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Sympozjum poświęcone było problematyce wyzwolenia i zasiedlenia południo
wych Moraw w 1945 r. Zorganizował je Uniwersytet w Brnie i Archiwum Powia
towe w Breclaviu. W pierwszym dniu obrad zajęto się walką wyzwoleńczą Armii 
Czerwonej i narodu czeskiego, a w drugim dniu dyskusja toczyła się nad proble
mami osadnictwa po 1945 r. 

Duże zainteresowanie �zbudził referat prof. L. Slezaka o osadnictwie na połu
dniowych Morawach i rozpoczęciu budowy socjalistycznego społeczeństwa. Przed
stawiony w nim materiał świadczy o dużym podobieństwie przebiegu akcji osiedleń
czej w Czechosłowacji i na naszych Ziemiach Odzyskanych. Tak jak w Polsce, 
osadnictwo na wsi morawskiej w znacznym stopniu miało charakter żywiołowy. 
Osiedleńcy z Czechosłowacji i reemigranci często osiedlali się sami, nie korzysta
jąc z pośrednictwa władz, które starały się ulokować przybyszów na terenie odpo
wiadającym pod względem topograficznym i klimatycznym miejscu ich poprzed
niego zamieszkania. Zasady te uwzględniał też polski plan osiedleńczy z wiosny 
1946 r. Czechosłowackie władze osiedleńcze zamierzały również prowadzić osad
nictwo grupo.we, ważne z punktu widzenia psychologicznego, nie budzące uczucia 
wyobcowania u osadników w wypadku, gdy musieli jeszcze przez pewien czas 
mieszkać razem z Niemcami lub gdy znaleźli się w środowisku ludzi przybyłych 
z innych terenów. Na południowe Morawy przybyła tylko jedna grupa osadników, 
a reszta przyjechała indywidualnie. Uległa zmianie poniemiecka struktura gospo
darstw rolnych. Duże gospodarstwa dzielono między kilku osadników, zgodnie z za
sadami przyjętymi w programie koszyckim. Wynikało to również z przeludnienia 
Moraw, gdzie przybyło tak wielu osadników, że nadziały ziemi były znacznie 
mniejsze niż w północnej czy zachodniej Czechosłowacji i wynosiły średnio ok. 5 ha, 
a w Mikulovie 4 ha. Osadnicy rekrutowali się głównie spośród chłopów małorol
nych i bezrolnych oraz robotników folwarcznych. Pri.ybywali też ludzie, których 
pociągały łatwe zyski. Okres dużych ruchów migracyjnych przypada na lata 1945-

1946. W 1947 r. rozpoczął się etap stabilizacji osadnictwa oraz tworzenia nowego 
społeczeństwa. 

Komunikaty i głosy w dyskusji rozszerzyły poważnie problematykę referatów. 
Mówiono w nich o reemigracji Czechów wołyńskich i osiedleniu ich na południo
wych Morawach w latach 1945-1947 (dr J. Vaculik), o reemigracji Czechów z Buł
garii i Rumunii (dr I. Heroldova), o osadnictwie w rejonie Mikulova po 1945 r. 
(dr M. Zemek) i w Hornich Vestonicach po 1945 r. (doc. B. CeresMk), o początkach 
osadnictwa na północnych Morawach (dr F. Spurny) oraz o materiałach z archi
wum w Brnie, które dotyczą wyzwolenia i zasiedlenia południowych Ma;aw po 
1945 r. (A. Sevcik). 
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Goście z Drezna mówili o roli Związku Radzieckiego w antyfaszystowskich, 

demokratycznych przemianach w radzieckiej strefie okupacyjnej (prof. H. Wehner) 

oraz o wyzwoleniu Saksonii przez wojska radzieckie w ramach berlińskiej i pras
kiej operacji (IV-N 1945 r., dr K. H. Gra.fe). Współpracę historyków czecho
słowackich i niemieckich oraz stan badań nad antyfaszystowskim czeskim i nie
mieckim ruchem oporu scharakteryzowała dr V. Arndt z Magdeburga. 

Uczestnicy sympozjum z Linzu przedstawili współpracę austriackiego i czes
kiego ruchu oporu podczas II wojny światowej (dr H. Konrad) oraz warunki pracy 
w przemyśle i zmiany jakie nastąpiły w tym zakresie po wyzwoleniu Austrii 

(mgr J. Weidenholzer). 
z dużym zainteresowaniem spotkały się wystąpienia delegatów polskich. Prof. 

K. Slaski .przedstawił problemy związane z ustalaniem nazw miejscowości na Zie

miach Odzyskanych w 1945 r., prof. J. Topolski - przemiany w strukturze społe
czeństwa polskiego po 1945 r., a doc. S. Nawrocki mówił o przesiedleniach lud
ności na ziemiach zachodniej Polski po 1945 r., ze szczególnym uwzględnieniem
województwa poznańskiego. Wybranymi zagadnieniami z dziejów osadnictwa wiej

skiego w południowych powiatach Dolnego Sląska w latach 1945-1946 zajęła się
mgr E. Kościk.

Sympozjum umożliwiło badaczom czechosłowackim bliższe poznanie dorobku 
naukowego niemieckich, austriackich i polskich historyków. Wystąpienia delega
tów polskich, najściślej wiążące się z tematyką sympozjum, wzbudziły duże za
interesowanie gospodarzy. Dały one możność dokonania szeregu porównań procesów 
osiedleńczych w obu państwach. Prof. L. Slezak podkreślił w dyskusji, że z refe
ratów gości z Polski wynika, iż prowadzone- w Polsce badania nad osadnictwem 
są zakrojone na szerszą skalę niż w Czechosłowacji. Zwrócił też uwagę na nie
które polskie wydawnictwa pamiętnikarskie, szczególnie na Pamiętniki osadników 

Ziem Odzyskanych, jakich brak w Czechosłowacji. 
Sympozjum stworzyło podstawę do dalszych kontaktów i wymiany doświad

czeń historyków krajów socjalistycznych specjalizujących się w problematyce po
wojennych migracji. 

Uczestnicy sympozjum wzięli też udział w atrakcyjnej wycieczce po południo
wych Moi·awach. 




