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HELENA PRZYTOCKA 

Z PIERWSZYCH LAT KLODZKA W POLSCE LUDOWEJ 

Celem artykulu jest zgromadzenie i usystematyzowanie podstawowych 

informacji dotycziicych wyzwolenia Klodzka, obj�cia wladzy przez ad

ministracj� polskii, procesu zasiedlenia miasta elementem polskim i wy

siedlenia ludnosci niemieckiej. W dotychczasowej li_teraturze historycznej 

spotkac mozna tylko niewielkie przyczynki da tego tematu, pracy og61-

niejszej brak. Artykul oparty jest przede wszystkim na zr6dlach archi

walnych. Wykorzystane zostaly akta b. Zarz&du Miejskiego w Klodzku za 

lata 1945-1949; akta Starostwa Powiatowego w Klod�ku; akta Urz�du 

Wojew6dzkiego Wroclawskiego - Wydzial6w Administracyjno-Prawnego 

i Osiedler\czego; akta KP PPR i PK PPS w Klodzku. 

Wyzwolenie Klodzka i powiatu w 1945 r. nastqpilo w wyniku natarcia 

ad p6lnocy 52 armii I Frontu Ukrair\skiego pod dow6dztwem marszalka 

Koniewa, wsp6!dzialajiicej w tzw. operacji praskiej skierowanej przeciwko 

17 armii niemieckiej wchodziicej w sklad Grupy Armii „Centrum". Po
zycje ochronne tej armii tworzyly luk; Zgorzelec-Strzelin-Nysa. W kwie_ 

tniu 1945 r. sztab Grupy Armii „Centrum" oglosil Klodzko twierdz& i po

stanowil bronic jej da ostatniego naboju. Mieszkar\c6w zap�dzono da ko

·pania row6w przeciwczolgowych. Uderzenie I Frontu Ukrair\skiego bylo 

jednakze tak silne l blyskawiczne, ze Niemcy oddali „Festung Glatz" bez 

jednego strzalu, wycofujiic si� pospiesznie da Czech. 

9 V 1945 r. ostatnie oddzialy Wehrmachtu opuscily Klodzko - miasto 

zostalo wyzwolone bez walki. Nazajutrz wkroczyly da niego oddzialy 

Armii Radzieckiej i 2 armii Wojska Polskiego, witane bialo-czerwonymi 

flagami przez Polak6w, kt6rzy znalezli si� w Klodzku podczas wojny, 

wywiezieni tu na roboty przymusowe 1. 

1 Archiwum Miejskiej Rady Narodowej w Klodzku (dalej: AMRN), O-III-6, 

Pismo burmistrza z dnia 21 I 1947 r. do Instytutu Sic:1skiego; K. Ganze 1, Wyzwo

lenie Slqska (Szkice z dziejöw Slqska, pod red. E. Maleczyflskiej, t. II, Warszawa 
1956, s. 463--464). J. N ah o r a y s k a, Uwolnienie miast Slqskich w r. 1945 (Komu-
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Pierwsza grupa przedstawicieli administracji polskiej w liczbie 16 os6b 
przybyla do Klodzka 17 V 1945 r. z Trzebnicy, 6wczesnej siedziby Urz�du 
Okr�gowego na Dolny $1,isk. Znajdowali si� w niej Pelnomocnik Rz,idu 
RP na obw6d klodzki Tadeusz Musial i pierwszy burmistrz Klodzka 
Mieczyslaw Dziubdziela. Wraz z nimi przybylo 17 polskich milicjant6w. 
Byl to oddzial z batalionu zapasowego Komendy Gl6wnej MO. 

Miasto wywarlo na przybylych dobre wrazenie. Sklepy byly otwarle, 
ulice wieczorem oswietlone, czynne telefony. Pociqgi kursowaly zgodnie 
z rozkladem jazdy, nje wyjezdzaj'!C jednak poza granice ziemi klodzkiej. 
Nie zniszczone, w dobryp, stanie drogi bite docieraly do wszystkich wi�
kszych miejscowosci 2. ,,Klodzko wita nas powodzi'l swiatla i spokojem 
miasta, eo nie zazna!o okropnosci wojny .. Sq tu polskie wladze staro
scinskie i miejskie, MO. Kolonia polska liczy okolo 400 os6b. Zycie jest 
tu unormowane. W dalszym cüigu panujq zwyczaje wojenne" 3• Inny pio
nier wspomina: ,,Jak zwykle na dworcu - duzo ludzi: Niemcy, Polacy 

z opaskami na r�kawach, wojsko radzieckie i polskie" '· 
Poczqtkowo na wyzwolonym obszarze Dolnego Slqska istniala radzie

cka administracja wojskowa - komendantury wojenne. W Klodzku 
wladz<i administracyjnq przejql od niemieckiego burmistrza wojenny ko
mendant miasta pulkownik Podstojuk, kt6ry polecil utworzyc niemieckq 
milicj� dla zabezpieczenia porz,idku w miescie i okolicy. Milicja ta skia
dala si� w zasadzie z antyfaszyst6w i by!a uzbrojona. Przekazanie miasla 
polskim wladzom administracyjnym nie nastqpilo natychmiast po przyby
ciu wspomnianej grupy. Radziecki komendant miasta nie otrzymal jeszcze 
odpowiednich zarzqdzen. Prawdopodobnie nie dotarl da niego rozkaz 
Kwatery Gl6wnej I Frontu Ukrrunskiego z 8 IV 1945 r. dotyczqcy prze
kazywania wladzy cywilnej i mienia poniemieckiego administracji pol
skiej. 3 czerwca pulkownik Podst.ojuk przekazal Polakom administracj<i 
w Klodzku. Dokument przekazania miasta nie zachowal si<i. Radziecka 
Komenda Wojenna na terenie K!odzka istnia!a da konca 1947 r. Akt prze
kazania miasta zakonczyl dwutygodniowy okres przymusowej bezczyn-

nikaty Instytutu Slciskiego, seria V, nr 39, Katowice 1947); Dzieje Slqska, pod red. 
E. i K. Maleczyr'lskich, Warszawa 1955, s. 334; H. D r  z e w i Il s k i i R. M i ch a 1-
c z y k, Kalendarz wyzwolenia Dolnego Slqska (XX lat rozwoju gospodarczego Dol

nego Slqska, Wroclaw 1965, s. 129); W. D z i e w u 1 s k i, Zarys rozwoju przestrzen
nego Klodzka od czas6w najdawniejszych do II wojny Swiatowej (Rocznik Ziemi 

Klodzkiej, t. III, 1958, s. 39); R. Sa k a l u k, Klodzko 1945-1947 (tamze, t. VI, 

1964, s. 112-114). 
2 R. Sa k a l u k, op. cit., s. 115; E. W � g 1 o r z, Klodzko wraca do Macierzy 

(Rocznik Klodzki, R. I, 1948, s. 158). 
3 M. Lu c z k i e w i c z ,  Prawda o DoLnym Stqsku., Kieke 1945, s. 70. 
4 W. Go n c i a r c zy k, Jak we mlynie (Trudne dni. Dolny $Ic1sk 1945 r. we 

wspomnieniach pionier6w, t. III, Wroclaw 1962, s. 141. 
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nosci przedstawicieli w!adzy polskiej w Klodzku. Od tego momentu roz
pocz�lo si� organizowanie polskiego zycia w miescie 5. 

Nie bylo to zadanie latwe. Brakowalo odpowiednich instrukcji i za
rzqdzen. Szczupla byla polska kadra aclministracyjna. Przez miasto prze
chodzily r6znoj�zyczne grupy ludnosci powracajqcej po skonczonej 
wojnie do swoich dom6w. Brakowalo zywnosci. Przybylych Polak6w 
aprowizowa!o na poczqtku stacjonujqce w miescie wojsko radzieckie, prze
kazuj&c im nast�pnie nieliczne magazyny zywnosciowe. Pozwolilo to 
zaspokoic potrzeby w okresie pierwszych tygodni. Og6lnie w tych pierw
szych dniach panowalo jednak typowe powojenne zamieszanie. Kursowaly 
obok siebie zlot6wki, ruble, marki okupacyjne i niemieckie. Szczuple 
zapasy zywnosciowe miasta zuzywali przede wszystkim uciekinierzy nie
mieccy. Nie lepiej przedstawia!a si� sprawa bezpieczenstwa publicznego. 
Przez ziemi� klodzk& przedzierala si� na zach6d silnie uzbrojona nie
miecka grupa wojskowa, prawdopodobnie szczqtki rozbitej dywizji SS 

"Wiking". Dzialala tu r6wnie.i podziemna organizacja niemiecka „Wer

wolf" 6. 
Gl6wny obowi&zek organizowania zycia polskiego w miescie i powiecie 

spadal na pierwszego Pelnomocnika obwodowego RP, kt6rym zostal 
Tadeusz Musial. Jego najwazniejszym zadaniem bylo stwnrzenie aparatu 
administracyjnego i zasiedlenie tego terenu elementem polskim. W urz�
dzie Pelnomocnika utworzono pierwsze referaty: Aprowizacyjny, Organi
zacyjny i Osiedlenczy. Przyst&piono r6wniez do prowizorycznego prze
szkolenia pracownik6w administracji, kt6rzy w wi�kszosci nie mieli 
poj�cia o podj�tej pracy. Na brak spr�zystej organizacji w urz�dach i fa
chowo wyszkolonych pracownik6w uskarzalo si� spoleczenstwo miasta 
i w latach p6zniejszych. 

