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llYSZARD MALKOWSKI 

POCZ;\TKI WLADZY POLSKIEJ I POLSKIEGO OSADNICTW A 
W L;\DKU-ZDROJU PO II WOJNIE SWIATOWEJ 

Artyku! powsta! niemal wyh1cznie na podstawie materia!6w archiwal
nych znajdujiicych si� w Archiwum Panstwowym Miasta Wroclawia i Wo
jew6dztwa Wroclawskiego we Wroclawiu (akta Urz�du Wojew6dzkiego 
i jego wydzia!6w, PUR), w Archiwum KW PZPR we Wroc!awiu, w Po
wiatowym Archiwum Panstwowym w K!odzku, w Sk!adnicy Akt przy 
Prezydium MRN w Liidku-Zdroju oraz w archiwach szeregu miejscowych 
-instytucji. Dane te zosta!y uzupe!nione wywiadami przeprowadzonymi 
z szeregiem os6b sposr6d autochton6w, pionier6w, pierwszych przedstawi
deli w!adz polskich w miescie. Literatura dotycziica Stiiska dostarczy!a 
tylko og6lniejszych informacji. O Liidku niewiele w niej wiadomosci. 
Brak dotiid zupelnie opracowania odnosziicego si� wy!iicznie do tego 
miasta. 

Za dat� wyzwolenia Liidka nalezy przyjqi: dzien zwyci�stwa - 9 V 
1945 r. W tym dniu w godzinach popo!udniowych ad strony czeskiego 
miasta Javornik z lasu wyloni!a si� grupa kilkudziesi�ciu zo!nierzy ra
dzieckich, ktorii dowodzil major Nowiczenko. W zwiljzku z tym, ze w Lii
.dku nie bylo jednostek niemieckich, nie doszlo do i>;adnych walk. Miesz
kancy powywieszali bia!e flagi na znak poddania miasta wkraczajiicym 
:Zolnierzom 1• 

Mieszkancy Liidka w zasadzie pozostali do konca wojny w miescie. 
Do rzadkosci naleza!y wypadki ucieczki stiid Niemc6w w g!qb Rzeszy. 
Uciekali tylko ludzie skompromitowani, nalez11cy do SS lub czo!owi akty
wisci NSDAP. R6wniez wladze miejskie pozosta!y na miejscu. Z chwilii 
przybycia zolnierzy radzieckich niemiecki Zarz11d Miejski przekaza! ofi
cjalnie w!adz� w r�ce mjra Nowiczenki, kt6ry rozkazem wyzszych wladz 
wojskowych zosta! mianowany woj,skowym komendantem miasta 2• 

1 Wywiad przeprowadzony z ob. Helemt Krettek, zamieszkah1 w Lc:1dku-Zdroju,. 

ul. Spacerowa 9. 
2 Materialy archiwalne znajdujqce si� w Skladnicy Akt przy MRN w Lqdku-



456 Ryszard Malkowski 

W rejonie L11dka nie bylo dzialan wojennych, gdy:i: Armia Radziecka 
poszla na zach6d, na Berlin, pozostawiaj11c na boku tereny podsudeckie 
i ograniczajqc sii, tylko do zabezpieczenia swego poludniowego skrzydla. 
Dzii,ki temu miasto nie doznalo :i:adnych zniszczen. L11dek, jak wszystkie 
miejscowosci ziemi klodzkiej, ocalal, powr6cil do Macierzy bez strat. 
Przed wycofaniem sii, z regionu klodzkiego wojska niemieckie zaminowaly 
kilka lqdeckich zaklad6w leczniczych, kt6rych jednak nie zd11zyly wysa
dzic w powietrze. Ocalenie ich od zniszczenia nale:i:y zawdzii,czac po
swii,ceniu si" jednostek, kt6re po wycofaniu si" Niemc6w zabezpieczyly 
urz11dzenia ·]ecznicze. Wedlug sl6w miejscowego Polaka, znakomitego 
chirurga i specjalisty kuracyjnego, dlugoletni pracownik Domu Zdrojo
wego, Polak rodem z G6rnego S!11ska, nazwiskiem Kobi6ra, z nara:i:eniem 
:i:ycia rozminowal nie tylko Dom Zdrojowy i kotlownie przeznaczone przez 
wycofujqcych si" Niemc6w na zniszczenie, ale uchronil wszelkie urz11dze
nia przed kradzie:i:11 i spustoszeniem, zabezpieczaj11c tym samym dla pan
stwa du:i:ej wartosci maj11tek '· Nie udalo si" jednak zabezpieczyc calego 
mienia znajduj11cego si" w L11dku. Niemcy w pocz11tkowym okresie wiele 
cennych przedmiot6w ukryli lub po kryjomu wywiezli. Reszty dopelnily 
jednostki przest"pcze, korzystaj11ce ze sprzyjaj,icych temu warunk6w, jak 
trudny pocz11tkowy okres organizowania si" wladz polskich, brak kadro
wych pracownik6w administracyjnych i rozpoznania terenu oraz duzy 
ruch ludnosci, nie notowany dotychczas w dziejach naszego panstwa. 

Brak scislych danych statystycznych nie pozwala na okreslenie dokla
dnej liczby mieszkanc6w miasta w chwili jego wyzwolenia. Wedlug zrodel 
archiwalnych w maju 1945 r. zamieszkiwalo L11dek akala 5000 as6b lud
nasci niemieckiej i 300 as6b ludnasci palskiej 4• Nale:i:y przypuszczac, ze
za ludnasc palskq przyj"ta uwazac Palak6w miejscawega pachadzenia. 
Panadto w L&dku znajdawala si" wiele as6b narodawasci niemieckiej 
nigdzie nie rejestrawanych. 

Liczba ludnasci L11dka zaraz po wyzwaleniu byla wy:i:sza niz przed 
wajnq, kiedy wynasila 4861 as6b. Sytuacja ta byla rezultatem dzialan 
wojennych. W zwiqzku z cz"stymi nalatami na miasta wielu Niemcow 
z gl"bi Rzeszy uciekala da regian6w palazonych z dala ad asradk6w prze
myslawych, da miejscawosci zapewniaj11cych spok6j i bezpieczenstwa. 

