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BRONISŁAW GRALAK 

MIEJSCE OSADNICTW A WOJSKOWEGO W PLANACH ZASIEDLANIA 

I ZAGOSPODAROWANIA ZIEM ZACHODNICH 

W LATACH 1945-1947 

W organizacji obejmowania, zasiedlania i zagospodarowania ziem 

nadodrzańskich i nadbałtyckich poważną rolę odegrało Ludowe Wojsko 

Polskie, z którego szeregów wywodziła się duża liczba osadników, przede 

wszystkim rolnych. Osadnictwo wojskowe, stanowiące tylko element mi

gracji ludności polskiej na zachodzie, było syntezą trzech różnorodnych 

typów migracji: repatriacji ze Związku Radzieckiego, przesiedleń z in

nych terenów Polski, reemigracji z państw zachodnioeuropejskich. Kon

cepcje nadań dla żołnierzy na obszarach, które po wojnie miały po

wrócić do Polski, sięgają 1944 r. W myśl art. 10 dekretu PKWN z 6 IX 

1944 r. o reformie rolnej żołnierze posiadający rodziny za granicą mogli 
je repatriować i osiedlać na ziemiach zachodnich 1. Problematyka ta już 
w czasie wojny z różnych względów nurtowała szerokie rzesze żołnierzy, 

szczególnie posiadających rodziny na terenach USRR, bezpośrednio zagro
żone terrorem ukraińskich nacjonalistów. Troska o najbliższych była głów

nym ·powodem domagania się jak najszybszej ich repatriacji do kraju 2. 

Systematyczne napływanie listów, petycji i skarg do �aczelnego Dowódz
twa Wojska Polskiego spowodowało konieczność zwrócenia się do naj

wyższych władz państwowych. 

Już 9 XII 1944 r. ·zarząd Polityczno-Wychowawczy 1 Armii Wojska 

Polskiego wydał instrukcję zawierającą szereg informacji o istotnych 

sprawach repatriacyjnych. Instrukcja stwierdzała, że w listopad.zie 

1944 r. odbyła się we Lwowie konferencja przedstawicieli PKWN i rządu 

USRR, na której uzgodniono sposób ewakuacji rodzin żołnierzy WP z naj

bardziej zagrożonych rejonów i przesiedlenia ich na tereny Polski cen-

1 J. Ma 1 cz e ws ki, Z. Pa n c e r, Osadnictwo wojskowe na ziemiach zachod

nich i północnych w latach 1945-1947 (Biuletyn Informacyjny WIH, 1961 nr 19,

s. 23). l
2 Pismo Szefa GZP-Wych. płka E. Szyra do M. Bulganina z 10 IX 1944. Cen

tralne Archiwum Wojskowe (dalej cyt. CAW), III-2-.52, s. 1. 
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tralnej (do chwili wyzwolenia ziem nadodrzańskich i nadbałtyckich). 
Jednocześnie w województwach Polski centralnej, dokąd kierowano re
patriantów wojskowych i cywilnych, zorganizowano placówki pełnomoc
ników PKWN do spraw osadnictwa, mających za zadanie przyśpieszenie 
repatriacji ludności zagrożonej przez bandy UPA 3_ Osadnictwo wojskowe 
było więc od samego początku ściśle powiązane z powojennymi migra
cjami, a w pierwszym rzędzie z repatriacją rodzin żołnierzy z terenów 
wschodnich. W jesieni 1944 r. przeszło 50% stanu osobowego 1 Armii 
Wojska Polskiego stanowili żołnierze pochpdzący z tych terenów 4• 

Biorąc pod uwagę położenie rodzin polskich terroryzowanych przez 
ukraińskich nacjonalistów oraz postulaty wysuwane przez Naczelne Do
wództwo Wojska Polskiego, Krajowa Rada Narodowa wydała 17 I 1945 r. 
dekret ujmujący w swej treści problematykę osadnictwa wojskowego. 
Jego artykuł 10 głosił: ,,Pierwszeństwo do korzystania z reformy rolnej 
spośród uprawnionych kandydatów przysługuje żołnierzom Wojska Pol
skiego, inwalidom obecnej wojny oraz uczestnikom walk o Polskę Demo
kratyczną" s. Na tej podstawie w pierwszych miesiącach 1945 r. rodziny 
żołnierzy repatriowane z terenów wschodnich były osiedlane w Pol�ce 
centralnej. 