W przeddzien przekazania administracji ekipie polskiej, 2 VI 1945 r., 
w ratuszu odbyla si<a odprawa by!ych w!adz niemieckich w Klodzku. Po
lacy uzyskali wtedy najwazniejsze dane dotycz&ce stanu kasy miejskiej, 
aprowizacji, liczby nap!ywowej ludnosci niemieckiej i organizacji zycia 
w miescie (dane te nie zachowaly si�). Nast�pnie polecono bylym w!adzom 

5 Powiatowe Archiwum Pal1.stwowe w Klodzku, zesp6l Starostwa Powiatowego 

w Klodzku, sygn. 19 (dalej: PAP Klodzko, SP, 19), Sprawozdanie Zarzqdu PNZ 

w Klodzku, 27 V 1947 r.; Archiwum Pal1stwowe Miasta Wroclawia i Woj. Wroclaw

skiego we Wroclawiu, zesp6l Urz�du Wojew6dzkiego Wroclawskiego, Wydzial Osied

lel1.czy, IX, sygn. 106 (dalej AP Wroci:aw, UWW/IX/106), Sprawozdanie sytuacyjne 

za miesiqc XII 1947 r.; S a k a 1 u k, op. dt., s. 115; J. M i c h a 1 s k a, Obejmowanie 

wladzy na Dotnym Stqsku przez polskq administracj� w 1945 r. (Slqski Kwartalnik 

Historyczny Sob6tka, XXI, 1966, nr 4, s. 635). 
6 AP Wroclaw, UWW/VI/153, Sprawozdanie Wydzialu Spoleczno-Politycznego 

Urz�du Okr�gowego we Wroclawiu za miesiqc sierpieil 1945 r., Sa k a 1 u k, op. cit., 

s. 116; W � g 1 o r z, op. cit., s. 159. 
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niemieckim zajqc si� przygotowaniem kwater dla czlonk6w grupy opera
cyjnej oraz lokali dla Starostwa, Komendy MO, dla komitet6w PPR 
i PPS. Milicj� niemieckq podporz11dkowano polskiej Komendzie MO. Niem
cy ponadto mieli przygotowac 50 flag i 100 sztuk opasek polskich z nadru
kiem MO. Nast�pnego dnia, 3 czerwca, wladz� w miescie przejql z pole
cenia Pelnomocnika Mieczyslaw Dziubdziela, pierwszy polski burmistrz. 
Zast�pcq jego zostal Adam Drabina 1. 

Wkr6tce juz utworzono Zarzqd Miejski. Pracownik6w zaangazowano 
tylko tymczasowo. Umowy nie zostaly z nimi spisane z powodu braku 
rozporz11dzen, dziennik6w ustaw, instrukcji i statut6w sluzbowych. Po
cz11tkowo kierowano si� tymczasowym statutem etat6w stanowisk sluzbo
wych Wydzialu Powiatowego w Klodzku. Wszyscy pracownicy mieli 
otrzymywac dodatek wojenny oraz dodatek na zon� i dzieci. Pobory mialy 
byc wyplacane zaliczkowo. Administracja niemiecka nadal urz�dowala 
pod kontrolq burmistrza polskiego. W szelkie zarz11dzenia, ogloszenia, 
korespondencja i zalatwianie spraw biez11cych podlegaly zatwierdzeniu ze 
strony polskiego burmistrza. 3 czerwca odbyla si� odprawa Pelnomocnika 
z bylym niemieckim starostq Dameriusem, na kt6rej poruszono aktualne 
problemy powiatu klodzkiego. Po dokonaniu czynnosci wst�pnych zwi11-
zanych z przej�ciem wladzy w miescie Zarzqd Miejski wyda! pierwsze 
zarz11dzenia w j�zykach polskim i niemieckim. Uniewazniono piecz�cie 
z napisami niemieckimi oraz zarz1jdzono zwrot uzywanych dotqd piecz�ci. 
Stwierdziwszy, ze nowe wladze miejskie nie od razu mogly funkcjonowac 
dostatecznie sprawnie, burmistrz organizowal cz�ste szkolenia z radcami 
i kierownikami wydzial6w, kt6re mialy na celu poprawienie tej sytuacji. 
Dia Polak6w urz11dzono ·stol6wk� (p6zniej byly cztery). Opr6cz pracowni
k6w panstwowych otrzymywali tam codzienne wyzywienie wszyscy przy
bywaj11cy do Klodzka Polacy, po uprzednim uzyskaniu w biurze Pelno
mocnika odpowiedniego pisemnego uprawnienia 8• 

Przed Zarz11dem Miejskim stan�ly ogromne zadania uporzqdkowania 
wszystkich spraw miasta, tak aby organizm rniejski funkcjonowal spr�
zyscie i bez zastoj6w. Te zadania rozdzieiono pomi�dzy nast�puj1jce wy
dzialy i referaty: Og6lny, Zaopatrzenia, Mieszkaniowy i Meldunkowy. 
Pierwsza grupka pionier6w polskich w Zarz11dzie Miejskim liczyla 11 
os6b •. Z braku odpowiednich pracownik6w jeszce w pocz11tkach sierpnia 

1 AM.RN, O-III-4, Odprawa b. wladz niemieckich w Klodzku, 2 VI 1945 r.; W �

g 1 o r z, op. cit., s. 159. 

s AMRN, O-III-1, Sprawozdanie burmistrz.a do Pelnomocnika Rzqdu RP na 

Obw6d XXIV, 2 VI 1945 r.; tamie, O-III-1, Odprawa z Kreislandwirtem Dameriusem, 

3 VI 1945 r.; tam:Ze, O-III-1, Ok6lnik nr 3 burmistrza do kierownik6w wydzial6w 

ZM, 13 VI 1945 r.; tami.e, O-III-1, Pismo Pelnomocnika KERM na powiat Klodzko 

do Magistratu miasta Klodzka, 12 VI 1945 r. 
9 AMRN, O-III-1, Wykaz zatrudnionych pracownik6w ZML, 11 VII 1945 r. 
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1945 r. nie wszystkie referaty byly zorganizowane, np. Referat Rolny. 

Pozosta!i pracownicy Zarz,idu Miejskiego to Niemcy, ktcirych w miar� 

nap!ywu polskich osadnikciw usuwano z zajmowanych stanowisk. Wobec 

pi�trz,icych si� zadan rozbudowywano wydzialy Zarz,idu Miejskiego 

i zwi�kszano liczb� pracownikciw. W tymczasowym schemacie organiza

cyjnym Zarz,idu z wrzesnia 1945 r. ügurowaly 4 wydzialy: Og6lny, 

Gospodarczo-Handlowy, Techniczno-Budowlany i Finansowy, z kt6rych 

kazdy dzieli! si� na referaty i oddzialy, oraz Urz,id Stanu Cywilnego, 

Ur2qd Mieszkaniowy, Komunalna Kasa Oszcz�dnosci, Zawodowa Miejska 

Straz Pozarna, Szpital Miejski i Miejskie Zaklady Uzytecznosci Pub

licznej. 

W pierwszym rz�dzie Zarz,id energicznie przyst,ipil do repolonizowania 

miasta. Dotyczylo to zwlaszcza usuwania napis6w i emblemat6w nierniec

kich, zast�powanych polskimi. U stalano polskie nazwy ulic i dzielnic w 

ten spos6b, ze pracownik polski, znaj,icy j�zyk niemiecki, cz�sc nazw tlu

maczyl, a reszt� sam proponowal. Podobnie w Starostwie ustalano nazwy 

rniejscowosci powiatu. Cz�sto ulegaly one zmianom. Sama nazwa miasta 

przeszla nast�puj,ic,i ewolucj�: - Kladzo - Kladzk - Kladzko i Klo

dzko. Ta ostatnia forma pozostala do dzis '"· 

Nast�pnym zadaniem Zarz,idu bylo zabezpieczenie i przej�cie majqtku 

komunalnego miasta. W st�pny rekonesans przyni6s! optymistyczne wie

sci: obiekty przemyslowe, kulturalne, handlowe, warsztaty rzemieslnicze, 

budynki mieszkalne i przedsi�biorstwa uzytecznosci publicznej nie byly 

zniszczone przez dzialania wojenne. Przej�ciem mienia zaj,il si� Dzial 

Administracyjny. Pracownicy tego dzia!u, inzynierowie i technicy, prze

prowadzili inwentaryzacj� wspomnianych obiekt6w oraz zapoznawali si� 

z ich stanem technicznym. Maj,itek ten stal si� wlasnosci,i skarbu pan

stwa, kt6n1 nalezalo oddac w odpowiednie polskie r,:ce i strzec przed de

wastacj,i. W tym celu nalezalo powolac organa bezpieczenstwa publicz

nego. Milicj� polsk,i kompletowal porucznik J. Buczek, dzialaj,ic na mocy 

dekretu PKWN z 7 X 1944 r. Jego zast�pc,i do spraw politycznych byl 

S. Magda. Milicjantarni zostawali przede wszystkim byli partyzanci z cen

tralnych teren6w Polski, zdemobilizowani zo!nierze i wreszcie inni ochot

nicy. 

