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KAROL FIEDOR 

STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU ROLNICTWA 
NA DOLNYM SL)\SKU W LATACH 1945-1970 

W opublikowanej w 1943 r. pracy Emil von Lucadou, jeden ze znaw
c6w problematyki slqskiej, pisal, ze dopiero narodowy socjalizm stworzyl 
dla tych ziem szans� rozwoju gospodarczego na w.szystkich polach. Z kra
ju nad,granicznego uczynil Slqsk ziemiq wolnq od wszelkich trosk zwiqza
nych ze zbytem produkt6w rolnych i przemyslowych 1. Tymczasem pano
wanie hitlerowskie przynioslo prowincji dolnoslqskiej zgola cos innego: 
zamiast zapowiedzianego rozkwitu gospodarczego - jej totalnq ruin�. 

Dolny Slqsk po wyzwoleniu liczyl 24 700 km2, administracyjnie po
dzielony zostal na 35 powiat6w, w tym 2 miejskie 2• Uzytki raine wyno
sily 1 564 300 ha, to jest 640/o og6lnej powierzchni wojew6dztwa, w tym 
grunty orne zajmowaly 1 245 700 ha, tj. 51,1% jego powierzchni '· W wy
niku przeprowadzonej reformy administracyjnej z lat pi�cdziesiqtych 
obecne wojew6dztwo wroclawskie liczy 18 827' km' powierzchni, a wraz 
z wydzielonym m. Wroclawiem 19 052 km2• Administracyjnie podzielone 
jest na 31 powiat6w. Na terenie wojew6dztwa znajduje si,: 76 miast, 
21 osiedli i 310 gromad wiejskich. Od bylej prowincji dolnoslqskiej od
padly nast,:pujqce powiaty: zielonog6rski, glogowski, koiuchowski, szpro
tawski, iagaJ\ski i iarski, kt6re zostaly przydzielone do wojew6dztwa zie
lonog6rskiego; brzeski i namyslowski - do opolskiego, Wojerecy (Hoyers
werda) i czerwiJ\ski (Rothenburg) - do Niemieckiej Republiki Demo-

1 „Das Jahr 1939 bedeutet somit für Schlesien das wichtigste seiner Geschichte. 

Es bedeutet eine völlige Umstellung auf allen Gebieten. Der wirtschaftliche Aufbau 

sieht sich vor vollkommen neuen Aufgaben. Gestern noch Grenzlandwirtschaft -

heute Grossraumwirtschaft! Schlesien steht durch die politische Neuordnung vor 

und in wirtschaftlichen Strukturwandlungen, wie es sie selten in der Geschichte 

gegeben hat''. E. von Lu c a  d o u, Strukturwandd Schlesiens, Amsterdam -Praga

Wiede.11 1943, s. 106. 
2 „Rocznik Statystyczny, 1947, s. 14. 

3 Tamie, s. 43 i n. 
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kratycznej •. Uzytki raine wajew6dztwa wynasily w 1955 r. 1 213 600 ha, 
tj. 63,8°/o ag6lnej pawierzchni wajew6dztwa, w tym grunty arne 969 100 
ha, tJ. 50,9°/o jega pawierzchni 5• W 1969 r. pawierzchnia uzytk6w ralnych 
na Dalnym Sl11sku zmniejszyla si� da 1 159 000 ha, z czega na grunty arne 
przypadala 865 600 ha 6• 

Pad wzgl�dem jakasci i wartasci gleby Dalny Slqsk w abecnych gra
nicach dzieli si� na 4 rejany: I. p6lnacna-zachadni, a glebach lekkich, 
stanawiqcy 17,70/o pawierzchni wajew6dztwa, akreslany r6wniez jaka 
lesna-ralnicza-paszawiskawy, abejmujqcy nast�pujqce paw.: baleslawiecki, 
lw6wecki, zgarzelecki i lubanski; II. p6lnacna-wschadni, a ag6lnej pa
wierzchni akalo 30°/o grunt6w arnych, akreslany jaka zytnia-ziemniacza
ny, a glebach srednia zwi�z!ych, abejmuje paw.: milicki, sycawski, ales
nicki, trzebnicki, lubinski, g6rowski i walawski; III. sradkawy, zajmujqcy 
35,60/o pawierzchni grunt6w arnych wajew6dztwa, a glebach dabrych, 
pasiadajqcych najbardziej sprzyjajqce warunki pradukcji ralnej, abej
muje paw.: wraclawski, legnicki, swidnicki, alawski, sredzki, dzierzoniaw
ski, jawarski, strzelinski, zlataryjski, zqbkawicki; IV. g6rski, a charakte
rze lesna-paszawiskawym i glebach przewaznie p!ytkich, stanawiqcych 
10,5'0/o pawierzchni grunt6w arnych wajew6dztwa, razciqga si� na nast�
pujqce paw.: walbrzyski, kamiennag6rski, bystrzycki, kladzki, jeleniag6r
ski i nawarudzki '· Wedlug apracawanej pawszechnej klasyfikacji gleba
znawczej pawierzchni� uzytk6w ralnych na Dalnym Slqsku zakwalifika
wana w nast�pujqcy spas6b: da I klasy 0,60/o, da II - 7,50/o, da III -
36,60/o, da IV - 35,60/o da V - 14,80/o i da VI - 4,90/o arealu grunt6w 
ornych •. Oznacza ta, ze pad wzgl�dem jakasci i wartasci rolniczych 
uzytki raine na Dalnym Slqsku S'! dasyi: zr6znicawane. 

Na ag6lny abszar uzytk6w ralnych, jaki pasiada wajew6dztwa 
w abecnych granicach administracyjnych, zaledwie 1/5 pawierzchni nie 
ucierpiala ad dzialan wajennych. Zniszczenia dakanane w latach wajny 
mialy charakter prawie tatalny. Pawaznie zastaly zdewastowane zar6wna 
zabudawania gaspadarcze, ziemia, inwentarz zywy i martwy, jak i zaple
cze gaspadarstw ralnych, przemysl ralny, rynki zaapatrzenia i zbytu 
itp. Nawi przybysze zastali wsie nie tylka wyludniane, lecz pazbawiane 
takze inwentarza zywega, zaminawanq lub lezqeq adlagiem ziemi�. Na 
ag6lnq liczb� 131 755 zagr6d wiejskich w granicach prowincji dalna-

4 »Dolno.Shiski Rocznik Statystyczny", Wroclaw 1963, s. 29. 
5 „Rocznik Statystyczny", 1956, s. 130. 

6 „Maly Rocznik Statystyczny", 1970, s. 150. 
7 Wg opracowania W . .Lac h a, Rolnictwo Dolnego Slqska, Warszawa 1965, s. 45 

i n., oraz Archiwum KW PZPR we Wroclawiu (dalej skr6t: AKW Wroclawj, Ma
terialy T. Hrycyka, s. 11. 

8 Materia!y dLa aktywu partyjnego KW PZPR, Wroclaw, wrzesieli. 1969, s. 2. 
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fü1skiej zniszczeniu lub uszkodzeniu powyzej 15°/o ulegly 42 654 gospo
darstwa, tj. dko!o 30°/o og6lnej ich liczby, zupelnemu zas zniszczeniu oko
lo 200/o. Najwi�ksze zniszczenia zagr6d wiejskich wyst,ipily w powiatach 
na poludnie i p6lnoc od Wroclawia nad Odr,i oraz mi�dzy Nys,i Luzyck,i 
a Bohrern, tj. w rejonach najbardziej µporczywych walk. W takich po
wiatach, jak olesnicki, namys!owski, strzelinski, sycowski, wolowski, 
wroclawski, zniszczenie zagr6d wiejskich si�galo nawet ponad 800/o. W pow. 
zarskim, zgorzeleckim, lubanskim i olawskim stopien zniszczen zabudowan 
gospodarczych wahal si� od 50 do 750/o. Og6lna wysokosc strat w zabu
dowaniach obliczona w zlotych wedlug wartosci z 1939 r. si�ga!a okolo 
330 min 9. 

W raz z zagrodami uleg!o zniszczeniu niemal cale pog!owie zwierz,i t 
domowych. Nie by!o wsi w wyzej wymienionych powiatach, kt6re by nie 
ponios!y strat w inwentarzu zywym. Cofaj,ice si� wojska hitlerowskie 
niszczyly nie tylko budynki, ale i to, co w nich si� znajdowa!o. Straty 
te byly tak duze, ze wiele powiat6w, jak np. boleslawiecki, sredzki, 
lubinski, wolowski, zlotoryjski, legnicki, g6rowski, sycowski, milicki, 
oleSnicki, trzebnicki, wroclawski, zgorzelecki, jaworski, Swidnicki, olawski, 

dzierzoniowski, lw6wecki i strzelinski, zosta!o prawie bez trzody chlewnej 
i bydla. Oblicza si�, iz srednio w wymienionych powiatach na 100 ha 
uzytk6w rolnych przypadalo 15 sztuk przeliczeniowych, tj. na 1 gospo
darstwo 10-hektarowe 1,7 sztuki. Jedynie w powiatach g6rskich i pod
g6rskich inwentarz Zywy zachowal sh� prawie nie naruszony 10. W sumie 
na Dolnym Sl,isku w 1945 r. istnialo zaledwie 150/o poglowia bydla i 1,50/o 
trzody chlewnej stanu przedwojennego 11. 

Pierwszym problemem nowych gospodarzy ziemi dolnosl,iskiej 
by!o jej zaludnienie. W maju tego roku z oko!o 3 200 000 rnieszkanc6w 
prowincji dolnosl,iskiej pozostalo na tych ziemiach jeszcze okolo 
900 000 Niemc6w. W ostatnich miesi,icach wojny, tj. w sty1czniu i lutym, 
spora cz�sc nie tylko bylych mieszkanc6w Doln�go Sl,iska, ale i os6b 
szukaj,icych tutaj schronienia z gl�bi Niemiec, na rozkaz hitlerowskich 
w!adz zostala ewakuowana. Przyk!adem brutalnego traktowania obywa
teli niemieckich przez ich wladze byla stolica Dolnego Sl,iska. 19 stycznia 
,vyzej wspomniane czynniki wydaly rozkaz przymusowego opuszczenia 
Wroclawia przez ludnosc cywiln,i, narazaj,ic tym samym na poniewierk�. 

9 Dane liczbowe na podstawie „Rocznika Statystycznego", 1948, s. 30, oraz sza

cunku dokonanego na podstawie material6w archiwalnych przez L. S. S t  y s i a, 

Osadnictwo wojskowe na Dolnym Slqsku, praca doktorska, 1967, Archiwum Uniwer

sytetu Wroclawskiego, s. 14. 
10 Dane liczbowe z opracowari Wojewödzkiej Komisji Planowania Gospodarczego. 

Skladnica Akt Wojew6dzkiej Rady Narodowej (dalej skröt: Materialy WKPG-Rol
nictwo), s. 3. 

u Archiwum KW PZPR-Rolnictwo (dalej skröt: Materialy KW-Rolnictwo). 
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cierpienia i smierc wiele rodzin. W chwili przej"cia tego miasta przez 
wladze polskie z oko!o 1 000 000 wroc!awian z przelomu 1944/45 r. po
zostalo zaledwie 100 000 do 150 000 12• Ludnosc ta, jak i pozostali jeszcze 
na terenie wojew6dztwa obywatele niemieccy opuscili ten obszar w kilku 
etapach. Po okresie ewakuacji przez niemieckie w!adze wojskowe nastqpi! 
dobrowolny wyjazd Niemc6w ze Slqska. Trwa! on do Jutego 1946 r. Od 
tego czasu na podstawie umowy poczdamskiej i uchwa!y Sojuszniczej Ra
dy Kontroli z 20 XI 1945 r. w!adze polskie przystqpi!y do systematycz
nego wysiedlania bylych mieszkanc6w prowincji, przede wszystkim do 
strefy brytyjskiej i radzieckiej. Okres ten trwal do pazdziernika 1947 r. 
Po pazdzierniku w zasadzie nie istnial juz na Dolnym Slqsku problem 
obywateli narodowosci niemieckiej "· 

Wysiedlenie Niemc6w z teren6w przyznanych Polsee bylo podyktowa
ne przede wszystkim polskq racjq stanu i stanowilo nast"pstwo rozp<,ta
nej przez niemiecki faszyzm II wojny swiatowej, do kt6rej wciqgni"to 
nie tylko caly potencjal gospodarczy, lecz i przyt!aczajqCq wi"kszosc na
rodu. Totez nie mozna tego zjawiska traktowac jako przedluzenie dawnej 
·ucieczki ze wschodu (Ostflucht), jak to czynÜ'! niekt6rzy historycy 14. 

Powr6t Polski nad Odr" by! zrealizowaniem jednego z hase! lewicowej 
mysli politycznej, najpelniej odpowiadajqcym interesom calego narodu. 
Nowe spo!eczenstwo polskie mialo udowodnic 6wczesnej Europie, iz jest 
w stanie sprostac trudnym zadaniom: nie tylko podniesc te ziemie z gru
zu, zagospodarowac je, lecz uczynic jednq z najbardziej pr"znych dziel
nic nowej Polski. W ramach tak poj"tego planu dokonywac si" miala 
odbudowa dolnoslqskiego rolnictwa, wcielanie w zycie szeroko rozumiane
_go programu polityki rolnej, opracowanego przez nowe panstwo polskie 
jeszcze w koncowej fazie wojny "· Gl6wny ci"zar prac zwiqzanych z reali
zacjq owych plan6w spoczywa! na barkach polskiej lewicy. W kwietniu 
1945 r. przybyl do Trzebnicy Pelnomocnik Rzqdu na Okr"g Dolnoslqski, 
by m. in. zbadac mozliwosci osadnictwa rolnego. Wkr6tce z Kiele przy
jechala tu ekipa w!adz administracyjnych. Powolano do zycia Wojew6dz
ki Urzqd Ziemski, kt6ry mial organizowac rolnictwo tego regionu 16. 