W przewidywaniu rozpoczęcia masowej repatriacji, w marcu 1945 r. 
Główny Zarząd Polityczno-Wychowawczy WP opracował instrukcję o re
patriacji rodzin polskich z terytorium ZSRR, w której polecał żołnierzom 
posiadającym tam rodziny, aby przysłali do odpowiednich placówek Pań
stwowych Urzędów Repatriacyjnych podania o sprowadzenie ich do kra
ju G_ Jednocześnie Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego, widząc pię
trzące się trudności przy obejmowaniu wyzwolonych terenów przez wła
dze administracji cywilnej, nakazało jednostkom wojskowym udzielać 
tym wtładzom maksymalnej pomocy. 17 III 1945 r., jeszcze w okresie 
trwających walk o Wał Pomorski, Dowódca 1 Armii WP wydał rozkaz 
o stworzeniu tymczasowych organów W\ładz polskich na terytoriach do
rzeki Odry, wchodzących w skład państwa polskiego, polecając m. in.
organizowanie lokalnych wfadz administracyjnych, powoływanie sołty
sów, wójtów, starostów i burmistrzów spośród Polaków znajdujących się
na miejscu 1. 

3 Ma 1 c z e w s k i, P a n c e r, op. cit., s. 23. 
' Organizacja i działania bojowe WP, t. I, Warszawa 1958, s. 415. 
s Dz. URP 1945 nr 3, poz. 9, dekret z 17 I 1945 w sprawie zmiany dekretu 

PKWN z 6 iKI 1944 o przeprowadzeniu reformy rolnej. 
6 CAW, IIl-5-257, s. 148, Instrukcja o repatriacji rodzin polskich z ZSRR 

z 27 III 1945. Także: CAW 111-4-341, s. 9�, Instrukcja GZP-Wych. z 29 IH 1945 
dotycząca przerabiania z żołnierzami odczy/owych materiałów o repatriacji. 

1 Wojna wyzwoleńcza narodu polskiego 1939-45, Warszawa 1963, s. 596. 
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Wykonując rozkaz Naczelnego Dowództwa z 24 III 1945 r., na wy
zwolonych terenach, przeważnie opustoszałych i często zaminowanych, 
jednostki Wojska Polskiego przystępowały do wiosennych robót poler 
wych samodzielnie lub organizowały pomoc nielicznym jeszcze � tym 
czasie osadnikom, szczególnie rodzinom żołnierzy walczących na fron
cie s. Zgodnie z wytycznymi z 31 III 1945 r. wszyscy dowódcy oddzia
łów, formacji, szefowie instytucji wojskowych zobowiązani zostali do 
porozumienia się z władzami cywilnymi w miejscu dyslokacji jednostek 
i okazania im maksymalnej pomocy w akcji osadniczej 9. Na wyzwolo
nych już terenach w okresie siewów wiosennych, mimo dużych trudności 
w zaopatrywaniu walczących jednostek, osadników zwolniono od orga-. 
nizowania transportu dla wojska 10. Stopniowo, w miarę wyzwalania ziem 

nadodrzańskich i nadbałtyckich, działalność Wojska Polskiego w zakresie 
osadnictwa stawała się coraz szersza. Usprawniano tok prac osiedleń
czych prowadzonych przez cywilne ekipy operacyjne pełnomocników 
okręgowych, udzielając im szerokiej pomocy 11, wojsko zapobiegało ni
szczeniu odzyskanego majątku narodowego oraz przeprowadzało szcze
gółowe rozpoznanie terenu pod kątem jego przydatności do osadnictwa 
wojskowego. 

Całokształt działalności W oj ska Polskiego w akcji osiedleńczej znalazł 
uznanie i poparcie Polskiej Partii Robotniczej_ W momencie gdy Kra
jowa Rada Narodowa postulowała (w pierwszych dniach maja 1945 r.), 
aby ziemie nadodrzańskie i nadbałtyckie, szczególnie w pasie nadgra
nicznym, zasiedlone zostały przez żołnierzy, ponieważ byli oni elemen
tem najbardziej zdyscyplinowanym i o najwyższym poczuciu narodo

wym 12, a Plenum KC PPR podjęło (26 V 1945 r.) uchwałę w sprawie 
akcji osiedleńczej 13, WP dysponowało prężnym aparatem osiedleńczym, 
gwarantującym powstanie wzdłuż zachodniej granicy „zwartych i trwa
łych gniazd osadniczych" 14. Wykonując zalecenia KRN oraz KC PPR, 
Ministerstwo Obrony Narodowej przystąpilło do organizowania akcji osad-

s CAW, 111-1-420, s. 10, Rozkaz NDWP nr 53 z 24 III 1945, dotyczący pomocy 
WP rolnikom w okresie wiosennych robót polowych. 

9 CAW, III-1-420, s. 16, Rozkaz NDWP nr 59 z 31 III 1945, nakazujący m. in. 
Glówn. Kwat. WP przydzielić do dyspozycji Min. Roln. i Ref. Roln. znaczną ilość 
samochodów, paliwa i zboża. 