Zdroju oraz wywiad przeprowadzony z ob. GerlrUdij Klimczak, zamieszkal& w L&d
ku-Zdroj u, ul. ZwyciE::stwa 6. 

a Dolny Slqsk, praca zbiorowa pod red. K. Sosnowskiego i M. Suchockiego7 

Wroclaw 1948, Instytut Zachodni, cz. II, s. 190. 
4 Archiwum Paii.stwowe Miasta Wroclawia i Woj. Wroclawskiego we Wrocla

wiu (dalej: AP Wroclaw), UWW, Wydzial Osiedleri.czy, sygn. IX/10, P,ismo Referatu 
Osiedleflczego do Inspektora Okn::gowego w Legnicy z 28 V 1945 r. 
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Ponadto tysiqce Niemc6w pod wplywem goebbelsowskiej propagandy 
w obawie przed Armiq Radzieck'! i Wojskiem Polskim ucieka!o na zach6d, 
a wielu sposr6d nich znalazlo si� w bezpiecznych Sudetach. 

Po kapitulacji miasta i przekazaniu w!adzy mjrowi Nowiczence miej
scowe w!adze i urz,:dy za zgodq komendanta kontynuowaly normalnie 
swojq dzialalnosi:. Komenda Wojskowa Miasta, kt6ra umiescila si,: w ra
tuszu, ograniczyla si,: do nadzoru dzialalnosci w!adz niemieckich. Stan 
taki istnia! da chwili przej,:cia w!adzy przez Polaik6w. Dopiero 15 VI 
1945 r. przyjecha! do Lqdka ob. Stanislaw Latos, kt6ry zosta! wyznaczony 
przez Pelnomocnvka Rzqdu Okr,:gu Bystrzyckiego na burmistrza miasta. 
Razem z nim przybylo 5 milicjant6w, majqcych stanowii: przyszlq zalog� 
posterunku MO. Zastali miasto przeludnione, zamieszkale przez Niemc6w, 
wsr6d kt6rych niewielkq liczb,: stanowili Polacy posiadajqcy obywatelstwo 
niemieckie. W ty,ch warunkach trzeba bylo przystqpic do organizacji 
wladz polskich. Nie mogle to jednak nastqpic od razu ze wzgl�du na brak 
obywateli polskich, kt6rych do 20 VI 1945 r. przyjecha!o zaledwie 15. 

Polacy przybywajqc do Lqdka zastali miasto wprawdzie nie zniszczone, 
niemniej jednak wiele trzeba bylo w p6i:niejszym okresie wloiyc pracy, 
aby stalo si,: ono takim, jakim jest dzisiaj. W odr6inieniu do stanu obec
nego Lqdek nie mial wtedy w og6le asfaltowych nawierzchni ulic. Gl6wne 
uUce byly w zasadzie brukowane, o twardej nawierzchni, ale wymaga!y 
remontu. Wiele ulic miasta mialo nawierzchnie nie utwardzone, tak Ze 

w porze deszczowej trudno bylo •si� pc nich poruszac. Odczuwano tei: 
brak odpowiedniej ilosci chodnik6w, istniejqce zas by!y przewai:nie bruko
wa,ne lub zwirowane. R6wniei aleje parkowe znajdowaly si,: w gorszym 
stanie nii w p6i:niejszym okresie. Miasto posiadalo wprawdzie elektryczne 
oswietlenie ulic, sie<': wodociqgowq i gazowq, jednak siec ta wymaga!a 
remontu i wymiany. Istniejqca gazownia miala mal,i moc i nie zabezpie
czala w pelni ilosci gazu niezb�dnej dla miasta. Wi,:cej zas aniieli w okre
sie p6zniejszym znajdowalo si,: w cz�sci zdrojowej kwietnik6w i klomb6w. 
Stosunkowo duio bylo hoteli i pensjonat6w. Wi,:cej niz dzisiaj istnia!o 
restauracji, kawiarn i innych lokali typu rozrywkowe,go, gdyi miejscowosi: 
byla nastawiona na pobyt w niej kuracjuszy naleiqcych da zamoinych 
warstw spoleczny,ch. Stan budynk6w byl r6iny. W dobrym stanie znajdo
waly si� budynki w cz,:sci zdrojowej miasta, natomiast w znacznie gor
szym w rejonie rynku. 

Po przej�ciu ad niemieckiego burmistrza dra Scheina urz�dowania 
przez polskiego burmistrza Latosa w pierwszym rz�dzie przystqpiono da 
likwidacji niemieckiego Zarzqdu Gminnego oraz niemieckiego aparatu 

porzqdkowego. W miar,: naplywu Polak6w stopniowo likwidowano wszy
stkie niemieckie instytucje. Jednak da konca roku szkolnego umoiliwiono 
dzieciom niemieckim kontynuowanie nauki w ich szkole. 



458 Ryszard Malkowski 

Z chwilq rozpocz�cia urz�dowania przez polskiego burmistrza ludnos<': 
niemiecka starala si� robic wszystko, aby przeszkodzic w organizowaniu 
i dzialalnosci nowych wladz. Liczyla ona na tymczasowosc wladz polskich 
i nie traktowala powaznie tego, ie w koncu b�dzie musiala te ziemie raz 
na zawsze opuSciC. Ogloszenia, zarzqdzenia i informacje wywieszane pu

blicznie byly po kryjomu usuwane przez Niemc6w. Demonstrowali oni 
w ten spos6b wrogosc wobec wladz polskich i ich nieuznawanie. Ukrywali 
towary z prowadzonych przez siebie sklep6w, zapasy iyw11osci i inne 
wartosciowe przedmioty. Sklepy i inne zaklady uslugowe z chwilq przej
mowania ich przez wladze polskie okazywaly si� przewai:nie puste. W po
cziitkowym okresie ludnosc niemiecka, kt6ra nie byla rejestrowana, mogla 
po kryjomu wyjeidi:ac i wywozic r6i:ne towary •. Dopiero z chwilii nap!y
wu Polak6w moi:na bylo zorganizowac wi�kszii kontrol� nad tii ludnosciq. 
Dui:ej pomocy w organizowaniu wladz polskich udzielili polscy zolnierze 
z 2 armii WP, przybyli do Liidka pod koniec czerwca 1945 r. Dow6dca 
oddzia!u stacjonuj11cego w Lqdku major Bielacki udzielil szerokiego po
parcia nowo organizujiicym si� wladzom polskim 6

• Pomoc okazala r6w
niei: Komenda Miasta i wojska radzieckie stacjonujiice w Liidku. Zolnierze 
polscy i radzieccy stanowili ochron� wai:niejszych budynk6w i urziidzen, 
zabezpieczajqc je przed zniszczeniem i grabieiq. 