12 K. J o n c a, A. K o nie c z n Yi Vpadek „Festung Breslau", Wroclaw 1963, oraz 

E. 0 s m a ri. c z y k, Slqsk w Polsee Lu.dowej, Warszawa 1953, s. 63. 
13 Najpelniejsze om6wienie wyjazdu ludnoSci niemieckiej z Dolnego Slqska 

przedstawil B. Pa s i e rb, Migracja lu.dnoSCi niemieckiej z Dolnego Slqska w la
tach 1944-1947, Wroclaw 1969. 

u Zob. M. 0 r z e c h o w s k j, Sp6r o ir6dla powrotu Polski nad Odr�. NySft, 

'Baltyk (Kwartalnik Historyczny, 1970, nr 2, s. 404). 
15 Koncepcje polityki rolnej polskiej lewicy przedstawil H. s l a be k, Polityka 

agrarna PPR, Warszawa 1967. 
16 La ch, op. cit., s. 30, oraz Z. Pa p r o  t n y, Rolnictwo (Dolny Slqsk, pod 

red. W. Bielowicza, Wroclaw 1963, s. 69). 
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W poszezeg6lnyeh powiataeh powstawaly Urz�dy Ziemskie na ezele z ko

misarzami. Oni tez mieli nie tylko odbudowywac aparat administraeyjny 

rolnietwa, leez i uczestniczyc w zasiedlaniu i zagospodarowywaniu pod

leglego im terenu. Uehwala Plenum KC PPR z maja .1945 r. zobowiqzy

wala organizacje partyjne na terenie kraju do szerokiego udzialu w akcji 

osadniezej i ozywienia spoleezno-gospodarezego ziem zaehodnich. Odpo

wiednie instrukeje w tej sprawie podano w ok6lniku Komitetu Central

nego z czerwea 1945 r. " 

Koneepeja osadnieza na ziemiach zachodnich opraeowana przez PPR 

stanowila cz�sc skladowq zapoczqtkowanej juz w Polsee eentralnej refor

my rolnej i miala byc realizowana wedlug nast<!pUjqeyeh wyty,eznyeh: 

a) troska o ujednolieenie struktury agrarnej ziem dawnyeh z ziemiami 

odzyskanymi, eo mialo umozliwic osiedlenie jak n·ajwi�kszej ilosei rodzin 

chlopskieh z przeludnionyeh wojew6dztw Polski eentralnej i wsehodniej; 

b) nowo zakladane gospodarstwa mialy byc jednostkami samowystarezal

nymi, o powierzehni od 7 do 15 ha, opartymi jednak na wlasnej sile ro-
boezej; c) ez�sc ziemi nalezqeej do wielkiej wlasnosei rolnej miano prze

kazac we wladanie pat\stwa. Stanowic ona miala w przyszlosei zalqzek 

soejalistycznego rolnictwa '8• 

Ostateczny ksztalt polityki osadniezej pat\stwa ludowego miala opra

eowac Rada Naukowa dla Zagadniet\ Ziem Odzyskanyeh powolana w lip

eu 1945 r. przy Ministerstwie Administracji Publicznej. W tym celu tez 

Rada utworzyla Biuro Studi6w Osadniczo-Przesiedlet\ezych na czele z R. 

Bulawskim. Wysuwane przez Biuro propozycje w wielu wypadkaeh od

biegaly od og6lnych zalozet\ osadnietwa polskiej lewiey. Przewidywano 

bowiem pozostawienie bez zmian gospodarstw od 5 do 100 ha, pareelaej� 
folwark6w powyzej 100 ha na jednostki c powierzehni 12,5 ha, eo 

w praktyee oznaezalo faworyzowanie gospodarstw wielkoehfopskich, po

slugujqcych si� sil'l najemnq. Stanowic j,i mieli w pierwszym rz�dzie 

obywatele niemieeey przebywaj,iey jeszcze na terenaeh przyznanych 

Polsee 19. Koneepeje Biura Studi6w mialy swoieh zwolennik6w w kr<!gu 

dzialaezy PSL. Ostateeznie jednak te niezdrowe tendencje zostaly zanie

chane, zwyei�zyl realizm poparty przez autorytety naukowe tej miary, 

17 W dziesiqtq rocznic� powstania Polskiej Partii Robotniczej. Materialy i doku

menty, Warszawa 1952, s. 443 i n. 
1s W. G 6 r a, PPR w wa?ce o podzial ziemi obszarniczej 1944-1945, Warszawa 

1962, s. 284 i n., oraz W. G 6 r a, H. S l a b e  k, Z zagadnic1i poLityki rolnej PPR 

w Latach 1944----1948 (PPR w walce o niepodleg!oSC i wladzt; ludu. Materialy sesj( 
naukowej po.SwiE:conej XX rocznicy powstania PPR, Warszawa 1963, s. 333 i n.). 

19 Patrz szerzej W. G 6 r a, RozwOj i dziatalnoSC partii robotniczych w Polsee 

Ludowej 1944-1964. Rozprawa habil. na prawach rt::kopisu, Warszawa 1966, s. 217, 
.oraz S l ab e k, op. cit., s. 383. 

12 - Sob6tka 3no 
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eo W. Stys, kt6ry zdecydowanie wypowiedzial si,: za jednolit,i struktur,i 
agrarn,i w Polsee, za tworzeniem zasadniczo gospodarstw srednich z do
puszczeniem da niewielkich odchylen na korzysc gospodarstw nawet 
da 50 ha 20. 

Tymczasem juz wczesnym latem 1945 r. przyby!y na Dolny Slqsk 
pierwsze grupy osadnik6w, kt6re zajmowaly opuszczone gospodarstwa po
niemieckie, a gdy tych juz nie starczylo, zagrody pozostaj,ice jeszcze 
w r,:kach dawnych w!ascicieli. Zdarzalo si,:, iz nowi przybysze stawali 
si,: wsp6!wlascicielami przejmowanych obiekt6w rolnych. Niekt6rzy z nich 
traktowali jednak sw6j pobyt na Dolnym Sliisku jako tymczasowy. Noto
wano r6wniez wypadki, iz polscy osadnicy wyr�czali si,: w pracy polowej 
ludnosciq niemieckq. Taka postawa byla pi,:tnowana przez 6wczesne czyn
niki polityczne. Chciic ostatecznie rozwiac niedom6wienia zwiqzane 
z przejmowaniem poniemieckich jednostek, lokalne wladze polskie wy
da!y zarz<1dzenie o przekazywaniu kluczy od budynk6w gospodarskich, 
inwentarza zywego i martwego craz zapas6w plod6w rolnych nowym 
osadnikom. Ci zas po przej,:ciu gospodarstw nie mieli prawa zmuszac da 
pracy Niemc6w. Zarz<1dzenie to nie by!o wsz,:dzie respektowane 21. 

Akci'I osadnicz'! kierowa! da listopada 1945 r. Panstwowy Urzqd 
Repatriacyjny. Pod koniec 1945 r. ostatecznie wykrystalizowala si,: jedno
lita linia post,:powania w sprawach osadnictwa na ziemiach zachodnich. 
Jej realizacj,: powierzono powolanemu w listopadzie 1945 r. Ministerstwu 
Ziem Odzyskanych, na czele z W. Gomulk'!. Wprawdzie nadal elementy 
prawicowe usi!owaly torpedowac ten kierunek osadnictwa, ale spotykaly 
si,: one z miesiqca na miesi<1c z coraz to wi,:kszq oboj,:tnosci'! wobec glo
szonych przez siebie koncepcji i tracily sprzymierzenc6w. W grudniu 
obraduj,icy w Warszawie I Zjazd PPR w calej pelni zaakceptowal do
tychczasowe poczynania na polu osadnictwa wiejskiego na ziemiach za
chodnich. W rezolucji zjazdowej podkreslano znaczenie reformy rolnej 
i osadnictwa nad Odrq i Baltykiem, zapowiedziano rozwini,:cie masowej 
sp6!dzielczosci wsi, wezwano da likwidacji od!og6w i podniesienia plonow 
z hektara 22

• 

W lipcu 1946 r. Ministerstwo Ziem Odzyskanych wydalo ok6lnik 
ustalajqcy ostatecznie wielkosc gospodarstw rolnych na ziemiach za
chodnich. Zasadniczy ich zrqb stanowily jednostki w granicach ad 7 da 
15 ha. Przyst<1piono takze da unormowania praw wlasnosci. Ostatecznym 
dokumentem regulujqcym sprawy reformy rolnej i osadnictwa na tych 
ziemiach byl dekret o ustroju rolnym z 6 IX 1946 r. Stanowil an niejako 

2o s labe k, op. cit., s. 385. 

z1 P a s i er b, op. C'it., s. 48 i n. 

22 G 6 r a, Rozw6j i dzialainoSC ... , s. 201. 
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przed!uzenie postanowien o reformie rolnej sprzed 2 lat, sankcjonowal 
m. in. wielkie zmiany, jakie zasz!y w strukturze spolecznej i w!asnoscio
wej na Dolnym Sl11sku 23• Zar6wno akty prawne, jak i wysilek calego
spo!eczenstwa sprzyja!y realizacji jak najszybszego zasiedlenia ziemi dol
nosl11skiej. Szybka akcja osadnicza bowiem by!a koniecznosci11, wydawala 
si� zarazem zadaniem ponad sily dzwigaj11cego si� z gruzöw panstwa. 
Wedlug pierwszego po wojnie powszechnego spisu ludnosci z 14 II 1946 r. 
na Dolnym Sl11sku mieszkalo ogölem 1 934 791 osöb, w tym 680 561 Po
laköw, 1 234 125 Niemcöw i 10 910 osöb innych narodowosci. Prawie 
650/o ludnosci polskiej (ponad 440 000) mieszka!o na wsi, a okolo 350/o 
(ponad 240 000) w miastach 2•. Pod koniec 1948 r. na Dolnym Sl11sku. 
mieszkalo na stale 1 886 219 os6b, z czego w miastach 872 790, a na wsi 
1 013 429 25• 

Ta dynamika zaludnienia Dolnego Sl11ska nie rozwi11zywala wszystkich 
trudnosci zwiqzanych z zagospodarowaniem Ziem Odzyskanych. Przy
bywaj11cy na Dolny S1'1sk osadnicy byli ludzmi z r6znych cz�sci kraju, 
wielu z nich stanowili reemigranci z Europy zachodniej lub repatrianci 
z wschodnich ziem dawnego panstwa polskiego. Ci, ktörym przyszlo 
osiedliC si� na wsi, zaznajamiaC siE: musieli z wlaSciwoSciami gleby i spo

sobem jej uprawy. Zyli jeszcze tradycjq stron rodzinnych. Wielu z nich 
poszukiwalo niejednokrotnie sladöw osöb najbliiszych, zagubionych w za
wierusze wojennej 26• Trzeba bylo nie tylko usilnej i swiadomej pracy, 
ale i up!ywu szeregu lat, by t� nowq generacj�. skladaj11c11 si� w 55,10/o 
z ludnosci Polski centralnej, w 39,9°/o przybysz6w spoza obecnych granic 
Polski i w 5°/o z ludnosci autochtonicznej, zamienic w zwarte i przywi11-
zane do nowej ziemi spoleczenstwo. Tymczasem w latach bezposrednio 
powojennych chlopu dolnoslqskiemu przysz!o pracowac w warunkach 
szczegölnie ci�zkich. 

23 S la be k, op. cit., s. 387. 
24 Na podstawie obliczeil Pa s i erb a, op. cit., s. 40. Autor w przypisie koryguje 

o g 6lna, sumi:: ludnoSci na: 1 925 596. 
2s Os m a n. c z y k, op. cit., s. 126. 
26 Zasiedlenie Dolnego Sla,ska omawiajq nast�pujc1ce prace: R. Ber t i s c h� 

Materialy do dziej6w organizacji osadnictwa wiejskiego na Dolnym SLqsku w la
tach 1945-1946 (Sl&ski Kwartalnik Historyczny Sob6tka cyt. dalej Sob6tka -

XI, 1956, nr 3); M. 0 r z e c h o w s k i, Polska Partia Robotnicza w walce o zasiedle
nie i zagospodarowanie Dolnego Slqska w latach 1945-1946 (Rocznik Wroclawski, 

t. VI, 1962, Wroclaw 1963); B. S z er er, Polska Partia Robotnicza na Dolnym Stq
sku w Swietle sprawozdaii. i uchwal Komitetu Wojew6dzkiego PPR we Wrodawiu, 
1945-1947 (Sob6tka, XVII, 1962, nr 2a); L. S. St y S, Powstanie i dzialalnoSC grup 
operacyjnych osadnictwa wojskowego na Dolnym Slqsku (tam:ie, XVIII, 1963, nr 4); 
t e nie, Osadnictwo wojskowe ... ; T. S z a rot a, Osadnictwo miejskie na Dolnym 
Slqsku w latach 1945-1948, Wroclaw 1969; Panstwowy Urzqd Repatriacyjny w la
tach 1945-1948 na Dolnym Slqsku, Wroclaw 1948. 
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W marcu 1946 r., juz po osiedleniu si� sporej grupy osadnik6w 
z Polski centralnej i repatriant6w z ZSRR, kt6rzy cz�sto przywozili ze 
sobq inwentarz zywy, stan poglowia zwierz'!t domowych w stosunku do 
okresu przedwojennego przedstawial si� nast�pujqco: koni - 260/o, bydla 
rogatego - 12,80/o, trzody chlewnej - 1,90/o, owiec - 6,60/o 21. 