10 CA W, 111-1-420, s. 18, Rozkaz NDWP, nr 62 z 6 IV 1945. 
11 CA W, 111-1-420, s. 16, Rozkaz NDWP nr !>9 z 31 III 1945. 
12 Zaludnienie ziem zachodnich a zadania 1 Armii (Zwyciężymy, organ 1 Armii 

WP, 12 V 1945). 
13 PPR. Rezolucje, odezwy, instrukcje i okólniki Komitetu Centralnego, VIII

1945-XII 1945, Warszawa 1960, s. 158. 
14 CAW, III-il-420, s. 29, Rozkaz NDWP nr 111. Por. też: III-2-251, s. 200, 

Meldunek z inspekcji GZP-Wych. w 1 Armii WP. 

5 - Sobótka 1974, z. 2 
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niczej w nadgranicznych powiatach ziem zachodnich. Pierwszym doku
mentem normującym zasady organizacyjne osadnictwa wojskowego był 
rozkaz specjalny Naczelnego Dowódcy WP z 3 VI 1945 r. Jego realiza
cja stgmowiła jednocześnie początek nowego, zorganizowanego etapu 
osadnictwa wojskowego 1s. 

,,Sprawiedliwości dziejowej sta!ło się zadość! Odzyskaliśmy odwiecz
nie polskie ziemie nad Odrą i Nysą, odzyskaliśmy wielki, szeroki dostęp 
do morza. Dziś stoi przed nami zadanie utrwalenia owoców zwycięstwa, 
odnowienia i umocnienia polskości na tych ziemiach, zaludnienia ich 
i zagospodarowania ... Rozumieją'c i oceniając wkład zwycięstwa i wy
siłku żołnierza w dzieło wolności i wielkości Polski, Rząd Rzeczypospo
litej, spełniający swe przyrzeczenia, przyznaje prawo pierwszeństwa żoł
nierzom i ich rodzinom w obejmowaniu ziemi na Zachodzie. Każda ro
dzina żołnierzy Wojska Polskiego ma zapewnione otrzymanie działki 
IO-hektarowej. Wśród milionów rodzin polskich, które w najbliższych 
miesiącach zaludnią ziemie zachodnie, na pierwszym miejscu znajdują 
się rodziny żołnierzy polskich" 16. Rozkaz odzwierciedlający stanowisko 
rządu wobec żołnierzy po•lskich po klęsce faszystowskich Niemiec, gwa
rantujący im realną możliwość urządzenia powojennego życia, został przez 
nich przyjęty z wielkim zadowoleniem 17• W celu koordynowania i kiero
wania osadnictwem wojskowym w pasie zachodniej granicy państwa 
wspomniany rozkaz kreował stanowisko Generalnego Inspektora Osad
nictwa Wojskowego, którym został dowódca 2 Armii WP gen. Karol 
Świerczewski (jego zastępcą zostalJ: p1k Piotr Jaroszewicz). 

Równolegle z rozpoczęciem akcji osadniczej NDWP podjęło szereg 
innych przedsięwzięć o charakterze spOiłeczno-politycznym, mającym po
ważny wpływ na przebieg osadnictwa. Jednym z nich było zorganizo
wanie w pasie granicznym punktów kontrolnych do przejmowania powra
cających z obozów i robót przymusowych osób cywilnych oraz jeńców 
wojennych, którym udzielano wszechstronnej pomocy 18. 

Wstępne założenia organizacyjne zawarte w rozkazie z 3 VII 1945 r. 
zostcdy uzupełnione i rozwinięte w instrukcji o osadnictwie wojskowym 
z 18 VI 1945 r. W szczególności określała ona, że za tereny osadnictwa 
wojskowego nad Odrą i Nysą uznane zostały powiaty Kamień Pomorski, 
Gryfino, Chojna, Sulęcin, Rzepin, Krosno Odrzańskie, Gubin, Lwówek 
Śląski, Zgorzelec, Żagań, Żary. Generalny Inspektor Osadnictwa Woj
skowego zobowiązany został do mianowania obwodowych komendantów 
wojskowych oraz przydzielenia im po 40 żołnierzy wraz z odpowiednimi 

1s CAW, III-1-420, s. 28, Rozkaz osiedleńczy NDWP nr lill z 3 VI 1945. 
16 Tamże.
17 S. Sośnicki, Z pomocą osadnictwu (Polska Zbrojna, 10 VI 1945).
1s CAW, III-1-36, s. 232, Rozkaz NDWP nr 326 z 10 VI 1945. 
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środkami i transportem. Starostami w obwodach przeznaczonych na osad
nictwo wojskowe mianowano wojskowych. W Stargardzie, Gorzowie 
i Głogowie utworzono Centralne Punkty Rozdzielcze, których zadaniem 
było przyjmowanie nadchodzących transportów przesiedleńczych oraz

kierowanie osadników do odpowiednich powiatów. Odpowiedzialnością 
za sprawną organizację akcji osiedleńczej w poszczególnych powiatach 
obarczono dowódców poszczególnych jednostek. W porozumieniu z wła
dzami centralnymi do powiatów tych wstrzymany został napływ osad
ników cywilnych 10. 

