządzeniami technicznymi oraz inne 
nieruchomości st. Ten stan rzeczy w sposób istotny wpływał na zmniej
szenie poczucia stabilności w środowisku osadników wojskowych. W prze
ciwieństwie do osadnictwa rolnego osadnictwo wojskowe miejskie wy
magało uporządkowania prawnego i organizacyjnego i;r;, Szereg doraźnych 
zarządzeń i wytycznych władz wojskowych i cywilnych nie eliminowało. 
improwizacji i żywiołowości, nie rozwiązywało problemu. Brak ośrodka 
koordynującego osiedlanie kombatantów w miastach oraz traktowanie 
tego problemu jako sprawy marginalnej prowadziły w konsekwencji do 

51 AP Wrocław, PUR, 657, s. 13, Pismo Naczelnika Wojewódzkiego Oddziału. 
PUR do kierowników Oddziałów PUR na Dolnym $ląsku z listopada 1945 r. Tanl
że: s. 15, Pismo Zastępcy Pełnomocnika Rządu RP do Przewodniczącego Woje
wódzkiego Komitetu Opieki nad zdemobilizowanymi żołnierzami; s. 45, Sprawozda
nie Pełnomocnika w pow. Lubań z 10 V 1946 do Wojewódzkiego Oddziału PUR 
Wrocław. Por. CA W, Ill-1-182, s. 12. 

52 AAN, MZO, 697, s. 115-117, Pismo Zarządu Okręgowego ZOW we Wrocła
wiu do MZO z 7 IX 1946. Por. Archiwum KW PZPR Wrocław, akta ZOW, l/VII/41, 
s. 3, dot. osadnictwa miejskiego.

58 DzU RP, nr 49, poz. 279, Dek.ret z 6 IX 1946 o ustroju rolnym i osadnictwie 
na obszarze Ziem Odzyskanych i b. -...yolnego m. Gdańska. W art. 22 tego dekretu. 
po raz pierwszy określono ogólnie pojęcie „osadnika wojskowego", stanowiąc, że 
to: ,,zdemobilizowani żołnierze i inwalidzi Wojska Polskiego, którzy brali udział 
w walkach o Polskę, oraz uczestnicy walk partyzanckich o Polskę, z wyjątkiem 
tych, którzy występowali przeciwko Polsce Demokratycznej". Termin „osadnik 
wojskowy" został w późniejszym okresie sprecyzowany ściślej i rozszerzony na in
ne środowiska kombatanckie i ich rodziny. 

s, AAN, MZO, 697, s. 115-117. 
5S Zasady sprzedaży przez państwo domów mieszkalnych i działek budowla

nych osadnikom wojskowym w miastach zostały określone po raz pierwszy w roz
porządzeniu Rady Ministrów z 31 VII 1957 (DzU RP, 1957. nr 44, poz. 204), uzupel-
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ukształtowania w świadomości środowisk kombatanckich braku poczucia 
przynależności do grupy osadników miejskich. W wielu wypadkach pro
ces osadnictwa kojarzono wyłącznie z uzyskaniem na własność gospo
darstwa rolnego lub majątku trwałego w mieście 56. Sam fakt zamieszka-
nia na Dolnym Śląsku i podjęcie pracy najemnej nie był równoznaczny 
z przyjęciem nazwy osadnika wojskowego. Duża liczba zdemobilizowa
nych żołnierzy, którzy osiedlili się w miastach, korzystała tylko z mini
malnych ulg s1, mimo iż ich sytuacja była o wiele trudniejsza od tej, 
w jakiej znaleźli się przesiedleńcy cywilni, przybyli tutaj o wiele wcześ
niej. Doceniając wagę tego problemu, w przeddzień kolejnej demobili-· 
zacji żołnierzy z rocznika 1921 władze administracji cywilnej powołały 
Powiatowe Komisje Zatrudnienia zdemobilizowanych żołnierzy. Na dy
rektorów zakładów przemysłowych nałożono obowiązek zatrudnienia nie· 
mniej niż 50/o kombatantów 58, Ta cenna inicjatywa wojewódzkich władz 

osiedleńczych nie dała spodziewanych rezultatów, ponieważ pracodawcy 
nie przykładali należytej wagi do przestrzegania pierwszeństwa w za
trudnieniu byłych żołnierzy ss. 