Opr6cz zabudowar\ gospodarczych i inwentarza iywego zniszczeniu 
ulegly - jak juz wspomniano - powazne polacie ziemi. Jeszcze w 1946 r. 
by!o na terenie wojew6dztwa 370 000 ha odlog6w. Na polach dolnoslqskich 
bowiem wojska hitlerowskie w czasie wielomiesi�cznych dzialar\ wojen
nych zaminowaly okolo 1/3 powierzchni grunt6w ornych. Szczeg6lne 
nasycenie minami wyst�powalo w okolicach Wroclawia, na linii obrony 
niemieckiej, biegnqcej wzdluz Nysy Luzyckiej od Zasiecka po Zgorzelec, 
dalej od Zgorzelca poprzez Jawor, Swidnic�. Strzelin, Opole, Kozle do Ra
ciborza. W tym rejonie obrona niemiecka si�gala od 10 do 40 km gl�bo
kosci i byla oparta na silnie rozwini�tym systemie fortyfikacji polowych, 
umocnionym polami minowymi. Najwi�ksze obszary zaminowar\ wyst�po
waly w pow.: jaworskim, zlotoryjskim, strµ:elir\skim, si�gajqc w niekt6-
rych gromadach do 900/o ich powierzchni. W pow. lw6weckim, swidnickim 
i jeleniog6rskim stan zaminowania wahal si� od 70 do 800/o, w olawskim, 
boleslawieckim, sredzkim, zgorzeleckim, kamiennog6rskim i lubanskim 
,od 40 do 57"/o i wreszcie w pow. dzierzoniowskim i wroclawskim do 33°/o 

-og6lnej powierzchni 28. Od strony Swidnicy i Opola, tj. miejsc spodziewa
nych prob przerwania pierscienia obronnego „Festung Breslau", wojska 
radzieckie zmuszone byly do zbudowania p61 minowych, w kt6rych 
·ulo:i:ono okolo 1 200 000 sztuk min. Niezaleznie od zak!adania p61 mino
wych na otwartych przestrzeniach hitlerowcy tworzyli takze pola mino
we przed obiektami przemys!owymi w rejonach nie majqcych zadnego 
znaczenia strategicznego. W ten spos6b Dolny Slqsk stal si� jednym 
z najbardziej nasyconych minami obszar6w Polski. Bez usuni�cia owy.ch
przeszk6d nie mozna by!o m6wic o ddbudowie dolnoslqskiej gospoda�ki 
rolnej. 0 ogromie podj�tych prac w tym zakresie swiadczyc moze na
st�pujqcy przyklad: w 1945 r. wojska inzynieryjno-saperskie przeszukaly 
tysiqce hektar6w p61, w wyniku czego wykryly i unieszkodliwi!y 1 692 480 
min. Z teren6w rozminowanych wydobyto tak:i:e przeszlo 2 min pocisk6w 
artyleryjskich i bomb-niewypal6w. Rozminowywanie p61 uprawnych na 
Dolnym Slqsku trwalo a:i: do 1948 r. " 

W grudniu 1945 r. dokonano na Dolnym Slqsku pierwszych obliczeil 

u Wg obliczen Stysia, Osadn.ictwo wojskowe ... , s. 17. 
28 Na podstawie material6w KW-Rolnictwo oraz WKPG-Rolnictwo. 
29 Mat erialy KW-Rolnictwo oraz obliczenia St y s i a, Osadnictwo wojskowe ... , 

s. 17-22. 
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w zakresie rolnictwa. Z materia!6w zgromadzonych przez administracj� 

polsk'! wynika!o, ze powierzchnia zbior6w w stosunku do powierzchni 
grunt6w ornych wynosi!a zaledwie 20°/o. Pozosta!q powierzchnie stanowi!y 
od!ogi, pola nie obsiane wiosmi 1945 r. i grunty zaminowane. J eszcze po 
wiosennych zasiewach 1946 r. ugory i od!ogi wynosi!y 43,3°/o grunt6w 
ornych wojew6dztwa. W 1947 r. ugory i od!ogi siegaly 27,4%, w 1949 -
4,4°/o, a w 1959 r. juz tylko 0,6°/o 30• Do czerwca J 948 r. osiedlono na 
obszarze by!ej prowincji dolnoslqskiej 139 180 rodzin chlopskich, tj. 800/o 
wszystkich osadnik6w, liczqcych w sumie 949 455 os6b 31. W okresie 
Planu 3-letniego (1947-1949) wszystkie gospodarstwa nadajqce sie do 
natychmiastowego objecia oraz przewazajqca czesc tych, kt6re stosunkowo 
niewiele ucierpia!y w czasie dzia!an wojennych, zosta!y zajete 32• 

R6wnoczesnie z nap!ywajiicymi na Dolny Slqsk osadnikami cywilnymi 
rozwijalo sie na terenie wojew6dztwa osadnictwo wojskowe. Jego po
czqtek wiqze sie z rozkazem Nacze!nego Dow6dztwa WP z 3 VI 1945 r. 
w sprawie osadnictwa. Powolal on na Generalnego Inspektora Osadnic
twa Wojskowego dow6dce 2 armii WP gen. broni K. Swierczewskiego, 
kt6remu z kolei podlega!y obwodowe komisje osadnictwa wojskowego. 
Jego zastepcq mianowano gen. bryg. P. Jaroszewicza 33• Na tereny osad
nictwa wojskowego przeznaczono 12 powiat6w ciqgniicych sie wzdluz 
Odry i Nysy Luzyckiej. Osadnikami zostawali zdemobilizowani zolnierze 
znajqcy sie na rolnictwie. Dia marynarzy wyznaczono odrebne tereny 
w rejonie miast portowych. Na Dolnym Slqsku akcjq osadnictwa wojsko
wego ohjete by!y pow.: zgorzelecki, lubanski, lw6wecki, zaganski i zarski. 
Zar6wno Naczelne Dow6dztwo WP, jak i Generalny Inspektor Osadnictwa 
potraktowali akcje osadniczii jako zadanie o pierwszorzednym znaczeniu. 
Osadnikom wojskowym przyslugiwalo szereg ulg i u!atwien. Do zajetych 
przez zdemobilizowanych zolnierzy gospodarstw Panstwowy Urz&d Re
patriacyjny sprowadzal ich rodziny. Kazdy z osadnik6w otrzymywal 
w miarE; moi:liwo.Sci konie, krow� oraz podstawowe narz�dzia rolnicze. 

Nierzadko siewniki, m!ocarnie, kosiarki itp. przydzielano kilku osadnikom 
do wsp6lnego uzytkowania. Przecietne gospodarstwo osadnika wojskowego 
nie przekraczalo 10 ha. Pod koniec wrzesnia 1945 r. nast,ipila grunlowna 
reorganizacja osadnictwa wojskowego. Zostalo ono podporzqdkowane cy
wilnemu aparatowi administracyjnemu, byl on bowiem dosti:,tecznie prez
ny i m6gl sprawowac nadz6r nad calosciq a'kcji osadniczej. Zachowano 
jedynie tzw. pe!nomocnik6w wojskowych da spraw osadnictwa, kt6rzy 

30 Materialy WKPG-Rolnictwo, s. 9. 

3t Na podstawie obl iczeri L. St y s i a, Osadnictwo wojskowe ... , s. 134. 

32 Materialy KW-Rolnictwo oraz Materialy WKPG-Rolnictwo. 

33 S. Ban a s i a k, Dzialalno§C osadnic.za PUR na Ziemiach Odzyskanych w la

tach 1945-1947, Poznari 1963, s. 130 i n., oraz St y S, Osadnictwo wojskowe ... , s. 53. 
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mieli reprezentowac interesy bylych zolnierzy i sluiyc jako organ dorad
czy cywilnemu aparatowi osiedleri.czemu. Instytucje pelnomocnik6w prze
trwaly az da 1948 r., tj. da chwili zakori.czenia akcji osadnictwa w og6le 34• 

Nie ulegalo w,itpliwosci, i.i osadnictwo wojskowe zgrupowane w po
wiatach nadgranicznych stanowilo powazny czynnik bezpieczeri.stwa dla 
osadnictwa cywilnego. Sprzyjalo stabilizacji zycia gospodarczego, elimino
walo tymczasowosc i chronilo przed dewastacj11 i rabunkiem nie zaj�te 
jeszcze zaklady i gospodarstwa raine, znajduj,ice si� w jego zasi�gu. 
Powstawanie bowiem nowej spolecznosci na Dolnym S!qsku nie odbywalo 
si<i bez walki. Prawie bezposrednio po zakori.czeniu dzialari. wojennych 
rodzilo si<i tutaj niemieckie podziemie. Jego celem bylo utrudnianie za
siedlenia ziemi dolnoslqskiej. Da najbardziej znanych ugrupowari. nie
mieckiego ruchu antypolskiego naleza! zwiqzek „Wilkolak6w" (Werwolf). 
J ego cz!onkowie napadali na polskich osadnik6w nierzadko z broniq w r�
ku, grabili ich dobytek i dopuszczali si<i mord6w. Powazrn1 formacj,i 
niemieckiego podziemia by!o takie ugrupowanie „Wolne Niemcy" (Freies 
Deutschland). Dzia!a!o ono na terenach prawie wszystkich powiat6w woj. 
wroclawskiego, w szczeg6lnosci w boles!awieckim, lubari.skim, legnickim, 
jeleniog6rskim, iagari.skim, zgorzeleckim, lw6weckim, a nawet we Wro
c!awiu. Jego trzon stanowili cz!onkowie narodowosocjalistycznych forma
cji. W pierwszym okresie dzia!alnosc tych grup ogranicza!a si� da agitacji 
za pozostaniem niemieckiej ludnosci na Dolnym Sl,isku. Stopniowo jednak 
zmienia! si� program ich dzialania. ,,Wolne Niemcy" nawolywaly da sa
moobrony, a nawet napad6w z broni,i w r�ku na ludnosc polsk,i, zw!a
szcza na dzialaczy partyjnych i pari.stwowych oraz osadnik6w rolnych "· 

Przeciwko Jewicowym koncepcjom osadnictwa rolnego na Dolnym 
Sl,isku wyst,ipila takie utworzona pod koniec 1945 r. nielegalna polska 
organizacja podziemna „Wolnosc i Niepodleglosc", doskonale zorganizowa
na, zwlaszcza na terenach podg6rskich. Prowadzila ona m. in. ozywion,i 
akcj� propa,gandow,i przeciwko osadnictwu wiejskiemu, kierowanemu 
przez PPR 36• Tatei w takich warunkach rolnictwo dolnosl,iskie nie moglo 
pocz,itkowo poszczycic si<i wi�kszymi osi,igni�ciami gospodarczymi. Nie 
bylo tez mowy o prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej. Wzrastaj,ice 
z miesi,ica na miesi,ic szeregi nowych osadnikow oraz likwidacja ugor6w 
zadawa!y jednak klam podnoszonym tu i 6wdzie obawom o niemoinosci 
zagospodarowania tych prastarych ziem polskich przez prawowitych ich 

34 St y S, Osadnictwo wojskowe ... , s. 54. 
35 A. K o w a 1 i k, Geneza, organizacja i dzialalnoSC podziemia niemieckiego na 

Dolnym Slqsku (1945-1947) (Sob6tka, XXII, 1967, nr 4, s. 511 i n.). 
36 M. Sode l, Powstanie i zarys dzialalnoSci WiN na Dolnym Stqsku w latach 

1946-1948 (Sob6tka, XXIV, 1969, nr 4, s. 571 i n.). 
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wlascicieli. W kor\cu 1947 r. przyst,ipiono na Dolnym Shisku do akcji 
,,H". Byl to jeden z pierwszych podj<,tych na wielkq skal" wysilk6w, kt6-
rego ostatecznym celem mialo byC r6wnomierne rozprowadzenie inwen
tarza zywego na terenie calego wojew6dztwa. W ramach owej akcji za
inicjowanej przez ministerstwa: Rolnictwa i Reform Rolnych, Ziem 
Odzyskanych oraz Administracji Publicznej, dokonano przerzut6w i sprze
dazy bydla, zwlaszcza kr6w, z teren6w podg6rskich do powiat6w nizin
nych. Osadnicy mieli prawo zatrzymania na wlasnosc bezplatnie calego 
przych6wku, kt6ry wychowali od momentu obj"cia gospodarstwa "· To 
przedsi"wzi"cie dokonane na ziemiach zachodnich, w tym i na Dolnym 
Slqsku, przyczynilo si" do r6wnomiernego rozmieszczenia bydla i stalo 
si" zalqikiem rozwoju hodowli w wojew6dztwie. Waznym elementem 
sprzyjajqcym stabilizacji zycia gospodarczego dolnoslqskiej wsi bylo roz
pocz"cie nadawania chlopom akt6w wlasnosci na zajmowane przez nich 
gospodarstwa. 

W lipcu 1945 r. spraw" t" wysun"la Komisja Osadnictwa Wojskowego. 
Fakt ten mial r6wniez powazne znaczenie polityczne. Gruntowal wsr6d 
osadnik6w zar6wno wojskowych, jak i cywilnych przekonanie, ie nadana 
im ziemia stanowi ich wlasnosc. W zwiqzku z tym trzeba byh, - jezeli 
chcialo si" przystqpic do nadawania akt6w wlasnosci - przeprowadzic 
prace parcelacyjno-pomiarowe i wytyczyc granic" nowych gospodarstw. 
Pierwsze ekipy mierniczych rozpocz"ly dzialalnosc na Dolnym Slqsku 
w pazdzierniku 1945 r. Towarzyszylo im powszechne zainteresowanie 
chlop6w, na kt6rych ·gruntach dokonywaly pomiar6w. W styczniu 1946 r. 
nasilenie pomiar6w wyra:Znie wzroslo, zwlaszcza w powiatach, gdzie akcja 

osadnicza zostala juz zakor\czona (pow. zqbkowicki, olawski, strzelir\ski, 
olesnicki, jeleniog6rski, sredzki, dzierzoniowski, walbrzyski, kamienno
g6rski, klodzki, milicki i trzebnicki). Tu pracowalo ponad 100 ekip mier
niczych z wojew6dztw centralnych, dzialajqcych w bardzo trudnych wa
runkach wsr6d nie w pelni jeszcze rozminowanych p61 ". Najwi"ksze na
silenie nadawania akt6w wlasnosci przypadalo jednak na lata 1947-1948. 
Przykladowo od marca 1947 r. do czerwca 1948 r. powiatowe komisje osad
nictwa rolnego wydaly akty wlasnosci okolo 114 000 rodzin ch!opskich 
na okolo 139 000 osiedlonych w tym czasie na Dolnym Slqsku. Pozostala 
jedynie nie zakor\czona akcja wpis6w do ksiqg hipotecznych 39• Bylo to 
r6wnoczesnie spelnienie postulatu wysuwanego przez Biuro Studi6w 
Osadniczo-Przesiedler\czych przy Radzie Naukowej dla Zagadnier\ Ziem 
Odzyskanych. Ten wazny krok wplyna.! zasadniczo na aktywizacj" go-

37 AKW Wr.oclaw, I/IX/47, dok. z 10 XI 1947. 

38 P a p r o t n y, op. cit., s. 70 i n. 
39 S ty S, Osadnictwo wojskowe ... , s. 137. 
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spodarczii chlopstwa i przyspieszyl zakonczenie osadnictwa rolnego na 
terenie wojew6dztwa. 