N a podstawie rozkazu osiedleńczego nr 1 Generalnego Inspektora 
Osadnictwa Wojskowego z 21 VI 1945 r. tereny przeznaczone pod osad
nictwo wojskowe podzielone zostały na pięć obwodów osiedleńczych nie
zależnie od podziału administracyjnego, a odpowiednio do dyslokacji 12, 
5, 11, 7 i 10 dywizji _Piechoty 20• Przy sztabach tych dywizji utworzono 
k,omisje obwodowe oraz powołano inspektorów odpowiedzialnych za ca
łokształt organizacji osiedleńczej. W każdym obwodzie spośród polskich 
oficerów wyznaczeni zostali komendanci wojenni oraz ich zastępcy, jak 
również kandydaci na starostów. W powiatach funkcje inspektorów mieli 
pelłnić dowódcy pułków. Ich zadaniem było m. in, zabezpieczenie mienia 
poniemieckiego przed zniszczeniem i grabieżą do chwili przybycia osad
ników wojskowych. Do kierowania wojskową akcją osiedleńczą Gene
ralny Inspektor Osadnictwa Wojskowego powdłał Centralną Komisję 
Osadnictwa Wojskowego z siedzibą w Poznaniu (przewodniczącym mia
nowany zosta!ł: gen. bryg. Jan Mierzycan, a jego zastępcą płk Jan Gó
recki). Do jej obowiązków należało m. in. przeprowadzenie inwentary

zacji poniemieckich gospodarstw rolnych z uwzględnieniem ich wielkości 
oraz stanu budynków mieszkalnych, a także opracowanie imiennych 
spisów żołnierzy WP wyrażających chęć objęcia gospodarstwa rolnego 
czy też osiedleńia się w mieście. Organizacja osadnictwa wojskowego spo
czywała więc głównie na dywizjach piechoty wchodzących w skład 
2 Armii 21. 

19 CA W, III-36-1317, s. 181, Instrukcja NDWP o osadnictwie wojskowym z 18 VI 
1945. 

20 Obwód osiedleńczy nr 1, powiaty: Kamień Pomorski, Gryfino-inspektor ob
wodowy dca 12 DP płk Lemiantowicz; obwód osiedleńczy nr 2, powiaty: Chojna, 
Sulęcin, Rzepin-inspektor obwodowy dca 5 DP płk Kupsza; obwód osiedleńczy 
nr 3, powiaty: Krosno Odrzańskie, Gubin, Zary - inspektor obwodowy dca 11 DP. 
płk Czartoryski; obwód osiedleńczy nr 4, powjaty: Lubań, Zgorzelec, Żagań - in
spektor obwodowy dca 7 DP płk Jaroszenk-0; obwód osiedleńczy nr 5, powiat 
Lwówek ślą�ki - inspektor obwodowy dca 10 DP płk Struc, CAW, IIl-60-8, s. 131, 
Rozkaz osiedleńczy nr 1 z 21 VI ll9i45. 

21 CAW, 111-36-137, s. 1187, Instrukcja NDWP o osadnictwie wojskowym z 18 VI 
1945. Por. też: CAW III-60-8, s. 32, Rozkaz Dowódcy 2 Armii WP z 'lfl V 1945 
wyznaczający odcinki graniczne poszczególnym dywizjom. 
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Z systemu organizacyjnego osadnictwa wojskowego wynika, że miało 
ono być prowadzone zupełnie niezależnie od cywilnych władz admini
stracyjnych. Zdając sobie jednak sprawę z konieczności koordynacji 
osadnictwa wojskowego z osadnictwem prowadzonym przez waadze cy
wilne, autorzy instrukcji z 18 VI 1945 r. przewidywali powołanie spec
jalnego łącznika - Inspektora Osadnictwa Wojskowego - przy Mini
sterstwie Administracji Publicznej. Został nim kpt. Wiktor Jaśkiewicz 22

. 