Ch�tnych przyjmowano z otwartyrni r�kami, gdyz praca byla trudna, 

niebezpieczna i wymagala odpowiedniej postawy moralnej. Nie kazdy 

potrafil w niej wytrwac. To sprawilo, ze na pocz,itku kadry milicyjne ce

chowala znaczna plynnosc. Mimo tych trudnosci do polowy czerwca 1945 r. 

zlikwidowano, zupelnie milicj� niemiecik,i, kt6ra pocz,itkowo byla ko-

10 AMRN, O-III-1, Sprawozdanie ZM do Inspektoratu dla Spraw Swiadczeü 

Rzeczowych w Klodzku, 4 VIII 1945 r.; Gon c i a r c z y k, op. cit., s. 147. 
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nieczna ze wzglGdU na szczuplosc polskiego personelu milicyjnego i brak 

rozeznania w terenie. Z milicj,i wsp61pracowal Powiatowy Urz,id Bezpie

czer\stwa Publicznego. W pazdzierniku 1945 r. utworzono posterunek 

miejski MO, kt6ry mial pelne rGce roboty. Juz wczesniej, 19 ]ipca, znie

siono ograniqenie ruchu ulicznego w ci,igu doby dla ludnosci polskiej 

i niemieckiej. 

Organem bardzo pomocnym w zabezpieczaniu mienia miejskiego i D" 

chronie obiekt6w przemyslowych byla Miejska Straz Przemyslowa, kt6rq 

zaczGto organizowac od wrzesnia 1945 r. za zgod,i Pelnomocnika. Straz ta 

skladala siG z Polak6w w cywilnych ubraniach, z opask,i z napisem „Miej

ska Straz Przemyslowa" na prawym ramieniu. Na czas pelnienia 24-go

dzinnej sluzby czlonkowie tej strazy uzbrojeni byli w karabiny 11. 22 czer

wca wkroczyly do Klodzka oddzialy Wojska Polskiego. Byly to oddzialy 

dywizji przeniesionej z Czechoslowacji celem ochrony granicy i udzie

lenia ludnosci pomocy w pracach rolnych. Polska Komenda Wojenna mie

scila siG przy dzisiejszej ulicy S. Okrzei, na czele jej stal porucznik 

Bratkowski. Komenda dbala o bezpieczer\.stwo mieszkar\.c6w, usuwaj,ic po

ciski i inne materialy wybuchowe. Interesowala siG tez post�pami Za

rz,idu Miejskiego w pracach nad repolonizacjq miasta "· 

R6wnoczesnie z przejmowaniem obiekt6w i przedsiGbiorstw przydzie

lano pomieszczenia dla polskich biur i urzGd6w oraz mieszkania dla na

plywaj,icej ludnosci polskiej. Te sprawy lezaly w kompetencji Wydzialu 

Mieszkaniowego, a p6zniej UrzGdU Mieszkaniowego przy Zarz,idzie Miej

skim. W pierwszym okresie Urz&d nie m6gl podolac zadaniom z powodu 

braku wykwalifikowanych pracownik6w oraz podstaw prawno-admini

stracyjnych. Dopiero dekret KRN z 6 VIII 1945 r. wni6sl pewn,i poprawG. 

Od chwili przejGcia miasta sytuacja mieszkaniowa przedstawiala siG ka

tastrofalnie. Z powodu przeludnienia Klodzka uchodzcami niemieckimi 

brak bylo wolnych mieszkar\. Innym waznym zadaniem Zarz:idu Miej

skiego bylo uporz:idkowanie i oczyszczenie miasta. Tworzono druzyny 

robocze z obywateli niemieckich na zasadzie szarwarku. Liczyly one po 

50 os6b ''· 

Na pocz:itku pazdziernika 1964 r. zostala powolana Miejska Rada Na-

11 AMRN, O-III-1, Zawiadomienie do ZM o utworzeniu posterunku MO, 27 X 
1945 r.; tamie, O-III-1, Rozkaz Komendy Wojennej na g:arnizon i miasto Klodzko 
o zniesieniu ograniczenia ruchu ulicznego, 19 VII 1945 r.; tamie, O-III-1, Pismo 
PelnomoCnika Rzc1du RP do ZM, 12 IX 1945 r.; Sa k a 1 u k, op. cit., s. 116; W �
g 1 o r z, op. cit., s. 159; relacja ustna S. Nowickiego. 

12 AMRN, O-III-1, Pismo wojennego komendanta miasta do ZM, 24 VII 1945 r.; 
S a  k a l u k, op. cit., s. 116; relacja ustna S. Nowickiego. 

13 AMRN, O-III-1, Pismo burmistrza da Urz�du Pracy, 25 VII 1945 r.; Kromka 

miasta Klodzka (r�kopis), t. I, za lata 1945-1960. 
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rodowa. Fakt ten ulatwil unormowanie zycia miasta, skierowujqc je na to
ry uj,:te uchwalami dajqcymi podstaw,: prawnq dzialania. W 1946 i 1974 r. 
stanowisko burmistrza piastowali R. Pstrokonski i A. Mlyn'kiewicz, 
kt6rzy podczas swojego urz,:dowania starali si,: ulepszac prac,: Zarzqdu 
Miejskiego oraz jak najlepiej kierowac zyciem miasta 14. Szybko powsta
waly w Klodzku r6zne instytucje panstwowe i spoleczne. Z reguly odby
walo si,: to w ten spos6b, ze do Starostwa zwracali si,: przedstawiciele 
wladz centralnych skierowani dla uruchomienia odpowiednich plac6wek 
i prosili o pomoc, kt6rej im w miar,: mozliwosci udzielano. Pierwszy zglo
sil si,: prokurator Cz. Janiszowski, kt6ry przybyl z poleceniem zorga
nizowania Sqdownictwa. W sierpniu 1945 r. utworzono S'!d Okr,:gowy 
i Prokuratur,:. Pierwszym prezesem Sqdu Okr,:gowego byl J. Kurcer, 
a prokuratorem Cz. Janiszowski. Najwazniejszym zadaniem Sqdownictwa 
w tym czasie bylo karanie przest,:pstw urz,:dniczych i sluzbowych oraz 
2walczanie dzialalnosci spekulant6w i innych element6w przest<:pczych. 
15 sierpnia zorgianizowal si<: Oddzial Narodowego Banku Polskiego, a nie
eo p6zniej Urzqd Skarbowy. Uruchomiono dwie apteki i dwa szpitale "· 
W Szpitalu Miejskim leczono przede wszystkim choroby sk6rno-wenery
czne, w Szpitalu Sw. Franciszka rozbudowany byl oddzial psychiatryczny 
dysponujqcy 220 16:zkami. 

Bardzo wczesnie zacz,:ly dzialac partie polityczne. Czlonkowie PPR 
znalezli si,: wsr6d pierwszych pionier6w w Klodzku. To gl6wnie oni wzi,:
li na siebie ci,:zar zorganizowania administracji polskiej i akcji osiedlen
czej. W organizujqcych si<: zakladach pracy i wsr6d naplywaj,icych osad
nik6w peperowcy powolywali do zycia kom6rki partyjne. Do partii wst,:po
wali wci,iz nowi czlonkowie. W powiecie klodzJkim w listopadzie 1945 r. 
dzialalo juz 487 towarzyszy. Wsr6d nich zdarza!y si,: tez jednostki nega
tywne, koniunkturalisci, jak np. H. Nyga, II sekretarz KP PPR w Klodz
ku, kt6ry zostal wykh.iczony z partii za naduzycia. R6wnoczesnie inni 
wypr6bowani i wybijajqcy si,: w pracy dzialacze partyjni z K,fodzka pia
stowali p6zniej wysokie stanowiska panstwowe. Starosta A. Barchacz 
zostal wicewojewodq we Wroc!awiu, nast<:pnie ambasadorem Polski 
w Bulgarii, jego nast,:pca w Klodzku Kulczycki piastowal r6wniez p6z
niej urz/jd wicewojewody. 25 I 1946 r. na zebraniu KP PPR wybrano 
Komitet Miejski, kt6rego I sekretarzem zosta! K. Henc. Opr6cz PPR na 
terenie Klodzka dzialaly PPS i PSL oraz mlodziezowe organizacje ZvVM 
i OMTUR. Zwiqzki zawodowe reprezentowa!y: Zwiqzek Nauczycielstwa 
Polskiego, Zwiqzek Zawodowy Pracownik6w Sp6ldzielczych, Zwiqzek Za
wodowy Pracownik6w Lesnych i Przemyslu Drzewnego, Powiatowy Od-

u Kronika miasta Klodzka (rE:kopis), t. I; Sa k a 1 u k, op. cit., s. 118---119. 
1.s Gon c i a r c z y k, op. cit., s. 145-146. 
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dzial Zwiqzku Zawodowego Pracownik6w Samorz11dowych i inne. Poprzez 
organizacje spoleczne cale spoleczeristwo miasta wzi,:lo udzia! w staraniu 
o jego polskie oblicze 16• 

Podsumowuj11c ten okres i oceniaj11c postaw,: ludzi. kt6rzy z ogrom
nym trudem i ofiarnosci'l budowali zr,:by paristwowosci polskiej, stwier
dzic nalezy, ze zdarzaly si� wsr6d nich, choc rzadko, jednostki niepowo
lane do tak wielkiego i odpowiedzialnego dziela, gdyz prac� w Zarz11dzie 
Miejskim traktowaly jako odskoczni,: do robienia interes6w osobistych. 
Zostaly one szybko usuni,:te z zajmowanych stanowisk i zast11pione ucz
ciwymi i pracowitymi pionierami. 