Od grudnia 1947 r. obserwuje si� na wsi dolnosliiskiej prob� umoc
nienia rozbudowy sp61dzielczosci chlopskiej: Zwiiizku Samopomocy Chlop
skiej, Osrodk6w Maszynowo-Rolniczych itp. Wyraznii pomoc w tym za
kresie przejawialy czynniki panstwowe. Notowano wzrost dostaw nawo
z6w sztuczny,ch i narz�dzi rolniczych. Coraz wi�cej tez sprowadzano korti 
i bydla spoza teren6w dolnofüiskich. Sporo uwagi przywi;izywano do 
likwidacji odlog6w. Wyr6zniajiice sii; na tym polu gospodarstwa raine 
otrzymywaly daleko idiic;i pomoc finansowii 40• 

W dalszym cüigu jednak w rolnictwie dolnosliiskim panowala gospo
darka ekstensywna. Gl6wnym zadaniem bylo odzyskanie jak najwi<ikszej 
powierzchni ziemi wyliiczonej z produkcji przez wojn�. Silq kieruj!jCq 
przemianami na Dolnym Sliisku - tak zresztii jak i w calym kraju -
byly nadal lewicowe partie polityczne, PPR i PPS. Na szczeblu central
nym tej ostatniej sprawami wsi zajmowal si� Centralny Wydzial Wiejski 
oraz Gl6wna Rada Chlop6w Socjalist6w, w kt6rej sklad wchodzili przed
stawiciele poszczeg6lnych rad wojew6dzkich. Te dwa organy mialy powiii
zartie z czynnikami ministerialnymi. Odpowiednie instancje terenowe 
dzialaly r6wniez i na Dolnym Sliisku. Nie wszystkie jednak lokalne Rady 
Chlop6w Socjalist6w przejawialy wi�kszii aktywnosc. W woj. wroclaw
skim na uwag� zaslugiwaly jedynie Rady w pow. walbrzyskim, namyslo
wskim i sycowskim. Totez w 1948 r. narodzila si� w kr<igu dzialaczy 
PPR mysl zespolenia wysilk6w obu partii i stworzenia wsp6lnego organu 
politycznego inspirujiicego dzialalnosc na odcinku wiejskim. W ten spo
s6b doszlo 12 VII 1948 r. do konferencji, na kt6rej podj"l:to ucbwal� 
o poliiczeniu Komisji Rolnej PPR na szczeblu wojew6dzkim z Prezydium 
Wojew6dzkiej Rady Chlop6w Socjalist6w i stworzertia orgartizacji pod 
nazwii Wiejska Rada Gospodarcza PPR i PPS. Odpowiednie komisje 
powolano na razie w 12 powiatach. Mialy one kierowac przemianami poli
tycznymi na wsi, a przede wszystkim prawidlowym rozwojem wszelkich 
form sp6ldzielczosci ulatwiajiicych chlopom zbyt plod6w rolnych i za
opatrzenie w artykuly przemyslowe, sprz,;t rolniczy i nawozy sztuczne •1. 
Nowa organizacja miala takze dbac o rozw6j kooperacji produkcyjnej, 
jak pomoc siisiedzka, wsp6lne zagospodarowywanie odlog6w, organizowa
nie sp6ldzielczych osrodk6w maszynowych itp. 

Te jedynie sluszne w polskich warunkach formy przebudowy rolrtic
twa zostaly pod koniec lat czterdziestych zahamowane. Wplyn<ilY na to 
narastajiice tendencje dogmatyczne w mi�dzynarodowym ruchu komurti-

40 AKW Wroclaw, I/IX/9 (bez pag.). 

41 TamZe, I/IX/8 (bez pag.). 
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stycznym zwi,izane z kultem jednostki oraz odchodzeniem ad leninow

skich zasad tak w aparacie wladz partyjnych, jak i panstwowych. Rok 

1947 przyni6sl bowiem zaostrzenie si� sytuacji m;�dzynarodowej. Partie 

komunistyczne 9 kraj6w europejskich (Bulgarii, Czechoslowacji, Francji, 
Jugoslawii, Polski, Rumunii, W�gier, Wloch i ZSRR) postanowily zwolac 

narad� i utworzyc Biuro Informacyjne jako organ koordynuj,icy ich 

dzialalnosi: na zasadzie wzajemnego poroz.umienia 42• Narada taka odbyla 

si� we wrzesniu 1947 r. w Szklarskiej Por�bie. Od 1948 r. Biuro Informa

cyjne wyrainie juz d,izylo da podporz,idkowania sobie wchodz,icych 

w jego sk!ad partii komunistycznych. Pr6by wylamania si� spod kurateli 

Biura by!y pi�tnowane. W czerwcu 1948 r. na kolejnym posiedzeniu, tym 

razem w Rumunii, podj�to dwie uchwaly, kt6re zawazyly na dalszych 

losach polskiej mysli politycznej i odbily si� takze na rolnictwie dolno

sl,iskim. Pierwsza dotyczyla kolektywizacji w krajach demokracji ludo

wej, druga - sytuacji w Komunistycznej Partii Jugoslawii "· 

Uchwala w sprawie kolektywizacji zalecala przyst,ipienie w najbliz

szym czasie da przebudowy rolnictwa we wszystkich krajach obozu 

socjalistycznego, eo w warunkach dolnosl,iskich oznaczalo nie tylko zaha

mowanie dotychczasowych wysilk6w w zakresie unowoczesnienia miejsco

wego rolnictwa, lecz zniech�cenie do jakichkolwiek prac w tym zakresie. 

Na wsi dolnosl,iskiej, ze wzgl�du na powainy odsetek repatriant6w, 
w wi�kszym stopniu nii w innych cz�sciach Polski mysl o wsp6lnym go

spodarowaniu byla niepopularna. Dawala o sobie znac wroga propaganda 

przeciw „kokhozom", ja'ko tej formie gospodarowania, kt6ra nie przynosi 

chlopu iadnej tkorzysci. Dolnosl,iski chlop zapatrzony w zdobyte z takim 

trudem gospodarstwo nie przyjmowal iadnych argument6w przemawiaj,i

cych za socjalistyczn,i przebudow,i wsi. Chcial gospodarowac indywidual

nie i rozwijac te formy sp61dzielczosci chlopskiej, kt6re uwa:ial za sluszne 

i poiyteczne. Dla niego hasla kolektywizacji oznacza!y przekreslenie tego, 

eo dala mu wladza ludowa. Zwracal na to uwag� W. Gomulka, stwierdza

j,ic, ii w Polsee w 1948 r. brak bylo nie tylko odpowiedniej bazy przemy

slowo-technicznej do przebudowy gospodarki chlopskiej, lecz i kultury 

rolnej. Chlop nie dostrzegal zadnych korzysci w kolektywnym gospodaro

waniu. Sztuczne zas forsowanie doprowadzii: moie nie tylko da spadku 

tempa gospodarki rolnej, lecz takze rozluznic sojusz robotniczo-chlopski "'· 

Wyst,ipienie W. Gomulki nie znalazlo zrozumienia wsr6d 6wczesnego 

kierownictwa partyjnego. Zamiast rzeczowej dyskusji nad poruszonymi 

przez niego problemami wyst,ipienie jego zakwalifikowano jako niezgodne 

42 Narada Informacyjna 9 Partii, Warszawa 1947, s. 9. 
43 Patrz „Nowe Drogi", 1948, nr: lipiec-sierpieti., s. 13 i n. 

44 Przemöwienie W. Gomulki na Plenum sierpuiowym KC PPR, ,,Nowe Drogi'', 

1948, nr 11, s. 40 i n. 
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z ideologi,i partii. W ten spos6b zrodzila si<, teoria o tzw. odchyleniu 
prawicowo-nacjonalistycznym przypisywana wszystkim tym, kt6rzy nie 
pot"pili wyst.1pien Wieslawa 45. Chcqc z kolei uchronic parti" przed 
,,szkodliwymi" wplywami „odchylenia prawicowego", odsuni"to od czyn
nej dzialalnosci politycznej nie tylko W. Gomulk", lecz i tych wszystkich 
dzialaczy, kt6rzy popierali jego poglqdy 46• Decyzja ta miala powazne 
nast"pstwa. Doprowadzila nie tylko a·o zahamowania demokratycznych 
przemian w kraju we wszystkich prawie dziedzinach zycia gospodarczego, 
politycznego i kulturalnego, lecz i do wypaczen oraz naduzyc wladzy. 

Plany dalszego rozwoju rolnictwa w Polsee zostaly nakreslone na 
lipcowym i sierpniowym Plenum KC PPR w 1948 r., ostatecznie sprecy
zowane na pierwszym Kongresie Zjednoczeniowym PPR i PPS, kt6ry 
odbyl si" w dniach 15-21 XII 1948 r. W obszernym dokumencie uchwa
lonym przez Kongres Wytycznych 6-letniego planu rozwoju i przebudowy 

gospodarki Polski na czolowe miejsce wysuni"to zagadnienie Panstwo
wych Gospodarstw Rolnych, kt6re stac si� mialy wzorowyrni socjalistycz
nymi gospodarstwami, o znacznym procencie towarowosci. Mialy promie
niowac na drobne i srednie gospodarstwa rolne "· W tym celu tez od 
1 I 1949 r. pol,iczono gospodarstwa pozostaj,ice do tej pory pod zarzqdem 
Panstwowych Nieruchomosci Ziemskich, Panstwowych Zaklad6w Hodowli 
Roslin i Panstwowych Zaklad6w Chowu Koni pod jedno kierownictwo 
Panstwowych Gospodarstw Rolnych. W sprawie rozwoju sp61dzielczosci 
produkcyjnej Kongres zalecal okazanie wszechstronnej pomocy i opieki, 
przestrzegal przed nadmiernym pospiechem i naruszaniem zasad dobro
wolnosci. I one stanowic mialy wz6r i przyklad nowego sposobu gospo
darowania 48• Ostateczne plany rozwoju rolnictwa na najblizsze lata 
zatwierdzono na V Plenum KC PZPR w lipcu 1950 r. Przede wszystkim 
ustalono, ze Panstwowe Gospodarstwa Raine maj'! stac si" w pelni wzo
rowymi gospodarstwami socjalistycznymi. Ich produkcja wzrosnqc miala 
o 1680/o. Sp61dzielczosciq produkcyjn'! z kolei miala byc obj"ta powazna 
cz<,sc malo- i sredniorolnych gospodarstw. Na czolowe miejsce wysuni"to 
takze hasla ograniczania i wypierania, a nast<,pnie likwidacji kapitalist6w 
wiejskich jako klasy "· 

45 B. Bier u t, 0 odchyZeniu prawicowym i nacjonalistycznym w lderownictwie 

Partii i o sposobach jego przezwycit:Zenia (Nowe Drogi, 1948, nr 11, s. 9). 
46 Rezolucja KC PPR z 2 IX 1948 (Nowe Drogi, 1948, nr 11, s. 149 i n.). 

•17 G 6 r a, Rozw6j i dzialalnoSC ... , s. 348; W. R e  c z e k, Pierwsze doSwiadczenia 

spOldzieLczoSci produkcyjnej (Nowe Drogi, 1950, nr 1, s. 40). 

48 G 6 r a, Rozw6j i dzialalno.SC ... , s. 
0

349. 
49 R. Z am b r o w s k i, O realizacj� czolowego hasla Partii na wsi (Nowe Drogi, 

1950, nr 5, s. 49). Patrz r6wnieZ uchwaly V Plenum KC PZPR, ,,Nowe Drogi", 1950, 

nr 4, s. 21. 
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Stawiajqc tak powaine zadania rolnictwu przydzielono mu stosunkowo 

skromne srodki pieni�zne w por6wnaniu z inwestycjami w przemysle. 
Og6lnopolskie inwestycje w rolnictwie w Planie 6-letnim wynosily 9,6°/o 

naklad6w i przeznaczone by!y g!6wnie na zaopatrzenie rolnictwa w ma
szyny, zw!aszcza traktory, oraz zwi<1kszenie produkcji nawoz6w sztucznych. 
Wi�kszosc tych sum poch!ania!y PGR-y i sp6!dzielnie produkcyjne. Go
spodarstwa indywidualne, obejmujqce w tyrn czasie og6!em 900/o uzytk6w 
rolnych, partycypowa!y w owych sumach w nieznacznym procencie •0• 
Na razie pierwszy rok Planu 6-letniego zostal zrealizowany pomyslnie. 
Wzros!y zbiory zb6z. Sektor socjalistyczny obejmowa! w kmi.cu 1950 r. 
okolo 130/o uzytk6w rolnych kraju 51. Ten rezultat rolnictwo osiqgn�lo 
dzi�ki sprzyjaj11cym warunkom klimatycznym. Pojawiaj11ce si� pierwsze 
trudnosci pr6bowano pzrezwyci�zyc poprzez szybszq kolektywizacj� gospo
darstw indywidualnych, nierzadko przy pomocy nacisku administracyj
nego, eo doprowadzilo do coraz gorszych wynik6w. 

Niew11tpliwie dla kraju buduj11cego socjalizm jednq z dr6g przebudowy 
ustroju rolnego moze byc sp6ldzielczosc produkcyjna. Przejscie na gospo
dark� sp6!dzielczq by!o i jest prawidlowosci11 rozwojowq w rolnictwie. 
Nie da si� jednak zaprzeczyc, ze w pierwszym okresie organizowania 
sp6ldzielni produkcyjnych tak w ca!ej Polsee, jak i na Dolnym $Jqsku 
pope!niano wiele b!�d6w, kt6re daly o sobie znac juz w najblizszych la
tach. Na rynku pojawia!o si�. coraz mniej artykul6w rolnych. W miastach 
odczuwano brak mi�sa, tluszcz6w, a czasem i chleba. Aby temu zaradzic, 
pa!i.stwo podj�lo nadzwyczajne srodki zapobiegawcze; wprowadzono przej
sciowo system zaopatrzenia kartkowego, zw!aszcza dla ludnosci ci�zko 
pracuj11cej (trwa! on do stycznia 1953 r.). W lipcu 1951 r. wprowadzono 
obowiqzkowy skup zb6z, w pazdzierniku - ziemniak6w, w lutym 1952 r. 
- trzody chlewnej, w maju - mleka "· Rozpocz�to import zb6z "· 
Obowiqzkowy skup plod6w rolnych by! konsekwentnie egzekwowany. 
Wywierano na chlop6w nacisk administracyjny, daj,ic r6wnoczesnie do 
zrozumienia, iz jako cz!onkowie sp6ldzielni produkcyjnych b�dq z owego 
ci�zaru zwalniani. Odchodzono wi�c ad zasad dobrowolnego wst�powania 
do sp6ldzielni produkcyjnych "· 

Wiosn11 1951 r. podczas akcji skupu nadwyzek zbozowych w pow. 
gryfickim w woj. szczeci!i.skim doszlo do powaznych naduzyc w!adzy ze 

50 G 6 r a, Rozw6j i dzialalnoSC ... , s. 394. 

51 Wykonanie narodowych plan6w gospodarczych 1948-:-1952 (Komunikaty Pa6-

stwowej Komisji Planowania Gospodarczego, Warszawa 1952). 