W ramach administracji cywilnej1 Komisja Osadnictwa Wojskowego po
wołała 17 VIII 1945 r. przy placówkach Państwowego Urzędu Repatria
cyjnego referaty wojskowe. N a stacjach węzłowych Poznania, Bydgosz
czy, Łodzi, Katowic, Białegostoku i Przemyśla pracowali oficerowie, któ
rych zadaniem było organizowanie napływających osadników w trans
porty i kierowanie ich do wojskowych Centralnych Punktów Rozdziel
czych 23• 

Wykonując postulaty PPR, WP nadało osadnictwu wojskowemu ran
gę zadania pierwswplanowego. ,,Głównym zadaniem wojska w okresie 
kampanii przesiedleńczej jest organizacja i pomoc w sprawie osadnictwa 
wojskowego. Zadaniom tym muszą być podporządkowane wszystkie dzia
łania jednostek i planowanie pracy. Całość akcji traktować należy jako 
zadanie bojowe i obowiązek żołnierski. Należy zmobilizować wolę całego 
wojska do jak najsprawniejszego wykonania historycznego powrotu na
rodu polsltiego na odwieczne ziemie zachodnie" �1. 

Obok intensywnej pracy organizacyjnej w zakresie osadnictwa woj
skowego WP widziało i doceniało znaczenie sprawnego przeprowa<:1.zenia 
kampanii żniwnej, której powodzenie „zadecyduje o tym, czy bogaty 
urodzaj tegoroczny da zniszczonemu krajowi chleb - podstawowy wa
runek pracy i odbudowy". Zgodnie z intencją rozkazu z 12 VII 1945 r. 
w oddziafach WP akcję żniwną uważano za podstawowe zadanie bojowe, 
podporządkowując jej wszystkie inne zajęcia. Wykonując rozkaz, dowód
cy jednostek w porozumieniu z miejscowymi władzami administracji 
cywilnej ustalali odpowiednie plany udziału żołnierzy w akcji żniwnej, 
przewid_ując m. in. wszechstronną pomoc materialno-techniczną (konie, 
samochody oraz warsztaty remontowe). W razie potrzeby angażowano 
do prac polnych ludność niemiecką z ośrodków miejskich. Wszystkich 
wyróżniających się żołnierzy nagradzano oraz przedstawiano do odzna
czeń państwowych. Aktywny udział w akcji żniwnej wzięło 70% stanu 

n CA W, III-60-8, s. 13, Rozkaz osiedleńczy nr 1 z 21 VI 1945. 
23 CAW, III-2-200, s. 296, Instrukcja nr 2 KOW z 19 VII 1945. Także: CAW 

III-2-200, s. 205, Pismo Przewodn. KOW do płk. Jaroszewicza. Por. też: Archiwum
Państwowe Wrocław (dalej cyt. AP Wrocław), PUR 608, s. 87, Okólnik nr 39 Za
rządu Centralnego PUR z 17 VIII 1945. Także: PUR 466, s. 1.

H CAW, III�6-137, s. 181. Instrukcja o osadnictwie wojskowym z 18 VI 1<945. 



Osadnictwo wojskowe na ziemiach zachodnich (1945-1947) 225 

osobowego 2 Armii. ·żołnierze zebrali zboże z około 80 tys. ha ziemi 25.
W początkowym okresie osadnictwo wojskowe odbywało się w zasa

dzie bez szerszego udziału władz administracji terenowej i Państwowego 
Urzędu Repatriacyjnego. Grupy operacyjne wysyłane przez jednostki 
wojskowe do wydzielonych powiatów zajmowafy gospodarstwa i opie
kowały się nimi, wykorzystując także do pracy ludność niemiecką, aż 
do czasu przybycia rodzin wojskowych. 

Wojskowe poczynania osadnicze sprawiły, że do początku września 
1945 r. w 12 powiatach osadnictwa wojskowe�o osiedliło się ponad 16 tys. 
osób 2s. W powiecie chojeńskim, stanowiącym centrum osiedleńcze 1 Ar
mii WP, osiedliło się 7665 osadników, kamieńskim - 552, gryfińskim -
11 324, gubińskim - 1500, rypińskim - 1350, sulęcińskim - 745, kroś
nieńskim - 568, żarskim - 324, żagańskim - 812, zgorzeleckim - 507, 
lubańskim - 818 i lwóweckim - 730 osób. Około 11 tys. osadników 
rekrutowało się z 1 Armii WP, co należy tłumaczyć tym, że przeważa
jąca większość jej żołnierzy pochodziła z terenów wschodnich, skąd 
przybywały systematycznie transporty z rodzinami 21. 

W ten sposób zakończył się faktycznie drugi etap osadnictwa wojsko
wego, charakteryzujący się poszukiwaniem najwłaściwszych form jego 
realizacji. 