Pod koniec czerwca Komendantem Wojskowym Miasta zostal oficer 
2 armii WP por. Stanislaw Sok61. Wraz z naplywem Polak6w zachodzita 
potrzeba rejestrowania ich oraz urz�dowego i oficjalnego przyznawania 
mieszkan i gospodarstw. W zwiiizku z tym w pierwszej polowie lipca 
1945 r. utworzono Biuro Meldunkowe, kt6rego kierownikiem od 13 lipca 
zostala Hanna Reiskiewicz. Otwarcie tego biura umozliwilo kontrol� · 
ruchu ludnosci oraz zabezpieczenie miasta przed elementami niepoziida
nymi. Burmistrzowi umoi:liwilo to na podstawie danych personalnych 
dobieranie odpowiednich os6b do obsadzania wakujqcych stanowisk 7

• 

Miejscowy urziid pocztowy kierowany byl przez Niemc6w do 16 lipca. 
17 VII 1945 r. przejiil agendy urz�du Kazimierz Rogalski wyznaczony 
jako pelniiicy obowiqzki kierownika przez Dyrekcj� Okr�gu Poczt i Tele
grafu we Wroclawiu z siedzibii w Legnicy. Od tego czasu plac6wka nosi 
nazw� Lqdek-Zdr6j. 

W okresie do sierpnia 1945 r. Polacy nap!ywali do Liidka w spos6b 

s Wywiad przeprowadzony z b. burmistrzem ob. Stanislawem Latosem, zamie

szkalym w Lqdku-Zdroju, ul. Graniczna, oraz z ob. W!odzimierzem Musiolkiem, 

zamieszkalym przy ul. Wolno.Sci 1. 

11 Wywiad przeprowadzony z b. Zolnierzem stacjonujq.cym w Lqdku-Zdroju w 

1945 r. ob. Foremnym, zamieszkalym w Lqdku-Zdroju, Rynek. 
1 Skladnica Akt przy MRN w Lqdku-Zdroju, sygn. nr 338-339, teczki: Sprawy 

personalne, oraz wywiad jak w przyp. 5. 
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nie zorganizowany. Ludzie przyjezdzali tu przypadkowo lub byli kiero
wani w te strony przez znajomych. Pierwsza wi�ksza fala osadnik6w na
plyn�la w sierpniu 1945 r. Aby zabezpieczyc si� przed niepoziidanymi 
elementami, wladze miejskie wprowadzily nakaz oddawania dowod6w 
osobistych w Biurze Meldunkowym zaraz po przybyciu do Lqdka. Jako 
dokument zast�pczy wydawano specjalnq legitymacj�, z kt6rq nowo przy
byly osadnik udawal si� do Panstwowego Urz�du Repatriacyjnego w By
strzycy Klodzkiej. Tarn otrzymywa! zaswiadczenie zatwierdzaj11ce jego 
osiedlenie w Liidku. Wracajiic, otrzymywal z powrotem dow6d tozsamo
sci i stawal si� od tej chwili mieszkancem L11dka. 

W okresie powojennym odczuwalo si� braki w zaopatrzeniu miasta 
w zywnosc i artykuly codziennego uzytku. W celu usprawnienia zaopa
trzenia i zycia gospodarcz,ego miasta powolano 15 VIII 1945 r. Referat 
Zaopatrzenia i Referat Aprowizacji. W!adze miejskie w sierpniu 1945 r. 
uruchomily Miejskie Zaklady Krawieckie, kt6rych kierownikiem zostala 
Zofia I:,uczynska. Uruchomiono tez fabryk� zabawek, na miejscu kt6rej 
powstala w p6zniejszym czasie Wytw6rnia Win i Sok6w. Kierownikiem 
fabryki zostal Stanislaw Purzycki. W tym samy'm roku w celu wlasciwego 
zarziidzania istniejiicymi zakladami uslugowymi i przemyslowymi po
wolano przy Zarziidzie Miejskim Referat Przemyslowy. Wladze miejskie 
zatroszczyly si� o to, aby miasto mialo swojq straz pozarnii, kt6r11 zorga
nizowano 14 IX 1945 r. Pierwszym jej komendantem,zostal Wiktor Ka
l.eta•. 

W zwiiizku z tym, ze do miasta nalezalo 1430 ha lasu, zaszla potrzeba 
utworzenia przy Zarziidzie Miejskim miejskiego lesnictwa. Do 1 X 1945 r. 
gospodark:i lesrni Liidka zarziidzali Niemcy, od 1 X 1945 r. zas Zarziid 
Miejski zatrudnil polskiego lesniczego Zdzislawa Hutarza. Po przej�ciu 
pod zarz:id tych las6w stwierdzono, ze kasa lesnictwa by,la pusta, nato
miast w lesie znajdowalo si� 1700 m' drzewa wyci�tego w latach 1944-
1945. Drewno to cz�sciowo sprzedano do pobliskiego tartaku w Stroniu 
Sl11skim, a cz�sciowo wydano jako deputat dla pracownik6w. Lesnictwo 
w tym czasie zatrudnialo 40 pracownik6w fizycznych Niemc6w i 8 praco
wnik6w umyslowych, w tym 5 Niemc6w '· 

Duzego poparcia nowo organizujljcym si� instytucjom udziela!y utwo
rzone w Jipcu i sierpniu 1945 r. instancje partyjne PPR i PPS. Pierwszym 
sekretarzem PPR byl Michal Pieni11zek, a pierwszym sekretarzem PPS 
Stanislaw Purzycki. Powstale partie polityczne wl:iczy,ly si� czynnie w 
tworzenie i umacnianie w!adz polskich. Braly udzial w prowadzeniu 
osadnictwa, a w p6Zniejszym okresie w wysiedlaniu ludnoSci niemieckiej. 

8 Kronika Urz�du Pocztowego w Lqdku znajdujqca siE: w Lqdku-Zdroju. 
11 Skladnica Akt MRN, sygn. nr 21, Sprawozdanie z dzialalnoSci MRN za okres 

1 VI 1946 r. - 30 VI 1948 r. z. dnia 30 VI 1948 r. 
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Waznym czynnikiem w rozwoju miasta ze wzgl�du na jego specyfike, 
bylo uruchomielnie sana tori6w i urZqdzeri leczniczych, Bezposrednio po 
wyzwoleniu uzdrowisko bylo nieczynne, prawie calq cz�sc uzdrowiskow11 
zajmowaly wojska radzieckie. W zakladach leczniczych wykryto sklady 
aparat6w rentgenowskich, aparat6w do diatermü oraz innej aparatury 
i urz11dzeri leczniczych zagrabionych przez okupanta hitlerowskiego na 
ziemiach polskich i tu ukrytych. Aparaty i urz11dzenia lecznicze nalezaly 
przed wojnq do ubezpieczalni spolecznych w Tarnowie, t.odzi, Cz�stocho
wie i innych polskich miastach, na co wskazywaly napisy na poszczeg61-
nych urzqdzeniach, kt6rych okupant nie zd11zyl usunqc. Powiadomione 
wladze tych miast wysylaly upowaznione delegacje po odbi6r swojej 
wlasnosci. Ponadto znaleziono 15 skrzyri z cz�sciami aparat6w lekarskich. 
Po sprawdzeniu ich zawartosci okazalo si�. ie nalezaly one do Ubezpie
czalni Spolecznej w Krakowie. Zostaly wi�c za zgodq Pelnomocnika 
Rz11du w Bystrzycy odeslane do Krakowa. 