52 G 6 r a, Rozw6j i dzialalnoSC ... , s. 397. 

53 Stan rolnictwa w Polsee Ludowej po 1945 r. patrz W. Mich n a, A. S z y n

k a r c zu k, Rolnictwo w Polsee Ludowej, Warszawa 1964. 

54 „Nowe Drogi", 1951, nr 4, s. 19. 
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strony terenowych instancji partyjnych i niekt6rych ogniw aparatu pali.
stwowego. Kierownictwo gryfickie PZPR dawa!o bowiem do zrozumienia, 
iz hasla partii zalecaj11ce uswiadomienie chlop6w o wyzszosci socjalistycz
nego rolnictwa nad indywidualnq gospodark11 S'I jedynie „dla propagan
dy", nie obowi11zuj11 dzialaczy terenowych. Tego rodzaju postawa czlon
k6w partii zosta!a pot�piona w uchwalach KC PZPR z maja i wrzesnia 
1951 r. 55 Wypaczenia i bl�dy notowano i na Dolnym Slqsku. Jednq z form 
stosowanq w niekt6rych powiatach bylo przesiedlanie rolnik6w z lepszych 
gospodarstw na gorsze i stwarzanie wok6! tej akcji atmosfery zastraszania. 
Tak by!o mi. in. w niekt6rych gromadach pow. lubili.skiego, trzebnickiego 
i olesnickiego. Zdarzaly si� wypadki, iz przesiedleli. dokonywano na wnio
sek agronoma powiatowego lub dyrektora miejscowego PGR-u, nie zasi�
gajqc opinii lokalnych rad narodowych ani tez nie liczqc si� z protestami 
pokrzywdzonych. Ziemie przesiedlonych najcz�sciej przydzielano PGR-om. 
Og61em na terenie wojew6dztwa zanotowano 1500 przymusowych przesie
dlen 56• Owa samowola wladz lokalnych rodzila rozgoryczenie chlop6w, 
hamowala rozw6j produkcji rolnej, podkopywala zaufanie do polityki 
partii w zakresie przebudowy socjalistycznej wsi. Jednym z wyrazöw 
zniech�cenia ch!opa do pracy na roli byly narastaj11ce z miesi11ca na mie
siqc wnioski o rezygnacj� z gospodarstw rolnych. Miejscowa administracja 
nie chcqc nadawac temu zjawisku szerokiego rozglosu odmawiala ich 
przyj�cia lub tez ich nie rozpatrywala. To jeszcze bardziej pogl�bialo 
niezadowolenie ch!op6w i stwarza!o dodatkowe trudnosci przy kontraktacji 
zb6z. Wlasciciele gcspodarstw rolnych s11siadujqcych z PGR-ami zyli 
w ciqglej obawie przed wysiedleniem. Odbijalo si� to z kolei na wynikach 
ich gospodarowania. Wielu z nich uprawia!o tylko ta'k11 cz�sc ziemi, kt6ra 
zapewnia!a im i ich rodzinom utrzymanie, reszt� arealu pozostawiajqc 
od!ogiem. Innq formq zastraszania chlopa bylo wstrzymanie akt6w nada
nia wlasnosci, zw!aszcza tym rolnikom, kt6rzy osiedlili si� na Dolnym 
Sl11sku po 1948 r., z r6wnoczesnym powiadomieniem o tego rodzaju 
decyzjach. Praktykowaly to przede wszystkim wladze pow. swidnickiego. 
Najcz�sciej powiadorniony o odmowie nadania aktu wlasnosci opuszczal 
swoje gospodarstwo, sprzedaj11c to wszystko, eo mozna bylo jeszcze sprze
dac. 

Powazne niedoci<jgni�cia notowano i przy zakladaniu sp61dzielni pro
dukcyjnych. Niekt6re komitety powiatowe zainteresowane byly przede 
wszystkim wzrostem liczbowym sp61dzielni, a nie ich efektami ekonomicz
nymi. Wytworzylo si� nawet mi�dzy poszczeg6lnymi powiatami swoistego 
rodzaju wsp6!zawodnictwo w zakresie „tworzenia" gospodarstw sp61dziel-

ss G 6 r a, Rozw6j i dzialainoSC ... , s. 398. 

" AKW Wroclaw, 74/III/4, Plenum KW z 1 VI 1951. 
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czych. Chlopom-czlonkom partü odmawiajqcym wstqpienia do sp6ldzielni 
zabierano legitymacje partyjne. W niekt6rych sklepach gminnych sp6l
dzielni odmawiano nawet sprzedaiy towar6w codziennego uzytku tym, 
kt6rzy prowadzili indywidualne gospodarstwa. Utrudniano takze zaopa
trywanie si� w opa!, przeprowadzano rewizje w czasie skupu zboza, 
a „opornych" wzywano na rozmowy do rad narodowych. Zdarzalo si� 
nawet, jak przyk!adowo we Lw6wku, iz zmuszano chlop6w gospodarujq
cych indywidualnie do pracy na polach sp6ldzielczych i pozorowano to 
szarwarkiem na rzecz gminy. W tym samym czasie spora cz�sc cz!onk6w 
sp6ldzielni produkcyjnych nie wychodzila do pracy "· 

Z reguly najbardziej opornych chlop6w obciqzano planowymi kontrak
tacjami i obowiqzkowymi dostawami plod6w rolnych. R6wnoczesnie zas 
tolerowano niewywiqzywanie si� z obowiqzk6w dla panstwa przez sp6!
dzielnie produkcyjne. Nak!adanie nadmiernych ci�zar6w na indywidualne 
gospodarstwa przy r6wnoczesnym obnizaniu plan6w kontraktacji w sp6l
dzielniach produkcyjnych bylo jedn'! z form nacisku administracyjnego na 
ch!opa. Zdarza!o si�, ze niekt6re komitety powiatowe w pogoni za ilosci'! 
.sp6!dzielni produkcyjnych przy ich zakladaniu korzystaly z pomocy MO"· 
Komitet Wojew6dzki w czerwcu 1951 r. podjql kolejnq analiz� om6wio
nych zjawisk. Odwola! ze stanowiska w administracji ludzi, kt6rzy od
powiadali za tego rodzaju czyny. Jednakze pot�pienie wypaczen nie bylo 
jeszcze ich usuni�ciem. Nie zmieniono stosunku do indywidualnego chlopa 
ani nie zrezygnowano z teorii o zaostrzaniu si� walki klasowej w okresie 

przejsciowym od kapitalizmu do socjalizmu. Ta stalinowska teoria nie 
pozwalala 6wczesnemu kierownictwu · partyjnemu dostrzec zla, jakie 
wyrzqdzano nie tylko chlopstwu, Jecz i idei budownictwa socjalizmu na 
wsi. Nast�pstwem tak poj�tej polityki rolnej by! m. in. �padek produkcji 
zb6z. Wzrastal powaznie areal grunt6w nie zagospodarowanych. Na prze
lomie 1951 i 1952 r. wynosil on juz 49 000 ha. Powi�kszanie si� odlog6w 
notowano w niekt6rych sp6!dzielniach produkcyjnych. Wiele z nich mialo 
powazne trudnosci z uprawieniem, a nast�pnie zbiorem plod6w rolnych 
z arealu, kt6ry do nich nalezat W dalszym ciqgu notowano nie tylko nie
·Ch�c do inwestowania w gospodarstwach ch!opskich, Jecz dobrowolne ich 
-opuszczanie. Pod koniec 1951 r. istnia!o na terenie wojew6dztwa 1197 
wolnych zagr6d chlopskich, z tego 255 w stanie dobrym, 942 - wymagajq
•cym remontu. Opuszczali wies takze rzemieslnicy i robotnicy rolni. W tym 
samym czasie liczba domk6w jednorodzinny;ch bez ziemi wzrosla do 1430. 
Wi�kszosc z nich wymagala remontu 59• 

57 Tamie, Plenum KW z 1 VI 1951. 
58 Tamie, Plenum KW z dnia 1 VI 19Sl. 

sg Tamie, 74/II/5
1 

Plenum KW z 2-3 II 1952. 
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Obawa przed przymusow& kolektywizacjq byla powszechna. Zjawisko 
to notowano i w innych cz�sciach Polski. Centralne wladze par\stwowe 
i partyjne nie podejmowaly - opr6cz doraznych krok6w lilkwidujqcych 
jaskrawe lamanie praworzqdnosci - srodk6w radykalnych zmieniajqcych 
ten stan. Sztuczne forsowanie socjalistycznej przebudowy wsi, bez dosta
tecznego przygotowania, nie tylko zmniejszalo aktywnosc gospodarcz,i 
chlopstwa, odbijalo si� na produkcji rolnej, lecz r6wniez podrywalo zau
fanie do polityki partii oraz ludzi reprezentujqcych wladz� ludowf). 
W czerwcu 1952 r. niekt6rzy dzialacze zwi&zani z rolnictwem dolnosl,iskim 
niesmialo wspominali, iz w szeregu _sp61dzielni produkcyjnych wyrzyna 
si� masowo bydlo, administracja PGR-6w nie przeprowadza analiz ko
szt6w wlasnych produkcji i sposobu ich obnizania, z g6ry planuje si� 
straty, kt6re S'! z reguly przekraczane '"· 

Niew,itpliwie odrzucenie bl�d6w i wypaczen oraz przywr6cenie zdro
wej gospodarki na wsi dolnosl,iskiej bylo procesem niezwykle trudnym. 
Pomyslne rozwi&zanie moglo nastqpic dopiero po zmianach w og6lnoswia
towym ruchu komunistycznym. Smierc J. Stalina 5 III 1953 r. stala si� 
poczqtkiem odnowy owej trudnej i skomplikowanej walki o usuni�cie 
wyrz,idzonego zla. Tym wlasnie problemom poswi�cone zostalo IX Ple
num KC PZPR obradujiice w dniach 29-30 X 1953 r. Komitet Centralny 
uznal za konieczne zwi�kszenie srodk6w pieni�znych na rozw6j rolnictwa. 
Stwierdzono wr�cz, ze osiqgni�cie wzrostu produkcji rolnej w kor\cowych 
latach Planu 6-letniego mozliwe jest jedynie przy r6wnoczesnym wyko
rzystaniu rezerw produkcyjnych indywidualnych gospodarstw chlopskich 
oraz dalszym rozwoju sp61dzielczosci produkcyjnej i PGR-6w. W tym celu 
zapowiedziano wzrost naklad6w par\stwa na inwestycje rolnicze w por6w
naniu do 1953 r. o 45°/o. Rolnictwo mialo otrzymac zwi�kszone dostawy 
maszyn i narz�dzi, nawoz6w sztucznych, srodk6w ochrony roslin oraz 
materia16w budowlanych. Zwr6cono uwag� na pomoc kredytow& dla 
chlop6w malorolnych i sredniorolnych, zwlaszcza na budownictwo, zakup 
inwentarza zywego i narz�dzi rolniczych. Nie bez znaczenia pozostawala 
takze zapowiedi pomocy z dziedziny agro- i zootechnicznej. Zapowiedzia
no utrzymanie na dotychczasowym poziomie dostaw obowi&zkowych, roz
szerzenie kontraktacji na warunkach dogodnych dla chlop6w, wprowadze
nie systemu znizek podatkowych, lepszej obslugi gospodarstw chlopskich 
przez gminne osrodki maszynowe (GOM) i panstwowe osrodki maszynowe 
(POM) 61• 

Byl to niejako pierwszy zwiastun nadchodzqcych zmian. Gruntownego 
przegl,idu i oceny rolnictwa dokonaly 6wczesne wladze polityczne Dolnego 

6a TamZe, Plenum KW z 28 VI 1952. 

61 „Nowe Drogi, 1953, nr 10, s. 13 i n. 
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Sl,iska w listopadzie 1953 r. Obraz, jaki zarysowano, nie nastrajal opty
mistycznie. Mimo nieustannie wzrastaj,icej pomocy panstwa i mechani
zacji pracy na roli wi�kszosc PGR-6w w 1953 r. nie wykonal swych 
zadan. Wydajnosc zb6z w tych gospodarstwach wykaza!a dalszy spadek 
w por6wnaniu z 1951 r., np. zamiast zaplanowanych 16,2 q z 1 ha zyta 
uzyskano 13,5q, pszenicy zamiast 18,5q z 1 ha uzyskano 14,3q. Nie lepiej 
bylo w dziedzinie rozwoju hodowli. Wi<;kszosc zespol6w PGR i na tym 
odcinku miala powazne niedoci,ign.i�cia. Nie przeprowadzono elementar
nych upraw l,ik i pastwisk, nieumiej�tnie w wielu maj,itkach stosowano 
nawozy sztuczne, lekcewazono walk� z chwastami, szkodnikami roslin
nymi, tolerowano niedbalstwo i marnotrawstwo. Fachowa sluzba rolna 
zajmowala si� pracii biurow<J, a nie pomoc,i dla rolnictwa w terenie. · 
Stopien wykorzystania traktor6w i maszyn rolniczych byl dalece niewy
starczaj,icy, a jakosc ich prac pozostawiala wiele do zyczenia 62. Nie lepiej 
bylo i na odcinku sp6ldzielni produkcyjnych. Wprawdzie liczba ich stale 
si� zwi�kszala, lecz roslo takze ich zadluzenie wobec panstwa i niewywüi
zywanie si� z obowi,izkowych dostaw. Zaleglosci w oddawaniu mleka, 
zbo:i:a, mi�sa itp. powi�kszaly si� z mi"esi,ica na miesi,ic. W dalszym cia,gu 
m6wilo si� o „robieniu sp61dzielni". Dochodzilo do tego, ze w tych powia
tach, w kt6rych bylo naj"Wi�cej zespolowych gospodarstw, notowano naj
nizszy odsetek wykonania planu obowÜ!zkowych dostaw. Zamiast post�pu 
w rolnictwie stawaly si� one hamulcem •3. Pod koniec 1953 r. area! ziemi 
pozostawionej odlogiem wynosi! juz 62 832 ha. Ta gl�boka analiza stanu 
rolnictwa dolnosl,iskiego by!a potrzebna. Przyczyni!a si� do zmian, jakie 
dokonac si� mialy w najblizszej przyszlosci na tych ziemiach. 