Pod koniec września 1945 r. dokonano reorganizacji osadnictwa woj
skowego. Wpłynęła na to przede wszystkim częściowa demobilizacja 
ogłoszona 10 VIII 1945 r. (a w związku z tym zwiększony napływ osad
ników) oraz okrzepnięcie i usprawnienie administracji cywilnej, na którą 
nakładano coraz szersze obowiązki związane z wojskową akcją osiedleń
czą. Mając na uwadze właściwą koordynację prac związanych z osadnic
twem wojskowym i cywilnym, Ministerstwo Obrony Narodowej, Mini
sterstwo Administracji Publicznej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Reform 
Rolnych 24 IX 1945 r. podporządkowaily osadnictwo wojskowe władzom 
administracji cywilnej. Komisja Osadnictwa Wojskowego przestała dzia
łać, Inspektorat Osadnictwa Wojskowego wszedł w skład Ministerstwa 
Administracji Publicznej, w województwach i powiatach powołano ko
misje do spraw osadnictwa wojskowego. Trzej ministrowie ustalili też, 
że na obszarach osadnictwa cywilnego zdemobilizowani żołnierze mogą 
się osiedlać na ogólnych warunkach 2s. 

25 CA W, 111-1-420, s. 370, Rozkaz NDWP nr 145 z 12 VII 1945 w sprawie akcji 
żniwnej. Por. też: Wojsko w akcji żniwnej (Polska Zbrojna, 21 VII 1945). Także: 
Wracają Polacy z Zachodu (tamże, 28 VII 1945). CAW, 111-2-200, s. 201, Sprawo
zdanie 2 Armii WP. 

26 PUR w l. 1945-1948 na Dolnym Sląsku, Wrocław 1948, s. 26. 
27 CAW, 111-2-200, s. 205-207, Sprawozdanie KOW, 11 IX 1945.
28 CAW, III-1-420, s. 109, Zarządzenie Trzech Ministerstw z 24 IX ,1945 w· spra

wie podporządkowania osadnictwa wojskowego władzom administracji cywilnej. 
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Rozkazem Naczelnego Dowódcy WP z 24 IX 1945 r. pełnomocnikiem 
Naczelnego Dowództwa do spraw osadnictwa mianowany został gen. Wac
ław Szokalski. Poprzez Inspektorat Osadnictwa Wojskowego w Minister

stwie Administracji Publicznej reprezentował on interesy wojska, orga
nizując swą działalność poprzez pełnomocników poszczególnych okręgów 
wojskowych i powiatowych w powiatach wydzielonych pod osadnictwo 

wojskowe 29. 

Do wykonania swoistych zadań z zakresu osadnictwa wojskowego jako 
części osadnictwa ogólnego Ministerstwo Administracji Publicznej po
wołało odpowiednie inspektoraty osadnictwa wojskowego w poszczegól
nych okręgach, w których znajdowały się powiaty wydzielone. Głównym 

celem działalności inspektoratów było jak najszybsze zaludnienie tych 
powiatów oraz udzielenie maksymalnej pomocy w utworzeniu organiza

cji społecznej - Związku Osadników Wojskowych 30. Z chwilą powstania 
Związku Osadników Wojskowych Inspektoraty Osadnictwa Wojskowego 

na wszystkich szczeblach zostały rozwiązane 31. Od tego momentu ich 

rolę spełniał Wydział Osadnictwa Wojskowego utworzony 1 II 1946 r. 
w Departamencie Osiedleńczym Ministerstwa Ziem Odzyskanych oraz 

Samodzielne Referaty w Wydziałach Osiedleńczych i podreferaty osad

nictwa wojskowego w poszczególnych starostwach a2. W ten sposób cało
kształt Bpraw związanych z wojBli:ową akcją osiedleńczą przeszedł defi
nitywnie w ręce władz cywilnych. 

Ewolucja form organizacyjnych osadnictwa wojskowego i metod dzia
łania poszczególnych organów administracji cywilnej dowodziła, że osad
nictwo wojskowe stawało się stopniowo zjawiskiem masowym, którego 
nie można było rozwiązać i właściwie koordynować przy pomocy szczu

płego aparatu administracyjnego wojska. 
Stopniowo, w wyniku kolejnych demobilizacji oraz napływu do po

wią,tów wydz.ielonych ludności cywilnej, w poważnym stopniu zmniej
szyła się liczba gospodarstw rolnych, które mogliby objąć osadnicy woj

skowi. Mając to na uwadze, Naczelny Dowódca WP 28 II 1946 r. wydał 
rozkaz o likwidacji wojskowych majątków rolnych i przekazaniu ich 