Sytuacja uległa poprawie dopiero wówczas, kiedy dowództwo okręgu 
wojskowego w przewidywaniu kolejnej demobilizacji mającej nastąpić· 
wiosną 1947 r. uregulowało szereg istotnych zagadnień związanych 
z osiedlaniem w miastach zwalnianych z wojska żołnierzy 60. Przede 
wszystkim główną odpowiedzialnością za realizację zadań z tym związa
nych obarczono Rejonowe Komendy Uzupełnień, które jako aparat admi
nistracyjny lokalnych władz wojskowych miały lepsze rozeznanie co do 
ilości i kwalifikacji żołnierzy, a ponadto posiadały możliwości uzgadnia-

nione na korzyść osadników wojskowych rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 X 
1960 r. 

56 Materiały z badań ankietowych ... , Relacja S. Pietrasa, s. 453: ,,Osadnikiem 
wojskowym nie bylem, a zaraz po zdemobilizowaniu w 1945 r. wstąpiłem do Li
ceum Rolniczego w $rodzie"; Relacja E. Samotyja, s. 13: .,Ja nie interesowałem 
się wsią ze względu na to, że pochodzę z rodziny rzemieślniczej. Podjęcie decyzji 
osiedlenia się w Kłodzku było podyktowane chyba upodobaniem terenu pięknej 
ziemi kłodzkiej"; Relacja W. Prokopiuka, s. 446; ,,Pod wyrazem osadnik rozumiałem-

. osiedlenie się na roli. Mnie interesowała kolej, z którą jestem związany od 1921 r. 
Czasami słyszałem, jak żołnierze rolnicy rozmawiali na temat osadnictwa na roli". 

s7 AP Wrocław, UWW, IX/262, s. 44, Osadnicy wojskowi w miastach mieli 
50-procentową ulgę w opłacie czynszów, o ile dany obiekt nie stanowi części inte
gralnej gospodarstwa rolnego.

ss AP Wrocław, UWW, IX/261, s. 39, Okólnik Wydziału Osiedleńczego Urzędu 
Wojewódzkiego Wrocławskiego z 14 IX 1946; UWW, IX/263, s. 45, Telefonogram 
Wojewody Piaskowskiego z 10 IX 1946. 

s9 Archiwum KW PZPR Wrocław, Akta ZOW, l/VII/41, Pismo Przewodniczą- -
cego Zarządu Okręgu ZOW ppłka Dmyszewicza z 14 X 1946 do WRN Wrocław. 

6D AP Wrocław, PUR, 609, s. 15, Rozkaz nr 38 z 6 II 1947 Dowódcy OW IV dot. 
organizacji zatrudnienia i po�bcy zdemobilizowanym żołnierzom w miesiącach lu-. 
ty - marzec 1947. 
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nia działania z władzami administracji cywilnej oraz kierownictwem 
zakładów 61• 

Z wielu różnic między osadnictwem miejskim i wiejskim na uwagę 
zasługuje kolejność napływu wojskowych osadników miejskich. Pierw
szymi osadnikami na wsi byli bezpośrednio po zakończeniu wojny żoł
nierze z grup operacyjnych i oddziałów gospodarczych WP formalnie 
pełniący jeszcze służbę wojskową, natomiast pierwszymi osadnikami 
miejskimi zostali jeńcy wojenni z obozów rozmieszczonych na Dolnym 
Śląsku i w głębi Niemiec s2. Jako jedni z pierwszych wzięli oni udział 
w ochronie zakładów przemysłowych, ich odbudowie i uruchamianiu pro
dukcji 63• Osadnicy ze środowiska wojskowego i partyzanckiego napływa
li w pierwszych trzech powojennych latach stosunkowo równomiernie, 
jednak wyraźną przewagę już od jesieni 1946 r. uzyskali byli żołnierze 
ludowego Wojska Polskiego. Przewaga ta wzrastała systematycznie do 
końca 1948 r., kiedy skończył się napływ osadników wojskowych. 