Wladze radzieckie, w kt6rych posiadaniu - jak juz wspomniano -
byla znaczna cz�sc zdrojowa miasta, zacz�ly uruchamiac niekt6re sana
toria i urzqdzenia lecznicze na sw6j uzytek. 25 VIII 1945 r. przekazaly 
miastu 4 budynki stanowiqce jeden zesp6l sanatoryjny. Po przej�ciu 
przez wladze miejskie sanatorium przeprowadzono analityczne badania 
w6d mineralnych i rozpocz�to uruchamianie urz'!dzeri leczniczych 1•. 

Miasto po niedlugim czasie musialo zrezygnowac z sanatorium na rzecz 
tworzqcego si� Uzdrowiska Lqdek. We wrzesniu 1945 r. pelnomocnik 
grupy operacyjnej dzialajqc na podstawie upowaznienia Ministerstwa 
Zdrowia przejql od wladz miejskich 4 budynki sanatoryjne. Jeden budy
nek posiadal lazienki kqpielowe i urzqdzenia wodolecznicze, pozostale -
to budynki mieszkalne dla kuracjuszy i kotlownie. W sanatorium tym 
jednorazowo moglo si� leczyc 180 os6b. Personel zakladu stanowili: lekarz 
dr Jan Meise!, kierownik administracyjny Jan Zmuda, konserwator urzq
dzeri, pokoj6wka, ogrodnik i 6 si6str zakonnych (pr6cz kierownika wszyscy 
Niemcy) 11• Szerzej problemami uzdrowiskowymi zajql si� powolany w 
sierpniu 1945 r. Zarz11d Panstwowych Uzdrowisk Dolnoslqskich z siedzibq 
w Solicach-Zdroju (obecnie Szczawno-Zdr6j) 12, kt6ry dqiyl do utworzenia 

10 AP Wroclaw, UWW, Wydzial Zdrowia, sygn. XVI/25, Sprawozdanie miesi�czne 

Powiatowego Wydzialu Zdrowia, pisrna z 3 VIII 1945 r. i sprawozdanie z 31 XII 
1945 r. 

11 Kronika Uzdrowiska Lqdek, znajduj�ca sit:: w Dyrekcji Uzdrowiska. 
12 AP Wroclaw, UWW, Wydzial Zdrowia, Korespondencja w r6Znych sprawach 

organizacyjnych za 1945 r., sygn. XVI/122, Odpis ok6lnika nr 89 z 23 XI 1945 r. Pel
nomocnika Rzc1du na OltrE:g Administracyjny Dolnego Slqska nr 0. Org. L. 10/114/45 
o utworzeniu Zarzqdu Pal1.stwowych Uzdrowisk DolnoSlqskich. 
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we wszystkich miejscowosciach kuracyjnych Dolnego Slqska instytucji 
zajmuj11cych si,: sprawami uzdrowiskowymi. W tym celu powolano we 
wszystkich miejscowosciach wczasowo-leczniczych dyrekcje uzdrowisk 
oraz w p6zniejszym okresie komisje zdrojowe. 

Organizuj11ce si� U zdrowisko L11dek napotykalo szereg trudnosci, jak 
brak niezb,:dnych urz11dzen leczniczych, kt6re w poczeitkowym okresie 
PUR przydzielal r6inym instytucjom lub osobom prywatnym. Nalezalo 
wszystko zebrac, uporz11dkowac, przeprowadzic niezb�dne remonty, usta
lic cennik op!at za us!ugi itd." Zarz11d Panstwowego Uzdrowiska L11dek
Zdr6j utworzono wiosn11 1946 r., a pierwszym jego dyrektorem zostal 
Wac!aw Ostaszewski. Brak na razie bylo Komisji Uzdrowiskowej, kt6ra 
zajmowa!aby si,: wygl11dem estetycznym miejscowosci. W mysl zarz11dze
nia Zaruidu Panstwowych Uzdrowisk Dolnosl11skich do czasu utworzenia 
komisji uzdrowiskowy;ch dyrektorzy poszczeg6lnych uzdrowisk korzystali 
z uprawnien rz11dowych komisji zdrojowych. Dyrekcja Zaruidu Uzdro
wiska stara!a si,:, aby prace zwi11zane z pelnym uruchomieniem podleg!ego 
zespo!u sanatoryjnego zakonczone zosta!y· przed rozpoczynaj11cym si� se
zonem wczasowo-leczniczym, tj. przed 1 V 1946 r. " Liczono na to, ie 
przyje:i:dzajqcy kuracjusze b,:dq kwaterowa<': prywatnie i r6wnoczesnie 
korzystac z zabieg6w wodoleczniczych. 

W L11dku-Zdroju znajdowa! si� ponadto Szpital Miejski z oddzialami 
chirurgii, polo:i:nictwa i ginekologii oraz chor6b wewn,:trznych. Dyrekto
rem szpitala by! niemiecki lekarz dr Münzer. W miescie brak by!o pol
skich lekarzy, kt6rzy nap!ywali tu dopiero w okresie p6zniejszym. Pierw
szym polskim lekarzem przybylym do Lqdka byl dr Herbert Kostka. 
W lipcu 1945 r. objql on tymczasowo kierownictwo szpitala, od 1 sierpnia 
zostal zatwierdzony na stanowisku dyrektora szpitala. Pozostaly personel, 
w kt6rego sklad wchodzi!y r6wniez siostry zakonne, byl narodowosci nie
mieckiej. Znajdujqca si� w Lqdku apteka r6wniez zosta!a przej,:ta przez 
wladze polskie i przekazana jako apteka spo!eczna mgr farmacji Roko
si6wnie 15• Lekarze niemieccy w zasadzie leczyli ludnosc niemieckq, a le
karze polscy ludnosc polskq, gdy:i: zgodnie z zarzqdzeniami wyiszych 
instancji lekarzom niemieckim nie wolno by!o leczyc ludnosci i wojska 
polskiego pod grozbq odebrania im prawa praktykowania w og6le 16• 

13 AP Wroclaw, UWW, Wydzial Zdrowia, Korespondencja ... , sygn. nr XVI/123, 

Referat sprawozdawczy Zarz4du Par'l.stwowych Uzdrowisk DolnoSlqskich w Krakowie 
19 I 1946 r. (odpis). 

u Jak w przyp. 12 li 13. 
15 AP Wroclaw, UWW, Wydzial Zdrowia, sygn. XVI/25, Sprawozdania miesiE:czne 

Powiatow!;'!go Wydzialu Zdrowia, Pismo z 3 VIII 1945 r. i sprawozdanie z 31 XII 
1945 r., a tak:Ze wywiad jak w przyp. 5. 