29 Tamże: s. 83, Rozkaz NDWP nr 220 z 24 IX 1945, O osadnictwie wojskowym. 
so AP Wrocław, PUR 608, s. 81. Por. też: CAW, III-li-420, s. 83, Rozkaz NDWP 

nr 28 z 24 IX 194óf 
si Tamże: PUR 690, s. 189. Inspektoraty Osadnictwa Wojskowego zostały roz

wiązane mocą zarządzenia Ministra Administracji Publicznej z 28 I 1946. 
32 Tamże: PUR 609, s. 5. Pismo Dyrektora Departamentu Osiedleńczego Mini

sters�a Ziem Odzyskanych W. Lachowicza z 22 III 1946 do Oddziału Wojewódz
kiego PUR w Krakow.ie. 
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władzom administracji cywilnej jako rezerwy dla napływających osad
ników wojskowych 33. 

Mimo wytężonej pracy i dużego zaangażowania władz administracji 
cywilnej w przeprowadzeniu akcji osiedleńczej zdemobilizowanych żoł
nierzy, nie uniknięto niedociągnięć i niewłaściwego traktowania osadni
ków wojskO!Wych. Wyrażało się to m. in. w wypadkach nieprzyznania 
zdemobilizowanym pierwszeństwa w przydziale gospodarstw rolnych (na
wet na terenach wydzielonych pod osadnictwo wojskowe), o czym świad
czyły liczne interwencje Związku Osadników Wojskowych w Naczelnym 
Dowództwie WP. Sytuacja ta stała się też bezpośrednią przyczyną akty
wizacji pomocy dla zdemobilizowanych żołnierzy 34• Z drugiej strony 
12 VI 1946 r. powstało Biuro Pełnomocnika Naczelnego Dowódcy WP 
do spraw osadnictwa wojskowego, którego zadaniem było przede wszyst
kim utrzymywanie ścisłego kontaktu z Departamentem Osiedleńczym 
Ministerstwa Ziem Odzyskanych, poszczególnymi Wydziałami Osiedleń
czymi i Samodzielnymi Referatami Osadnictwa Wojskowego 35. Równo
cześnie Naczelne Dowództwo, mając na uwadze trudną sytuację władz 
administracji cywilnej, w szerokim stopniu zaangażowaao w pracach osad
nicza-gospodarczych jednostki WP na całym obszarze nad Odrą i Bał
tykiem, zobowiązując dowódców okręgów wojskowych do udziele.nia sze
rokiej pomocy w akcji osadniczej, szczególnie gospodarstwom admini
strowanym przez wojsko oraz wojskowym osa�nikom indywidualnym, 
których liczba systematycznie wzrastała w związku z kolejnymi demobi
lizacjami 36. 

Trudności związane z wyczerpaniem się dobrych obiektów rolnych 
nadających się do zajęcia przez osadników wojskowych stały się zasad
niczym powodem wydania 25 I 1947 r: kolejnego rozkazu Naczelnego 
Dowództwa WP, polecającego poszczególnym dowództwom wykorzy�ta
nie do maksimum zapasów ziemi oraz innych dóbr z majątków pozosta
łych dotychczas w administracji wojska. Całość zakrojonej na szeroką 
skalę akcji została powierzona nowo utworzonej Głównej Komisji Osied
leńczej, kierowanej przez gen. Piotra Jaroszewicza. W ścisłym porozu
mieniu z Ministerstwem Zie� Odzyskanych oraz Ministerstwem Rolni
ctwa i Reform Rolnych kontynuowano dalszą akcję osiedleńczą w woj
skowych majątkach pomocniczych, rozparcelowanych pomiędzy osadników 

33 CA W, Kolekcja Rozkazów MON 3-1, s. 19, poz. 21, Rozkaz NDWP nr 70 
z 28 Il 19'46. 

, 34 Tamże: s. 125, poz. 83, Rozkaz NDWP nr 38 z 22 V 1946, Uaktywnienie po-
mocy zdemobilizowanym. 

as CA W, 2201/8/52,_ s. 13. 
36 CAW, Kolekcja Rozkazów MON 1-3, Rozkaz nr 165 z 1 VII 19.46 

( 

•
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wojskowych. Za sprawny przebieg przeprowadzonej akcji uczyniono od
powiedzialnymi dowódców okręgów wojskowych, w których znajdowały 
się tereny wyznaczone dla osadników wojskowych 37. 