R6wnoczesnie z budowq zr,:b6w administracji polskiej w Klodzku za
daniem wladz bylo umocnienie i utrwalenie polskosci na tym terenie. 
Wymagalo to szybkiego i masowego zasiedlenia miasta polskim elemen
tem osadniczym. To z kolei nie bylo mozliwe bez wysiedlenia ludnosci 
niemieckiej, zajmujljcej mieszkania i warsztaty pracy, a samq swojq obec
nosci11 podtrzymujqcej pozycje niemczyzny w tych stronach. Powiat 
klodzki stal si,: obszarem osadnictwa polskiego od razu po wyzwoleniu, 
jeszcze przed decyzjami poczdamskimi, i pod tym wzgl�dem nie stano
wil wyjiitku. Statystyki PUR-u wykazujii, ze juz 31 VII 1945 r. znaj
dowalo si,: na terenie ponad 1000 osiedlonych Polak6w. W koricu czerwca 
1945 r. w samym Klodzku bylo okolo 500 Polak6w "· 

Pierwszy etap zasiedlenia na Dolnym Sliisku cechowal terytorialny, 
pasowy uklad osadnictwa - slabe zaludnienie p6lnocy i przeludnienie 
poludnia. Wzrost g,:stosci zaludnienia zwiqzany by! ze skoncentrowaniem 
na Pog6rzu Sudeckim duzych rzesz ludnosci ewakuowanej z teren6w 
obj,:tych bezposrednimi dzia!aniami wojennymi. Schronila si,: tu r6wniez 
ludnosc nierniecka wysiedlona z G6rnego Slqska. Liczba Niemc6w na Dol
nym Slqsku wynosila wtedy 1 239 309 os6b, najwi�cej ze wszystkich wo
jew6dztw Ziem Odzyskanych. Na pocz11tku 1946 r. nadal zaznacza! si,: 
uk!ad pasowy g,:stosci zaludnienia. W powiecie klodzkim g,:stosc zaludnie
nia, wynosziica w 1939 r. 147 os6b na km2, wzros!a w 1946 r. do 179 os6b 
na t,: sam11 jednostk,: ". 

28 Archiwum KW PZPR, Wroclaw, zesp6l Komitetu Powiatowego PPR w Klodz
ku, 9NI/1l, Protok61 zebrania KP PPR w KJodzku, 25 I 1946 r.; ANIRN, O-III-2, 
Sprawozdanie statystyczne, 29 XII 1945 r.; M. 0 r z e c h o w s k i, PPR w waice 

o zasiedlenie i zagospodarowanie Dolnego Slqska 1945-1946 (Rocznik Wroclawski, 
t. VI, 1962, s. 11). 

11AP Wroclaw, zesp6l PUR, 541, Sprawozdanie statystyczno-inforrnacyjne Od
d2.ialu Okr�gowego PUR we Wroclawiu z akcji osiedleticzej na terenie okr�gu 
administracyjnego Dolnego Slctska za okres od 16 do 31 VII 1945 r.; 0 r z e c h o w
s k i, op. cit., s. 11. 

1s L. K o s in. s k i, K. P u  d 1 o, Liczba i rozmieszczenie ludno§ci na ziemiach 

zachodnich w latach 1939-1958 (Problemy rozwoju gospodarczego i demograiicz-
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Osadnictwo polskie tego okresu mia!o wybitnie :i;ywio!owy charakter. 
Pierwszymi kandydatami na osadnik6w byli wywiezieni tu na roboty 
przymusowe Polacy, kt6rych powazna cz�sc z r6znych osobistych przy
czyn pozosta!a po zakmi.czeniu dzia!an wojennych na miejscu, aby rozpo
cuic nowe :i;ycie w innym ni:i; dotychczas charakterze. W slad za Armiq 
Radzieckq zacz�li samorzutnie nap!ywac do miasta przybysze polscy, 
przesiedlency z Polski centralnej i repatrianci obj�ci formalnq repatria
cjq. Zjawili si� wi�c przede wszystkim obok cz!onk6w ekipy administra
cyjnej Rziidu Tymczasowego i sluzby bezpieczenstwa robotnicy polscy 
powracajqcy z rob6t przymusowych na terenie Rzeszy, kt6rzy pochodzili 
z teren6w zabu:i;anskich i z Polski centralnej. Przybywali reemigranci, 
pochodziicy z bylego pogranicza polsko-niemieckiego, cz!onkowie patrona
ckich ekip organizacyjnych, zolnierze Wojska Polskiego, dawni uchod.zcy 
zza Bugu, kt6rzy podczas wojny schronili si� na terenach centralnych 
Polski przed terrorem band ukrainskich, i inni. Magnesem najbardziej 
przyciqgajqcym rzesze osadnik6w by! fakt, :i;e miasto i powiat nalezaly do 
bogatszych i nie byly zniszczone przez wojn�. Latwo oceniali to ci wszy
scy, kt6rzy w swej przymusowej czy dobrowolnej w�dr6wce widzieli 
i odczuli ogrom spustoszenia, jakiego dokonaly dzialania wojenne w srod
kowych i p6lnocnych powiatach Dolnego Sliiska. 

Jak wiadomo, organizacjq osadnictwa na ziemiach zachodnich zajiil 
si� Panstwowy Urziid Repatriacyjny. Do Klodzka ekipa PUR-u w skla
dzie 14 os6b przybyla z Katowic 25 VII 1945 r. 10 Celem jej bylo zorgani
zowanie plac6wek PUR-u w powiatach: klodzkim, bystrzyckim, zqbko
wickim, dzierzoniowskim i walbrzyskim (powiat noworudzki utworzony 
zostal dopiero w styczniu 1955 r.). Do pierwszych czynnosci ekipy naie
zalo wyszukanie lokalu na biura i zapoznanie si� z terenem. Ekspozytura 
PUR-u w Klodzku byla podporziidkowana Oddzialowi Okr�gowemu PUR 
we Wroclawiu. Biura Oddzialu Powiatowego znajdowaly si� przy ulicy 
Lutyckiej 3. Stan personelu wynosil pocziitkowo 19 os6b, zwi�kszal si� 
jednak stopniowo w miar� rosniicych zadan i obowiiizk6w. Oddzia! zor
ganizowal punkt etapowy przy ulicy P61nocnej 10 oraz dom noclegowy 
przy ulicy Lukasiewicza 2, przej�ty od Zarzqdu Miejskiego. Schroniska 
mogly pomiescic 500 os6b. Punkt etapowy udzielal r6wniei pomocy le
karskiej. Osadnicy przybywali na punkt etapowy zorganizowanymi trans
portami 20. 

nego ziem zachodnich w latach 1945-1958, t. I, praca zbiorowa pod red. B. Gruch
mana i J. Zi6lkowskiego, Poznan 1964, s. 107); S. Ba n a s i a k, DziafolnoSC osad
nicza PUR-u na Ziemiach Odzyskanych w latach 194�1347, Poznal1 1963, s. 76-77. 

19 AP \Vroclaw, PUR, 185, s. 220, Sprawozdanie kierownictwa Ekspozytury 
PUR w Klodzku do Oddzialu PUR w Katowicach za czas 23 VII-20 IX 1945 r. 

20 AP Wroclaw, PUR, 529, s. 16, Zarzqdzenie Zarzqdu Centralnego PUR z dnia 
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Okres zywiolowosci osadnictwa w miescie i powiecie zakonczyl si<: 
z chwih1 przej<:cia tej akcji pod koniec lipca 1945 r. przez Oddzial Po
wiatowy. Na ten czas przypada r6wniez ogloszenie decyzji poczdamskiej. 
Sklonilo to do wyjazdu na Ziemie Odzyskane wielu dotychczas waha
jqcych si<:. Od polowy lipca zacz,:ly przybywac do Klodzka pierwsze tran
sporty repatriant6w z bylych w5chodnich teren6w Polski. Wedlug spisu 

ludnosci z 1945 r. pierwszy transport przybyl 28 VII, nast<:pne w dniach 
30-31 VII i 1 VIII 1945 r. Od 1 sierpnia prawie codziennie przyjezdzaly 
transporty repatriant6w 21. 