Brak odpowiednich źródeł statystycznych nie pozwala na dokładne 
określenie liczby osadników wojskowych. Można jednak przyjąć, iż od 
rozpoczęcia wojskowej akcji osiedleńczej do lipca 1948 r. osiedliło się 
na Dolnym Śląsku ponad 75 tys. tych osadników 64. 

Trudności występujące w planowym osiedlaniu zdemobilizowanych 
żołnierzy i presja osadników wojskowych żądających zjednoczenia ich 
działalności w ramach organizacji kombatanckiej zaczęły przynosić real
ne skutki. Już w lecie 1_9.45 r. osadnicy wojskowi zaczęli samorzutnie 
organizować koła kombatantów wojskowych stanowiące pierwowzór póź
niejszego Związku Osadników Wojskowych. Grupy te nie posiadały jed
nak podstaw prawnych. Dopiero -rozkaz NDWP z września 1945 r. stwo
rzył podstawę zalegalizowania powstających samorzutnie kół kombatan
ckich i powołania jednolitego Związku Osadników Wojskowych na Zie
miach Odzyskanych. 28 III 1946 r. odbył się pierwszy zjazd aktywu by
łych żołnierzy i partyzantów, na którym powołano Tymczasowy Zarząd 
Główny ZOW. Celem nowej organizacji - zgodnie z postulatami tysięcy 
osadników wojskowych i wymogami aktualnej sytuacji społeczno-poli
tycznej w kraju - miało być m. in. udzielanie pomocy władzom osied-

at AP Wrocław, PUR, 609, s. 13, Informacja Dowódcy OW IV do Wojewody 
S. Piaskowskiego o poczynionych przygotowaniach w związku z mającą nastąpić
demobilizacją oraz postulaty o zobowiązanie kompetentnych władz administracji te
renowej do udzielenia pomocy Rejonowym Komendom Uzupełnień.

62 AP Poznań, PUR, 2026, s. 19, Meldunek Dowódcy 7 Dywizji Piechoty płka 
Jaroszenki do Przewodniczącego KOW gen. Mierzyczana z 14 VIII 1945. Por.: Ma

teriały z badań ankietowych ... , Relacja H. Butyńskiego, s. 364. 
os Nauczyciele w hitlerowskich obozach jeńców podczas II wojny światowej,

praca zbiorowa, Warszawa 1968, s. 10. Por.: E. Os m a ń c z y k, śl.ąsk w Polsct. 

Ludowej, Warszawa 1953, s. 63. •
a, Archiwum K W  PZPR Wrocław, Wydział Propagandy, 1/VII/41, Akta ZOW, 

Sprawozdanie organizacyjne ZOW. 
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leńczym w tworzeniu pasa osadnictwa wojskowego wzdłuż północno-za
chodniej granicy Polski i ugruntowania tam polskości, niesienia pomocy 
osadnikom w zagospodarowaniu i reprezentowanie ich interesów wobec 
władz państwowych 65• O aktywności wykonywanych prac oraz popular
ności ZOW wśród tysięcy kombatantów może świadczyć fakt, że JUZ 
w trakcie drugiego zjazdu w grudniu 1946 r. organizacja ta liczyła 
70 tys. członków 66. 

Również na Dolnym śląsku dążenie byłych żołnierzy do zjednocze
nia dotychczasowej rozproszonej działalności w jednej organizacji kom
batanckiej, przy czynnym poparciu i pomocy naczelnego dowództwa, dało 
w konsekwencji oczekiwany rezultat. 23 III 1946 r. powstał tutaj Zwią
zek Osadników Wojskowych 61. W dziejach wojskowej grupy osadniczej 
i jej integracji rozpoczął się nowy etap. Nad żywiołową działalnością, 
charakterystyczną dla okresu poprzedniego, zaczęły dominować nowe 
formy pracy gospodarczej, społeczno-politycznej i kulturalnej. Niedługo 
po utworzeniu władz wojewódzkich zaczęły powstawać zarządy ZOW 
najpierw w wydzielonych, a następnie w pozostałych powiatach Dolnego 
Sląska 6s. 