W dniach od 10-17 III 1954 r. obradowal II Zjazd PZPR. I tu prze-
prowadzono powazrni analiz� gospodarki rolnej. Postulowano zmiany 
w inwestycjach rolniczych, kt6re by umozliwily szybki wzrost plod6w 
rolnych. Wskazywano na niekt6re bl�dne zaloienia wobec wsi, na koniecz
nosc zainteresowania si� indywidualnym rolnictwem. Pot�piono pr6by 
sztucznego forsowania sp61dzielni produl<cyjnych, a zw!aszcza naruszenie 
zasady dobrowolnosci wst�powania do nich. R6wnoczesnie Zjazd uznal 
za bl�dne op6zn.ienie przebudowy socjalistycznej wsi i uleganie naciskowi 
,,wroga klasowego". Nie poddano tei rewizji tezy o „odchyleniu prawico
wo-nacjonalistycznym", eo oznaczalo niezrozumienie przez 6wczesne kie

rownictwo partyjne swych bl�d6w dogmatyczno-sekciarskich 64. Mimo tych 
ograniczen zmiany, jalkie wprowadzono po II Zjezdzie, przyniosly szereg 

62 AKW Wroclaw, 74/II/6, Posiedzenie plenarne KW z 9 XI 1953. 

63 Tamie. 

64 Zob.: Uchwala II Zjazdu w sprawie osiqgni�C w wykonaniu Planu 6-letniego 

i gl6wnych zadari. gospodarczych na lat, !::'54-55 (Nowe Drogi, 1954, nr 3, s. 67) 

oraz G 6 r a, Rozw6j i dzialalnoSC .. , s. 417. 
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pozytywnych proces6w w gospodarce rolnej. Rozwijaly siE; one w latach 
nast<';pnych. Przykladowo inwestycje panstwa zwi<';loszyly si<'; prawie dwu
krotnie. W 1953 r. wynosily one 2600 min zl, w 1954 r. - 3534 min zl 
i w 1955 r. - 4632 min zl 65• Przeznaczono je - wbrew temu, eo gloszono 
na IX Plenum KC z pazdziernika 1953 r. oraz II Zjezdzie z marca 1954 r. 
- gl6wnie na mechanizacj<'; rolnictwa w PGR-ach i rozw6j sp6ldzielni 
prcidukcyjnych. Nieznacznie tylko zwi<';kszylo si<'; zaopatrzenie gospo
darstw chlopskich w srodki produkcji, a przede wszystkim w materialy 
budowlane. Totez do konca Planu 6-letniego nie nast11pi!a powazniejsza 
zmiana wobec indywidualnych gospodarstw rolnych opr6cz stabilizacji 
dostaw obowiiizkowych na poziomie 1953 r. 66

• W latach 1954-1955 
produkcja rolna og6lnie wzrosla o 9°/o w por6wnaniu z 1953 r., a o 13°/o 
w stosunku do 1949 r. 67 R6wniez i na Dolnym Slqsku zanotowano pewnii 
popraw<';. W 1954 r. po raz pierwszy z nadwyzkii wykonaly dostawy zb6z, 
mi<';sa i mleka zespoly dolnosliiskich PGR-6w 68. 

Tymczasem w Iutym 1956 r. odbyl si<'; XX Zjazd KPZR. Wydarzenie 
to mialo powaine znaczenie dla dalszej odnowy w zyciu gospodarczym 
i politycznym naszego kraju. W szeregach dzialaczy partyjnych i pan
stwowych zar6wno szczebla centralnego, jak i terenowego zaobserwowano 
zdecydowanii wo!<'; przezwyci<';ienia przejaw6w i skutk6w sekciarstwa oraz 
lamania zasad praworzqdnosci socjalistycznej. Te tendencje znalazly 
poparcie szerokich warstw spoleczenstwa polskiego. 9 III 1956 r. zmarl 
B. Bierut. Do wladz partyjnych doszli nowi Iudzie. Coraz smielej zacz<';to 
wytykac bl<';dy starych koncepcji gospodarczy,ch. Nie usilowano jednak ich 
likwidowac, np. we wrzesniu 1956 r. egzekutywa Komitetu Wojew6dzkie
go podj<';la uchwal<'; o rozwi,izaniu pewnej ilosci slabych gospodarczo sp61-
dzielni produkcyjnych, ale uchwaly tej nie zrealizowano, obawiaj,ic siG 
skutk6w tego kroku. Tak bylo ·i w innych dziedzinach zycia gospodar
czego. Czekano na dyrektywy odg6rne. W dniach 19-20 X 1956 r. doszlo 
do obrad Plenum KC PZPR, w kt6rym wziiil udzial m. in. po raz pierw
szy od 7 lat W. Gomulka. W swoim przem6wieniu poddal krytycznej 
ocenie polityk<'; rolnii w !atach 1949-1956, zwlaszcza forsowanie spol
dzielni produkcyjnych, udzielanie im ulg podatkowych, odraczanie splat, 
zadluzen itp. Taka polityka - stwierdzal - doprowadzila do ruiny sporii 
grup<'; gospodarstw chlopskich, okreslanych jako kulackie, poderwala 
zaufanie chlopa do panstwa ludowego oraz oslabi!a sojusz robotniczo
-chlopski. Przebudowa polsk.iej wsi winna dokonywac si<'; - wecllug 

65 ,iRocznik Statystyczny'', s. 202. 
1s 

„Nowe Drogi", 1954, nr 3, s. 137. 
01 M i c h n a, S z y n k a r c zu k, op. cit., s. 65. 
as AKW Wroclaw, 74/II/ll, Posiedzenie Plenum KW z 9-10 II 1955. 
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Gomulki - w oparciu o nast�puj,ice czynniki: a) Indywidualrni gospodar
k� ch!opsk'!. W tym celu nalezy zaprzestac polityki rujnowania chlopa 
zamozniejszego, stworzyc mu warunki normalnego gospodarowania, prze
strzegac zasad socjalistycznej praworz'!dnosci, umozliwic zagospodarowa
nie od!og6w, zwlaszcza na ziemiach zachodnich, wreszcie wyjasniac zasad� 
dostaw obowi'!zkowych jako formy podatku w naturze na rzecz calego 
spoleczenstwa. b) Popieranie zdrowych sp6ldzielni produkcyjnych, prze
strzeganie zasady dobrowolnosci przy wst�powaniu do nich i wyelimino-· 
wanie wszelkich form przymusu administracyjnego. Sp6ldzielnie s!abe 
ekonomicznie, niezdolne do samedzielnego zycia nalezy rozwi'lzac ••. 

VIII Plenum wskazalo wyjscie z impasu gospodarczego, wyprowa
dzilo kraj na drog� szerokiej demokratyzacji nie tylko w zakresie stosun
k6w politycznych, lecz takze spolecznych i gospodarczych. 9 I 1957 r. 
Komitet Centralny PZPR oraz Naczelny Komitet ZSL oglosily wspolnie 
nowy program polityki rolnej 70• Opiera! si� on na nast�pujqcych za
sadach: 

- zmniejszenie obci'!zen wsi w zakresie obowi'!zkowych dostaw oraz 
zlikwidowanie wypaczen w polityce gospodarczej w stosunku do zamoz
niejszych gospodarstw chlopskich i umozliwienie wszystkim gospodarujq
cym indywidualnie korzystania z kredyt6w panstwa; 

- zniesienie zakazu obrotu ziemi'l, przy czym nowe gospodarstwa 
nie mog!y przekraczac rozmiar6w przewidzianych dekretami o reformie 
rolnej i osadnictwie na ziemiach zachodnich; 

- podwyzszenie ceny skupu produkt6w rolnych; 
- podwyzszenie nak!ad6w panstwa na rolnictwo, poprawa zaopatrzenia 

ch!op6w w srodki intensyfikacji produkcji rolnej, a przede wszystkim 
w nawozy mineralne, narz�dzia i maszyny rolnicze oraz materialy bu
dowlane; 

- popieranie przez panstwo zdrowych sp61dzielni produkcyjnych przy 
r6wnoczesnym zniesieniu ograniczen przy wyst�powaniu tych cz!onk6w, 
kt6rzy byli do nich zwerbowani za pomoc,i metod administracyjnych; 

- popieranie ruchu k61ek rolniczych i wszelkich form sp6ldzielni 
wiejskiej, jak mleczarskiej, ogrodniczej i kredytowej, kt6re mialy juz
bogat,i tradycj� na gruncie polskim; 

- ustalenie nowych zasad organizacji PGR-6w, uwzgl�dniajqc 
w pierwszym rz�dzie ich usamodzielnienie i stworzenie im warunk6w do 

szerokiego wprowadzenia rachunku ekonomicznego. 

69 „Nowe Drogi", 1956, nr 10, s. 23 i n., 34 i n. 
10 Uchwaly KC PZPR od 11-111 Zjazdu, Warszawa 1959, s. 453 i n. Nowa po

lityka rolna opierala si� na wytycznych VIII Plenum. Zob. M l c h n a, S z y n k a r

c zu k, op. cit., s. 75 i n., oraz G 6 r a, Rozwöj i dzialalnoSC ... , s. 503. 

13 - Sobötka 3/70 
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Te wytyczne w zakresie rolnictwa byly konsekwentnie realizowane. 
W pierwszej kolejnosci zniesiono obowi,izkowe dostawy mleka, nast,;pnie 
powaznie obnizono dostawy zb6z, ziemniak6w i zywca. 

Nowa polityka rolna wplyn,;la zasadniczo na aktywizacj,; dolnosl,iskiej 
wsi. Przejawialo si,; to w widocznej poprawie wynik6w produkcyjnych, 
a przede wszystkim w wydajnosci z ha podstawowych zböz i roslin okopo
wych, we wzroscie zaufania do nowego kierownictwa partyjnego oraz 
w zmniejszeniu si,; odlog6w, eo w woj. wroclawskim mialo szczeg6lnf! 
wymow,;. Nie bez znaczenia bylo r6wniez zainteresowanie si,; wielu 
gospodarzy kupnem ziemi z Panstwowego Funduszu Ziemi 11. Wzmoglo 
si,; zainteresowanie chlopa powi,;kszeniem produkcji rolnej przeznaczonej 
na sprzedaz i powolne inwestowanie w budynki gospodarcze i mieszka
niowe. 

W dniach 10-19 III 1959 r. odbyl si,; III Zjazd PZPR. Ustalil on 
m. in. podstawowe zalozenia i kierunki rozwoju polskiego rolnictwa. Stal 
si,; niejako gl6wnym drogowskazem w zakresie jego modernizacji, zwla
szcza bazy technicznej. Ustalono takze uprzywilejowanie wazniejszych 
dzial6w produkcj i, om6wiono zasady agrotechniczne i podkreslono konie
cznosc uporz,idkowania akt6w wlasnosci. Te zalozenia zostaly rozwini,;te 
i skonkretyzowane na II Plenum KC PZPR obraduj,icym w kwietniu 
tegoz roku. Staly si,; one punktem wyjscia szerokiego programu gospodar
ki rolnej na najblii:sze lata 72• W czerwcu 1959 r. ukazala si,; kolejna 
wsp6lna uchwala KC PZPR i NK ZSL o k6lkach rolniczych, precyzuj,ica 
ich zadanie w przebudowie socjalistycznej wsi 73• Wyrazem materialnego 
poparcia dla rolnictwa bylo podj,;cie wsp61nie z NK ZSL decyzji o utwo
rzeniu z dniem 1 VIII 1959 r. Funduszu Rozwoju Rolnictwa. Sltladaly si,; 
nan kwoty powstale z r6i:nicy miedzy wartosci'l dostaw obowiljzkowych 
a wolnorynkowych, obliczonych wedlug cen obowiljzujqcych w skupie. 
88°/o owej kwoty przekazywano na rachunek Powiatowych Zwüp;k6w 
K6lek Rolnicyzch, k6lek rolniczych oraz sp6ldzielni produkcyjnych. Nie 
bez znaczenia bylo taki:e zmniejszenie obcilji:en rolnictwa o ponad 1 200 
min zl, zwlaszcza w zakresie ulg podatkowych. Z sumy tej okolo 700 
min zl przypadalo na ziemie zachodnie ". 

Rezultaty dokonanych zmian na Dolnym Slqsku w pelni uwidocznily 
si,; jui: pod koniec 1959 r. Rok ten byl bowiem pod wzgl,;dem produkcji 
rolnej szczeg61nie korzystny. Uzyskane plony w gospodarce chlopskiej 
nalei:aly do najwi,;kszych w Polsee Ludowej. To samo moi:na bylo powie-

71 La ch, op. cit., s. 80. 
72 Uchwaly KC PZPR od III-IV Zjazdu, Warszawa 1964, oraz AKW Wroclaw, 

XI Konf. Woj. PZPR z 16---17 I 1965. 

·,a Uchwaly KC PZPR od III-IV Zjazdu., Warszawa 1964, s. 13 i n., 466 i n. 

74 AKW Wroclaw, VII Konf. Woj. PZPR z 20-21 II 1959, s. 4. 
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dziec o zbiorach ziemniak6w i burak6w cukrowych w sp6!dzielniach pro
dukcyjnych. Nieco s!absze rezultaty uzyskaly � tym zakresie PGR. Naj
wyzsz'I wydajnosc zb6z notowana w paw. Z'!bkawickim, wraclawskim, 
swidnickim, dzierzoniowskim. Srednie plany zb6z waha!y si,: od 21,7c; 
da 23,5q z 1 ha. Gorsze rezultaty osüign,:!y pow. boleslawiecki, bystrzycki 
i lubinski. Tu plony zb6z si,:galy ad 12,5q do 13,4 q z 1 ha. Prawie na 
terenie calego wojew6dztwa dalo si,: zauwazyc zwi,:kszenie naklad6w na 
inwestycje w gospodarstwach chlopskich, zuzycie nawoz6w sztucznych 
i sradk6w chwastob6jczych. Wzrosly nak!ady na melioracj,: 1,. Nast'!pila 
wyrazna intensyfikacja rolnictwa, np. przeci,:tnie plony 4 zboz w latach 
1956-1961 wzros!y o 43%, tj. srednio z 14,8q da 21,3q z 1 ha, wydajnosc 
burak6w cukrowych o 93'0/o, tj. z 153q w 1956 r. do 246q w 1958 r. 
i 289q z 1 ha w 1961 r. W wielu PGR-ach i sp61dzielniach produkcyjnych 
uzyskano nawet powyzej 400q z 1 ha. To samo mozna powiedziec o pro
dukcji ziemniak6w. Wydajnosc z 1 ha w 1956 r. wynosi!a 143q, a w 1961 r. 
157q, tj. prawie tyle, ile zbierano w latach 1934-1938. Wzros!a takze 
pog!owie bydla, choc na tym odcinku wiele bylo jeszcze do zrobienia. 
W por6wnaniu ze stanem z 1955 r. pag!owie bydla w 1960 r. zwi,:kszy!o 
si,: o 19°/o 76, W 1959 r. na Dolnym Si'lsku bylo ponad 492 000 sztuk byd!a 
oraz 488 500 sztuk trzody chlewnej, w 1968 r. - 730 400 sztuk byd!a 
i 648 900 sztuk trzody chlewnej. Jezeli w 1950 r. na 100 ha uzytk6w 
rolnych natowano 32,6 sztuki bydla, 33 sztuki trzody, to w 1968 r. osi'!
gni,:to juz 62 sztuki byd!a (przy przeci,:tnej krajowej 55) oraz 55 sztuk 
trzody chlewnej na 100 ha uzytk6w rolnych 11. Oznaczala to w zasadzie 
odbudow� rolnictwa dolnoiil'!skiego i przywr6cenie mu mocy produkcyjnej 
przekraczaj'lcej w niekt6rych gal,:ziach wyniki z czas6w przedwojennych. 