W przeciwienstwie do wi,:kszosci przesiedlenc6w repatrianci przyby
wali calymi rodzinami i z calym dobytkiem. Repatriant6w i przesiedleri.
c6w osiedlano na podobnych warunkach. Pierwszeri.stwo przyslugiwa!o 
jednak tym pierwszym. Otaczano ich specjalnii opiekii i w miar<: mozli
wosci stwarzano im jak najlepsze warunki egzystencji. Duzii rol,: w akcji 
osadniczej odegraly partie polityczne i zwiqzki zawodowe. Z inicjatywy 
KP PPR w Klodzku powstaly komitety opieki nad repatriantami, kt6re 
pomogaly w znalezieniu im zatrudniev..ia w miescie. We wrzesniu 1945 r. 

Komitet Powiatowy utworzyl Mi,:dzypartyjnii Komisi<: do spraw regula
cji osadnictwa na terenie powia tu 22. 

W okresie swojego istnienia i dzialalnosci PUR przechodzi! ewolucj<: 
swych kompetencji. Od marca 1946 r. ulegly one ograniczeniu. Odtqd 
PUR zajmowal si,: organizacjii transportu i doprowadzeniem osadnik6w 
do miejsc przeznaczenia. Natomiast rozmieszczeniem osadniköw w terenie 

zajmowal si,: Referat Osiedleri.czy przy Starostwie. Od czerwca 1947 r. 
Referat Osiedlenczy przejiil cah\ akcj<: osadniczii, a PUR po stopniowym 

ograniczeniu jego agend zostal w Klodzku zlikwidowany 1 IX 1951 r. Mi
gracjq wewn,:trznii zajmowaly si<: obok PUR-u r6zne organizacje, partie 
i komitety spoleczne. 

Przyjezdzajiicy repatrianci na punkcie etapowym otrzymywali tym
czasowe zakwaterowanie, cieplq straw<:, doraznii zapomog<: odziezowii po
chodziicii m. in. z dar6w UNRA oraz pieniiidze. Z punktu docelowego, 
jakim bylo Klodzko, osadnicy byli wprowadzani do dom6w. Z g6ry za
planowana bylo ulica przeznaczona na lokowanie osadnik6w. Polak6w do-
kwaterowywano do Niemc6w zwykle w ten spos6b, ze rodzina niemiecka 
zajmowala pierwsze pi,:tro, a nowi osadnicy parter. Brak mieszkan sta
nowil najwi,:kszii trudnosc w akcji osiedleri.czej na terenie Klodzka. Mia-

10 X 1945 r.; tamZe, PUR, 692, Protok61 zjazdu kierownik6w oddzial6w powiato

wych PUR w dniach 3-4 XII 1945 r. 
21 AMRN, A-III-1, Spis ludnoSci z 1945 r. 
22 W. Pi o t r o w s k i, Drukowana kronika ziemi klodzkiej (Rocznik Ziemi Klodz

kiej, t. VI, 1964, s. 125); K. He n c, Stqd juZ nie wyjedziemy (Trudne dni, t. III, 

s. 133). 
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sto - jak juz m6wilismy - bylo przeludnione i fakt ten do czasu plano

wanej akcji wysiedlenia Niemc6w byl stah1 przeszkodq w przeprowadzeniu 

zorganizowanej akcji osiedlenczej 23• 

Ludnosc Klodzka w pierwszych miesiqcach po wyzwoleniu szacowano 

na 25 000, 28 000, a nawet 40 000 os6b (razem z jednostkami wojska ra

dzieckiego i polskiego). Stan ludnosci pod koniec 1945 r. wysoko prze

kroczyl poziom przedwojenny, kt6ry wynosil 23 149 mieszkanc6w. Ilu

struje to tab. 1. 

Tab. 1. LudnoSC Klodzka w l\·· kwartale 1945 r. 

Miesi�c• 
Liczba mieszkaI1.c6w 

og61em Niemcy Polacy 

Pa:Zdziernik 26 901 21846 5 055 

Listopad 27 591 21 377 6 214 

Grudzieil 28192 21341 6 851 

• Stan na koniec miesiqca. 

Z koncem 1945 r. zaludnienie Klodzka wzroslo o 12°/o w por6wnaniu 

ze stanem przedwojennym, eo zwiqzane bylo ze schronieniem sii, w Ko

tlinie Klodtkiej wii,kszej liczby ludnosci niemieckiej oraz z naplywem 

ludnosci polskiej. Brak ewidencji ludnosci niemieckiej nie po

zwala! na podanie dokladnych danych. Stan ludnosci miejscowej 

zarejestrowanej wynosi! 16 000 os6b, ale liczba ta obejmowala tylko 
tych mieszkanc6w, kt6rzy korzystali z kart zywnosciowych. Reszta 

uchylajqca sii, ad pracy nie meldowala sii, nigdzie. Podobnie by

lo z ludnosci'l polskq. Podane liczby wyrazaly ilosc pracujqcych 

i zameldowanych Polak6w. Niezameldowanie ,sii, calego szeregu pra

cownik6w poszczeg61nych instytucji i urzi,d6w, zwlaszcza MO, PUBP 

i Strazy Przemys!owej, uniemozliwialo pe!ne zorientowanie si<, w nasi

leniu polskiego osadnictwa. Zarzqd Miejski zajmujqcy sii, poczqtkowo 

osadnictwem borykal sii, z wieloma trudnosciami. Na dzien 31 VII 1945 r. 

liczba osiedlonych Polak6w w Klodzku wynosi!a 577 os6b, a 4 sierpnia -

800 os6b "· 

23 PAP Klodzko, SP, 19, Sprawozdanie z dzialalnoSci Oddzialu Powiatowego 
PUR w Klodzku za czas od poczqtku dzialalnoSci do 21 V 19'17 r.; AMRN, C-III-1, 
Sprawozdanie z akcji osiedleUczej z dnia 16 VIII 1945 r.; He n c, op. cit., s. 133. 

24 AMRN, O-III-1, Sprawozdanie burmistrza z akcji osiedleDczej do Pelnomoc
nika na Okr�g XXIV, 31 VII 1945 r.; AP Wroclaw, PUR 1409, Protok61 odprawy 
Rejonowego Inspektoratu Osiedlellczego, 15, IX 1945 r.; AMRN, O-III-8, Zesta
wienie statystyczne 1948 r.; Kronika miasta Klodzka (r�kopis), t. I; T. S z a r o t  a, 
Pionierski okres osad11ictwa w miastach dolnoSLqskich ($lc4ski Kwartalnik Histo
ryczny Sob6tka, XXI, 1966, nr 4, s. 659); O r z e c h o w s k i, op. cit., s. 3. 

B - Sob6tka 3no 
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Pewna poprawa w osadnictwie nast&pila po przej�ciu tej akcji przez 

Oddzial Powiatowy PUR. Nabierala ona odtqd coraz bardziej charakteru 

zorganizowanego i planowego. Wyrazem tego byly pr6by ustalenia orien

tacyjnej chlonnosci osadniczej miasta. Zostalo ono podzielone na 48 okr�

g6w administracyjnych na czele z administratorami, kt6rzy mieli prze

prowadzic dokladny spis wszelkich obiekt6w o charakterze przemyslo

wym, wolnych i zaj�tych mieszkan oraz zarejestrowac aktualny stan li

czebny mieszkanc6w. Mozliwosci osadnicze w miescie w drugiej polowie 

1945 r. ukazuje tab. 2 25• 

Tab. 2. MoiliwoSci osadnicze Klodzka w drugiej polowie 1945 r. 

Miesi ijC • 

rnik 
Sierpien 
Pa:Zdzie 
Listopad 
Grudzie "

warsztnt6w 
rzemie.Slni-

czych 

188 

1 
190 

130 

1 135 

* Stan na koniec miesiqca. 

1 

Liczba wolnyc h 

1 1 

przedsiE:biorstw przedsiE:biorstw mieszkat1. 
przemyslowych handlowych 

20 146 

1 

brak 
47 98 " 

26 87 " 

34 38 " 

Dane tab. 2 wykazujii, ze na Polak6w w Klodzku czekaly w pierw

szym rz�dzie wolne warsztaty rzemieslnicze, nastf;pnie obiekty handlowe 

i przemyslowe. Natomiast nie bylo wolnych mieszkan. Wobec niemoznosci 

usuni�cia od razu ludnosci niemieckiej i koniecznosci osadzenia Polak6w 

wsr6d Niemc6w miasto bylo stosunkowo slabo zaludnione elementem 

polskim. Polak6w we wrzesniu 1945 r. bylo 4.000, zajmowali oni 1080 mie

szkan. Przy sciesnieniu Niemc6w mozna bylo pomiescic okolo 5000 Pola

k6w. Z koncem 1945 r. osiedli!y si� w miescie 2872 rodziny, kt6re w su

mie liczyly 6607 os6b, z tego pracowalo w przemysle i handlu 480 os6b, 

rzemieslnik6w bylo 779, robotnik6w 226, pracownik6w umyslowych -

2139, innych - 2983. W gminie miejskiej wprowadzono osadnik6w rol

nych na 65 gospodarstw, a do obsadzenia pozostalo tylko 2 gospo

darstwa "· 

23 AP Wroclaw, PUR, 1409, Protok61 konferencji delegat6w urz�d6w w sprawie 
osadnictwa miejskiego, 15 XI 1945 r.: AMRN, O-III-1, Tabela opracowana na 
podstawie formularzy statystycznych i wykazöw osiedleilczych dotyczqcych gospo
darstw rolnych, sporzf}dzonych przez ZM. 