10 Jak w przyp, 12. 

9 - sobötka 3/70 
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Z chwil11 naplywu Polak6w zachodzila potrzeba zorganizowania pol

skiego szkolnictwa. Zrobiono wszystko, aby dzieci 1 IX 1945 r. poszly do 

szkoly. W momencie rozpocz�cia roku szkolnego dzieci tych byfa garstka. 

okolo 50. Kierownikiem szkoly zostal nauczyciel Marian Chylak. Na po
cz11tku w szkole obok kierownika nauk� prowadzilo 4 nauczycieli. 

Pocz11tkowy okres powojenny w L11dku to okres borykania si� z trud

nosciami, jakie napotykaly wladze polskie wsz�dzie na ziemiach za
chodnich. Byl to okres umacniania wladzy polskiej oraz stabilizacji zycia 

spolecznego i gospodarczego. W owym czasie powstaly w miescie pla

c6wki uslugowe i handlowe, jak Gminna Sp61dzielnia „Samopomoc Chlo

pSka", Powszechna Sp6ldzielnia Spozywc6w, ,,Ruch" i inne 17_ Organizowa
nie zycia polskiego bylo tym bardziej utrudnione, ze pocz11tkowo nad 

zywiolem polskim zdecydowanie przewazali Niemcy, kt6rych w interesie 

narodowym nalezalo jak najszybciej wysiedlic. Proces osiedlania si� Pola
k6w nie m6gl nabrac wi�kszego rozmachu ze wzgl<;du na brak mieszkari., 

kt6re zaj�te byly jeszcze przez Niemc6w. Od nich przejmowano wszystkie 

sklepy i zaklady rzemieslnicze, kt6re przydzielano Polakom posiadaj11cym 
odpowiednie dokumenty stwierdzaj11ce ich zawody 18• Nie zalatwialo to 

jednak sprawy mieszkan. Dlatego tez Polacy domagali si� jak najszyb

szego wysiedlania Niemc6w. Zagadnienie to poruszano cz�sto na zebra

niach partyjnych i organizacji spolecznych. Na zebraniu Komitetu Miej
skiego PPR 25 XI 1945 r. sekretarz Bufat powiedzial, ze najwazniejsz11 

jest sprawa wysiedlenia chociazby 500/o Niemc6w, a gl6wnie tych, kt6rzy 
szabruj11" 19. 

Sytuacja ludnosciowa w styczniu 1946 r. przedstawiala si� nast�pu

jljco: na dzien 11 I 1946 r. bylo 1480 rodzin niemieckich, eo stanowilo 
5556 os6b, z tego stalych mieszkanc6w 5003 (1290 rodzin) i naplywowych 

Niemc6w 553 (190 rodzin); ludnosc polska na dzien 1 I 1946 r. liczyla 

712 os6b, ponadto w miescie znajdowaly si� 42 osoby innych narodowo

sci 20• Pod koniec marca 1946 r. w L11dku bylo 801 Polak6w, eo swiadczylo 

o slabosci procesu polskiego osadnictwa "· 

17 Kronika Szkoly Podstawowej w L<idku-Zdroju, znajduj-1ca siE: w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Lijdku-Zdroju, ul. KoScielna, oraz przyp. 5. 

ie Skladnica Akt MRN w Lqdku, sygn. nr 17, Inwentarze przejE:tych sklep6w 
i zaklad6w, oraz wywiad jak w przyp. 5. 

19 Archiwum KW PZPR we Wroclawiu (dalej cyt.: AKW Wroclaw) sygn. nr 3/VI/7
„ 

Protokoly k61 i komitet6w PPR w pow. Bystrzyca za lata 1945-1948, Protok6l nr 1 
zebrania organizacyjnego Komitetu PPR przy Zarzc1dzie Miejskim odbytego 25 XI 

· 1945 r. 
20 Powiatowe Archiwum Pallstwowe w Klodzku {dalej cyt.: PAP Klodzko), sygn. 

nr 35, Osiedlellczy raport informacyjny za r. 1946. 
21 AP Wroclaw, UWW, sygn. IX/52, Sprawozdanie staJystyczne i opisy sytuacyj

ne pow. Bystrzyca za Iata 1945-1946, Sprawozdanie statystyczne za okres 15 III 
1946-31 III 1946 z 1 IV 1946 r. 
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Powolnosi: procesu osiedlania si<, ludnosci polskiej stala si<, powaznym 
problemem L'!dka. Ludnosi: polska coraz bardziej domaga!a si<, wysiedle-
nia Niemc6w. W tej sytuacji z inicjatywy PPS w porozumieniu z innymi 
partiami politycznymi zwol;any wstal 3 II 1946 r. wiec manifestacyjny 
celem opowiedzenia si<, za jak najszybszym wysiedleniem Niemc6w. Na 
wiecu zgromadzi!a si<, licznie ludnosi: z pobliskich okolic, aby uchwalic 
rezolucj<, domagaj'!C'l si<, usuni<,cia Niemc6w z ziem zachodnich. W rezo
lucji tej czytamy m. in., ze „zebrani uchwalili zwr6cic si<, do Obywatela 
Pelnomocnika RZ!!du Rzeczypospolitej Polskiej na Obw6d Dolnego Sl'!ska 
z prosb'l, by zapowieclz Rz'!du Jednosci Narodowej »ani jednego Niemca. 
w Polsee« na tym terenie zostala niezw!ocznie w czyn wprowadzona, 
a szczeg6lnie by st'!d, z pogranicza Polski, jak najszybciej Niemcy zostali 
wysiedleni, by czystosc granic byla gwarantk'l w!adztwa Rzeczypospolitej 
nad star'l ziemi'l piastowsk'l" 22• W tym czasie sytuacja ludnosciowa. 
przetlstawiala si<, nast<,puj'!CO: 5556 Niemc6w oraz 757 Polak6w. Zdecy,do
wany ton rezolucji swiadczyl, ze zywiol polski nie chcial pozostac t11 
mniejszoSciq 23_ 