W latach szescdziesi'!tych Dolny Si'lsk dostarczal juz 300/o pszenicy 
towarowej w skali og6lnopolskiej. W 1960 r. pszenica stanowila 59°/o 
skupu zb6z chlebawych na tym terenie, eo nie oznaczalo wyczerpania 
wszystkich mozliwosci w tym zakresie. Plany na najbliZSZ'I przysz!asc 
zakladaly zwi,:kszenie uprawy pszenicy o dalsze 5,6D/o7'. Opr6cz widocz
nych rezultat6w gospodarczych nast'!pila pod koniec lat szescdziesi'!lych 
dalsza poprawa w zakresie uporz'!dkowania spraw wlasnasci. W ci&gu 
1958 r. wydano 6838 akt6w nadania oraz wci&gni�to da ksi'lg hipotecznych 
17 695 gospadarstw. Ponadto przeprawadzona regulacj� i kamasacj,: grun
t6w w dalszych 321 wsiach na powierzchni 61 520 ha 79

. Podj�tym pracom 
sprzyjaly najwyzsze w!adze panstwowe i partyjne. Wyrazem tego by!y 

1s Tami:e, Sprawozdanie z VIII Konf. Spraw.-Wyb., luty 1960 r. 

,s Na podstawie obliczel1 La ch a, op. cit., s. 22 i n. 

n AKW Wroclaw, Materialy T. Hrycyka, s. 15. 
1e Na podstawie obliczel1 La c h a, op. cit., s. 22 i n. 

19 AKW Wroclaw, VIII Konf. Spraw.-Wyb., luty 1960. 
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obrady XII Plenum KC PZPR w dniach 26-27 II 1963 r., IV Zjazdu 
Partii w 1964 r. oraz IX Plenum KC. PZPR w 1967 r. W czasie tego 
ostatniego wysuniElto postulaty racjonalnej gospodarki ziemi,i, scalenia 
grunt6w i zahamowania rozdrobnienia gospodarstw rolnych, wprowadze
nia przymusowego wykupu gospodarstw chlopskich wyj,itkowo zaniedba
nych i wreszcie zapewnienia kadry na potrzeby rozwijaj,icego siEl rol
nictwa 80• 

Aby ten ogrom prac ·wykonac nalezycie, Biuro Polityczne jeszcze w 
kwietniu 1963 r. powo!a!o Komitety do Spraw Rolnictwa przy Komitecie 
Centralnym, a w terenie przy wojew6dzkich i powiatowych komitetach 
PZPR. W ich sk!ad wchodz,i obok przedstawicieli robotnik6w rolnych 
i chlop6w reprezentanci organizacji samorz,idowych i przedsi�biorstw 
gospodarstw paristwowych, instytut6w badawczych, pracownicy nauki 
i administracji rad narodowych. Jako najpilniejsze zadanie do wykonania 
Komitet do Spraw Rolnictwa przy KW we Wroclawiu wysun,il umoc
nienie i rozwijanie socjalistycznego sektora w rolnictwie dolnosl,iskim, 
trwale zagospodarowanie Paristwowego Funduszu Ziemi oraz grunt6w 
chlopskich pochodz,icych ze zrzeczeri i wreszcie prawidlowe rozmieszcze
nie upraw kontraktowanych w oparciu o rejonizacjEl klimatyczno-glebow,i. 
W wyniku tych prac nast,ipil wzrost uprawy pszenicy, burak6w cukro
wych i iElczmienia przy jednoczesnym zmniejszeniu siEl arealu uprawnego 
zyta i owsa 81. 

W 1966 r. na tym samym szczeblu zapadlo szereg waznych decyzji 
dotycz,icych nie tylko kontraktacji i skupu zb6z, komasacji i melioracji 
grunt6w oraz rozwoju hodowli w PGR-ach, lecz takze rent dla rolnik6w, 
eo mialo niezwykle wa:i;ne znaczenie dla ludzi, kt6rzy nie byli ju:i; w sta
nie pracowac na swoich gospodarstwach. Zgodnie z tymi postanowienia
mi r6wniez i na Dolnym Sl,isku przyst,ipiono do wprowadzenia ich w :i;y
cie. W pierwszym rzEldzie podjEltO problem scalania i zagospodarowywania 
ziem w rejonach posiadaj,icych najwiElcej podupadlych gospodarstw. 
Ich dotychczasowi wlasciciele na mocy obowi,izuj,icych przepisöw po 
przekazaniu swego gospodarstwa rolnego paristwu otrzymywali rentE:. 
Waznym elementem dla sporej grupy gospodarstw maj,icych slabe gle
by byla uchwala Biura Politycznego o zmniejszeniu wymiaru obowi,iz
kowych dostaw zwierz,it rzeznych. Maj,ic na uwadze przede wszystkim 
osi,igniE:cie jak najwiE:kszych plon6w i opierajqc siE: na tej decyzji Rada 
Ministr6w 6 XII 1966 r. wprowadzila ustawowy obowüizek stosowania 
minimum nawozenia mineralnego na kazdy hektar u:i;ytk6w rolnych. 
Ustalenie owego minimum bylo dla poszczeg6lnych rejon6w kraju zr6zni-

" Uchwaly KC PZPR od III-IV Zjazdu, s. 196. 
et AKW Wroclaw, XI Konf .

. 
Woj. PZPR, 1965. 
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cowane. W wypadku niestosowania si� do tej ustawy przewidziano san
kcje ekonomiczne w postaci podwyzszania podatku gruntowego w wysoko
sci 500/o efektywnego dochodu, jaki m6gl byc uzyskany z tytulu zwi�kszo
nego nawozenia ••. Korzystne warunki dla rolnik6w zawieraly nowe po
stanowienia dotyczqce kontraktacji zb6z. Mialy one przyczynic si� do 
wzrostu towarowosci gospodarstw chlopskich. Rolnicy kontraktujqcy zboze 
otrzymywali ulgi na nawozy sztuczne i podatek gruntowy. Byly one 
proporcjonalne do ilosci sprzedanego panstwu zboza. Im wi�kszq ilosc 
zb6z dostarczyl rolnik do punktu skupu, tym wi�kszq uzyskiwal obnizk� 
ceny nawoz6w sztucznych. Kontraktujqcy zboze mogli otrzymac bezpro
centowy kredyt na zakup nawoz6w mineralnych. Uwzgl,:dniajqc spoleczne 
zapotrzebowanie rolnik6w na traktory, Biuro Polityczne zezwolilo takze· 
na sprzedaz gospodarujqcym indywidualnie ciqgnik6w przeznaczonych 
do kasacji, w uzasadnionych wypadkach, zwlaszcza gospodarstwom wzor
cowym, na kupno ciqgnik6w nowych 83• Totez 1966 r. przyni6sl wiele 
pozytywnych zmian, kt6re ulatwily rolnictwu start do nowego okresu. 
Dia Dolnego Slqska byl to takze rok ostatecznego ugruntowania swych 
osiqgni,:c zdobytych w latach pi,:cdziesiqtych. Dobry bowiem urodzaj 
pasz w latach 1965-1966 stworzyl korzystne warunki rozwoju hodowli 
bydla i trzody chlewnej. Pozwolilo to z kolei stanqc rolnictwu dolnoslq
skiemu w rz,:dzie wysoko produkcyjnych region6w w kraju, takich jak 
Opolszczyzna, Poznanskie, czy tez Pomorze. W 1966 r. - pierwszym 
w nowej pi,:ciolatce - rolnictwo woj. wroclawskiego uzyskalo pierwszq 
lokat,: w kraju w wydajnosci buraka cukrowego i rzepaku, drugq - po 
woj. szczecinskim - w ziemniakach. Wyniki te osiqgni�to przy stosun
kowo jeszcze niskim nawozeniu mineralnym i skromnym wyposazeniu 
w cü1gniki oraz maszyny specjalistyczne. Plon 4 zb6z wynosily srednio 
22,6q, burak6w cukrowych - 339q, rzepaku - l 7q, ziemniak6w 199q 
i siana - 45,2q z 1 ha 84• Do powiat6w, kt6re osiqgn�ly wysokq wydajnosc 
zb6i, naleialy: wroclawski (26,7q), jaworski (26,2q) i $widnicki (25,lq). 
Duiy post,:p w produkcji zb6z notowano takie w powiatach o slabszych 
glebach, np. zlotoryjskim (23,7q), boleslawieckim (22,lq), zgorzeleckim 
(22,2q), trzebnickim (23,3q). Podobne wyniki osiqgn,:ly pow: olesnicki, 
sycowski, wolowski i milicki. Najlepsze rezultaty w produkcji buraka 
cukrowego zanotowano w pow. strzelinskim (374q), wroclawskim i milic
kim (36'7q), legnickim (360q). Najlepsze plony ziemniak6w osiqgn,:li rolni
cy w pow. swidniokim (259q), sredzkim 223q) i jaworskim (222q) 85• 

s2 TamZe, A 1966, Informacja z 21 XII 1966. 

83 TamZe, Informacja z 21 XII 1966. 

a, TamZe, Informacja z 21 XII 1966 
as TamZe, Informacja z ctnia 21 XII 1966. 
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W 1967 r. przyrost produkcji zboz wzr6s! o l,8q z 1 ha i osiqgm1! 
'24,4q z 1 ha. Takze i w produkcji zwierz�cej zanotowano pewien sukces. 
Przyrost pog!owia trzody chlewnej wynosi! 70/o, byd!a 1,40/o. Wyraznie 
wzros!a produkcja towarowa rolnictwa. Wed!ug danych na dzieri. 1 listo
pada skupiono w 1966 r. og6!em 233 000 ton zb6:i:, w 1967 r. - 293 000 
ton; mi�sa w 1966 r. 89 625 ton, rok p6zniej - 122 000 ton; mleka 
255 601 000 litr6w w 1966 r., a rok p6zniej - 258 334 000 litr6w. Na 
uwag� zas!ugiwa! wzrost produkcji zb6:i: w gospodarstwach pari.stwowych 
o l,2q z 1 ha. Zwi�kszyly si� tak:i:e znacznie plony burak6w cukrowych 
i ziemniak6w. Przodowa!y w tych osiiigni�ciach pow. strzeliri.ski, trzeb
nicki, g6rowski, mi!icki, lw6wecki, klodzki, sycowski, olawski "· W sumie 
wi�c Dolny Slqsk utrzyma! i w 1967 r. czolowe miejsce w rolnictwie 
krajowym. 0 ile powierzchnia u:i:ytk6w rolnych wojew6dztwa stanowi!a 
6,6•/o uzytk6w krajowych, to zrealizowany przez rolnictwo dolnoslqskie 
skup zb6:i: wynosi! 9, 7"/o, :i:ywca wolowego 9,50/o, ciel�cego 70/o, mleka 
6,3°/o skupu og6lnokrajowego. Dalo to i tym razem Dolnemu Slqskowi 
drugie miejsce w skupie zb6z (37,4 tony na 100 ha uzytk6w rolnych) 
po woj. bydgoskim (40 tot1 na 100 ha u:i:ytk6w rolnych) i takze drugie 
w skupie :i:ywca wolowego (5,4 tony na 100 ha u:i:ytk6w rolnych) po woj. 
opolskim 87

. 

Mo:i:na wi�c na podstawie przytoczonych danych zaobserwowac nast�
pujqce tendencje rozwojowe rolnictwa woj. wroclawskiego: 

1. Na Dolnym Slqsku w drugiej po!owie lat szescdziesiqtych nastq
pi!a wyraznie racjonalizacja produkcji rolnej. Jezeli jeszcze w pierw
szych latach powojennych udzial pszenicy i j�czmienia w strukturze zasie
w6w na glebach pszenno-buraczanych wynosi! zaledwie 500/o, to w latach 
szescdziesiqtych wzr6s! ju:i: do 77°/o, a w niekt6rych gospodarstwach stan 
ten by! jeszcze wi�kszy. Dzi�ki systematycznemu nawo:i:eniu w niekt6rych 
rejonach przechodzi si� na upraw� pszenicy i j�czmienia na glebach 
do tej pory uznawanych za nie nadajqce si� pod te zbo:i:a 88

• W 1967 r. 
area! uprawy pszenicy jeszcze bardziej si� rozszerzy!. Wzr6sl on o dalsze 
2,4°/o w por6wnaniu z rokiem ubieglym. Wzrost 6w wystqpi! prawie wy
!qcznie w PGR-ach (2,3°/o), slabiej w gospodarce indywidualnej (0,10/o) 89

• 

2. Coraz powszechniej w wielu rejonach, zwlaszcza o dobrej glebie, 
przechodzi si� na specjalizacj� w uprawie roslin technicznych, kt6rych 
do tej pory na Dolnym Slq5ku . nie uprawiano. Na uwag� zas!uguje tu 
produkcja traw nasiennych, nasion zb6:i: i sadzeniak6w, burak6w cukro-

s& TamZe, A/1967, Informacja z 1 IX 1967. 
87 Tam:ie, 1/68 A, Ocena realizacji z maja 1968 r. 
ss La ch, op. cit., s. 108 i n. 

sg AKW Wroclaw, Nl967, Informacja z 1 IX 1967. 
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wych, kultur przemyslowych, wysokiej jakosci bydla zarodowego itp. 
Czynnikiem przyspieszajqcym proces specjalizacji jest m. in. system 
kontraktacji produkt6w rolnych prowadzony bqdz to przez sp6ldzielczosc 
wiejskq, bqdz tez przez instytucje panstwowe. Np. kontraktacja buraka 
cukrowego, trzody chlewnej, chmielu i tytoniu obejmuje prawie 1000/o 
produkcji, roslin oleistych okolo 700/o, przy czym w gospodarstwach indy
widualnych obszar pod ich upraw,: wzr6sl prawie o 50°/o 90• 