Dzięki staraniom władz okręgowych organy administracji państwo
wej wszystkich szczebli załatwiły szereg życiowych i istotnych dla osad
ników wojskowych spraw 60. W wielu miejscowościach powiatowe od
działy ZOW organizowały własną działalność gospodarczą w ramach 
Związku Samopomocy Chłopskiej. W wy,niku ścisłej współpracy z tym 
Związkiem umożliwiono osadnikom korzystanie z kredytów przeznaczo
nych na inwestycje oraz z fachowych porad inspektorów rolnych 10. Sta

raniem władz okręgowych Związku około 300 najlepszych jego akty
wistów zostało przeszkolonych przy pomocy MZO na kursach samorzą
dowych, po których skierowani zostali do pracy w administracji pań
stwowej miast i wsi Dolnego śląska 11. 

Inicjatywa i prężne działanie Zarządu Okręgowego we Wrocławiu było 
pozytywnie oceniane przez władze centralne ZOW. Oto bowiem w jed-

65 Rok działalności Związku Osadników Wojskowych (Osadnik na Ziemiach 
Odzyskanych, nr 13, 15 VII 1947). 

66 Archiwum KW PZPR Wrocław, Wydział Propagandy, 1/VII/41, Akta ZOW. 
Por.: DzU RP, 1946, nr 49, poz. 279. Także: Rezolucja II Zjazdu ZOW z 17 XII

1946 (Osadnik na Ziemiach Odzyskanych, nr 1, 10 I 1947). 
67 AP Wrocław, UWW, IX/264, s. 101 Sprawozdanie z utworzenia ZOW we 

Wrocławiu. Por. Archiwum KW PZPR we Wrocławiu, Wydział Rolny, 1/VII/41, 
Akta ZOW. 

as Rok działalności Związku Osadników Wojskowych (Osadnik na Ziemiach 
Odzyskanych, nr 13, 15 VII 1947). 

60 „Osadnik na Ziemiach Odzyskanych", nr 5, 10 III 1947. 
10 AAN, MZO 697, s. 95-99, Sprawozdanie z przebiegu organizacji kół ZOW 

za okres od 5 VIII 1946. Por. ,,Osadnik na Ziemiach Odzyskanych", nr 8, 25 IV 
1948. 

11 T. Be ł c z e  w s k i, Karabin zamienili na plug, Warszawa 1963, s. 20-24. 
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nym ze sprawozdań do Ministerstwa Ziem Odzyskanych stwierdzano, że 
,,Województwo dolnośląskie jest jakby kolebką Związku. Tutaj powstały 
pierwsze komórki i najpomyślniej się rozwijały, prowadząc szeroką dzia
łalność gospodarczą, społeczno-polityczną i kulturalno-oświatową" 12. 

Od samego początku osadnicy wojskowi znaleźli w ZOW oparcie i po
moc we wszystkich niepokojących ich sprawach. Związek stał się głów
nym współorganizatorem i propagatorem osadnictwa, udzielał pomocy 
materialnej osadnikom, organizował przydział żywego i martwego inwen
tarza i jako jeden z pierwszych współdziałał w tworzeniu szkolnictwa, 
inicjował i organizował życie społeczno-polityczne wojskowych środowisk 
osadniczych 73. Wszystkie te przedsięwzięcia gospodarcze i społeczno-poli
tyczne miały od samego początku jeden zasadniczy cel - pełną integra
cję osadników wojskowych. To warunkowało i określało cały profil dzia
łania Związku 74. 