Akcja wysiedlencza na ziemiach zachodnich rozpocz<,la si<, juz wcze
sniej, ale w mysl plan6w wyjazdu ludnosci niemieckiej L'!dek mial byi: 
obj<,ty ni'l dopiero pod koniec 1946 r. W remltacie w porozumieniu z po
wiatowymi i wojew6dzkimi wladzami wysiedlanie Niemc6w z L'!dka i re
gionu l'!deckiego rozpocz<,lo si<, 1 IV 1946 r. W miescie zostal utworzony 
punkt etapowy na stacji kolejowej, przez kt6ry przeszlo w kwietni11 
10 856 os6b narodowosci niemieckiej. Byl to pierwszy etap wysiedlania 
Niemc6w, pozostalych wysy!ano zgodnie z planem wysiedlen jesieni'l 
1946 r. lub w okresie p6zniejszym 24• 

W por6wnaniu z deportacj'l Polak6w przez Niemc6w do Rzeszy w cza
sie dzia!an wojennych wysiedlanie ludnosci niemieckiej bylo prowadzone 
w spos6b wysoce humanitarny. Swiadcz'l o tym sprawozdania dotyczqce 
tej akcji, zna.jdujqce si<, w Archiwum Paristwowym we Wroclawiu i w in
nych archiwach paristwowych 25• Statystyczne wyniki przeprowadzonej 

22 AKW Wroclaw, sygn, 38/VI/6, Rezolucja z wiecu manifestacyjnego zorganizo

wanego przez wszystkie partie z inicjatywy PPS w zwü\zku z wysiedleniem Niem
c6w. 

23 AP Wroclaw, UWW, sygn. nr IX/52, Sprawozdanie statystyczne za okres 
1-15 II 1946 r. z 16 II 1946 r. 

u AP Wroclaw, UWW, sygn. nr 354, Repatriacja Niemc6w, obw6d Bystrzyca, 

Pismo Pelnomocnika Rzijdu na Obw6d XXV Bystrzyca do Pelnomocnika Rzijdu na 

Dolny Slijsk, Wojew6dzki Komisarz d/s Repatriacji. 
25 Jw. oraz AP Wroclaw, PUR, sygn. nr 783, Repatriacja niemiecka, punkt zbor

ny Lijdek za rok 1946, Pismo punktu zbornego w Lijdku L. dz. 58/46 z 4 IV 1946 r. 
do Oddzialu Woj. PUR we Wroclawiu. 
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w kwietniu 1946 r. akcji wysiedlania ludnosci niemieckiej zamieszkalej 

w L11dku przedstawia tab. 1. 

Tab. l. LudnoSC niemiecka L�dka wysiedlona w kwietniu 
1946 r. 2' 

Data 1 M�zczyzni I Kobiety / Dzieci Og61em 

1 IV 132 249 114 509 

2 IV 121 242 91 454 

3 IV 142 276 90 494 

4 IV 121 242 104 467 

5 IV 122 262 95 479 

6 IV 179 251 87 517 

7 IV 46 57 8 111 

Razem 1 863 1579 589 3 031 

Z gminy Lqdek (wsie w pobliiu Lqdka stanowiqce gmin�) przez punkt 

etapowy wysiedlono w tym okresie 3586 os6b, w tym 685 m�zczyzn, 

1677 kobiet i 1224 dzieci. Ponadto przez ten punkt wysiedlano Niemc6w 

z innych rniasteczek i wsi ziemi klodzkiej 27• Szczeg6lowe przedstawienie 

dzia!alnosci punktu etapowego w Lqdku w omawianym okresie obrazu

je tab. 2. 

Tab. 2. LudnoSC niemiccka wysiedlona przez punkt etapowy 
w L,ldku w kwietniu 1946 r. 2a 

Data I M�zczyzni [ Kobiety / Dzieci Og61em 

1 IV 266 774 517 1557 

2 IV 282 768 320 1570 

3 IV 271 769 518 1558 

4 IV 307 797 492 1596 

5 IV 327 722 451 1500 

6 IV 343 763 460 1566 

7 IV 336 711 462 1509 

Razem 1 2132 5 304 3 420 10 858 

Niemcy zamieszkali w Lqdku stanowili 290/o og6lnej liczby wysiedlo
nych w tym okresie, Niemcy zas ze wsi gminy Lqdek 33'/o wysiedlonych. 

28 AP Wroclaw, UWW, sygn. nr 354, Sprawozdanie z post�pöw akcji repatriacyj
nej za okres 17 III-7 IV 1946 r. 

27 TamZe. 
28 AP Wroclaw, PUR, sygn. nr 783, Og61ne zestawienic transport6w z repatriacji 

niemieckiej z Lqdka-Zdroju od l IV-7 IV 1946 r., nr L. dz. 73 z 8 IV 1946 r. 
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Pozostale 38°/o to osoby narodowosci niemieckiej zamieszkujqce przed 
wysiedleniem inne miejscowosci K!odczy:zny. W wyniku sprawnie prze
prowadzonej akcji wysiedlono z L'!dka w pierwszym etapie 52,5'/o Niem
c6w. 

Akcja wysiedlencza przeprowadzona w kwietniu 1946 r. w powaznym 
stopniu wp!yn�!a na popraw� sytuacji w miescie. Opuszcwne gospodar
stwa i mieszkania czeka!y na nowych osadnik6w. Pozostali Niemcy w cz�
sci zatrudnieni byli w r6:znych instytucjach, a reszta oczekiwala na nast�
pny etap repatriacji 29• Po cz�sciowym wysiedleniu ludnosci niemieckiej 
proces osadnictwa znowu si� nasili!, stajqc si� nieodlqcznym problemem 
miasta na najblizsze lata. Ilosc osadnik6w stale wzrasta!a. Juz w kwietniu 
1946 r. liczba polskich osadnik6w wynosila 1035 os6b, co stanowilo 481 
rodzin, z tego repatrianci liczyli 531 os6b, a przesiedlency 504 osoby. 
W kwietniu przybylo 71 przesiedlenc6w i 34 repatriant6w. Po przepro
wadzeniu pierwszego etapu wysiedlenia Niemc6w ludnosi: polska stano
wila okolo 36°/o ludnosci miasta '°· Polacy od pierwszej chwili angazowali 
si� do pracy spo!ecznej i udzia!u we w!adzach. Wraz z naplywem !ucl.nosci 
polskiej zwalniano z r6znych stanowisk pracujqcych dotychczas Niem
c6w 31. 