Konieczność szybkiego przekazania przez WP i Armię Radziecką wła
dzom cywilnym wszystkich możliwych rezerw ziemi nabrała szczególnego 
znaczenia w końcu 1946 i w 1947 r., w warunkach kurczenia się możli
wości osiedleńczych na całym obszarze ziem nad Odrą i B�tykiem, 
a szczególnie na terenach wydzielonych dla osadnictwa wojskowego, 
gdzie poważna część obiektów gospodarczych zajęta była przez osadni
ków cywilnych. W tych warunkach zarówno władze administracji cywil
nej, jak i Naczelne Dowództwo WP wiązały duże nadzieje z nową formą 
osiedlenia zdemobilizowanych żołnierzy w ramach spółdzielni pracowni
czo-parcelacyjnych 38, na które przeznaczono 486 majątków o obszarze 
127 584 ha 39. Mimo szerokiej akcji propagandowej ta forma osadnictwa 
nie cieszyła się wśród zdemobilizowanych zbyt dużą popularnością. 

Osadnicy wojskowi stali się nosicielami dwóch podstawowych wy
mogów tych czasów: po pierwsze - uczciwej, natychmiastowej pracy 
dla gospodarki narodowej, po drugie - głębokiego, ideowego zaangażo
wania. W tym kontekście, mimo zdarzających się wypadków nieprawid
łowości oraz niezgodności opracowanych koncepcji teoretycznych z prak
tyczną realizacją wojskowej akcji osiedleńczej, osadnictwo wojskowe 
w tych trudnych pierwszych latach powojennych było ważnym nurtem 
w reaktywowaniu państwowości polskiej na ziemiach nad Odrą i Bałty
kiem, gdzie do połowy 1948 r. około 170 tys. 40 byłych żołnierzy i par
tyzantów polskich po latach walki i tułaczki uzyskało warunki do dal
szego życia. 

DIE STELLUNG DER. MILITXRISCHEN ANSIEDLUNG 

IN DEN BESIEDLUNGS- UND BEWIRTSCHAFTUNGSPLXNEN 

DER WIEDERGEWONNEN WESTLICBEN GEBIETE 

IN DEN JAHREN 1945-1947 

Infolge der Zerschlagung des faschistischen Deutschlands durch die antifaschi

stische Koalition hat Polen seine uralten Gebiete, die in verschiedenen geschicht

lichen Perioden durch das Deutsche Reich annektiert worden waren, wiedergewon-

31 Tamże: 3-2, s. 23, poz. 19, Rozkaz nr 8 z 25 I 1947. 

3s M. G ó r s k i, Osadnictwo pracowniczo-parceiacyjne (Polska Zbrojna, 3 Il 1947). 

39 DZ URP, MZO, 1946, nr 4, poz. 46; P. D z i u r z yński, Osadnictwo na zie-

miach zachodnich (Polska Ludowa, t. V, L966, s. 23). 

,o Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Ziem Odzyskanych, t. 674, Sprawo

zdanie ZG Związku Osadników Wojskowych za III-IV kwartał 1948; por. też: 

„Osadnik na Ziemiach Odzyskanych", nr 18, 25 IV 1947, oraz I. B 1 u m, Z dziejów 

WP, Warszawa 1960, s. 145. Podaje on 200 tys. osadników wojskowych, co jest licz

bą wyolbrzymioną. 

•
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nen. Eine der wichtigsten Aufgaben, vor die in dieser Situation die polnische 
Regierung gestellt wurde, war das Programm der Besiedlung und Bewirtschaftung 
der wiedererlangten Gebiete. Eine wesentliche Rolle bei der Organisierung aller 
mit dieser Aktion verbundenen Unternehmungen spielte die Polnische Armee, aus 
deren Reihen sich na Kriegsende 1/70 OOO demobilisierte Soldaten auf diesen west
lichen Gebieten niederliessen. Dadurch sowie dank der ausgedehnten Hilfe der 
polnischen Truppen war es moglich geworden verhaltnismassig schnell die am 
meisten zerstorten Grenzgebiete mit bewahrtem und diszipliniertem Element zu be
volkern. Diese Tatsache besass neben dem wirtschaftlichen Aspekt auch eine wesen
tliche politische Bedeutung, denn die Polnische Armee wurde auf den verodeten 
und zerstorten GrenzstreiCen verteilt, wo oft Banden Nazis ihr Unwesen getrieben 
hatten. Der opferwillige Einsatz der Polnischen Armee sowie der sich hier in 
Stadten und Dorfern ansiedelnden demobilisierten Soldaten bildete eine der · wi
chtigsten Voraussetzungen filr die Entstehung der polnischen zivilen Verwaltungs
behćirden auf diesem Gebiet. Nach ihrer Befestigung begannen diese Behorden mit. 
dem 1. 2. 1946 vom Oberkommando der Polnischen Armee allmahlich alle Angele
genheiten zu ilber:nehąien, die mit der weiteren Ansiedlung der demobilisierten 
Soldaten sowie ihrer aus anderen Teilen Polens und aus dem Ausland heranzie
hender Familien verbunden waren. 