26 AP Wroclaw, PUR, 1409, Protok6J: konferencji pfzedstawicieli urz<:;dOw 
w sprawie osadnictwa miejskiego w dniu 15 IX 1945 r.j tamie, UWW/IX/59, s. 3, 
Wykaz osiedlellczy doiyczqcy osiedlonej IudnoSci wg rodzaju zaj�cia w powiecie 
klodzkim, wg stanu na dziel1. 30 XII 1945 r.; tamie, UWW/IX/59, s. 8, Wykaz 
osiedlel1.czy dotyczqcy gospodarstw rolnych na dziell 30 XII 1945 r. 



Pierwszc lata Klodzka w Polsee Ludowej 447 

Aby t,: sytuacj,: rozladowac, koniecznosci'l sta!o si,: wysiedlenie lud
nosci niemieckiej. Za radykalnym rozwiqzaniem problemu niemieckiego 

przemawia!a r6wniez wzmagajqca si,: dzialalnosc dywersyjna podziemia 

niemieckiego. Byly dyrektor gazowni inz. Fuchs czlonek NSDAP, dokona! 

sabotazu gospodarczego - na 14 tygodni unieruchomi! jeden z trzech 

piec6w gazowniczych 27• Klodzko jako jedno z pierwszych miast w Polsee 

rozpocz,:!o wysiedlanie Niemc6w. Akcja ta wysun,:!a si,: na pierwszy 

plan w zyciu miasta przy czynnym wsp6!udziale wojska i milicji. Masowe 

wysiedlanie Niemc6w z Klodzka i powiatu rozpocz,:lo si,: w lutym 1946 r.  

Na pocz11tku tego miesiqca sytuacja ludnosciowa w powiecie i miescie 

wygl11da!a nast,:pujqco: powiat zamieszkiwaly 171 684 osoby, w tym 

35 394 Polak6w i 136 290 Niemc6w, miasto K!odzko liczy!o 28 528 os6b, 

w tym 7613 Polak6w i 20 915 Niemc6w. Polacy stanowili w K!odzku 

26,70/o, Niemcy 73,30/o. W pazdzierniku i listopadzie 1945 r. wyjechalo 

z Klodzka 4000 Niemc6w, kt6rzy dobrowolnie zg!osili si<: na wyjazd. 

Plan wysiedlenia przewidywa!, ze z miasta w okresie 25-30 X 1945 r. 
wysiedli si,: 20 000 Niemc6w w 400 wagonach. Organizowanie wyjazd6w na 

szerszq skal<: by!o jednak utrudnione ze wzgl,:du na brak srodk6w trans

portowych. Z tego powodu na pocZqtku lutego 1946 r. oko!o 6000 Niem

c6w z K!odzka oczekiwa!o od dw6ch miesi,:cy na wyjazd. Zg!osili si,: oni 
dobrowolnie i skoszarowani oczekiwali na transport. 

Systematyczne wysiedlanie Niemc6w z terenu miasta rozpocz,:!o si,: 

20 II 1946 r. Punkt zborczy miesci! si,: w budynku obecnego Technikum 

Mechanicznego przy ul. Wandy i m6g! pomiescic jednorazowo 3500 os6b. 

18 Jutego przybyla tu pierwsza grupa Niemc6w. Nast,:pnego dnia odszed! 
do Wroclawia pierwszy transport sk!adajqcy si<: z 55 wagon6w. W kazdym 
transporcie wyjezdza!o srednio 1500 Niemc6w. Konwojowani byli do 

granicy przez zo!nierzy KBW lub przez MO, tarn przejmowali ich zo!nie

rze angielscy lub radzieccy. W kazdym transporcie znajdowaly si<: dwa 

wagony przeznaczone na pomieszczenia sanitarne oraz jeden na magazyn 

zywnosciowy. Pierwszenstwo mieli ci Niemcy, kt6rzy pierwsi zglosili si<: 

do wyjazdu w poprzednim roku. Nast,:pnie wysiedlano Niemc6w z K!o

dzka i okolicznych wsi. Starcy, kaleki i chorzy wyjezdzali specjalnymi 

pociqgami sanitarnymi. 

Od obowi11zku natychmiastowego wyjazdu Ministerstwo Ziem Odzy
skanych wy!qczy!o cz,:sc Niemc6w, wydaj,ic im zaswiadczenia reklama

cyjne. W K!odzku pocz11tkowo by!a spora liczba os6b reklamowanych. 
W styczniu 1946 r. zatrudnionych by!o 684 Niemc6w jako si!y niezb<:dne. 

Najwi<:cej ich reklamowaly Miejskie Zak!ady Uzytecznosci Publicznej 

(MZUP) i Zarz,id Miejski. Byli to przede wszystkim fachowcy i specjalisci, 

27 O r z e c h o w s k i, op. cit., s. 23. 
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kt6rych nie mozna bylo w szybkim czasie zast,ipic. Sytuacj<, na tym od
cinku w pierwszej polowie 1946 r. przedstawia tab. 3. 

Tab. 3. Fachowcy reklamowani przcz ZM i MZUP w Klodzku 

w pierwszcj polowie 1946 r. 

Liczba Niemc6w 1 Miesiqc* reklamowanych przez Liczba pozostalych ZM i MZUP Niemc6w 

Luty 99 16 000 

Marzec 99 10 000 

Kwiecieil 99 3 500 

Maj 92 3 500 

Czerwiec 103 3 577 

• Stan na koniec miesiqca. 

Fachowcy niemieccy zatrudnieni byli r6wniez w innych zakladach 
pracy jako niezb<,dnie potrzebni. W nast,:pnym roku, we wrzesniu, MZUP 
reklamowaly juz tylko 10 Niemc6w, a w styczniu 1948 r. wszystkich ra
zem reklamowanych w Klodzku Niemc6w bylo tylko 95. 

Spolszczenie K!odzka nast,ipilo gl6wnie w marcu i kwietniu 1946 r. 
Byla to prawdziwie „polska wiosna" dla miasta. Z Klodzka wysiedlono 
wtedy 20 000 Niemc6w, w miescie pozostalo tylko 3500 os6b czekaj,icych 
na wyjazd. Wyniki liczbowe akcji wysiedlania ludnosci niemieckiej w tym 
okresie ukazuje tab. 4. 

Tab. 4. Przebieg wysicdlania ludnoSci niemieckiej 

z powia.tu ktodzkiego od Iutego do czerwca 1946 r. 

Miesi&c 

Luty 

Marzec 
Kwieciel'l. 

Maj 

Czerwiec Razem 

1 Liczba I 
Liczba wysiedlonych os6b 

transport6w z powiatu I z Klodzka 

4 627 738 

33 53 379 13 000 

8 833 7 177 

635 

42 67 474 20 915 

25 IX 1947 r. odszedl z Klodzka ostatni transport ludnosci niemieckiej 
w tym roku. Wyjechalo nim 677 os6b. W miescie pozosta!o 376 Niemc6w. 

W zasadzie problem ludnosci niemieckiej dzi<,ki ogromnemu wysilkowi · 
organizacyjnemu i pomocy calego spoleczenstwa zosta! rozwi,izany w 
1947 r. W zwi,izku z czasowym wstrzyinaniem wyjazdu Niemc6w punkt 
zborczy w Klodzku zostal zlikwidowany ostatecznie 18 II 1948 r. Wysie-
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dlanie wznowiono w czerwcu 1948 r., lecz Niemc6w kierowano w6wczas 

na punkt zborczy w Walbrzychu. W pazdzierniku w dw6ch transportach 

wyslano pozostalych Niemc6w z powiatu. W Klodzku pozostalo 365 
Niemc6w. Miedzy pazdziernvkiem a grudniem wyslano jeszcze czesi: lud

nosci niemieckiej. W grudniu 1948 r. na 20 522 mieszkanc6w bylo 20 180 

Polak6w i 241 Niemc6w. Po zakonczeniu akcji wysiedlenczej Polacy sta

nowili 98,30/o ludnosci miasta, a Niemcy 1,7°/• 28• 

W 1946 r. zmienily sie warunki osadnictwa, staj&c sie znacznie korzy

stniejsze. Poprawil sie stan bezpieczenstwa na Ziemiach Odzyskanych, 

uruchomiono szereg linü kolejowych, a masowe wysiedlenie ludnosci nie
mieckiej wylonilo nowe mozliwosci osadnicze. Niemal& role odgrywalo 

r6wniez utrwalenie sie przekonania, ze Ziem_ie Odzyskane pozostan& na 
zawsze w obrebie panstwa polskiego. 