Ludnosc polska nap!ywala systematycznie i nie bylo okres6w o szcze
g6lnie wzmozonej akcji osiedlenczej 32• Osadnictwo w Lqdku do jesieni 
1946 r., tj. do rozpocz�cia drugiego okresu wysiedlania ludnosci niemiec
kiej, przedstawia tab. 3. Jak wynika z tej tabeli, w okresie tych 5 miesi�cy 
widoczna byla przewaga tu repatriant6w. Stanowili oni 65,50/o przybylej 
ludnosci polskiej, kt6ra we wrzesniu 1946 r. liczyla 2148 os6b. 

z problemem ludnosciowym w omawianym okresie wiqze si� scisle 
kwestia autochton6w, ich stosunku do wladz polskich i odwrotnie. Brak 
jest dokladnych danych co do liczby Polak6w miejscowego pochodzenia 
mieszkajqcych w Lqdku po wyzwoleniu. Wiadomo tylko, ze bylo ich okolo 
300. Na liczb� t� skladajq si� osoby urodzone w Lqdku, jak r6wniez oso
by przybyle tu w okresie rrii�dzywojennym z G6rnego Sl'!ska i innych 
stron "· Ludnosi: autochtoniczna w pocz11tkowym okresie wiele pomogla 

29 Wywiad jak w przyp. 5. 

30 AP Wroclaw, PUR, sygn. nr 182, Sprawozdanie statystyczne Oddzialu Powia

towego PUR w Bystrzycy za lata 1946--1947, Sprawozdanie statystyczne za miesic1c 

kwiecieil 1946 r. 

31 Wywiad j ak w przyp. 5. 

32 Wywiad przeprowadzony z b. przewodniczqcym Komisji Osiedleii.czej w Lqdku 

ob. Janem KoSciukiem zamieszkalym w Lqdku-Zdroju, ul. NabrzeZna 1. 

33 AP Wroclaw, UWW, sygn. IX/10, Sprawozdania statystyczne pow. Bystrzyca 

za 1945 r. Pismo Referatu Osiedlellczego do Inspektora Okr�iowego w Legnicy 
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wladzom miejskim w zabezpieczeniu ukrytego przez Niemc6w mienia, 
brala czynny udzial w organizowaniu wladz polskich. Wielu Polak6w rniej
scowego pochodzenia zajmowalo r6:i:ne stanowiska w Zarzljdzie Miejskim 
i innych instytucjach na terenie miasta. Mimo to zdarzaly si� niestety 
wypadki omylkowego wysiedlania autochton6w jako Niemc6w 34• Ponadto 
niekiedy Judnosc polska rniejscowego pochodzenia musiala wyje:i:d:i:ac ze 
wzgl�d6w rodzinnych. Chodzi tutaj o rodziny mieszane. Np. wspomniany 
uprzednio Polak Kobi6ra, kt6ry zabezpieczyl dla panstwa wielkiej war
tosci majqtek, wyjechal z :i:on'! do Nierniec. ,,Po tragicznych perypetiach 
odzyskanych dla Polski ziem, dla niej przepadl, wyjechal. Na dworcu 
plakal jak dziecko" 35• 

Miesiqc 

maj 

Tab. 3. Przebieg zasiedlania L�dka od 1 V-30 IX 1946 r. 36 

Repatrian_c_i _ _  1 _ _  P_r_ze_s_ie_dc.l_en_· c�y�_
1 _ __ R_az�e_m _ __ 1 Og6lem 

do 1 w 
danego bieZc:1cym 

miesiqca miesiqcu 

168 602 50 200 

do 1 w do 1 w do koilca 
d�n�go bi�Zq�ym d_

an�go bie:Zqcym miesiqca 
m1es1Qca m1es1c1.cu m1es1qca m1es1c1cu 

341 538 17 68 1 508 1140 67 268 575 1408 
czerwiec 218 802 49 196 358 606 15 575 1408 64 256 640 1664 
lipiec 267 988 85 340 373 651 17 68 640 1639 102 408 742 2047 
sierpiefi. 352 1328 10 40 390 719 2 8 742 2047 12 48 754 2095 
wrzes1er'i 362 1385 6 20 392 735 2 8 754 2120 7 28 761 2148 

2 IX 1946 r. rozpoczql si� drugi etap wysiedlania ludnosci niemieckiej. 
W dniach 2-5 IX 1946 r. wysiedlono 1000 Niemc6w - mieszkanc6w 
Lqdka; w pierwszych dw6ch dniach po 300 os6b, a w nast�pnych po 200. 

W dniach 9-14 IX 1946 r. wyslano dodatkowo 400 mieszkanc6w narodo
wosci niemieckiej. W dniach 9-14 wrzesnia wysiedlono przez liidecki 
punkt etapowy lqcznie 7233 osoby z rniasta i terenu przyleglego 'do 
Lqdka 37• 

Nasilenie procesu wysiedlania ludnosci niemieckiej zale:i:alo od mozli
wosci transportu kolejowego, kt6ry w powa:i:nym stopniu byl zniszczony, 
.\l uzycie jego w zagospodarowaniu Ziem Odzyskanych nie pozwalalo na 

z 28 V 1945 r.; PAP Klodzko, sygn. nr 25 ,j 27, Sprawozdania USC, rozporzc1dzenia, 
korespondencja. 

84 Wywiady jak w przyp. 5 i 1. 
35 Dolny Slqsk, s. 190. 
3G AP Wroclaw, PUR, sygn. nr 182, Sprawozdania hicznie do wrzeSnia 1946 r. 
37 AP Wroclaw, UWW, sygn. nr 354, Plan wysiedlenia Niemcöw pow. Bystrzyca 

w II fazie repatriacji i nowy plan wysiedlania Niemc6w. 
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przeprowadzenie akcji wysiedlenczej w jednym czasie. Tak wi�c pod ko

niec wrzesnia skierowano znowu do L„dka kilka transport6w ·kolejowych 

i w dniach 24-28 tego miesiqca wysiedlono kilka tysi�cy Niemc6w po

chodzqcych z rejonu lqdeckiego. Sumarycznie przedstawia to tah. 4. 

Tab. 4. Przebieg wysiedlania Niemc6w przez punkt etapowy 
w L<1:dku w koricu wrze§nia 1946 r. 38 

Data I M�zczyzni I Kobiety / Dzieci Razem 

24 IX 35 6 8 87 5 19 176 2 

25 IX 415 8 8 5  449 1 749 

26 IX 464 929 396 1 779 

28 IX 420 834 380 1 634 

Razem / 1645 3 535 1744 6 924 

W okresie pazdziernik-grudzien 1946 r. nie bylo zadnych transport6w 

kolejowych. Potem zlikwidowano w og6le punkt etapowy w miescie. 

W wyniku planowo przeprowadzonej akcji wysiedlono w 1946 r. z Lqdka 

ponad 800/o Niemc6w. W p6zniejszym okresie wyjezdzajqcych J\J'iemc6w 

wysiedlano przez punkt etapowy w Bystrzycy Klodzkiej. 

Pod koniec 1946 r. zakonczyl si� gl6wny etap procesu wysiedlania 

ludnosci niemieckiej. Tym samym proces osadnictwa m6gl si� w dal
szym ciqgu rozwijac i do konca 1947 r. statystycznie przedstawial si� 

jak w tab. 5. 