3. Nadal trwa rozszerzanie arealu uprawy zb6z, a przede wszystkim 
uprawy pszenicy i j<:czmienia. J ezeli np. w 1965 r. powierzchnia zasiew6w 
zb6z wynosila 43,40/o, to w 1967 r. wzrosla do 46,7, a w 1968 r. do 48,50/o 
grunt6w ornych. W 1970 r. osiqgnqc ma juz 500/o og6Jnej powierzchni 
ziemi ornej 91. Nastqpil wzrost skupu podstawowych produkt6w rolnych. 
W zb'ozach osiqgnql on w 1968 r. poziom 479 000 ton, tj. ponad 100/o 
skupu krajowego. Wzrost ten zostal osiqgni<:ty dzi<:ki powaznemu roz
szerzeniu arealu uprawy pszenicy. W 1968 r. powierzchnia jej zasie
w6w wzrosla do 239 000 ha, tj 27•/o struktury zasiewow. Poprawil si<: 
stosunek uprawy zb6z ozimych do jarych. Obserwuje si<: nadal tendencj<: 
do zmniejseznia powierzchni uprawy zyta oraz wzrost uprawy roslin 
technicznych w gospodarce calkowitej 92_ 

4. W latach szescdziesiqtych w pelniejszym stopniu, niz bylo to do
tychczas, wykorzystuje si<: potencjal przyrodniczy terenu, podejmujqc 
na skal,: wysoce produkcyjnq gospodark<: hodowlanq w tych rejonach, 
w kt6rych do tej pory byla ona zaniedbana. Na tym odcinku bowiem 
Dolny Slqsk nie wykazywal wi<:kszych osiqgni<:c. Gospodarka na lqkach 
i pastwiskach nalezqcych do PGR-6w byla az do 1965 r. powaznie zanie
dbana. Spora ich cz<:sc nie byla w og6le nawozona ani piel<:gnowana. 
Srednio plony siana z 1 ha wynosily 30 q, co stanowilo w por6wnaniu 
z gospodarkq chlopskq bardzo malo i odbijalo si,: ujemnie przede wszy
stkim na produkcji mleka 93. Chcqc utrzymac na okreslonym poziomie 
ch6w bydla, przeznaczano okreslorni ilosc ziemi na pastwiska. Tymczasem 
w rejonach podg6rskich znajdowalo si<: okolo 170 000 ha uzytk6w rol
nych, kt6re wskutek niesprzyjajqcych warunk6w klimatycznych nie mo
gly byc w pe!ni wy.korzystane pod uprawP, zb6z. Areal ten stale powi<:k
sza! si<: w wyniku przenoszenia si,: z tych rej on6w na tereny nizinne chlo
p6w gospodarujqcych indywidualnie. W ten spos6b w latach 1961-1965 
PFZ przyjql w rejonach podg6rskich 33 000 ha uzytk6w rolnych, a do 
1967 r. stan ten wzr6sl do 50 000 ha ziemi. Pr6by zagospodarowania 

go TamZe oraz La ch, o:p. cit., s. 81. 
91 AKW Wroclaw, 1/68 A, Ocena reali2acji uchwal IX Plenum KC PZPR. 

92 TamZe, N1967, Jnformacja z 1 IX 1967. 

ga TarnZe, A/1966, Skr6t ref. z 14 I 1966. 
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przekazanego na rzecz PFZ arealu podejmowane juz od 1960 r. nie przy
nosi!y wi<,kszych rezultat6w. Tworzenie wielkich kompleks6w pastwisko
wych w granicach 50-300 ha, podporzqdkowanych odleg!ym od nich 
PGR-om, kt6re nie zawsze byly w stanie ich wykoriystac, bylo ekono
micznie nieoplacalne. Z inicjatywy Wojew6dzkiego Komitetu d/s Rol
nictwa narodzil si<, plan zorganizowania na terenach podg6rskich gospo
darki pastwiskowej zar6wno dla inwentarza miejscowego, jak i spro-
wadzanego z teren6w nizinnych, w pierwszym rz<,dzie z PGR-6w. 
Zamierzano w ten spos6b poprawic nie tylko ch6w bydla, lecz takze zwi<,
kszyc area! ziemi pod upraw<, zb6:i:, zwlaszcza w powiatach nizinnych, 
do tej pory uzytkowanej jako pastwiska. Pierwsze prace przygotowawcze 
rozpocz<,to w 1967· r. w miejscowosci Mostowice w pow. bystrzyckim. 
Tu na obszarze 60 ha uzytk6w rolnych podj<,to aparte na naukowych 
przeslankach gruntowne badania, kt6rych wyniki mialy ostatecznie za
decydowac o podj<,ciu na wielkii skali, gospodarki pastwiskowej w rejo
nach podg6rskich. Wyniki badan potwierdzily og6lne zalozenia. Wydajnosc 
pastwiska o powierzchni 60 ha przy prawidlowej eksploatacji wynosila 
okolo 4 000 jednostek karmowych z 1 ha. Przyrost dzienny jednej sztuki 
bydla wahal si<, od 600 do 1000 g, eo stanowilo oko!o 80 kg w ciqgu jed
nego wypasu. Inwentarz przebywajqcy pod go!ym niebem w surowych 
warunkach klimatycznych nie wykazywal zadnych schorzen 94• Podobne 
doswiadczenia jak w Mostowicach prowadzi!y k61ka rolnicze w pow. 
kamiennog6rskim i walbrzyskim. Ich spostrzezenia pokrywaly si<, z re
zultatami. badan osrodka w Mostowicach. Przy intensywnym nawozeniu 
i racjonalnym wypasie produkcyjnosc zorganizowanych pastwisk wahala 
sii, od 3500 do 4000 jednostek karmowych z ha, a przyrost zywej wagi 
w granicach 100-110 kg w cüigu jednego dkresu pastwiskowego °'·

Na podstawie tych wynik6w w listopadzie 1967 r. Powiatowe Inspek
toraty Melioracji Wodnych wsp6lnie z miejscowymi PGR-ami przyst<1pi!y 
do urz<1dzania pastwisk na ca!ym terenie podsudeckim. Lqcznie planem 
zorganizowanego wypasu bydla obji,to obszar ponad 3000 ha w 11 po
wiatach, przy czym najwii,ksze tereny wypasowe powstac mialy w pow.: 
bystrzyckim (732 ha), kamiennog6rskim (421 ha), z<1bkowickim (369 ha), 
walbrzyskim (353 ha). W mysl zalozen pastwiska te zostaly ogrodzone 
drutem, podzielone na kwatery i wysoko wynawozone 96. Wiosn<1 1968 r. 
przyshjpiono do eksploatacji pastwisk. Srednio na 1 ha sprowadzono 
2,5-3,5 sztuki jalowizny z PGR--6w podg6rskich i nizinnych. W sumie 
wypasano na 2800 ha powierzchni okolo 8500 jednostek karmowych, 

9·1 TamZe, A/68/2/ prot z 4 X 1968 
11s TamZe, A/1967, prot. z 13 XI 1967. 

" Tamze, A/1968, prot. z 23 II 1968. 
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eo w zupelnosei wystarezylo na utrzymanie przeznaezonyeh sztuk. Przy
rost w eiiigu okresu wypasowego wynosil okolo 65 kg. Nie stwierdzono 
zadnyeh sehorzeri przebywajqeego na pastwiskaeh inwentarza. Na 1 ha 
pastwisk wysiewa si� okolo 350 kg nawoz6w w ezystym skladniku. Past
wiska sq piel�gnowane przez speejalne ekipy, wyposazone w siewniki da 
nawoz6w sztueznyeh i beezkowozy da zaopatrywania bydla w wod� 97• 

W 1969 r. na pastwiskaeh g6rskieh wypasalo si� 11 000 sztuk bydla 
z teren6w nizinnyeh, w tym z samyeh tylko PGR-6w 6600 sztuk bydla 
i 3000 owiee. W sumie wyprodukowano w ci11gu letniego wypasu 700 ton 
rni�sa. W tym samym roku zanotowano takze powazn11 obnizk� w kosz
taeh zagospodarowania 1 ha g6rskieh lqk, eo w sumie przynioslo Dolnemu 
Sl11skowi najwyzszy w kraju stopier\ intensywnosei zagospodarowania 
uzytk6w zielonyeh 98• Na podobnyeh zasadaeh eo i pastwiska PGR-6w 
przystqpiono da organizowania kwater wypasowyeh w gospodarstwaeh 
ehlopskieh. Ich wielkosc zalezna jest ad ilosei sztuk bydla utrzymywa
nyeh w poszezeg6lnyeh gospodarstwaeh. Urz11dzane SI! pod kierunkiem 
faehowe6w 99. 

Podj�te kroki mog11 juz w najblizszy;eh lataeh przyniesc widoezne re
zultaty. Calkowite zagospodarowanie okolo 50 000 ha uzytk6w rolnyeh 
polozonyeh w rejonaeh podg6rskich pozwoli na wypas okolo 160 000 sztuk 
jalowizny i bydla rzeznego, eo stanowi przyrost mi�sa roeznie w grani
caeh 16 000 ton. R6wnoezesnie, kierujqe na pastwiska g6rskie w ciqgu 
4-5 miesi�ey takq ilosc inwentarza, mozna b�dzie zwolnic ad 25-30 000 
ha grunt6w ornyeh w rejonaeh nizinnych, kt6re z kolei mogq byc prze
znaezone pod upraw� zb6z 100• Jezeli wi�e w latach szescdziesiqtyeh rol
nietwo dolnoslqskie ugruntowalo swojq pozyej� w kraju, jest to nie
Wqtpliwie rezultat zar6wno eoraz lepszego gospodarowania indywidual
nyeh chlop6w, jak i rolnik6w zrzeszonyeh w sp61dzielniaeh produkey)
nyeh oraz stalego podnoszenia rentownosei PGR-6w. Nie bez znaczenia 
pozostawaly bowiem trwajqce juz ad kilku lat gruntowne zabiegi zmie
rzajqee da wyeliminowania nierentownosci tych gospodarstw. Doswiad
czenia Dolnego Slqska w tym zakresie wykorzystywane S'l juz w innych 
wojew6dztwach i przynoszq dobre rezultaty. 

Rolnietwo dolnoslqskie zdobylo sobie ezolowe miejsce nie dlatego, iz 
sprzyja mu klimat, stosunkowo dobre gleby, ezy tez ehlonny rynek 
miejseowy. Decydujqeq rol� w tym wyseigi.i o lepsze plony odegral miesz-

111 Tamie, A168/II, prot. z 8 V 1968. 

98 DolnoSLqskie 1·olnictwo w ostatnim roku bieZqcej 5-latki, (Gazeta Robotnicza� 

10-11 I 1970). 
99 AKW Wroclaw, A/68, prot. z 23 II 1968. 
100 Tami:e

1 
A/1967, prot. z 13 XI 19(j7. 
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kajqcy na tych ziemiach chlop, robotnik rolny oraz fachowa kadra 
kierownicza. Nowi gospodarze bowiem potrafili nie tylko wykorzystac 
sprzyjajqce warunki produkcji rolnej, lecz rozwinqc i podporzqdkowac je 
sobie. W trudnych i pelnych wyrzeczen pionierskich latach dqzyli do 
odbudowy gospodarki rolnej z wojennych zniszczen, dzis - do jak naj
wyzszej jakosci z hektara, dokumentujqc tym sw6j patriotyzm i przy
wiqzanie do ziemi praojc6w po wiekach zlqczonej z Macier2q. Jezeli jesz
cze nie we wszystkich dziedzinach osiqgni�to tak wysoki poziom, to nie 
jest to zwiqzane z nieumiej�tnym gospodarowaniem, lecz przede wszyst
kim ze spusciznq lat wojny. Obiektywnie trzeba uznac, iz to, eo dotych
czas zrobiono, jest osiqgni�ciem powaznym. Rolnictwo dolnoslqskie ma 
otwartq przed sobq drog� dalszego i trwalego rozwoju. Zapewnia go 
polityka rolna panstwa, sprzyjaj,ica gospodarce chlopskiej przy r6wno
czesnym popieraniu sektora socjalistycznego. Akcja osadzania na wsi 
agronom6w i ropowszechnianie wiedzy rolniczej oddzialywajq skutecznie 
na podnoszenie si� poziomu upraw i wydajnosci ziemi. Dbanie o coraz 
lepsze wyniki pracy robotnik6w rolnych. zakladanie na wsi osrodk6w 
zycia kulturalnego i zapewnianie lepszej opieki zdrowotnej ludziom 
pracujqcym w rolnictwie stanowi dodatkowy czynnik przemawiajqcy za 
pozostaniem na wsi. Sq to zjawiska nowe w zyciu spolecznosci wiejskiej, 
wplywajqce zasadniczo na ksztaltowanie si� jej zainteresowan i warun
k6w pracy oraz gwarantujqce dalszy rozw6j gospodarki rolnej. 

DIE LAGE UND PERSPEKTIVEN DER NIEDERSCHLESISCHEN 

LANDWIBSCHAFT (1945-1970) 

Im ersten der fünf Abschnitte stellt der Verfasser di� Lage der Landwirtschaft 

im Bezirk Wroclaw unmittelbar nach dem Kriegsende dar: Verwüstung der Bauern

höfe, des lebendigen Inventars, technischer Geräte und des Bodens. Im zweiten Teil 

wird der langsame Wiederaufbau und die Entwicklung der einzelnen landwirtschaft

lichen Zweige bis 1950 beschrieben, im dritten die negativen Auswirkungeh der 

fehlerhaften Agrarpolitik in den darauf folgenden Jahren: Forcierung des soziali

stischen Sektors - staailicher Güter und Produktionsgenossenschaften - führte 

zum zeitweiligen Zusammenbruch in der Landwirtschaft. Im vierten Abschnitt be

handelt der Verfasser den sukzessiven Aufschwung in der Landwirtschaft in der 

zweiten Hälfte der fünfziger Jahre, weist auf die neuen Formen der landwirtschaft

lichen Kooperation hin, z. B. die landwirtschaftlichen Zirkel (k6lka rolnicze}, auf 

die Entwicklung des Bildungswesens und der Mechanisierung, Steigerung der Ge

treide und Hackfrüchteerträge pro Hektar. Der letzte Teil ist den Entwicklungsper

spektiven der Landwirtschaft in Niederschlesien gewidmet, insbesondere den Be

strebungen der Bauern, die Ernteeträge zu steigern und die Viehzucht zu intensi

vieren. 