Zima 1946 r. spowodowala przerwe w naplywie do K!odzka repatrian

t6w. W styczniu punkt etapowy PUR w Klodzku przepuscil 833 osoby, 
w lutym jeszcze mniej, bo zaledwie 602 osoby, w kwietniu 3523 osoby, 
w maju 4435 os6b. Byli to przewaznie zdemobilizowani zolnierze. Od 
marca repatriacja ze Zwi&zku Radzieckiego zaczela sie gwaltownie ozy

wiai:, a najwieksze rozmiary przybrala w kwietniu i maju. ,,Naplyw re
patriant6w do Klodzka stale wzrasta. W ciqgu ostatnich tylko dw6ch ty
godni kwietnia przybylo az siedem transport6w, przywozqc Polakow 

z Uljanowska, Saratowa, Kujbyszewa i Rostowa. Lqcznie przybylo po 
dzien dzisiejszy ponad 4 tys. os6b. 2 tys. repatriant6w pozostalo w Klo-

�a AP Wroclaw UWWjVI/362, Akcja wysiedlania Niemc6w z powiatu klodz
kiego, 29 IX 1945 r.; tamZe, PUR, 692, s. 58, Protok6l zjazdu kierownik6w oddzia

löw powiatowych PUR w dniach 1-2 II 1946 r.; tamZe, UWW/IX/89, s. 92, Jedno
razowy opis sytuacyjny obwodu Klodzko z dnia 10 III 1946 r. sporzqdzony przez 

referat Osiedleilczy na zlecenie Pelnomocnika Rzqdu RP; AMRN, Klodzko, O-III-2, 

Sprawozdanie miesie:czne Zarzqdu Miejskiego do Pelnomocnika za miesiqce: II, III, 

IV, V, VI 1946 r.; AP Wroclaw, PUR, 205, s. 95, Zestawienie Oddzialu Wojew6dz
kiego PUR we Wroclawiu z 31 VII 1946 r. dla powiatu; AMRN, O-IIl-2, Sprawo

zdania z poste:p6w akcji repatriacyjnej Niemc6w za okres od 18 II do 28 II 1946 r. 

oraz sprawozdania miesiE:czne ZM do Pelnomocnika za miesiq_ce: III, IV, VI 1946 r.; 
AP Wroclaw UWW/VI/362, Wykaz Niemc6w zatrudnionych jako sily niezbe:dne 
w powiecie klodzkim; tamZe, PUR, 1429, Sprawozdanie z przebiegu akcji repatria
cyjnej za okres 17 IX-25 IX 1947 r.; AMRN, O-III-2, Sprawozdanie dyrel{tora 

MZUP za miesiqc IX 1947 r.; tami:e, O-IIl-8, Zestawienia statystyczne 1948 r.; 

4000 Niemc6w opuScilo Klodzko (Pionier, 21 XII 1945); Repatri!.lcja Niemc6w z Dol

nego Slqska rozpocz�ta (tami:e, nr 43, 20 II 194G); Przesiedlenie Niemc6w z Klodzka 
odbywa si� planowo, tami:e, nr 51, 1 III 1946); 300-tysie:czny Niemiec opu.Scil Dolny 

SI4sk (tami:e, nr 18, 21 V 1946); Dolny Slqsk opuScilo 500 000 Niemc6w (tamie, 
nr 153, 2 VI 1946); C2:warty transport Niemc6w (Trybuna Dolno.Slqska, nr 120, 
28 VI 1947); S. P i a s k o w s k i, Poczqtki wladzy Ludowej na Dolnym Slqsku (Z pola 
walki, 1964, nr 2, s. 229); O r z e c ho w s k i, op. cit., s. 26. 
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dzku" '"· W pierwszej polowie 1946 r. obserwuje si<, w Klodzku coraz 
bardziej zdecydowarn\ przewag<, liczebnq repatriant6w nad przesiedler\.ca
mi. Lecz w nast<,pnych latach, 1947-1948, nie byla ona juz tak znaczna, 
nastqpilo pewne wyr6wnanie. 

Tab. 5. Struktura zasledlania Klodzka w pierwszej poJowie 1946 r. 

. . · 
I

Liczba osiedlonych Polak6w 
M1es1qc repatrianci I przesiedlell.cy 

rodzin I os6b I rodzin I os6b 

Styczeii. 41 154 14 49 
Luty 37 136 13 50 
Marzec 51 181 20 50 
Kwiecieii 1 400 4 000 75 300 
Maj 1 462 4 644 887 3 060 
Czerwiec 296 939 47 154 

Razem 3 287 1 10 064 1056 3 663 

• Stan na koniec miesi�ca. 

1 
Razem liczba 

rodzin os6b 

55 203 
50 '86 
71 231 

1 475 4 300 
2 349 7 704 

343 1 093 

4 343 1 13 717 

W kor\.cu 1946 r. liczono w m1esc1e 10 032 osiedlonych repatriant6w, 
a przesiedler\.c6w 6467. W nast<,pnym roku bylo 10 406 repatriant6w 
i 8930 przesiedler\.c6w, a w 1948 r. - 10 254 repatriant6w i 8238 prze
siedler\.c6w. W 1947 r. prasa donosila, ze punkt PUR-u w Klodzku przyjql 
36 000 repatriant6w. Na Dolnym S!qsku wyprzedzily go pod tym wzgl<,
dem tylko Wroclaw (92 000) oraz Walbrzych (55 000) 30• 

W szybkim czasie Klodzko wchlon<,lo bardzo duzq liczb<, Polak6w. 
Stalo si<, to dzi<,ki nowym mozliwosciom osadniczym. Po repatriacji 
ludnosci niemieckiej zwi<,kszyla si<, liczba mieszkar\., wolnych zaklad6w 
rzemieslniczych, handlowych i przedsi<,biorstw przemyslowych, dla rolni
k6w zas wolnych gospodarstw. Ilustrujq to liczby, uwzgl<,dniajqce sytua
cj<, przed i po rozpocz<,ciu wysiedlania Niemc6w; mianowicie w lutym 
1946 r. osadzonym przydzielono: 33 przedsi<,biorstwa przemyslowe, 302 
przedsi<,biorstwa handlowe, 166 warsztat6w rzemieslniczych i 65 gospo
darstw rolnych, w lipcu tego roku odpowiednio liczby te wynosily: 
46, 345, 221 i 65. Najwi<,cej reflektant6w bylo na prowadzenie przedsi<,
biorstw handlowych, takich jak sklepy, restauracje i inne plac6wki ga-

29 AP Wroclaw, PUR, 51, Sprawozdania miesi�czne punktu etapowego PUR 
w Klodzku za rok 1946. 

ao AP Wroclaw, PUR, 1413, Wykazy repatriant6w i przesiedlellc6w osiedlonych 
w miastach na terenie powiatu klodzkiego w miesiqcach: I, II, III, 1946 r.; AMRN, 
O-III-2, Sprawozdania miesi�czne ZM do Pelnomocnika za miesic4ce: IV, V, VI 
1946 r.; AP Wroclaw, UWW/IX/59, Dwutygodniowe sprawozdanie statystyczne na 
dziell. 31 XII 1946 r.; "Trybuna Doln0Sh1ska", nr 6 {299), 9 I 1947. 
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stronomiczne. Spowodowane to by!o 6wczesnym zapotrzebowaniem na 
towary, brakiem kwalifikacji rzemieslniczych oraz „nawykiem" handlu 
z czas6w okupacji. W drugiej kolejnosci obsadzane byly warsztaty rze
mieslnicze r6znych branz. 

Wraz z naplywem repatriant6w nast�powala normalizacja zycia osad
nik6w. Repatrianci meldowali si� na pobyt staly i traktowali swoje osie
dlenie si� w Klodzku bardzo serio. Byli to przewaznie fachowcy, robotnicy, 
pracownicy umyslowi i rolnicy. Natomiast przesiedlencom z Polski cen
tralnej 6wczesne wladze klodzkie stawialy zarzut, ze znalazlo si� wsr6d 
nich troch� jednostek, kt6rych glownym celem by!o zdobycie jak najcen
niejszych ruchomosci i wzbogacenie si� w kr6tkim czasie. 

Powoli zaczyna!a si� wyczerpywac chlonnosc osadhicza w miescie. 
I tak w czerwcu 1946 r. wstrzymano akcj� osiedlania repatriant6w na 
szerszq skal�. meldowano tylko te osoby, kt6re przybyly do pracy, lub 
cz!onk6w rodzin juz tu osiadlych. Coraz trudniej by!o otrzymac mieszka
nie w dobrym stanie. W sprawozdaniach wysylanych do wyzszych instan
cji powtarza!o si� zapotrzebowanie na dobrych fachowc6w i wykwalifiko
wanych robotnik6w. W 1948 r. z powodu wyczerpania si� ch!onnosci w 
miescie i gminie miejskiej nie przyjmowano osadnik6w miejskich i rol
nych 31. 

Osadnictwo raine na terenie gminy miejskiej pod koniec 1947 i na 
poczqtku 1948 r. przedstawia tab. 6. 

Tab. 6. Osadnictwo rolne w gminie miejskiej Ktodzka 

na przelomie 1947/48 r. 

WielkoSC gospodarstw 

1 
Liczba / Obszar w ha 

do 2 ha 15 23 
2-10 ha 120 843 

10-20 ha 12 154 
20-100 ha 3 133 
ponad 100 ha 455 

Razem 153 1608 

Rolnicy w6wczas posiadali 214 koni, 425 sztuk bydla, 455 sztuk trzody 
chlewnej oraz 286 sztuk owiec i k6z. Na terenie miasta nie nadano rol
nikom jeszcze akt6w uw!aszczenia, zrobiono to w okresie p6zniejszym. 