W wielu powiatach Dolnego śląska „osadnicy wojskowi . . . ini
cjowali różne akcje społeczne, jak zagospodarowanie ugorów czy ob
chody rocznic i świąt państwowych. Wielu zdemobilizowanych oficerów 
zajmowało stanowiska w radach narodowych, byli sołtysami na wsi, 
organizowali koła osadników wojskowych" 1s. W ten sposób na wiosnę 
1947 r. ponad 137 tys. osadników i ich rodzin znalazło w ZOW nie tylko 
pomoc materialną, ale również szerokie poparcie w organizowaniu ży
cia społeczno-politycznego i kulturalnego 10. Dzięki aktywnemu działaniu 
terenowych kół ZOW w samych tylko powiatach wydzielonych Dolnego 
Śląska do połowy 1948 r. osadnicy wojskowi w ramach czynów społecz
nych zlikwidowali około 13 tys. ha odłogów, zasadzili 15 tys. drzew owo
cowych, odbudowali i oddali do użytku ·3 mosty kolejowe, naprawili 
około 100 km dróg gminnych oraz 9 mostów drogowych" 77• W wyniku 
stosowania właściwych form pracy Związku następowało dalsze pogłę
bianie więzi społecznej byłych żołnierzy i ludności cywilnej. Proces 
wzajemnej integracji, ,uzależniony początkowo od czynnika przypadko
wości, przybrał inne kształty dzięki przemyślanemu ·inicjowaniu szeregu 
nowych metod i kierunków oddziaływania Związku na otoczenie cywil
ne 1s. W ten sposób osadnicy wojskowi Dolnego śląska, mimo swej małej 

12 AAN, MZO 967, s. 81 i 92, Sprawozdanie Zarządu Głównego ZOW z 6 IV 
1946. 

1s AP Wrocław, UWW, IX/65, s. 81. Pismo mjra Lipińskiego do S. Piaskowskie-
go z 28 IX 1945. 

14 Materiały z badań ankietowych ... , Relacja J. Borowca, s. 176. 
1s Tamże, Relacja J. Pietraszki, s. 433. 
1a „Osadnik na Ziemiach Odzyskanych'', nr 8, 25 IV 1947, i nr 13, 15 VII 1947. 
11 B e ł c z e w s  k i, op. cit., s. 15-18. 
1s Przez cały okres istnienia ZOW, tj. od 27 III 1946' do 5 X 1946, prócz pracy 

wewnątrzorganizacyjnej w środowiskach osadników wojskowych prowadzono żywą 
działalność społeczną, polityczną i kulturalną, obejmującą swoim zasięgiem nie 
tylkó osadników wojskowych, ale również szerokie kręgi społeczności cywilnej Dol
nego Sląska. 
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w porównaniu do środowisk cywilnych liczebności, nadawali w wielu 

wypadkach ton życiu politycznemu i stanowili przykład właściwej posta
wy obywatelskiej w tych trudnych pierwszych powojennych latach. 

DIE MILIT.2UtISCBE BESIEDLUNG IN NIEDERSCBLESIEN 
!N DEN JAHREN 1945-1947 

Die Ansiedlung polnischer Bevolkerung in Niederschlesien erfolgte nach der 
in zwei Etappen durchgefilhrten Aussiedlung der Deutschen (Ende Mai bis Juli 
1945 und ab Oktober desselben Jahres). Angesiedelt wurde sowohl zivile Bevolke
rung als auch ehemalige Militarangehorige. Filr die militarische Besiedlung wurden 
5 Kreise ausgesondert: Lubań, Lwówek, Zgorzelec, Żagań und żary. Da jedoch 
in die Dorfer dieser Kreise auch zivile Bevi:ilkerung zustri:imte, darunter auch 
Menschen, die vorher mit der Landwirtschaft nichts gem!:!in hatten - fanden die 
ehem. Militarangehi:irigen und deren Familien, trotz der Flirsorge von seiten des 
Oberkommandos der Polnischen Streitkrafte, nicht immer geeignete Lebens- und 
Arbeitsbedingungen. Negativ wirkten auch die verschiedenen Anderungen 
in der Organisation der Besiedlung. Wiihrend sich auf dem Lande im liberwie
genden Grade Frontsoldaten ansiedelten, wurden die Stadte von friiheren Kriegs
gefangenen aus den niederschlesischen Lagern sowie aus dem Reichsinneren be
siedelt. Der Offizierskader wirkte in der staatlichen Verwaltung, in der Blirger
miliz, den Sicherheitsorganen sowie im Bildungswesen. Eine wichtige Rolle spielte 
im Ansiedlungsprozess der Verband der militarischen Ansiedler (Zwi�zek Osadni
ków Wojskowych). Zu seinen spateren łufgaben gehćirte die Unterstlitzung der 
Ansiedler, die Mobilisierung zur Arbeit und zum Wiederaufbau des Landes. 
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