Jak wyrtika z tab. 5, w dalszym ciqgu widoczna byla przewaga re

patriant6w nad ludnosci'l przybylq tu z tzw. Polski centralnej. Pod koniec 

1947 r. repatrianci stanowili 500/o og6lnej liczby mieszkanc6w, przesie
dlency 300/o oraz Niemcy 140/o. Jak widac, Niemcy tworzyli juz rtiewielki 

procent ludnosci miasta. Wedlug danych z 30 IV 1948 r. bylo ich w Lqd

ku okolo 350. Ludnosc polska stanowila wi�c zdecydowan'l wi�kszosc. 

Liczba mieszkanc6w wzrastala z dnia na dzien. Tylko w okresie 1949 r. 

wzrosla o 380/o. Tab. 6 obrazuje wzrost liczby ludnosci miasta w okresie 
od grudnia 1948 r. do stycznia 1950 r. 

Na dzien 1 I 1950 r. ludnosc Lqdka liczyla 4421 os6b, eo stanowilo 94°/o 

stanu z 1939 r. Lata 1945-1949 byly okresem zmiany struktury narodo

wosciowej miasta, okresem osiedlania si� tu elementu polskiego, kt6ry 

stal si�. poza nielicznymi wyjqtkami, jedynq grupq narodowosciowq. 

38 AP Wroclaw, PUR, sygn. nr 182, Zestawienie iloSciowe repatriowanych Niem
c6w we wrzeSniu 1946 r. 



Tab. 5. Przebieg zastedlania Lc1:dka od 1 X 1946 do 31 XII 1947 r. s9 

Repatrianci Przesiedleilcy Razem 

do 1 w do 1 w do 1 w 

Miesic1c danego bieZ.:4cym danego biei:qcym danego bie:Zqcym 

miesiijCB miesic1cu miesictca miesii:lCU miesic1ca miesi&cu 

rodzin ! os6b rodzin I os6b rodzin l os6b rodzin [ os6b rodzin \ os6b rodzin [ os6b. 

1946 - paZdziernik 367 1405 6 24 394 743 5 20 761 2148 11 44 

listopad 373 1429 3 12 399 763 2 8 772 2192 5 20 

grudziefi 
1947 - styczen 

380 1467 5 20 403 777 10 40 783 2234 15 60 

luty 385 1477 1 5 413 817 2 
8 

�1.8 2294 3 13 

marzec 386 1482 2 11 415 825 2 10 
801 2307 4 21 

kwiecie6 388 1493 5 21 477 835 8 
36 

865 2328 13 57 

maj 393 1514 7 28 425 871 8 
30 

818 2385 15 58 

czerwiec 400 1542 1 4 433 901 2 833 2443 5 12 

lipiec 401 1546 3 12 435 909 
8 

836 31 6 2455 9 

sierpiell 404 1558 - - 441 
19 -

928 -
- 845 2486 -

wrzesiel1. 404 1558 1 5 441 928 2 8 845 2486 3 13 

patdziernik 405 1563 2 9 443 936 6 30 848 2499 8 39 

listopad 407 1572 3 13 449 966 5 20 856 2538 8 33 

grudzieri 410 1585 - - 454 986 - 864 2571 - -

n AP Wroclaw, PUR, sygn. nr 182, Sprawozdania miesiE:CZne od pafdziernika 1946 r. do grudnia 1947 r. 

Og6!em 
do koilca 

miesic1ca 

rodzinl os6b 

772 2192 

777 2212 

798 2294 

801 2307 

805 2328 

878 2385 

833 2443 

835 2455 

845 2486 

845 2486 

848 2499 

856 2638 

8M 2571 

864 2571 

... 
"" 
00 

� 
� 
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Tab. 6. \Vzrost liczby ludnoSd L<\dka od 1 XII 1948 do 1 I 1950 r. " 
Data 

LudnoSC 1 W tym ludnosc rolnicza 
og6lem 

1 XII 1948 3192 433 1 I 1949 3249 428 1 II 1949 3350 428 1 III 1949 3429 448 1 IV 1949 3481 442 1 V 1949 3570 452 1 VI 1949 3570 452 1 VII 1949 3576 452 1 IX 1949 4111 452 1 X 1949 4272 445 1 XI 1949 4353 441 1 XII 1949 4403 442 1 I 1950 4421 441 

ANFÄNGE DER ANSIEDLUNG UND DIE BILDUNG DER POLNISCHEN BEHORDEN IN L,\DEK-ZDRÖJ NACH DEM II. WELTKRIEG 
Der fast ausschliesslich auf Archivalien gestützte Artikel berichtet von den 

Anfängen der Tätigkeit polnischer Behörden und der Ansiedlung polnisc:her Re

patriierter und Umsiedler in L&dek-Zdr6j. 

In der am 9. Mai 1945 durch eine Gruppe sowjetischer Soldaten unter der 

Führung von Major Nowiczenko befreiten Stadt lebten über 5000 Deutsche und 

etwa 300 Polen einheimischer Herkunft. Der Zufluss polnischer Ansiedler begann 

im Juni 1945. In diesem Monat wurden auch die polnischen örtlichen Behörden 
gebildet, denen sowohl Einheiten der Polnischen Armee und der Sowjetarmee, als 

auch die einheimische polnische Bevölkerung behilflich waren. Im Frühling 1946 
wurde die Verwaltung des Kurorts berufen, nachdem ein Teil der Kureinrichtungen 

\"On der Sowjetarmee den zivilen Behörden überwiesen worden war. 

In dieser Zeit sind auch gesellschaftliche und politische Verbände entstanden, 

die sich vor allem an der Durchführung der Ansiedlung der polnischen und der 

Aussiedlung der deutschen Bevölkerung aktiv beteiligten. Die Anwesenheit von 
mehr als 5000 Deutschen behinderte den Ansiedlungsprozess. Auf Grund eines 

Beschlusses der politischen Parteien wurde die Aussiedlung der deutschen Be

völkerung aus Lijdek-Zdr6j beschleunigt. Die Mehrzahl der Deutschen wurde im 

Jahre 1946 ausgesiedelt, die verlassenen Häuser wurden von Ansiedlern über
nommen. Am 1. I. 1950 wohnten in L&dek-Zdr6j bereits 4421 Polen, was 94°/o des 

Bevölkerungsstandes von 1939 betrug. 
Die Jahre 1945-1949 waren also eine Zeit der Festigung des Polentums auf 

dem zurückgewonnenen Gebiet. 

40 Skladnica Akt przy MRN w L&dku-Zdroju, sygn. nr 15, Statystyka ludnoSci 
i zwierzijt. 