31 AMRN, O-lll-2, Sprawozdania statystyczne za miesic1ce: I -Vll 1946 i.; 

tamZe, O-Ill-2, Sprawozdanie miesiE;czne ZM dla starosty za miesic1c VI 1946 r.; 
tamZe, 0-111-2, Sprawozdanie sytuacyJne za miesi&c VIII 1946 r.; tamZe, O-III-8, 
Sprawozdanie sytuacyjne ZM za okres 25 XII 1947 r. - 25 I 1948 r.; tamZe, 

O-III-8, Sprawozdanie kwartalne za okres 1 111-1 IV 1948 r. i 1 VI-1 VIII 1948 r. 
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Najwi�cej obsadzonych bylo gospodarstw o srednim areale uiytk6w rol

nych, najmniej o bardzo duiej powierzchni. Rolnicy ch�tniej obejmowali 
srednie gospodarstwa (do 10 ha), poniewai byly one samodzielne, a mog!y 
pracowac na nich i mieszkac pojedyncze rodziny osadnik6w 32_ 

Struktur� zawodow,i ludnosci polskiej w Klodzku na przelomie 
1947/48 r. ilustruje tab. 7 (stan ludnosci: 20 522). 

Tab. 7. Struktura zawodowa ludnoSci Klodzka na przelomie 1947/48 r. 

Rodzaj zakcia 1 Llczba zatrud-1 
monych % 

Robotnicy przemyslowo-handlowi 729 7,1 
RzemieSlnicy 3 175 31,0 

Pracownicy umyslowi 3 234 31,5 

R6Zne zawody 2 535 24,6 

Rolnicy 603 5,8 

Razem 10 276 100,0 

Zawodowo czynni stanowili okolo 50°/o ludnosci. Najwi�kszy procent 
zatrudnionych obejmowala administracja i warsztaty rzemieslnicze. 
Wzgl�dna przewaga pracownik6w umyslowych wynikala z istnienia 
w rniescie 28 instytucji panstwowych i spolecznych obslugujqcych powiat. 
Nast�pnie wysokim stanem zatrudnienia odznaczaly si� wolne zawody, 
jak lekarze, adwokaci, dentysci itp. Najmniej licznie reprezentowane byly 
zaklady przemyslowe z powodu slabego uprzemyslowienia miasta oraz 
handlowe i gospodarstwa rolne a3_ 

Okres wielkich przemieszczen ludnosciowych zamkn&I rok 1948. Po
cziiwszy od 1948 r. na zmiany ludnosciowe coraz znaczniejszy wplyw mial 
przyrost naturalny. Bylo to wynikiem stabilizacji zycia na terenie miasta. 
Wyrazem wzajemnego zbliienia si� poszczeg6lnych grup ludnosci byly 
malzenstwa mieszane. Ludzie mlodzi zakladali rodziny. W 1947 r. zostalo 
zawartych w Urz�dzie Stanu Cywilnego 288 malzenstw; urodzilo si� 588 
dzieci. W 1948 r. zwi�kszyla si� liczba rcdz,n i urodzen, tych ostatnich 
zanotowano 1548. Stan ludnosci Klodzka przedstawial si� nast�pujqco: 
w 1946 r. miasto liczylo 22 814 mieszkanc6w, w 1948 r. - 20 597 
i w i.949 r. - 21 089 mieszkanc6w (za 1947 r. brak danych). 

Klodzko bylo typowym przykladem mozaiki ludnosciowej na Ziemiach 

82 AMRN, O-III-8, Sprawozdania statystyczne z terenu gminy miejskiej Klodzko 

za -0kres od 25 XII 1947 r. do 10 I 1948 r.; tami.e, O-III-8, Sprawozdanie kwarlqlne 

za okres 1 III-1 VI 1948 r. z zakresu osadnictwa nierolniczego. 
38 AMRN, O-III-8, Sprawozdanie slatystyczne o stanie ludnoSci na dzieil 1 I 1947 

i 31 I 1948 r.; tami.e, 0-111-7, Sprawozdanie ZM do Starostwa Powiatowego 27 VII 
1947 r. 
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Odzyskanych i powstawania nowego spoleczenstwa. W wyniku procesow 

osadniczych zetkn�ly si� w miescie r6znorodne grupy ludnosci. Najlicz

niej reprezentowani byli repatrianci zza Bugu i przesiedlency z Polski 

centralnej. Sporii grup� tworzyli reemigranci z Zachodu, nieznaczrn1 -

autochtoni (wszyscy miejscowi). Male liczbowo by!y, grupki Czechciw 

i Niemcciw. Te malenkie wysepki ludnosci niepolskiej ton�ly w morzu 

zywiolu polskiego. Ilustruje to tab. 8 przedstawiajqca stan z 1948 r." 

Tab. 8. LudnoSC Klodzka w 1948 r. (stan z 31 XII) 

Grupa ludnoSci Liczba os6b % 

Repatrianci 9 862 48,6 

Reemigranci 392 1,5 

Przesiedleilcy 8 238 40,1 

Urodzeni po wojnie w Klodzku 1 548 7,5 

Autochtoni 140 0,7 

Niemcy 241 1,1 

Czesi 45 0,2 

Inni 56 0,3 

Razem 20 522 100,0 

Poszczegcilne grupy ludnosci rcizni!y si� mi�dzy sob9 specyficznymi 

wlasciwosciami mowy, sposobem zycia, zwyczajami, tradycj11 historycznlj 

oraz doswiadczeniami wyniesionymi z ostatniej wojny i stosunkiem do 

przemian ustrojowych zachodz,icych w powojennej Polsee. R6znice te nie 

sprzyjaly pocz11tkowo harmonijnemu wsp6Hyciu ludnosci. Bylo ono tym 

trudniejsze, ze zachodzi!o w nader skomplikowanych warunkach politycz
nych i gospodarczych. By! to okres wallki politycznej o w!adz�, gruntowa

nia si� podstaw demokratycznego usjroju w Polsee, wprowadzania w zy

cie reformy rolnej i nacjonalizacji przemyslu, odbudowy gospodarki 

polskiej z ogromnych zniszczen wojennych. Osadnicy odczuwali niedosta

teczny stan bezpieczenstwa, drozyzn� i brak artyku!6w pierwszej po-
trzeby. 

Przed wysiedleniem Niemc6w osadnicy polscy nie czuli si� calkiem 

34 AMRN, O-III-8, Statystyka malZeilstw; tamZe, O-III-8, Statystyka urodzeil 
miasta Klodzka; Powszechny sumaryczny spis ludnoSci z dnia 14 II 1946 r., War
szawa 1947, s. 53; AMRN, O-III-8, Zestawienie statystyczne 1948 r.; tami:e, O-III-8, 
Sprawozdanie statystyczne odnosz�ce si� do r6Znych przejaw6w iycia wg stanu 
z dnia 1 XII 1948 r.; Sprawozdanie z zaludnienia Ziem Odzyskanych 31 XII 1948 r., 
dane z Wojew6dzkiego UrzE:dU StatyStycznego (WUS), Biuro Ewidencji LudnoSci; 
B. W e l p a, Zmiany w stanie i rozmieszczeniu. miast i ludnoSci miejskiej na zie

miach zachodnich w latach 1939-1958 (Problemy rozwoju gospodarczego i demo
graficznego ... , s. 107). 
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bezpieczni w Klodzku. · N�kaly ich nastroje niepewnosci eo do ostatecz

nego losu Ziem Odzyskanych. Czynnikiem przyspieszajqcym adaptacj� 

ich byla przede wszystkim og6lna stabilizacja polityczna i gospodarcza, 

kt6ra nastqpila na poczqtku 1947 r., kladqc kres wielu wahaniom i roz
terkom. Nie bez pozytywnego znaczenia byl brak na tych terenach pol

skiego obszarnictwa i wielkiej burzuazji. Zwyci�stwo w glosowaniu ludo

wym i wyborach do Sejmu Ustawodawczego umozliwilo wladzy ludowej 

realizacj� zadan w d.ziedzinie osadnictwa - spojenia r6znych grup lud

nosci w jedno polskie spoleczenstwo, zwiqzania tej ludnosci z Ziemiami 

Odzyskanymi i scislego zespolenia tych ziem z resztq Polski 35
. 

DIE ERSTEN TAGE IM BEFREITEN KLODZKO 

Bei der Darstellung der Pionierzeit im befreiten Klodzko stützte sich die Ver

fasserin auf Archivmaterial. Sie zeigte die Bildung der neuen, polnischen Verwal

tung, deren Struktur und Tätigkeit, wies auf die Schwierigkeiten hin, die die neue 

Verwaltung zu bewältigen hatte. Auf diesem Hintergrund wird die Entwicklung 

der Besiedlung, die Gründung politischer und gesellschaftlicher Organisationen, vor 

allem aber die gewaltige Arbeit und Anstrengung der neuen Bewohner dieses 

Gebietes beim Wiederaufbau der Betriebe und der Normalisierung der Lebens

bedingungen geschildert. 

35 S. Pi a s k o w s k i, Pi�tnaScie miesi�cy pracy na Dolnym Slqsku, 6 IV 

1945-30 VI 1946, Wroclaw 1946, s. 37. 




